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Cei care-n week-end-ul
22-24 iunie s-au aflat,
indiferent de motiv, în

Bucureşti, convinşi că fierbinţeala
emanată de betoanele-ncinse nu
poate fi estompată nici măcar de
răceala localnicilor, şi-ar fi dorit să
ajungă acolo unde am ajuns şi eu:
într-un loc primitor, tolerant şi vesel.
Puteam merge la o terasă, e adevă-
rat, dar am preferat Pet Expo, târgul
unde toate animalele posibile coa-
bitează sub acelaşi acoperiş. Mai
exact, sub acoperişul Romexpo. Cel
mai mare târg dedicat animalelor
de companie, ajuns la ediţia a IV-a,
a reunit la standuri oameni (cres-
cători pasionaţi) sau firme de profil,
care-au expus cam tot ce aveau prin
„ogradă”. Au fost capre, iepuri,
peşti, păsări, câini, pisici şi alte vie-
ţuitoare mai mult sau mai puţin ară-
toase sau prietenoase (de piticul cu
ţepi, Ariciul African - Atelerix albiven -
tris, ce ziceţi?). Printre standurile cu
hrană, medicamente, suplimente
nutritive şi accesorii de modă, ani-
malele te aşteptau în cuşti, pe sub
birouri, în acvarii sau pur şi simplu
lăţite pe mochetă, cu o atitudini re-
laxate. Cei ai căror câini nu prea

agreau lesa şi comenzile au consi-
derat extrem de utile standurile
echipelor de dresaj care au organi-
zat demonstraţii cu exemplare ca-
nine din diverse rase, pentru a evi-
denţia vizitatorilor potenţialul maxim
al unui câine. Însă, pe acelaşi ring,
şi câinii vizitatorilor îşi puteau etala
cunoştintele în ale dresajului, iar
câştigătorii patrupezi primeau apla -
u zele publicului, câte un set de ana-
lize şi o mulţime de premii gustoase.
Tot acolo aveai ocazia să-ţi trans-
formi câinele într-un erou - cei de la
centrul de transfuzii au amenajat
un stand la care puteai să-ţi progra-

mezi câinele pentru donarea de
sânge (gest nobil, detaliat în primul
număr al revistei „petzoom”). Şi
dacă tot am adus vorba de omenie,
la Pet Expo 2012 ţi-ar fi fost la în-
demână să adopţi un câine din mul-
titudinea celor prezenţi acolo în
acest scop, jucăuşi şi cu aceeaşi
privire galeşă şi sfâşietoare de inimi.
În fine, pentru cei pasionaţi de
modă şi estetică au fost organizate
standuri de cosmetică şi accesorii,
pline de briz-brizuri, pijamale, zgărzi
cu pietre Swarovski şi tot felul de
haine pentru animale, făcute pentru
placul oamenilor. 

EVENIMENT

Pet Expo 2012 - ediţia a IV-a

de Răzvan Buzoianu
razvan.buzoianu@petzoom.ro
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Poveste de viaţă
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... în faza iniţială, povestea ce ur mea -
ză, şi care, spre deosebire de filmele ce-şi
bazează succesul de casă pe declanşarea
emoţiilor consumatorilor, nu este „inspirată
după un fapt real”, ci este 100% reală, nu
are nicio legătură cu animalele de compa ni e. Însă
vă propun ca înainte să enunţaţi acest verdict să
aşteptaţi finalul pentru a vă convinge că nu
e aşa. Chris Boughton este un englez care
trăieşte într-o zonă rurală din estul insulei
brianice, în apropierea pădurilor regale. 

... şi-a petrecut cea mai mare parte
a vieţii muncind într-o corporaţie care fur ni -
zea ză echipamente electronice în industria
audiovizualului. Are cinci copii şi trei nepoţi
şi susţine că e norocos deşi în februarie 2004, la
vârsta de 51 de ani, a fost diagnosticat cu
boala Parkinson. 

... nu vă „vorbesc” despre cum, bol-
nav fiind, Chris Boughton le ridică moralul
ce lor aflaţi într-o situaţie asemănătoare cu a
lui, nici despre cum, după opt ani de boală,
a găsit - Dumnezeu ştie de unde - puterea de a se
înscrie la colegiu, la 35 de mile depărtare de
casă, pentru a studia Istorie şi Literatură En -
gleză, amintindu-şi că a abandonat şcoala
la vârsta de 15 ani pentru a-şi îndeplini visul
şi că nu a mai reluat-o niciodată, motivându-şi că
este „prea ocupat cu treburi mai importan -
te” (familia, de exemplu), fapt re gre tat mereu.

... vă „vorbesc” despre ceea ce s-a
întâmplat în luna martie a acestui an, când
Chris Boughton a ieşit la o plimbare-n zăpa -
dă cu câinele său, pe care l-a adoptat în ur mă cu
aproape cinci ani, atunci când com pa nia la
care era angajat de 25 de ani i-a comunicat
că nu-i mai poate da de lucru acasă. Oame -
nii de la adăpostul pentru câini i-au spus că
a fost găsit izolat, pe străzile din Bucureşti, şi a fost
expediat în Marea Britanie alături de alţi
mai  danezi din România. Singura certitudine.

... spune că, într-o tentativă de a afla
mai multe despre „câinele trist” pe care-l
adoptase, l-a întrebat pe medicul veterinar
despre rasa acestuia. După ce l-a studiat pe
acel masiv „foarte afectuos şi atractiv”, vete -
rinarul i-a sugerat că ar putea fi un Elkhound

Nor ve gian, dar nu
unul cu pedigree,
ure chi le sale având
o formă „greşită”,
a di că fiind pleoş -
tite, era o corcitură.
S-a obişnuit cu asta,
în fond, era un bun
compa nion care-l
însoţea în plim bă ri -
le sale prin pădure. 

... chiar dacă a observat că „urăşte
ploile dese” şi că „n-ar sări pentru nimic în
lume într-un lac sau râu” - „se ascunde prin
casă şi atunci când aude ploaia pe acoperiş”
-, câinele i-a fost alături englezului bolnav de
Parkinson, sprijinindu-l atunci când îşi pier -
dea echilibrul din cauza bolii şi anulându-i
singurătatea cu afecţiune.

... iarna trecută, Chris Boughton a ob-
servat că acesta iubeşte zăpada şi că, în ciu -
da celor vreo 12 ani pe care-i are, se joacă-n
nămeţi mai ceva decât un căţelandru - „com -
portament ciudat, ţinând cont că zăpada
este mai umedă decât ploaia!”. Dilema i-a
reaprins dorinţa de a afla mai multe despre
„câinele părăsit pe străzile din Bucureşti”,
iar când a auzit că cumnatul său merge într-o
călătorie de afaceri în România l-a rugat să
se intereseze despre originea câinelui.

... aşa a aflat Boughton că are, de
fapt, un ciobănesc românesc, mai exact un
Carpatin, iar acum spune că se simte „vino-
vat” pentru că a trecut în buletinul câinelui
său, în dreptul rasei, o cruce - adică „fără
pedigree” - şi că încearcă să se izbăvească
îm părţind cu el „biscuiţi cu cremă”. 

... v-am „spus” povestea asta, pentru
a sublinia partea pacifistă a temperamentu-
lui de excepţie al Carpatinului abandonat pe
strada Provizoratului. În octombrie, când se
va decide dacă acest ciobănesc este o rasă
distinctă ce merită omologată definitiv, poa -
te că ar fi bine să folosim, suplimentar, pe
post de lobby, şi povestea Carpatinului care
de cinci ani este însoţitor al englezului bol-
nav de Parkinson. Fidelitate necondiţionată.

Cătălin Vischi
redactor şef

- despre un Elkhound care era, de fapt, Carpatin

Următorul număr al revistei va apărea în noiembrie
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Concediul este cea mai
frumoasă perioadă a
anului, mai ales dacă

patrupedul familiei vă însoţeşte. Dar
acest lucru nu este posibil fără o
pregătire în prealabil. În cele ce ur -
mează, vă prezentăm cele mai im-
portante şase sfaturi pentru a avea
un concediu relaxat şi lipsit de griji.

Călătoria. În cazul călătoriilor
cu maşina, asiguraţi-vă că aţi pre gă -
tit suficiente provizii. Este foarte im-
portant să-i asiguraţi lui Fido o can-
titate suficientă de apă, pentru a
putea bea ori de câte ori îi este sete,
mai ales dacă temperaturile sunt ri -
dicate.  Medicul veterinar poate pre-
scrie medicamente împotriva gre -
ţurilor. Recompensele alimentare şi
jucăriile vor ajuta câinele să fie re-
laxat chiar şi pe perioada călătoriilor
mai lungi. Călă toria cu avionul tre-
buie luată în considerare doar dacă
animalul de companie este sănătos,
ea fiind o adevărată povară pentru
sănătatea acestuia din urmă, mai

ales dacă este bolnav sau timid. 

Cazarea. Căutaţi încă dinainte
de plecare cazare într-un loc în care
este acceptată prezenţa animalelor
de companie; veţi economisi astfel
timp după ce ajungeţi la destinaţie.
După sosire, ar trebui să faceţi o
plim  bare cu câinele dumnea voa -
stră, pentru ca acesta să se familia -
rizeze cu împrejurimile. Pentru a fa-
cilita adaptarea, este recomandat
să duceţi cu dumneavoastră lucruri
familiare câinelui, precum pătura
sau jucăria preferată sau chiar pă -
tu ţul său.

Călătoria în străi nă tate. Când
călătoriţi în străină tate, informaţi-vă
din timp referitor la vaccinurile nece-
sare, microcipa re, necesitatea pur -
tării botniţei sau a ţinerii câinelui în
lesă. Aceste in for maţii pot fi obţinute
on-line sau de la medicul veterinar.
Mai mult, unele ţări, precum Marea
Britanie, so licită dovada depa razi -
tă rii interne şi externe (împotriva că -
puşelor). 

Documente. Trebuie să aveţi
mereu la dumneavoastră carnetul
de sănătate al câinelui (şi asigura -

rea de sănătate, dacă are). Asi gu -
raţi-vă că aceste documente sunt
scri se în mai multe limbi, pentru ca
medicul veterinar şi diversele in sti -
tu ţii să le poată înţelege. 

Trusă de prim ajutor. Este re-
comandat să vă dotaţi cu o mică
trusă de prim ajutor pentru câinele
dumneavoastră, care să conţină
dezinfectant, pensetă pentru extra -
gerea căpuşelor şi balsam pentru
lăbuţe. Astfel, vizita la medicul vete -
rinar poate fi evitată. Ţineţi minte
că medicamentele pentru oameni
pot dăuna sănătăţii câinelui dum -
nea  voastră. 

Protecţia împotriva paraziţilor.
Ţările exotice au paraziţi exotici. Pe -
ricolul contractării unor grave boli
infecţioase creşte când călătoriţi în
ţări străine. Câinele trebuie depara -
zi tat înainte de plecare. Consultaţi
medicul veterinar în legătură cu pro-
dusele spot-on disponibile, care pot
fi cu uşurinţă aplicate pe piele şi
care acţionează împotriva paraziţilor
care se hrănesc cu sânge, precum
căpuşele, puricii sau ţânţarii. Aceste
produse acţionează pe o perioadă
de până la patru săptămâni. 

ADVERTORIAL

Drum bun, Fido!
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Asociaţia Chinologică Ro -
mână va organiza, între
5 şi 7 octombrie, la Bu -

cu reşti, cea mai importantă manifes -
tare chinologică de pe „bătrânul conti -
nent”. Amploarea celui mai impor tant
eveniment chinologic găzduit vreo -
dată de România nu poate fi pusă la
îndoială: la Euro Dog Show 2012 se
estimează că vor participa 10.000-
12.000 de câini de rasă, peste
20.000 de însoţitori ai acestora şi
500 de arbitri internaţionali. Întreg
conceptul show-ului se învârte în jurul
a trei rase de Ciobănesc Românesc:
Mioritic, Carpatin şi de Bucovina.  Ma -
ni festarea de la Bucureşti va fi pre ce -
dată de patru expoziţii in ter na ţionale.
Detalii despre Euro Dog Show 2012,
într-un interviu acordat revistei „pet-
zoom” de Petru Muntean, vice preşe -
din tele Asociaţiei Chinologice Româ ne.

Reporter:Ce înseamnă Euro Dog
Show pentru chinologia din România?

Petru Muntean: Am gândit a -
ceastă expoziţie ca o consacrare a
chinologiei româneşti în context in -
ternaţional, pentru că este cel mai im-
portant eveniment chinologic des -
făşurat vreodată la noi. Dacă va ieşi
bine, expozanţii vor prinde încredere
să vină în România şi pentru alte
evenimente. Aşteptăm circa 10.000-
12.000 de exemplare canine, care
de regulă sunt însoţite de cel puţin
doi oameni - aşadar, aşteptăm şi circa
20.000-25.000 de persoane la acest
eveniment. Încercăm să facem o
expoziţie „exhibitor friendly”, adică să
uşurăm cât mai mult viaţa expozan-
tului: posibilităţile de parcare, felul în
care se comunică cu ei, accesul în
expoziţie, accesul la ringuri, arii spe-

ciale pentru toaletarea câinilor. În altă
ordine de idei, suntem foarte dornici
să arătăm cum am evoluat. În 1996,
când am preluat Asociaţia Chino lo gi -
că, aceasta se afla într-o situaţie de -
zastruoasă, la un pas de a fi exclusă
din Federaţia Chinologică Interna ţio -
na lă, iar acum opinia generală este
că România este o ţară cu o chinolo-
gie dezvoltată, în care lucrurile se
desfăşoară corect. An de an, România
organizează 10-14 expoziţii chinologi -
ce internaţionale şi în jur de 15-20
na ţionale. Chinologia românească
este pe un trend ascendent şi ca dez-
voltare a numărului de rase, dar şi a
calităţii. Sunt rase în care chiar sun-
tem lideri la nivel internaţional: Cane
Corso, Ciobănesc Caucazian sau
Teckel. În plus, rasele româneşti sunt
privite cu interes şi în afara ţării - sunt
crescători care, în momentul în care
află de o rasă nouă care le place, vor
imediat să o aibă. Sunt străini care
au importat toate cele trei rase -
avem crescători de Mioritic, Carpatin

sau de Bucovina în ţări precum Norve-
gia, Austria, Ungaria, Franţa, Finlanda. 

Rep.: Rasele româneşti au o
foarte mare importanţă şi în cadrul
acestui eveniment. 

P.M.: Tot conceptul expoziţiei
este legat de rasele româneşti: Cio -
bă nescul Românesc Carpatin, Cio bă -
nescul Românesc Mioritic şi Ciobă -
nes cul Românesc de Bucovina. În plus,
va fi prezentă şi cea de-a patra rasă
românească, Ciobănescul Românesc
Corb - rasă veche, dar de care nu am
avut timp să ne ocupăm până acum.

Rep.: Care este valoarea in ves -
tiţiei în organizarea Euro Dog Show
2012 şi ce impact la public estimaţi
că va avea evenimentul?

P.M.: Investiţia este de peste 1
milion de euro, dintre care 500.000
de euro se vor duce la Romexpo. Banii
provin din înscrieri, spaţii de parcare
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• Vicepreşedintele Asociaţiei Chinologice Române, 
despre „invazia” a peste 10.000 de câini de rasă în Bucureşti  



etc. Este greu de estimat ce public
vom avea, pentru că este un eveni-
ment în premieră. Subliniez: acest
eveniment nu aparţine Asociaţiei Chi-
nologice Române, ci României! Din
păcate, autorităţile nu ne susţin aşa
cum ar fi firesc.

Rep.: Manifestarea de la Bu -
cu  reşti va fi precedată de patru ex -
po ziţii internaţionale Euromania 2012.
Care e raţiunea acestui concept? 

P.M.: Ideea principală a fost să
rupem ritmul călătoriei pentru cei care
vin cu caravane şi maşini. De aseme-
nea, foarte mulţi îşi doresc să par-
ticipe la Dracula Golden Trophy (pri -
mul eveniment dintre cele patru),
pen tru că este o expoziţie cu renume
internaţional. 

Rep.: Din ce ţări aşteptaţi cei
mai mulţi expozanţi şi câte rase es -
timaţi că vor fi prezente? 

P.M.: Vor fi concurenţi cam din
toate ţările europene, foarte mulţi din
Rusia şi Ucraina, şi vor participa e -
xem  plare din circa 300 de rase. 

Rep.: Care este stadiul pre gă -
tirilor şi înscrierilor? 

P.M: Sunt peste 50 de hoteluri
„dog friendly” care au acceptat să co-
laboreze cu noi pentru cazarea câi ni -
lor - avem o agenţie care se ocupă
spe cial de acest eveniment. Din pă -
ca te, pentru că trăim un an dificil din
toate punctele de vedere, înscrierile
vin destul de greu. Şi la expoziţia mon -
dială de la Salzburg cei mai mulţi câini
s-au înscris în ultima perioadă şi aşa
credem că se va întâmpla şi acum,
pentru că oamenii nu îşi mai permit
să blocheze pentru patru-cinci luni o
anumită sumă de bani. În plus, pot

interveni şi evenimente nepre văzute,
iar odată ce au plătit înscrie rea, nu îşi
mai pot retrage banii. Recesiunea ge -
nerală la nivel european se răsfrânge
şi în acest domeniu, chinologia fiind
o pasiune destul de costisitoare. Până
la jumătatea lui iulie nu cred că am
depăşit 3.000 de înscrieri, iar ritmul
este destul de anevoios. Cu una-două
săptămâni înainte de termenul limită
(3 septembrie) va fi cel mai mare aflux
de înscrieri.

Rep.: Cât costă înscrierea?

P.M.: Au existat trei termene de
înscriere, cu următoarele tarife: 70,
80 şi 90 de euro. Am ajuns deja la
cel de-al treilea termen, iar acum în-
scrierea costă 90 de euro.  

Rep.: Aveţi temeri în legătură
cu acest eveniment? 

P.M.: Infrastructura. În urmă cu
patru ani, când am cerut organizarea
acestei expoziţii, nici nu îmi imaginam
că Autostrada Transilvania nu va fi
gata în 2012! La ora asta, accesul în
România nu este foarte facil, iar  ma-
joritatea expozanţilor vin cu maşini
per sonale sau rulote, pentru că astfel
reduc cheltuielile (a transporta cu
avionul un câine de talie mare nu este
deloc confortabil şi costă enorm!). Din
cauza infrastructurii, vom pierde
câteva mii de expozanţi. 

Rep.: Unii activişti din domeniul
protecţiei animalelor vor să boicoteze
evenimentul din cauza renumelui
negativ al Bucu reştiului privitor la eu-

tanasierea câi nilor... 

P.M.: Ştim despre acest subiect
şi am încercat să contracarăm a ceas -
tă atitudine. Este un grup restrâns de
per soane care îndeamnă la boicot.
Activiştii se întorc împotriva câinelui
de rasă pentru că se consideră că îi
ia locul celui de pe stradă - o atitudine
de intoleranţă şi de fanatism. Dacă
iubeşti un câine, îi îndrăgeşti pe toţi,
aşa este firesc. Boicotând expoziţia
europeană se rezolvă problema câi -
nilor de pe stradă? Nici gând. În de-
cursul anilor, foarte rar o asociaţie de
protecţie a a  ni malelor a încercat să
colaboreze cu noi. Uneori, relaţiile
sunt chiar ostile. Şi în cadrul Euro Dog
Show vom face o strângere de fonduri
pentru această cauză. Sunt ne mul ţu -
mit de felul în care autorităţile tra tea -
ză acest fenomen social grav. Sterili -
zarea câinilor nu este o soluţie viabilă,
pentru că apoi îl duci înapoi şi îl laşi
în stradă să moară de sete şi de foa -
me sau să fie vehicul pentru boli. Alte
ţări au rezolvat problema câinilor co-
munitari, aşa cum activiştii nu ar ac -
cep ta: prin eutanasiere. Sunt ţări civi -
lizate unde, dacă în 14 zile câinele nu
este adoptat, e… a dor mit. La noi însă
numărul e mult mai mare. Dacă vor
exista fonduri să facem refugii cu tot
ce au nevoie, nu se va ajunge aici. 

Rep.: Ce aşteptări aveţi după
Euro Dog Show 2012? 

P.M.: Vreau ca lumea să spună
că în România s-a organizat o ex -
poziţie bună din toate punctele de
vedere. 
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2 x CACIB 

Oskar, uriaşul din Kiev, Supreme BIS
în Baia Mare



În timpul încălecării lui iu-
nie şi iulie, dublu CACIB or-
ganizat la câţiva paşi de

cel mai înalt coş de fum din Româ-
nia - ridicat în 1993 până la 315,5
metri, să-mpungă cerul de deasupra
fostului rafinator de aur Phoenix din
Baia Mare -, acum o biată relicvă
in dustrială căreia autorităţile locale
îi cântă prohodul, a strâns la start
a proape 400 de câini din 89 de
rase, ai căror proprietari au tânjit la
titlul suprem. De la cei miniaturali,
dichisiţi mai ceva decât vedetele
umane, până la adevăraţi „Gulliver”,
toţi au suportat cu stoicism canin
căldura tropicală, care i-a făcut pe
toţi cei prezenţi să uite că locul de
desfăşurare e situat într-o zonă
montană, şi nu într-un cuptor.   

100% show

La capitolul „Prezenţe inedi -
te”, merită consemnate prezenţa
unor ciobăneşti româneşti care a -
par ţin unor canise din Ungaria (!) -
remarcabil Baby, un Ciobănesc Ro -
mânesc de Bucovina -, sau a unor
exemplare extrem de reuşite din ra -
sele Ciobănesc Mioritic (vicecam-
pioana mondială Guardian Angel
Apuseni, din canisa familiei Simu -
ţiu), Rhodesian Ridgeback (curajo-
sul sud-african folosit la vânătoarea
de lei), Weimaraner (un campion al
„Fan tomelor gri” adus din Ucraina),
dar şi a unui Yorkie, acesta din urmă
nu doar datorită înfăţişării şi tempe -
ramentului, ci şi pentru drumul lung
pe care l-a parcurs pentru a partici -
pa la CACIB Baia Mare - „micuţul
coafat” fiind trimis în turneu euro-
pean tocmai din Coreea de Sud.  

Valuri de simpatie a stârnit
demonstraţia echipei naţionale de
Rescue (căutare şi salvare), cel mai
înduioşător moment reprezentându-l
invitaţia facută de preşedintele Cen-
trului de Educare Canină, Liviu Io -
nes cu. Aceasta le-a cerut părinţilor
să-şi lase copiii în ring pentru a se
juca şi pentru a mângâia câinii de
salvare din echipa României (cam-

de Corina Berciu
corina.berciu@petzoom.ro
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pionii Neky, Argos, Nesie, Next, Wi -
nie şi Skip) - „Câtă încredere trebuie
să ai în câinii tăi pentru a face aşa
ceva!”, a exclamat announcer-ul e -
ve nimentului. 

Emoţionant a fost şi momen-
tul Dog for Life, prezentat de Roman
Ioszef (terapii asistate de animale),
iar uluială şi aplauze cu duiumul au
stârnit cei din echipa naţională Mon-
dioring, întoarsă de la Campionatul
Mondial 2012 FMBB pentru prima
dată cu medalie (bronzul obţinut de
Loredana Duma cu Faster Demon,
un Malinois - Ciobănesc Belgian).

În privinţa competiţiei propriu-
zise, câştigătorii au fost stabiliţi de
arbitrii din opt ţări: francezul Jean
Blan gino, austriacul Edgar Pertl,
spa niolul Alfonso Del Solar Thovar,
italienii Anna Albrigo, Massimiliano
Mannuci şi Barbara Corsini, Kamen
Litov din Bulgaria, ucraineanca Kris -
tina Tar, Vaczi Balogh Zsuzsanna din
Ungaria şi românii Roxana Liliana
Opriş, Cristian Ştefănescu, Molnar
Zsolt şi Egidio Bravetti (un italian
„asimilat”, preşedinte al ACh Mara -
mu reş).                 

Cum l-am ţinut eu pe Oskar!

Marele câştigător (cele două
ti tluri Best in Show şi, evident, Su -
preme BIS) a fost un Black Russian
Terrier (Tchiorny Terrier, sau Terrier
Negru Rusesc) din Ucraina. Având
la cele doar 16 luni (născut în 22
fe bruarie 2011) înălţimea de 76 cm,
aproape de limita superioară ad -
misă în baremurile rasei, Oskar Ya -
blunevyi Tsvit, care provine dintr-o
canisă din Kiev, a impresionat prin
aspectul şi ţinuta impecabile. Irina
Yablonka, proprietara şi handlerul
lui Oskar (campion mondial la ju-
niori şi campion naţional la juniori
în Ucraina, Bulgaria şi Lituania), a

creat în anul 2005 canisa Ya blu -
nevyi Tsvit, de unde provine exem-
plarul-vedetă al CACIB Baia Mare
2012, însă pasiunea pentru a ceas -
tă rasă a fost dezvoltată încă din
1996, când şi-a cumpărat prima
femelă Tchiorny Terrier, pe Viesta
Sorbonna Bars „Sara”, care şi a -
cum, la vârsta de opt ani, încă mai
câştigă competiţii chinologice inter -
na ţionale la clasa „Veteran”.

„Particip de zece ani la con-
cursuri canine, însă în România am
venit pentru prima dată în urmă cu
şase ani, la un concurs în Con stan -
ţa, la care am participat cu mama
lui Oskar, Amazonka Yabluneviy
Tsvit. Atât mama lui Oskar, cât şi ta -
tăl său, Atas, Prosto Atas! Vivat! Pol -
tava (n.red., în vârstă de 7 ani), sunt
multipli campioni internaţionali. În
pofida dimensiunii, să ştiţi că Oskar
nu mănâncă prea mult: 500 grame
de hrană uscată şi 500 grame de
carne pe zi. Însă necesită o îngrijire
mai specială în privinţa cosmeticii:

periatul blănii şi tunsul la două luni”,
a declarat, în exclusivitate pentru
„petzoom”, ucraineanca Irina Ya -
blonka, convinsă că „Black Russian
Terrier sunt foarte prietenoşi, po -
triviţi ca animale de companie chiar
şi pentru familii cu copii”. 

Pot confirma asta, cel puţin
în privinţa lui Oskar: când Yablonka
mi-a întins lesa să îl ţin, pentru a
nota numele câinilor, mai întâi am
fost puţin înfricoşată. Apoi... aş fi
vrut să-l păstrez pentru mine. Totuşi,
nu e chiar atât de simplu. În ciuda
de numirii rasei, aceştia nu sunt
nişte simpli terrieri, la crearea rasei
concurând aproximativ 20 de alte
rase, de la Rottweiler la Schnauzer
Uriaş, şi chiar şi o rasă dispărută:
Câinele de Apă Moscovit. Aşa că nu
puteam să mă aleg atât de simplu
cu un Black Russian Terrier, mai
ales că încă nu am „verificat dacă
rasa se potriveşte stilului meu de
viaţă”, cum recomanda, fericită,
Irina Yablonka. 
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De la fotbal la chinologie
O prezenţă neaşteptată la

competiţia chinologică a fost ar-
bitrul FIFA Cristian Balaj. „Am
venit pentru a-mi susţine o co -
legă din Ungaria, arbitrul inter -
naţional Gaal Gyöngyi, care par -
ticipă cu câinele ei la acest
con curs, fiind pentru prima dată
în România. Ne cunoaş tem de la
un meci amical interna ţional,
des făşurat în Ungaria, pe care
l-am arbitrat şi unde ea a fost ar-
bitru de rezervă”, a explicat Balaj,
din postura de spectator încântat
(„Îmi plac câinii, încă nu am unul,
dar… cine ştie?”). De 17 ani
economist şi arbitru, Gaal Gyön -
gyi mai găseşte timp şi pentru a
se îngriji de excelentul său exem-
plar de Vizsla Maghiară, pe care
îl creşte de doi ani şi jumătate şi
care a câştigat titlul de campion
la grupa sa. „Pentru el, activi-
tatea fizică este mult mai atră -
gă toare decât expo ziţiile, aşa că toată iarna l-am scos la vânătoare, pentru
a-şi dezvolta musculatura. Pentru un astfel de câine, este nevoie în per -
manenţă de mult exerciţiu, însă recomand cu căldură această rasă,
pentru că sunt câini deosebit de inteligenţi, sportivi şi, foarte important,
family friendly”, a declarat Gaal Gyöngyi, pentru „petzoom”. 

Când e constructivă, 
critica ajută

Chiar dacă, din partea
noastră, organizarea a fost de la
foarte bună-n sus, dacă am scrie
doar „de bine” - dacă undeva s-a
produs perfecţiunea, nu s-a în -
tâm plat în Balcani -, ne-aţi consi -
de ra naivi, ceea ce nu-i cazul. Aşa
că, să fim sinceri, în afară de
arşiţă (aia n-a fost caniculă, să fie
clar!), n-a fost bine că un ex-hand -
ler, despre care un participant se
jura că era „beat mort”, a conside -
rat că prezenţa sa în competiţie
era indispensabilă şi a violentat o
arbitră (i-a aruncat cu un manual
de arbitraj în cap!), fiind necesară
intervenţia Poliţiei pentru a-l lini şti.
Apoi, deşi organizatorii au pregătit
impecabil partea de infrastructură
(ringuri, corturi pentru câini, surse
de apă, containere de gunoi), ca
în orice competiţie de o aseme-
nea anvergură, unii participanţi au
precizat că „în Baia Mare şi Satu
Mare, ca român e greu să câştigi,
jocurile fiind făcute pentru ma -
ghiari, ucraineni şi italieni”. Ade -
văr sau provocare?
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Ramona şi Hera… cum a fost
prima întâlnire?

De mică am fost o mare iubi -
toa re de animale. Acasă, la Craiova,
am avut câini (zburdau prin gră di -
nă!) şi două pisici, iar în Italia am
avut şi un iepuraş, dar mereu mi-am
dorit un Ogar Afgan de culoarea
şam  paniei. Dorinţa mi s-a realizat în
noiembrie 2004, de ziua mea, când
fostul meu iubit, Ricardo (n.red., Pic-
cionetti), a intrat în casă şi mi-a ce -
rut să închid ochii, pentru că are o
surpriză. Când i-am deschis, era în
braţe cu un Ogar Afgan de două
luni, căruia i-am pus numele Mar -
chiz. După un an şi jumătate a venit
în casa noastră Hera - eu îmi do -
ream un căţeluş pe care să-l iau cu
mine în călătorii, un Pudel alb, pen-
tru că Marchiz era foarte mare şi nu
puteam călători cu el. După ce m-
am despărţit de Ricardo, Marchiz a
rămas cu el, iar eu am luat-o pe
Hera. De atunci a fost nedespărţită
de mine. Pe 4 octombrie, Hera îm -
pli  neşte 7 ani.

Încă de mică ai obişnuit-o cu
pictoriale, evenimente mon dene, te-a
pus vreodată într-o situaţie de li ca tă?

Niciodată, pentru că este foar -
te ruşinoasă şi foarte bine crescută
- stă la locul ei! Chiar dacă e pro ta -
go nistă, ştie când este momentul să
se retragă. De altfel, şi în ceea ce
priveşte viaţa mea intimă, când vede
că prietenul meu începe să mă să ru -
te, se retrage în „căsuţa” ei.

Cum comunici cu ea, în ita lia -
nă sau în română? 

Ea a crescut… bilingvă (n.red.,
râde). Eu vorbesc cu Hera în italiană,
iar „bunica” ei, adică mama mea,
„vorbeşte” cu ea în română. Nu prea o
cert, fiind obişnuită de mică să-i ex-
plic toate lucrurile şi să mă dedic ei,
se uită în ochii mei şi înţelege că a
greşit. Este foarte sensibilă. 

Dar când o alinţi, ce apelative
foloseşti?

Când o alint, o pup toată, aşa
că nu pot să-i şi vorbesc (n.red.,
zâmbeşte). Îmi place să-i spun
„Cartofior“.

Ce accesorii ai achiziţionat
pentru ea? 

Geanta Vuitton, în care o şi
transport mereu când plecăm în

vacanţă şi nu numai. Când am fost
la Miami, i-am luat o lesă roz cu un
fluturaş încrustat cu pietre Swa rov -
ski, precum şi un paltonaş din caş -
mir roz.

Ce conţine trusa de cos me -
tică a căţeluşei?

Trusa de cosmetică a Herei
conţine trei piepteni de diferite mă -
rimi, parfumul ei (Chanel pentru
câine), pastă de dinţi şi periuţă, dar
şi produse de făcut bideul, de cu -
răţat la ochi şi sub coadă.

Există posibilitatea să o ve -
dem pe Hera, alături de tine, într-un
film? 

… (râde) eu sunt scumpă, dar
Hera este de două ori mai scumpă
decât mine! Dacă aş putea, aş face-o
şi pentru satisfacţia de a-mi vedea
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Relaţia dintre actriţa Ra-
mona Bădescu şi Hera
- de data aceasta nu

zeiţa protectoare a căsniciei, ci o că -
ţeluşă din rasa Pudel, simpatică şi
foarte bine educată - se desfăşoară
de şap te ani sub semnul iubirii ne -
con  diţionate. Actriţa chiar afirmă că
băr batul care vrea să îi cucerească
inima trebuie să o cucerească mai
întâi pe Hera. În exclusivitate pentru
revista petzoom, vedeta a povestit
despre o relaţie cu totul şi cu totul
specială. 

ECHIPĂ. Hera este alături de Ramona Bădescu chiar 
şi pe platourile de filmare
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fetiţa jucând într-un film - se transmite
notorietatea în familie. Aş fi foarte
fericită dacă s-ar întâmpla asta! 

Care este meniul ei?

Bobiţele pe bază de orez şi
pui, care îi plac foarte mult, cât mai
mult sec, iar din când în când, pun
nişte piept de curcan sau de pui,
sau când îmi fac eu peşte la grătar
sau somon, îi amestec în crochetele
ei. Îi mai dau măr, iaurt slab, fără
zahăr - încerc să-i dau să mănânce
cât mai sănătos. Dacă pofteşte, îi
dau şi puţin morcov, lubeniţă… Îi

plac fructele şi zarzavaturile.

Îi cumperi jucării?

Da, întotdeauna îi cumpăr, nu
foarte multe, că am casa mică şi e
plină de jucării - parcă ar fi o gră -
diniţă la mine! Mama, când vine la
mine, îi aduce mereu jucării, la fel
şi prietena mea.

Cât de repede s-a împrietenit
iubitul tău cu Hera?

Ca iubitul meu să mă cu ce -
reas că, trebuie să o cuce rească
mai întâi pe Hera. Ea este punctul
forte între mine şi iubitul meu!

Cum procedezi cu Hera a -
tunci când pleci în vacanţe?

Vine cu mine! Fac în aşa fel
încât să poată să fie lângă mine - nu
înţeleg persoanele care îşi cumpără
câini şi vara îi abandonează cine
ştie pe unde şi pleacă în vacanţe.
Eu prefer să stau acasă dacă nu pot
s-o iau pe Hera cu mine! Mi s-a în-
tâmplat să renunţ la o excursie în
sudul Italiei. Trebuia să merg cu iu-
bitul meu într-un loc important, re -
zervasem deja biletele, însă în acel
loc nu era permisă prezenţa ani-
malelor şi a copiilor în vârstă de
până la 11 ani. Şi am renunţat! Nu
puteam s-o las acasă. Altă dată tre-
buia să vin la Bucureşti, dar pentru
că nu au fost locuri în avion pentru
Hera, am renunţat la călătorie. 

RĂSFĂŢATĂ. Actriţa îşi manifestă afecţiunea faţă de Hera ori de câte ori are ocazia 

„E o plăcere enormă să ai lângă
tine un animal inteligent 

şi merită toate sacrificiile,
pentru că îţi dăruieşte 
iubire necondiţionată! 

Hera e înnebunită după mine,
mă iubeşte mult. 

Iar dacă nu-i place ceva, îşi dă
cu lăbuţa peste ochi 

şi atunci ştiu că nu îi place 
- am reuşit să învăţ 

cum îşi exprimă sentimentele”.
DISTRACŢIE. Ramonei îi place 

să se joace alături de Hera





Cum ştiţi, mi-e greu să
descriu o rasă sau alta.
Aici şi acum fiecare

rasă e cea mai frumoasă, câinele
oricui e perfect, nu există rase fără
palmarese impresionante şi nici un
câine de rasă nu întrece un maida-
nez adoptat. În schimb, mi-e foarte
uşor să mă întâlnesc cu un prieten
care să-mi vorbească despre rasa
lui perfectă. Horaţiu Stan e un cuno -
scut neurochirurg clujean şi, prin
dis creţie, un cvasinecunoscut pro-
prietar de Ciobănesc Carpatin. Deşi
eu l-aş dori celebru pentru echilibru
şi responsabilitate, temeinicie şi
acurateţea gândului. A vorbei de-
opotrivă, după cum urmează…

Reporter: Ce putem spune
despre Ciobănescul Carpatin şi nu
s-a scris deja?

Horaţiu Stan: Nu multe. Din
pasiune pentru rasă, orice gând sau
informaţie nouă sunt împărtăşite,
internetul e atotcuprinzător şi ab-
soarbe tot, aşa că e greu să fii origi-
nal. 

Rep.: Să zicem că n-avem in-
ternet. Ce povesteşte un proprietar
despre rasa lui preferată?

H.S.: Carpatinul e un câine
perfect echilibrat. Poate să stea lo-
cului, supraveghează liniştit ore în
şir, dar când are treabă... apăi, are
treabă! Are un simţ al datoriei im-
presionant şi e autonom, ia hotărâri
singur, fără comandă. Va face ce
are de făcut în orice condiţii, fără
să-l intereseze consecinţele, deşi le
cunoaşte. E celebru faptul că un
Carpatin, chiar şi grav rănit, nu se-n -
toarce acasă, rămâne cu haita până
când lupta se termină cumva. E o
rasă românească uşor de dresat,
perfect adaptată condiţiilor de climă
de la noi, nu suferă nici de prea
cald, nici de prea frig. Iarna e îm-
brăcat bine, suportă uşor - 20° C,
poate dormi şi în zăpadă, iar vara ştie
să dea jos surplusul de blană şi su-
portă temperaturi de peste 30° C,
cu un pic de umbră şi apă. 

Rep.: Deci nu leşină de cald,
cum ni se pare…

H.S.: Nici Carpatinul, nici alţi
câini nu leşină de cald decât dacă

sunt legaţi în soare, fără apă. Atunci
e o problemă. Eventual va săpa ca
să caute răcoarea şi umezeala pă-
mântului, dar nu avem voie să ne
bazăm pe asta. Săpatul înseamnă
efort, iar lipsa de apă accentuează
dramatic epuizarea. Atinge cu sigu-
ranţă limita supravieţuirii, iar gre-
şeala e în exclusivitate a noastră.
Ca s-o evităm, ne putem pune în lo-
cul lui. Noi putem să stăm nemişcaţi
în soare, o zi întreagă fără apă?

Rep.: Există diferenţe între
Carpatinul folosit la stână şi cel
crescut din plăcere sau din interes
chinologic?

H.S.: Da, există. Câinii sunt
animale uşor adaptabile. Învaţă de
la om, de la alţi câini, învaţă să-şi
mulţumească stăpânul şi îşi învaţă
meseria. Ce face Carpatinul la ţară
nu va face la oraş, iar ce face la
stână e altceva. Se adaptează foar -
te bine situaţiei, păstrând totuşi tră-
săturile rasei. E un câine de pază a
teritoriului, mai puţin a persoanei.
Are nevoie de doar câteva minute
ca să se simtă acasă şi nu cred că
mai sunt rase care să aibă aşa o te-

CIOBĂNESC ROMÂNESC CARPATIN

„În haită, sunt spectaculoşi!”
• Horaţiu Stan, de la Comisia Naţională de Omologare a Raselor Româneşti,
despre „câinele perfect echilibrat”

de Anca Zoe Georgescu
anca.georgescu@petzoom.ro
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ribilă capacitate de adaptare la spa-
ţiu. Eu văd asta oricând merg la o
expoziţie sau în orice colectivitate.
Ajungem, e liniştit, cuminte, îl pun
într-un colţ pe marginea ringului,
trec cinci minute, el deja păzeşte
zona. Dacă trece cineva pe-acolo, o
să afle exact al cui e locul. Aşa că
în deplasări trebuie ţinut în cuşcă
sau bine supravegheat. Masculii
sunt foarte teritoriali, dar nici feme-
lele nu se lasă. Ştiţi, războiul troian
a început din cauza unei femei, dar
a fost purtat de bărbaţi. E la fel cu
Carpatinii: de obicei, femelele por-
nesc scandalul şi masculii rezolvă
situaţia. Dar asta se întâmplă şi
pen tru că e un câine de haită.

Rep.: Când vorbim despre
câini, „haită” e un cuvânt frumos.

H.S.: Au rămas puţine rase de
câini de haită. Mai degrabă câinii
sunt obişnuiţi să trăiască singuri,
ataşaţi de stăpânul om, fără să co-
laboreze cu alţi câini. Carpatinul pre-
feră haita, deşi îşi ascultă stăpânul,
dacă el se impune ca şef al haitei.
În haită, Carpatinii sunt spectacu-
loşi. Ori câştigă toţi, ori pierd împre -
ună. Nu se dau bătuţi şi nu se pără-
sesc unul pe altul. În fiecare haită
e o ierarhie perfect stabilită. Câinele
care latră nu muşcă şi asta nu e o
figură de stil. Câinele care va ataca

nu-şi pierde energia lătrând, el doar
execută. Aşa se întîmplă şi cu lupii.
Cei care hăituiesc prada nu sunt
personajele principale: şeful haitei
stă pe loc şi lui îi este adus vânatul,
dă lovitura de graţie şi împarte pra -
da. Deci din natură putem înţelege
de ce răul se asociază uşor, iar bine -
le e solitar, nu? Oamenii buni sunt
solitari, oamenii răi sunt mereu în
haită. 

Rep.: Să revenim în locuri mai
paşnice, la casă.

H.S.: Casa e a stăpânului,

Carpatinul se simte bine afară. Asta
ne convine şi mie şi lui. Nu e pre-
tenţios cu ce mănâncă şi nu trebuie
exagerat îngrijit. Se toaletează sin-
gur, oricât ar fi de murdar, a doua zi
va fi impecabil. E bine să fie periat
din când în când, mai ales când nă-
pârleşte, dar nu trebuie pieptănat
în fiecare zi. 

Rep.: Pare câinele perfect. E
perfect pentru oricine?

H.S.: Pentru cineva care alege
un câine e normal şi mai ales inteli-
gent să-şi facă dinainte un profil per-
sonal, şi nu unul al câinelui. De ce
vreau câinele şi ce vreau de la el?
Vreau un câine de familie cu care
să mă joc, să nu latre, să nu muşte,
să fie prieten cu toată lumea sau
vreau un câine care să păzească
casa? Eu aşa am ajuns la Carpatin,
căutând un câine de pază. Asta nu
înseamnă că nu se joacă cu copiii
sau că ei nu sunt ataşaţi de el. Dim-
potrivă, când eu sunt de gardă, co-
piii mei au grijă de tot. 

Rep.: Aspectul a contat în ale-
gere?

H.S.: N-aş putea spune că e
cel mai arătos. Ciobănescul de Ber na e
mult mai frumos, dar e moloso id, mie
nu-mi plac câinii greoi, îmi plac câinii
lupoizi, pentru că sunt dinamici şi mai
activi. Carpatinul nu e spec taculos,
e un câine pentru cu nos cători. 
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Rasele de ciobăneşti româneşti Mioritic, Carpatin şi de Bucovina
sunt rase omologate provizoriu la nivel internaţional, iar rasa Corb este
omologată doar la nivel naţional. Pentru omologare internaţională defi-
nitivă este necesar profilul genetic al rasei (din 450 de rase canine cu-
noscute, doar 150 au acest profil realizat). În 2011, Olivier Chakirou,
doctorand la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din
Cluj, şi dr. Horaţiu Stan au iniţiat primul studiu românesc în domeniu, in-
dispensabil pentru omologarea definitivă a raselor noastre. „Profilul ge-
netic al unei rase e un fel de buletin al ei. Noi nu-l aveam. M-am implicat,
gândindu-mă că nu trebuie să fim mereu la coadă şi să ne trezim abia
după ce-a terminat toată lumea. Cu acest profil genetic realizat vom fi şi
noi printre primii”, a explicat Horaţiu Stan. 

Premieră obligatorie
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Rep.: Eraţi un cunoscător
când aţi avut primul Carpatin?

H.S.: Nu, dar am cerut sfaturi.
Când ai de luat o hotărâre într-un
domeniu în care altcineva se pricepe
mai bine decât tine, e bine să întrebi
şi să asculţi. Am început să cunosc
chinologia odată cu hotărârea de a-
mi lua un câine. Dorinţa e veche, de
când eram copil, iar hotărârea a ve-
nit odată cu casa. Iago a fost primul
meu Carpatin. Am început să întâl-
nesc oameni din lumea Carpatinului,
am discutat, am ascultat, am înţe-
les. Aşa am ajuns vicepreşedintele
Carpatin Club România şi membru
în consiliul de conducere al Asocia-
ţiei Chinologice Napoca, apoi mem-
bru în Comisia Naţională de Omolo-
gare a Raselor Româneşti.

Rep.: Am terminat de vorbit
despre Carpatin, am spus tot? 

H.S.: De-abia am început… ht
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Câini… pretutindeni câini.
Începători sau experi -
men  taţi, docili sau re-

beli, peste 500 de exemplare canine
s-au prezentat, de la caz la caz, cu
emoţiile şi boticurile umede, sau în-
crederea dobândită în multe alte
competiţii de gen, la CACB Sibiu
2012, expoziţie canină organizată
în inima Transilvaniei, în 16-17 iunie. 

Timp de două zile, câini de
toate formele şi mărimile, de la
jucăuşii şi agilii Chihuahua, la
blănoşii şi domolii Mioritici şi Carpa-
tini, până la supli şi atipicii Barzoi,
orientalii Shar-Pei, Pug (cu un as-
pect mai puţin trist decât de obicei),
Akita (odă lui Hachikō), “viteziştii”
Whippet, egiptenii Saluki, sau loialii
Doberman Pinscher s-au întrecut
pentru un loc pe podium. Desigur,
au existat şi “concurenţi” care au
cedat în faţa caniculei şi stresului,
un Shih Tzu refuzând categoric să
continue competiţia altfel decat din

2 x CACIB 

Nordicul Monty, BIS în Sibiu
de Olimpia Triţă
olimpia.trita@petzoom.ro
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braţele familiare ale stăpânei sale.
De altfel, pe tot parcursul
desfăşurării evenimentului, orice
neiniţiat a putut sesiza afecţiunea
sinceră dintre stăpâni/handleri şi
câini - ultimii dându-şi silinţa să
pună în evidenţă roadele unei
pregătiri meticuloase, iar prepara-
torii lor au avut grijă să-i susţină
până la finalul competiţiei.

Tablou de vară

Hipodromul din Sibiu, scena
CACIB 2012, împânzit de stendere
unde câinii au fost realmente
răsfăţaţi cu piepteni, perii, funde,
panglici şi un întreg arsenal de pro-
duse cosmetice demne să con-
cureze cu trusele de machiaj ale
celor mai cochete domnişoare, a
fost împărţit de organizatori
(Asociaţia Chinologică Sibiu) în şase
ringuri, pentru ca participanţii, pub-
licul şi juriul să se poate bucura de
un spectacol „smart&fun”, sub
soarele tipic de iunie. Competiţia a
reunit câini din 14 ţări, bucurându-
se şi de exotica participare a unui
reprezentant din rasa tailandeză
Thai Bangkaew, apărută recent şi
în concursurile de specialitate din
România. De remarcat câştigătorii
grupei 1, cei doi ciobăneşti româ -
neşti: Carpatinul Almaş de Troian şi
Mioriticul Wooly Bear Alike Fluffy
Snowball, clasaţi în această ordine
şi la categoria specială “Best Ro-
manian Dog”.

În corpul de arbitraj s-a dis-
tins prezenţa conducerii Asociaţiei
Chinologice Române (AChR) - Crist-
ian Ştefănescu (preşedinte) şi Petru
Muntean (vicepreşedinte) -, a preşe -
dintelui Colegiului de Arbitri AChR -
Papp Vasile Carol -, precum şi a
reputaţilor Anca Giura, Peter Ma-
chetanz şi Augustin Ionescu, sau a
lui Szabó Sándor, expert al grupelor
1, 3, 4 şi 7 şi preşedinte al Asocia -
ţi ei Chinologice din Debrecen (Un-
garia) - crescător de Collie Rough
(un exemplar al său a devenit cam-
pion mondial de juniori), Bearded şi
Fox Terrier. Însă cei mai intransigenţi
“juraţi” au fost… copiii. Din spatele
liniilor ce delimitau ringurile, cei mai
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mici spectatori şi-au susţinut prefe -
raţii cu aplauze şi urale, spre intim-
idarea şi descumpănirea celor lalţi
concurenţi. 

Prima zi de concurs a fost
câştigată de „miniaturalul” Double
D Cointreau’s Tribute To The Best,
un Pug din Italia, născut în martie
2010 din părinţi campioni (tatăl -
Dynasty Br Double D Cadilla şi
mama - Double D Cointreau Jas-
mine). Micul Tribute To The Best,
care are patru proprietari (Daniel şi
Silvia Bellof, Elissa S. Carvallo şi
Marco Barbieri), a primit distincţia
BIS în 16 iunie.

Frumuseţe nordică

În cea de-a doua zi a
competiţiei, 17 iunie, cel care a
câştigat atenţia publicului şi inimile
membrilor juriului a fost Monty, un
Malamut de Alaska în vârstă de
doar 2 ani şi două luni, care la în-
ceputul acestui an, la Turneul Cam-
pionilor din Timişoara, a câştigat ti-
tlul de cel mai bun din grupa sa
(BOG - Group 5). Pe numele întreg
My Alaskan North Face, Monty e…
Berbec, după europeni, şi Tigru de
Metal cu ascendent în Dragon, după

chinezi J. S-a născut în ultima zi de
martie a anului 2010, într-o canisă
din Zealand (cea mai mare insulă a
Danemarcei), My Alaskan Kennels,
aflată în proprietatea soţilor Bo şi
Camilla Brogger. Mai exact, Monty
a văzut lumina zilei în Roskilde, un
orăşel cu mai puţin de 50.000 de
locuitori, însă devenit cunoscut în
toată lumea datorită primei cate-

drale gotice construită din cărămidă
- între secolele XII şi XIII -, loc de
veci pentru monahii danezi, de la
Harald I încoace, fapt care a deter-
minat UNESCO să o includă pe lista
patrimoniului cultural mondial, în
anul 1995. 

Rezultatul iubirii dintre fru-
moasa Snocrib Aniu-O’onak şi cura-
josul Sno Ridge’s Sudden Impact
“Stetson” (de la canisa americană
Ice Fall, a lui Lisa Ryer), Monty, care
acum însumează 45 kg de blândeţe
şi candoare, a intrat în proprietatea
arădenilor Adriana şi Szilard Covasa
(canisa Arctic Village), bucurându-
se încă de mic de lumina reflec-
toarelor. La vârsta de apoape un an,
a câştigat pentru prima oară un titlu
de Best in Show. 

Pentru a ne explica mai bine
acest lucru, handler-ul lui a trecut

în revistă câteva din titlurile obţinute
de Monty de-a lungul timpului: cam-
pion al Franţei şi Olandei, vicecam-
pion mondial, campion european în
2011 - toate aceste merite fac de-
cizia juriului de necontestat, mai
ales că Monty a venit la Sibiu nu
doar să participe, ci şi să câştige.
Stăpâna lui spune că Monty este
„devotat şi ascultător, un bun com-
panion şi un prieten de neînlocuit”.
Dinamic şi plin de viaţă, el se dedică
antrenamentelor cu aceeaşi
bunădispoziţie ca şi în timpul orelor
de joacă, motiv pentru care
competiţiile nu îl mai intimidează.
Păstrându-şi modestia şi după
obţinerea titlului, îndrăgitul
câştigator BIS s-a arătat binevoitor
pentru a fi fotografiat alături de
spectatorii care l-au aplaudat în ring
şi la concursurile speciale. 
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Stimaţi cititori, în acest spaţiu ar fi trebuit să publi -
căm clasamentul celei de-a doua zile (17 iunie 2012) a
evenimentului din „Capitala Bunelor Maniere”, aşa cum
mai este denumit Sibiu, renume câştigat datorită calităţilor
celor mai mulţi dintre locuitorii cetăţii de pe malul Cibinului.
Având ca argument respectul pe care şi organizatorii com -
pe tiţiilor CACIB din România ar trebui să vi-l poarte, ceea
ce se întâmplă în cazul majorităţii lor, îndrăznesc să sper
că este prima şi ultima oară în istoria organizărilor acestui
tip de eveniment când cronica este incompletă (chiar şi prin
lipsa unui clasament, fapt care probabil îi interesează doar
pe cei implicaţi direct) exclusiv din cauza organizatorilor,
res pectiv Asociaţia Chinologică Sibiu (condusă de Adrian
Ludoşan). Obişnuiţi cu balcanica şi inexplicabila publicare
cu foarte mare întârziere a rezultatelor de la CACIB-urile or-
ganizate în România - uneori de câteva luni de la finalul
com petiţiei -, revista noastră a decis să vină în ajutorul celor
interesaţi de astfel de evenimente şi să publice atât croni-
cile acestor competiţii, pe care le considerăm importante
pentru chinologia românească, cât şi clasamentele. Unele
asociaţii chinologice au înţeles acest demers care repre -
zintă o premieră în presa din România, fapt pentru care au
oferit cu promptitudine aceste clasamente (mulţumiri celor
din Timişoara, Cluj-Napoca, Baia Mare şi Bucureşti - ultimi -

lor pentru furnizarea rezultatelor competiţiei din Constan -
ţa). Din nefericire, motive considerate obiective de Adrian
Lu doşan, care constau din faptul că “secretariatul se află
în concediu până luni, 20 august” (dată aflată calendaristic
la mai mult de o lună de la finalizarea CACIB Sibiu 2012),
la Sibiu nu a fost posibil. Cu toată preţuirea sinceră faţă de
Adrian Ludoşan, care a su bliniat că ne-ar fi pus la dispoziţie
datele, deşi el e “pre şe dinte al acestei asociaţii, funcţie
neretribuită, iar rolul meu este de  alta natură”, însă aces-
tea “sunt în calculato rul asistentei ACh Sibiu”, în loc de con-
cluzie pentru situaţia regretabilă, remarc trei aspecte: 1)
conform oricărei logici, chiar a uneia balcanice, rezultatele
unei competiţii se pu blică IMEDIAT după finalizarea ei (vom
dezbate acest aspect şi cu conducerea Asociaţiei Chinologice
Române), orice motivaţie (chiar şi plecarea unei persoane în
concediu, fapt care s-a mai întâmplat şi în cazul altor orga-
nizatori) fiind puerilă şi lipsită de profesionalism; 2) orice
entitate publică, implicit şi o asociaţie chinologică, TREBUIE
să dovedească respect, iar transmiterea către public a
informaţiilor înseamnă respect; 3) un bun manager (chiar
şi unul neretribuit - acceptarea unei funcţii nu e obligatorie,
ci benevolă) nu caută scuze, ci găseşte soluţii - când nu
reuşeşte, poate e mai bine să RENUNŢE.

Cătălin VISCHI

… eu zic că-i important



FOX TERRIER
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„Vizuinarii” din vechiul Armenopolis
• Radu Geană: „Dacă vrei ceva palpitant de la un câine, ia-ţi un Fox Terrier!” 

Inginerul zootehnist Radu
Geană s-a născut la 28 au-
gust 1970 - Anul Câinelui în

calendarul chinezesc - şi spune că
puntea dintre el şi vietăţile pe care
vechii latini le-au numit Canis fami-
liaris s-a înfăptuit pe când avea 7
ani. Atunci a văzut prima expoziţie
canină, în Parcul Babeş din Cluj-Na-
poca, şi s-a produs declicul, însă pri-
mul Fox Terrier - Nina, o femelă din
varietatea „cu păr neted” -, l-a cum-
părat din Satu Mare, pe când era li-
cean, în 1987. „Am ales această
rasă deoarece sunt căţei energici,
temperamentali şi curajoşi”, explică
Radu Geană, un cunoscut crescător
de Fox Terrieri şi proprietarul canisei
Delaware din Gherla (jud. Cluj). 

Începutul şi vedeta

În anul 1991, Geană a impor-
tat din Ungaria primul mascul, iar
în 1992 a avut primul cuib compus
din doi masculi şi două femele. În
1997, clujeanul a achiziţionat pri-
mul Fox Terrier cu păr sârmos, dar
sus ţine stăruitor că varietatea cu
păr neted are ceva  aparte („Este un pur
sânge arab, are o eleganţă desăvâr-

şită!”) şi regretă că sunt foarte puţi -
ne astfel de exemplare în Români a,
iar în Marea Britanie deja e consi-
derată o varietate periclitată (cu mai
puţin de 100 de înregistrări pe an). 

Pe lângă Fox Terrierii din va-
rietăţile cu păr neted şi cu păr sâr-
mos, de doi ani mai deţine şi un
exemplar din rasa britanică Welsh
Terrier. „Înainte de a avea primul
Fox Terrier, mi-a plăcut rasa Airedale
Terrier, dar un exemplar ajungea la
25 de kilograme şi 60 de centimetri
înălţime şi nu-mi permitea spaţiul

să-mi achiziţionez un astfel de câine
- locuiam în apartament -, de aceea
am ales o rasă cu acelaşi tempera-
ment, dar de talie mai mică”, a expli -
cat Radu Geană.

Până acum, crescătorul clu-
jean a avut peste 100 de cuiburi şi
este deja la a noua generaţie de Fox
Terrier cu păr neted şi la a cincea
de Fox Terrier cu păr sârmos,  parti-
cipând cu cele mai valoroase exem-
plare de trei ori la campionatele eu-
ropene şi o dată la un campionat
mon dial. Delaware Sandra, o femelă

27

de Oana Raluca Ciceu
raluca.ciceu@petzoom.ro

„Lumea aceasta a crescători-
lor şi proprietarilor de câini de

vizuină este una magnifică.
Intraţi în ea şi emoţiile pe care
le veţi simţi cu fiecare eveni-

ment, minor sau major, vă vor
da acea senzaţie de relaxare
şi de satisfacţie de care aveţi

nevoie.” - Radu Geană



născută în 27 februarie 2010, a câş-
tigat anul trecut competiţiile interna -
ţionale din Slovacia şi Ungaria, iar
în mai 2012, a câştigat Clasa Open
la World Dog Show - Salzburg. Pre-
miată de două ori şi la CACIB-ul de
la Cluj-Napoca din iunie 2012, San-
dra a devenit campioană internaţio-
nală. 

Sfaturi de specialist

Denumirea „Terrier” vine din
latinescul „terra” (pământ). „Câinii
mari nu aveau posibilitatea să intre
în vizuină după vulpe şi era nevoie
de un câine mai mic, care să facă
a cest lucru”, explică Radu Geană
crearea acestei rase. Clujeanul a
scris o carte despre câinii de vizu i -
nă, apărută în 2009, şi în prezent
lu crează la a doua carte despre te r -
 ri eri. „Timp de cinci ani am lucrat la
«Câinii de vizuină» şi am scris doar
din propria experienţă, chestiuni ne-
găsite altundeva. Mi-a plăcut să
scriu, în special pentru că mă adre-
sam unui segment de nişă”, preci -
zea ză crescătorul.

Regretele acumulate în cei 30
de ani de când este implicat în chi-
nologie sunt legate de reputaţii Mi-
hail Sadoveanu şi Ionel Pop - i-ar fi
plăcut să îi cunoască şi să înveţe
de la aceşti maeştri ai condeiului,
vânătorii şi chinologiei - şi de faptul
că, în România, canisele de Fox Te r -
 rier pot fi numărate pe degetele de
la o mână („Nu este un câine van-
dabil, comercial”). Clujeanul şi-ar

dori să existe mai multă competiţie,
deşi „în România n-a existat o tra-
diţie a vânătorii la vizuină, chiar
dacă primele rase de câini de vi-
zuină au apărut la începutul seco-
lului trecut, via Ungaria şi Austria
(pe lângă cele două ţări, Germania,
Serbia, Cehia şi Franţa deţin multe
cluburi cu efective valoroase de „vi-
zuinari”)”. 

Nu este vânător, pentru că nu
agreează uciderea animalelor, aşa
că îşi antrenează câinii într-o vizuină
artificială, pentru a le menţine ca-
racterele rasei. Tot el se ocupă şi
de dresajul câinilor, începând de la
două-trei luni de viaţă, aceştia ne-
cesitând un dresaj specific şi facil -
un Terrier pregătit pentru vânătoare
trebuie să aibă abilităţi diferite de
un câine de show, cu menţiunea că

acestea pot fi şi îmbinate. Alt pas
important în creşterea unui Fox Te r -
rier pregătit pentru concursuri este
toaletarea. „Toaletarea e obligatorie
pentru un exemplar care urmează
a fi bonitat într-o expoziţie de fru-
museţe, iar Fox Terrierul necesită
un toaletaj specific, mai abitir res-
pectat cu două luni înainte de com-
petiţie. Aceasta este una dintre rase -
le cel mai greu de pregătit pentru
concursuri de frumuseţe! La varie-
tatea cu păr neted este mai uşor,
pentru că se toaletează prin tuns -
nu este la fel de riguros, dar nece-
sită atenţie”, a explicat Radu Geană,
care a mai dezvăluit că îşi hrăneşte
câinii atât cu mâncare uscată, cât
şi cu o fiertură de carne de pui cu
legume şi fructe, care le creşte gra-
dul de palatabilitate. 

Canisa lui Radu Geană împli-
neşte în acest an două decenii de la
înscrierea oficială a titulaturii. Pro-
prietarul justifică denumirea prin ori-
ginea britanică a rasei şi admite că
ar fi vrut să o schimbe cu alta repre-
zentativă pentru judeţul Cluj, Arme-
nopolis (veche denumire a Gherlei),
dar modificarea nu s-a mai proiectat
în realitate deoarece Delaware ajun-

sese deja consacrată. Clujeanul, prin mâinile căruia trec zilnic peste 40
de câini, spune că o canisă nu trebuie privită ca pe o afacere, ci ca pe o
nealterată pasiune. Canisa Delaware furnizează doar câini cu acte,
axându-se pe calitate. Un pui de Fox Terrier este vândut cu 200 de euro,
însă cei cumpăraţi exclusiv pentru show pot fi achiziţionaţi la un preţ
mai mare şi doar după ce împlinesc vârsta de cinci luni, timp în care se
verifică dacă se ridică la standardele unui campion. 

20 de ani de tradiţie
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Alabai, câinele de legendă al OrientuluiAlabai, câinele de legendă al Orientului
de Sandra Stoler
sandra.stoler@petzoom.ro
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De la ruşi nu vine doar
ploaia, ci şi un cio bă -
nesc neînfricat, numit

de turkmeni Alabai. Aceşti câini de
legendă, paznici ai Orientului, şi-au
păstrat de mii de ani aproape ne -
schimbată înfăţişarea şi tempera-
mentul - sunt la fel de rezistenţi la
efort şi la condiţii extreme, păstrân -
du-şi pronunţatul instinct de conser-
vare care i-a şi propulsat în rândul
celor mai puternice rase canine. 

Străvechea rasă, cunoscută
astăzi după denumirea rusească
„Ovcharka”, face furori în expoziţiile
chinologice internaţionale, iar Cris-
tian Burza ştie bine ce înseamnă să
ai în preajmă un astfel de câine, cu
caracter şi trecut de mare luptător.
Ezan Best Gladiators, cel mai titrat
Ciobănesc de Asia Centrală din cani -
sa Mayasar din Arad, a fost ales cel
mai bun exemplar al rasei (BOB -
Best of Breed), la Clubul Câinilor
Ciobăneşti Ruseşti şi Tchiorny Ter-
rier, organizat anul acesta în capi-
tala Serbiei, Belgrad, iar în „oastea”
arădeanului sunt înregimentate şi
alte exemplare care au cunoscut
succesul în prestigioase competiţii
chinologice. „Am crescut şi alte rase
puternice înaintea Ciobănescului de
Asia Centrală, câine ale cărui ca li -
tăţi le-am cunoscut datorită unui
prie ten. În urmă cu cinci ani, am
rea lizat că firea lor se potriveşte şi
personalităţii mele. Aceşti câini au
un caracter complex. Sunt câini rus-
tici, cu o istorie de 4.000 de ani,
echilibraţi, dar cu tendinţa de a de-

veni teritoriali. Masculii sunt mai
calmi şi mai uşor de educat şi dre -
sat”, a explicat Cristian Burza.

Nomadul neînfricat

În secolul al VI-lea î.Hr., în
aşezarea de la Dzheitun, pe terito-
riul de astăzi al Turkmenistanului,
au fost descoperite osemintele câi -
ni lor strămoşi ai Alabaiului „modern”
- Mastifful Tibetan este considerat
străbunul acestei rase, prima în -
semnare care sugerează ipoteza
datând din anul 1121. 

Istoria Ciobăneştilor de Asia
Centrală consemnează faptul că
aceşti câini au avut câte calităţi,
atâtea slujbe: de la paznic de tur -
me, vânător de şerpi, luptător cute -
zător, strajă neobosită şi camarad

de nădejde. Alabai este un câine de
muncă, viteaz până la sacrificiu,
care s-a luptat cu lupii şi a vegheat
la căpătâiul omului. Nomad obiş nu -
it să trăiască în condiţii vitrege, re -
zistă fără probleme la temperaturi
de peste 45 de grade Celsius, dar şi
la ger, la -25 de grade Celsius. În
plus, în urmă cu sute de ani, aceşti
câini erau consideraţi „cei mai ief-
tini paznici”: se mulţumeau cu mân-
care puţină, fiind obişnuiţi să îşi
procure singuri hrana. 

„Bălţatul”, pentru că asta în -
seamnă „Alabai”, trăieşte pe o ma re
întindere geografică (Rusia, Ka -
zakh stan, Kîrgîzstan, Uzbekistan,
Tadjikistan, Turkmenistan, Iran, Af-
ganistan, Mongolia), însă ruşii s-au
ocupat cel mai mult de însuşirea
acestei rase cu bagaj genetic deo -
sebit. În 1989, pe ultima sută de
metri a existenţei sale, Uniunea So -
vietică a omologat rasa Alabai sub
denumirea „Sredneasiatskaia Ov -
tcharka” (Ciobănesc de Asia Cen tra lă).

Loialitatea şi curajul îl fac un
redutabil apărător şi paznic, deo -
potrivă. Însă, deşi înfăţişarea aces-
tuia poate intimida, este un câine
calm, paşnic şi profund ataşat de
stăpân, un paznic de neînlocuit,
care nu ezită să manifeste ostilitate
faţă de străini. Este impozant, ro-
bust, lungimea sa fiind aproximativ
egală cu înălţimea la greabăn (70-
85 cm la masculi, 60-69 cm la fe -
mele). La maturitate, aceşti uriaşi
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curajoşi cântăresc până la 75 de
kilograme. Blana lor poate avea mai
multe culori şi combinaţii: alb, ne -
gru cu alb, gri, diverse nuanţe de
maro, roşcat - specialistul arădean
al rasei susţine că, în competiţii,
sunt considerate defecte exempla -
rele cu blana albastră şi de nuanţa
ficatului. 

La exemplarele prezentate în
competiţii chinologice, se realizează
obligatoriu cuparea urechilor şi a
cozii. 

Gladiatorul campion

Ezan Best Gladiators a fost
găsit fără de cusur de arbitri la
expoziţiile naţionale şi interna ţio -
nale. Este Campion România Juni -
or, dar şi Campion România Cum
Laude. 

Cea mai mare realizare a
„gla diatorului” arădean este titlul
de „Cel mai bun al rasei” (BOB),
obţinut în primăvara acestui an la
Belgrad. „Este Club Winner în ţară,
la Arad şi Vaslui şi, de asemenea, la
Belgrad. La Karakan Club Show din
Budapesta, tot în acest an a fost
ales câştigător la clasa deschisă,
dintre 26 de câini valoroşi. BOB Bel-
grad, titlul care i-a revenit lui Ezan,
a fost însă ceva cu care te poţi în-
tâlni doar o dată în viaţă. La aceas -
tă expoziţie au fost prezenţi
par    ti cipanţi din zece ţări, iar Ezan a
fost desemnat câştigător de clasă
deschisă din cei mai titraţi câini. Ul-
timul rezultat a fost obţinut la o
com petiţie organizată în Baia Mare,
unde Ezan a fost ales Campion de
România Cum Laude. Aceste rezul-
tate sunt preţioase pentru mine”,
spune mândru crescătorul arădean,
care mai are în canisă două femele
care au câştigat titlul de Campion
România Juniori. 
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Socializarea, obligatorie!
Ciobănescul de Asia Centrală este afec-

tuos şi recunoscător faţă de stăpân. În for-
marea unui câine din această rasă
so   c ializarea este extrem de importantă. „Pe
Ezan l-am dus peste tot. Dacă mă gândesc
bine, are vreo 5.000 de kilometri parcurşi…
Am fost atent să socializeze cu alţi câini şi pot
spune că diferenţa s-a văzut. În ceea ce
priveşte educaţia, m-am ocupat personal de
antrenament şi dresură de ring”, a explicat
Cristian Burza. De pildă, în canisa ară -
deanului, „gladiatorul” Ezan şi ceilalţi asiatici
se înţeleg de minune cu fetiţele sale. „Ezan e
încrezător, asta se vede imediat. E viguros şi
are mereu o poziţie prin care arată că e pu -
ternic, că se simte bine în pielea lui şi că e neînfricat - eu îi mai spun
«Mister Asia». Deşi au constituţia unor câini luptători, iar în trecut vânau
vipere şi păzeau turme, astăzi ciobăneştii asiatici sunt afectuoşi cu fa-
milia şi copiii”, a precizat Cristian Burza. 

• Preţul unui exemplar din rasa
Ciobănesc de Asia Centrală 

variază între 300 de euro şi 500
de euro, însă exemplarele 

valoroase pot ajunge 
până la 2.000 de euro.



4 x CACIB 

„Argentinianul” Opium Iz, 
Supreme BIS în Constanţa

de Sînziana Ionescu



„Te rog să fii atent!
Este primul tău con-
curs! Nu mă face de

râs!”. Frumosul pui de Rotweiller îşi
ridică privirea către stăpân, mai să-i
vorbească. Stăpânul nu se lasă în -
duplecat: „Trezeşte-te! Intrăm în ring
şi arătăm ce băieţi suntem, da?”.
Au intrat în ring împreună: stăpânul
- cu emoţii, concurentul - nonşa lant.
Au defilat, au alergat, au ascultat
co menzile arbitrului şi au obţinut
locul 3 din 5 la Junior Handling. Stă -
pânul este în culmea fericirii: „Bra -
vo, băiete! Sunt mândru de tine!”. 

Avanpremiera Europenelor

La Expoziţia 4 x CACIB Con -
stanţa, din cadrul The Black Sea Ro-
manian Tournament 2012, desfă -
şu rată în perioada 12-15 iulie la
Pavilionul Expoziţional, au participat
peste 2.000 de exemplare canine
cu pedigree, de o rară frumuseţe.
Pu blicul - format din avizaţi sau pro-
fani, localnici sau turişti - a fost cu -
cerit pe loc de concurenţi. Iar con -
cu renţii le-au răsplătit aplauzele,
lă sându-se cu generozitate admi   ra ţi.
Cu o participare din aproape 20 ţări,
CACIB Constanţa a reprezentat a -
van premiera celei mai importante
competiţii chinologice ce va fi găz -
duită de România - competiţia inter -
naţională de la malul mării a fost
un test înainte de marele examen
al Europenelor din 5-7 octombrie de
la Bucureşti, unde sunt aşteptaţi
peste 10.000 de concurenţi. 

Organizatorii - Asociaţia Chi -
no logică Metropolitană Bucureşti -
au imprimat expoziţiei un ritm alert
prin care să selecteze cele mai bune
exemplare. Împărţit în ringuri de
con curs, pavilionul a semănat cu
culisele unei defilări de modă, ce
implică tensiune, presiune, pregătiri
contra cronometru. Concurenţii au
fost aranjaţi după standarde. Ple -
toşii erau periaţi îndelung, codiţele
celor mici erau aranjate cu grijă şi
chiar prinse cu fundiţe roşii (să nu
se deoache?), iar când toaleta era
încheiată, urma un pupic pe care
vedeta îl acorda celui care îi aran-
jase ţinuta de scenă. 
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Atleţii, în schimb, erau îm băr -
bătaţi cu bătăi uşoare pe „umăr” şi
manevraţi ferm din lesă. 

Opium Iz, 
ameţitor de frumos 

Diversitatea competiţiei a
făcut lupta crâncenă, finala fiind
dominată, nu doar la propriu, de
exem plarele de talie mare: terrieri,
buldogi, ciobăneşti. În cursa pentru
trofeul CACIB a ajuns şi primul câine
născut şi crescut în România pre -
zent pe un podium mondial: Mio ri -
ticul arădean Guardian Angel, din
canisa soţilor Sorin şi Diana Simuţiu
- „Un paznic foarte bun, un câine
foarte ataşat de stăpân”, după cum
l-au descris proprietarii pe exem-
plarul în vâr stă de 13 luni, conside -
rat cel mai frumos şi valoros Cio -
bănesc Ro mânesc. 

Însă apariţia Dogului Argen-
tinian Opium Iz Lunnoy Stai a im-
presionat asistenţa, inclusiv pe ar-
bitrul internaţional Petru Mun    tean.
Rusoaica Marina Rusa kova l-a mâ-
nuit pe Opium cu îndemânare în
ring, iar executarea comenzilor, talia
robustă şi impozantă, precum şi
calităţile câinelui au dus la un singur
verdict: titlul de Su preme Best in
Show al Expoziţiei 4xCACIB 2012
Constanţa. „Dogul Argentinian este
un câine spectaculos, molosoid,
însă, de obicei, cei din grupa din
care face parte, a doua, nu câştigă
concursuri. Dar exemplarul acesta
a fost aparte, ar face furori la orice
expoziţie!”, au conchis organizatorii
de la Aso ciaţia Chinologică Metropo -
litană din Bucureşti. 

Opium Iz Lunnoy Stai îi
aparţine rusoaicei Tatiana Bukov -
skaia şi s-a născut la 27 august
2008, din părinţi campioni (Chago
del Bagual şi Tormenta del Huai co),
în canisa Marinei Rusa kova, Iz Lun-
noy Stai, specializată în rasa Dog
Argentinian, cu trei titluri de cam-
pion mondial. Are un palma res
demn de un campion absolut: este
multiplu campion al Rusiei, Ucrainei,
Tatarstanului (republică indepen -
dentă, parte a Federaţiei Ruse) şi
Eurasiei, precum şi câş ti gător al R

Class la Euro Dog Show 2010 şi
World Dog Show 2010. De aseme-

nea, la World Dog Show 2009 a fost
recompensat cu Prize-Winner.



„A fost o expoziţie unde s-a
impus Rusia, ţară unde sunt foarte
mulţi cres că tori de câini foarte buni,

cu multiple ti-
tluri europene
şi mon  diale. În
privinţa or ga ni -
zării, noi am
pri mit felicitări
inclusiv de la
par  t ic ipanţi i
străini, iar asta
ne dă spe ran -

ţe pentru Europenele din toamnă”,
a declarat la finalul celor patru zile
de competiţie Cristian Ştefănescu
(în foto), preşedintele Asociaţiei Chi-
nologice Române şi preşedintele
Asociaţiei Chinologice Metropolitane
Bucu reşti, proprietar de Amstaff. 

La urmă, în aşteptarea Eu-
ropenelor, dacă tot au câştigat
ruşii… do svidania!   
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Arbitrii competiţiei
La Constanţa, titlurile BIS

(Best in Show) au fost decise de ar-
bitrii: Victor Lobakin (Junior Han-
dling), Ozan Belkis (Perechi), Jean
François Vanaken (Grup de creş -
tere), Petru Muntean (Grupa 1, 5,
6, Cel mai frumos ciobă nesc româ-
nesc, Puppy, BIS şi Supreme BIS),
Paul Stanton (Grupa 2 şi BIS), Boris
Chapiro (Grupa 3), Anatoly Zhuk
(Grupa 4 şi BIS Veteran), Stelios
Makaritis (Grupa 7), Dagmar Klein
(Grupa 9), Stelios Makaritis (Baby),
Dagmar Klein (BIS Junior). 



În ultima vreme, la cabine -
tele veterinare se semna -
lea ză cazuri tot mai frec -

ven te de intoxicaţii ale animalelor
de companie produse de consumul
delicateselor preparate pentru con-
sumul uman. Un astfel de aliment
este ciocolata. Acest produs alimen-
tar conţine un alcaloid xantinic
(theo bromina), prezent în boabele
de cacao (1,5-3%), în cafea, în nu-
cile de cola, dar şi în frunzele de
ceai, şi care are efect excitant asu -
pra sistemului nervos. Această com -
ponentă este toxică pentru animale -
le de companie, chiar dacă este
con su mată în cantităţi foarte mici
(bineînţeles, depinde de raportul de
cantitate de ciocolată ingerată şi
talia animalului).

Theobromina

Principalul ingredient al cio-
colatei îl constituie boabele de ca-
cao, care conţin theobromină, o
sub stanţă cristalină cu gust amar,
de culoare albă, hidrosolubilă la
cald, care devine uşor acidă după
dizolvare - ciocolata amară conţine
mai multă theobromină decât cio-
colata albă. Asupra omului, această
substanţă are un efect similar cu al
cofeinei din cafeaua de zi cu zi, dar

mult mai redus ca intensitate, fiind
un stimulent cardiac, vasodilatator,
diuretic, relaxant al musculaturii ne -
tede şi excitant al sistemului nervos.
În medicina umană, acest alcaloid
este folosit pentru produsele medi -
camentoase destinate combaterii
tusei, care înlocuiesc treptat code i -
na. Deşi şi unele plante conţin theo -
bromină, datorită cantităţilor redu -
se, consumul acestora nu cauzează
intoxicaţii. 

Chiar dacă pentru oameni cio-
colata este o delicatesă şi un desert
consumat aproape zilnic, proprie -
tarii animalelor de companie trebuie
conştientizaţi asupra faptului că
pen tru acestea excesul de ciocolată
este foarte dăunător şi toxic, theo-
bromina fiind un stimulent cardiac
şi un diuretic foarte puternic. Câinii
pot tolera ceva mai uşor ciocolata,
dar pisicile (atât exemplarele adulte,
cât şi cele tinere) sunt mai sensibile
la efectul exercitant al theobrominei
în urma consumului de ciocolată.
Efectul nociv nu se limitează exclu-
siv asupra sistemului cardiovascu-
lar, având efect dăunător şi asupra
sistemului digestiv şi a sistemului

nervos central. De asemenea, o
doză mare poate produce şi leziuni
ireversibile ale miocardului. Când
căţelul sau pisica a consumat cio -
colată cu lapte, aceasta având toxi-
citate mai mică faţă de celelalte sor-
timente, de multe ori apare diareea,
care se poate instala chiar şi la 12
sau 24 de ore de la consumul aces-
tui produs dulce.

La fel de toxic este consumul
de ciocolată şi pentru hamsterul
dum neavoastră! Chiar şi în doze
mici, ciocolata poate ucide un ham-
ster, din cauza conţinutului de theo -
bromină - organismul uman poate
digera şi descompune aceşti com -
puşi din ciocolată, însă animalele
nu au posibilitatea de a metaboliza
în mod eficient aceste substanţe
chi mice, iar theobromina poate ră -
mâne în sânge timp de 24 de ore
sau chiar mai mult. De altfel, chiar
dacă acest desert poate avea bene -
ficii pentru sănătatea umană, el
poate avea şi efecte negative, cau -
zate de conţinutul bogat în calorii şi
grăsimi saturate, astfel că şi omul
trebuie să evite consumul în exces
de ciocolată.

36

NUTRIŢIE

Otrava dulce
• Consumul de ciocolată, struguri şi stafide, 
un pericol real pentru animalele de companie
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dr. Weisz Levente



Tratament

În momentul în care sus pec -
taţi că animalul de companie a con -
su mat accidental ciocolată (sau  i-aţi ad-
ministrat produsul alimentar fără să
cunoaşteţi efectul toxic al acestuia),
se recomandă de urgenţă interven -
ţia de specialitate. Nu încercaţi să
trataţi dumneavoastră animalul de
companie acasă, după reguli „bă -
beşti”. Nu administraţi nici odată ca
antidot lapte!, ci prezentaţi-vă de
urgenţă la un cabinet veterinar. 

Pentru intoxicaţia cu theo bro -
mină nu există un antidot specific
(pentru a evita absorbţia substanţei,
care se produce foarte repede, se
iau măsuri pentru a-i provoca ani -
ma lului vomă). Tratamentul este
unul simptomatic şi de susţinere a
organismului.  

După tratamentul efectuat de
către medicul veterinar, la întoar -
cerea acasă, proprietarul trebuie să
fie atent ca animalul de companie
să nu mai consume aceste „delica -
tese”, să aibă la dispoziţie în per -
manenţă apă curată în cantitatea
necesară (în funcţie de talie şi de
temperatura de afară) şi să consu -
me exclusiv o dietă „tip renal” timp
de cel puţin două luni. Animalele
care au suferit intoxicaţii de acest
gen trebuie consultate săptămânal
de medicul veterinar, timp de 30 de
zile.
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Pentru câine şi pisică, la fel de
nociv şi dăunător este consumul ac-
cidental de struguri sau de stafide.
Chiar şi consumul unor cantităţi mici
le pro voacă acestora insuficienţă
renală! Este drept, nu toa te pisicile
sau toţi câi nii sunt atât de sensibili,
însă având în vedere pre ce den te le şi
proble mele foarte gra ve cau za te de
consu mul strugurilor sau al stafidelor,
nu este un fapt de neglijat. Deocam -
dată nu se cunoaşte ce compo nentă
provoacă acest efect toxic, dar este
cert că e vorba despre o substanţă
hidro so lubilă care astfel îşi exercită
caracterul toxic asupra câinelui şi a
pisicii - nu este exclusă şi posibilitatea

toxicităţii şi asupra hamsterului. În
urma in gerării strugurilor sau stafide-
lor de către câine şi pisică, în prima
fază, în decurs de câteva ore, apare
voma, iar în unele cazuri diareea, sta -
rea le tar gică, ataxie, urinări frecvente
şi o uşoară deshidratare. Mai apoi,
apar grade diferite de deshidratări,
durere abdominală vie şi foarte accen -
tuată, ataxie, tremor muscular, hi -
persalivaţie, toate aceste semne ple -
dând pentru diagnosticul: intoxicaţie.
În cazul acestor intoxicaţii, apelaţi la
medicul vete rinar, care va lua de
urgenţă măsurile potrivite pentru sal-
varea animalului şi pentru efectuarea
tratamentului necesar. 

Strugurii şi stafidele



Basenji, cunoscut şi sub
numele „Câinele care
nu latră” sau „Câinele

de Congo”, este una dintre cele mai
vechi rase canine, având antecesori
în Egiptul antic, unele persoane afir-
mând că s-a născut în acelaşi timp
cu piramidele. Marii faraoni egipteni
sunt înfăţişaţi pe basoreliefuri a -
vând la picioarele lor astfel de câini
privind direct spre ei sau surprinşi
la vânătoarea de animale, însoţind
carele trase de cai. Rasa fiind con -
siderată foarte valoroasă şi-a pă -
strat continuitatea în Africa Cen -
trală. Câinii au fost importaţi în
Eu ropa începând cu 1985. Ameri-
can Kennel Club a recunoscut rasa,
în mod oficial, în anul 1944. Fede -
raţia Chinologică Internaţională în -
cadrează câinii Basenji în grupa 5,
mai exact câini de tip Spitz şi Primi-
tivi. 

Temperament

Basenji nu suportă frigul şi
anotimpurile umede, preferând cli-

matele mai calde şi viaţa în aer liber,
de aceea intră prea puţin în cate-
goria câinilor de apartament. Este
mai mult un câine de vânătoare, de
lucru, decât un companion. Nu su -
portă tachinările şi plimbatul în lesă,
de aceea înainte de a achiziţiona
un Basenji este primordială verifi-
carea compa tibilităţii între viitorul

stăpân şi câine. Nu îi place viaţa în
comun cu alte vieţuitoare, va vâna
pisicile şi alte animale de dimensi-
uni mici, fără să stea prea mult pe
gânduri. În schimb, este cel mai fe -
ricit atunci când e în compania altor
Basenji. 

Câinele din această rasă face
totul în felul său unic şi are calităţi
demne de subliniat cum ar fi autori-
tatea naturală, inteligenţa, curiozi-
tatea, viteza, silenţiozitatea şi capa -
citatea de vânătoare superioare, de
fapt, tocmai la dezvoltarea acestor
calităţi s-a lucrat mai mult. De ase -
menea, are un caracter echilibrat,
independent, protectiv în special cu
familia, este introvertit, neexteriori -
zându-şi sentimentele şi este foarte
rezervat cu străinii. Toate aceste
virtuţi fac însă dresajul o activitate
dificilă, ce se va deprinde cu mult
tact şi deosebită răbdare. 

Este foarte ager şi isteţ, dar
nu întotdeauna obedient, totodată
având nevoie de activitate zilnică
intensă, pentru că se plictiseşte re-
pede şi nu va fi niciodată un câine
care aduce înapoi frisbee-ul, mingea
sau băţul. Basenji este cunoscut
pen tru obiceiurile sale de dezvoltare
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rapidă, fiind sprinten, cu o energie
debordantă.

Caracteristici

Ca aspect fizic, Basenji este
un câine de talie mică, cu un corp
bine echilibrat, spate destul de
scurt, având o talie bine definită.
Înăl ţimea ideală este între 38-41
cm, iar greutatea între 10-12 kg, fi-
ind surprinzător de puternic pentru
talia sa. Speranţa de viaţă se si -
tuează între 12 şi 14 ani. Blana este
de culoarea castaniu roşcat, negru
pur sau tigrat, cu menţiunea că zo -
na picioarelor, a pieptului şi vârful
cozii au exclusiv culoarea albă. 

Are nevoie de o minimă îngri-
jire din partea stăpânului, deoarece,
blana fiind scurtă, năpârleşte mai
puţin spre deloc şi nu emană acel
miros specific al câinelui. Conside -
rat pedant ca o pisică, Basenji se
va ocupa personal de propria igienă.
Astfel, specialiştii în domeniu su b -
liniază că este un câine potrivit pen-
tru cei care au alergii la patrupede
canine. Cu o musculatură ne tedă,
mişcându-se cu uşurinţă şi agilitate,
are o alură graţioasă. Gâtul este fru-
mos aranjat între umeri şi bine ar-
cuit, iar coada, orientată în sus şi

curbată. Are craniul turtit, botul de
formă conică, un pic mai scurt decât
craniul şi nasul negru. Ochii sunt
mici, migdalaţi, în nuanţe diverse
de căprui şi au o expresie con -
centrată când animalul este atent.
Urechile sunt de mărime medie, tri-
unghiulare şi ridicate, formând
totodată pe frunte nişte cute care îi
imprimă o expresie vag în grijorată.
Ridurile specifice sunt cele mai vizi -
bile la pui. Dantura este perfect
aliniată şi muşcătura este în foar-
fece. 

Picioarele sunt drepte, cu

antebraţe lungi şi tendoane bine
definite. Metacarpurile sunt puter-
nice şi flexibile. Labele picioarelor
sunt mici, de formă ovală cu tam-
poane groase şi degetele bine arcu -
ite. Pintenii sunt de obicei eliminaţi.
Mersul său seamănă cu cel al unui
cal de curse de trap, emanând gra -
ţie fără depunerea vreunui efort.
Când vânează, se bazează în prin-
cipal pe văz şi pe miros. Nu latră ni -
ciodată, dar asta nu înseamnă că
este un câine mut, ci mârâie, iar
când este entuziasmat scoate un
sunet specific, un chiuit. Basenji
copulează o singură dată pe an, cu
un rezultat de patru-şase pui, faţă
de alte rase la care media împere -
cherii este de două ori pe an. 

Basenji pot dezvolta proble -
me de sănătate, în special la ochi,
şolduri, tiroidă, intestine şi inimă.
Printre bolile care pot trezi îngrijo-
rarea se numără sindromul Fanconi
- care afectează rinichii -, herniile,
atrofia progresivă a retinei, hipoti -
ro idismul şi displazia de şold. 
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În anul 1916, în plină con -
flagraţie mondială, un me -
dic german care se ocupa

de invalizii reveniţi de pe front şi-a
lăsat într-o zi câinele din rasa Cio -
bă  nesc German să aştepte lângă
pa tul unui soldat rănit, nebănuind
câtuşi de puţin efectul pe care îl va
avea animalul asupra pacientului şi
cu atât mai puţin faptul că astfel
deschidea drumul uneia dintre cele
mai nobile şi mai fructuoase cola -
borări dintre câine şi om pe tărâmul
medical. 

Impresionat de efectul
pozitiv al câinelui asupra stării
paci entului şi de deosebita
dis po nibilitate a animalului de
a-l ajuta pe partenerul său in-
valid, medicul a realizat ime-
diat ce bine ar fi dacă ar putea
dresa câini ca ghizi pentru sol -
daţii rămaşi orbi în urma ră -
nilor suferite pe front. Aşa s-a
născut proiectul „Ochiul care
vede” („The seeing eye”), care
a luat amploare în anii 1920. 

Bucurându-se încă de la
început de susţinerea şi eforturile
unei dresoare americane, fenomenul
înfiinţării unor astfel de şcoli pentru

dresaj s-a extins foarte rapid în Ame -
ri ca şi în Marea Britanie. Peste mai
bine de un deceniu, proiectul de-
venise deja un fenomen de masă,
ducând la constituirea în 1934 a
celei mai mari asociaţii din lume de
câini-ghizi pentru nevă zători. 

„Ochiul care vede” este cea
mai veche şcoală de ghidaj canin
din lume. În prezent, aici sunt pre -
gătiţi câini-ajutor pentru persoane
cu deficienţe de vedere, cu defi cien -
ţe de auz, care suferă de diverse
boli, cum ar fi cele care declanşează

crize (epilepsie) sau cu boala Parkin-
son, cu dizabilităţi locomotorii sau
care au nevoie de suport emoţional
etc. Cel mai cunoscut tip de câine
de asistenţă este câinele de însoţire
pentru orbi, un ajutor ce trebuie să
ştie să depăşească obstacole, să
treacă strada numai atunci când
toa te maşinile se opresc, să folo -
seas că liftul şi scările, să răspundă
la comenzi verbale, să menţină un
pas moderat. 

Selecţia şi antrenamentul

Selecţionarea asistenţilor ca -
nini este riguroasă şi nu lasă loc
pentru greşeli. În primele zece luni
de viaţă, puii sunt preluaţi de volun -
tari care verifică dacă patrupedele
au calităţile necesare pentru a de-
veni câini-ghizi. Cei acceptaţi intră
în etapa următoare a dresajului, în
care sunt învăţaţi să se concentreze
şi să nu se lase distraşi de la înde -
plinirea misiunii pe care o au. Câinii
sunt antrenaţi să îşi considere stă -
pânul ca pe o anexă, colaborarea
dintre cei doi fiind de fapt o muncă
de echipă. Dresajul este mult mai

Cum trebuie să reacţionăm?
Dacă vedem un câine-ghid

împreună cu însoţitorul său, nu trebuie
să încercăm să chemăm câinele la noi
şi nici să îi atragem atenţia în vreun
fel. E recomandat să-i lăsăm calea
liberă. Orice manifestare vizavi de pa-
truped, oricât de bine intenţionată ar
fi, ar putea avea consecinţe dezas-
truoase. Dacă observăm o situaţie ce
necesită ajutor, vom vorbi cu stăpânul
câinelui, în nici un caz nu vom lua

hamul din mâna persoanei nevăzătoare. Dacă suntem la rândul nostru
însoţiţi de un câine, e foarte important să îl ţinem în lesă sau sub control,
pentru a nu distrage atenţia câinelului-ghid. 
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„Eu văd cu ochii prietenului meu”
• Câinii-ghizi, asistenţi patrupezi pentru nevăzători
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dificil decât cel al unui câine
obişnuit, deoarece un câine-ghid
trebuie să cunoască de la 100 până
la 300 de comenzi, şi nu doar zece,
cât e media. Cu o durată de până
la trei ani, pregătirea unui astfel de
câine-ghid poate costa până la
18.000 de euro. 

Drumul cel bun, ales 
de călăuza patrupedă

În lipsa resurselor financiare
alocate unei astfel de activităţi, în
România, persoanele nevăzătoare
pot doar să viseze la un câine-ghid.
Investiţia e colosală, iar statul… pre -
feră să ignore această realitate, în
condiţiile în care la nivel naţional
există 50.000 de nevăzători şi
40.000 persoane cu severe defi ci -
enţe de vedere. Şi totuşi, de curând
(în anii 2011 şi 2012), prin bună -
voinţa unor asociaţii umanitare,
două persoane au primit câini-ghizi
şi la noi în ţară. Cel mai recent caz
a devenit posibil prin finanţarea “Li-
ons Club” din Italia, care a oferit cei
16.000 euro necesari pentru dre -
sarea câinelui-ghid. În prezent, Con-
stantin Cristache, profesor nevă ză -
tor la Liceul „Iris” din Timişoara,
„vede” prin ochii câinelui său că -
lăuză, un labrador de doi ani, pe nu -
me Geo. Câinele are în prezent ca -
pa citatea să execute aproximativ 30
de co menzi, ca de exemplu „şezi”,
„trepte”, „zebră”, „tramvai”, „intră”,
„ieşi”. „Diferenţa dintre baston şi
câine e colosală”, este convins pro-
fesorul Cristache. În 2011, bucu re -
şteanul Ga bri el Nicolaescu a de-
venit şi primul român proprietar al
unui câine-ghid, o femelă din rasa
Labrador, pe nume Chloe. “Viaţa
mea s-a schimbat radical, Chloe a
devenit prietena mea şi, mai mult
decât atât, ochii mei”, declara Nico-
lescu. Ajutorul financiar a fost oferit
de fundaţia “Light into Europe”, or -
ga nizaţie care, împreună cu clu bu -
rile Leo şi Lions, a convenit să aducă
în România instructori din afara gra -
niţelor, pentru o perioadă de trei ani,
cu scopul de a înfiinţa prima şcoală
de ghidaj canin pentru nevăzători
din România. 
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Ghid pentru...
un câine orb

În Marea Britanie există cazuri
în care un câine orb beneficiază de
ajutorul unui câine ghid. Astfel, două
căţeluşe, Lily (un Dog german ce a or-
bit la vârsta de un an şi jumătate) şi
Maddison (călăuza sa) sunt de ne -
despărţit de cinci ani. Maddison con-
duce, iar Lily ia contact direct cu ea,
pentru a şti încotro să meargă. Alt caz
este cel al lui Clyde, care refuză să
plece undeva fără însoţitorul său,
Bonnie. Povestea impresionează şi
prin faptul că ambii câini au fost găsiţi
vagabondând pe străzile din Norfolk. 
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Kiev - Ucraina,
2012. Deşi tera -
pia bazată pe in -

te racţiunea pacientului cu un
animal există de mai bine de
200 de ani, inaugurarea unui
spital specializat în tratarea
tulburărilor neurologice şi a
autismului la copii a readus în
actualitate importantul rol pe
care îl au câinii special an tre -
naţi, membri ai Centrului de
Psihologie din Kiev. Această
manieră de tratament este
frecvent utilizată în clinici din

vestul Europei şi din SUA, numeroase
studii - aşa cum este cel realizat de
Rebecca Johnson, director al Cen-
trului de Cercetare a Interacţiunii din-
tre Om şi Animal din cadrul Uni ver si -
tăţii de Ştiinţă şi Tehnologie din statul
american Missouri -, conducând la
concluzia că o astfel de interacţiune
conduce la creşterea nivelului de
oxitocină (hormon care determină re-
ducerea temerilor şi creşterea gradu-
lui de încredere) al pacientului.

Terapia cu ajutorul 
animalelor

Prima atestare a terapiei cu
ajutorul animalelor de companie a
avut loc în secolul al XVIII-lea, la un
sanatoriu de boli mintale din Re-
treat York (Marea Britanie), unde pa -
 cienţii erau încurajaţi de dr. Willi a m Tuke
să interacţioneze cu mici animale
domestice, considerate eficiente
pentru resocializarea bolnavilor. Mai
târziu, în anul 1860, Spitalul Beth-
lem, tot din Anglia, a urmat aceeaşi
tendinţă, considerând că animalele
de companie influen ţează în bine
moralul pacienţilor internaţi acolo.
De asemenea, celebrul medic neu-
ropsihiatru Sigmund Freud, un mare
iubitor de câini, a observat că pre -
zenţa lui Jofi, câinele său din rasa
Chow Chow, la şedinţele de psiha -
na liză îl ajută pe pacient să fie mai
relaxat şi mai încrezător, acest fapt
fiind cu atât mai eficient cu cât pa-
cientul avea o vârstă mai fragedă.

Recent, Institutul Naţional
pentru Sănătate din SUA a iniţiat un
program de cercetare pentru a stu-

dia interacţiunea om-animal. Progra -
mul, finanţat de unul din liderii mon-
diali în producţia hranei pentru ani-
male, oferă granturi de cercetare
pentru studiul impactului animalelor
de companie asupra dezvoltării co -
pilului, în tratamente fizice şi psiho-
logice, precum şi cu privire la efec -
te le pe care interacţiunea cu a ni ma lele
le are asupra sănătăţii umane, in-
clusiv capacitatea acestora de a
ameliora sau preveni boli. Astfel de
cercetări au fost efectuate şi în do -
meniul atât de sensibil al tratării au -
tismului şi a tulburărilor neurologice
la copii.

Psihologul pediatru Valerie
Cooksey, de la Centrul de Psihologie
din Kiev, susţine că pacienţii copii
care se află sub tratament şi in te -
racţionează cu câinii din cadrul clini -
cii reuşesc să depăşească mult mai
repede barierele ce-i despart de lu -
mea exterioară.

Autistul şi prietenul canin

Autismul este o tulburare de
comunicare care, în cazurile mai
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Retrieverii din Kiev
• Cei mai noi „terapeuţi” în ajutorul copiilor cu autism 
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grave, este dublată de un retard
mintal. 

Animalele de companie şi-au
dovedit eficienţa tocmai în construi -
rea unei punţi de dialog non-verbal,
ataşamentul acestora pentru mi cu -
ţul pacient conducând spre crearea
unei legături speciale între cei doi,
o prietenie care îl face pe pacient
să experimenteze stări sociale noi:
empatie şi înţelegere. Practic, co -
pilul cu autism începe să comunice
cu animalul său, diminuându-se ast-
fel  treptat dificultăţile de exprimare
în relaţiile cu cei din jur. 

Mai mult, activităţile simple,
de rutină, cum sunt cele de a hrăni
animalul sau de a-l plimba prin parc,
vor dezvolta la copilul autist un sen-
timent de responsabilitate ce se va
putea amplifica în timp. Foarte im-
portant este şi faptul că un animal
de companie este tot timpul alături
de şi pentru copilul autist, mergând
alături de el oricând, oriunde, fapt
care creează un sentiment de secu-
ritate şi încredere, nu doar pentru pa-
cient, dar şi pentru familia copilului.

Pe de altă parte, câinii im pli -
caţi într-un astfel de program sunt
dresaţi în centre speciale, fiind exem -
plare foarte prietenoase, blânde,
care acceptă să fie mângâiate sau
luate în braţe, chiar cu stângăcie.
Pentru copiii care suferă de autism,
paralizie cerebrală sau sindromul
Down sunt recomandate rasele Gol -
den Retriever sau Labrador Retriever. 

Din păcate, în România, nu
există însă un centru special de
dresaj al „asistenţilor patrupezi”
pentru copiii autişti. În fapt, nu
există nici măcar o statistică clară
cu privire la numărul de persoane
care suferă de autism şi, cu atât
mai puţin, ponderea copiilor în acest
număr. În condiţiile în care interesul
autorităţilor din ţara noastră pentru
aceşti copii se dovedeşte a fi unul
extrem de scă zut, toată povara ră -
mâne pe umerii familiei. În pofida
dificultăţilor cu care se confruntă,
aceasta n-ar trebui să fie pri vată de
şansa de a căuta pentru mi cu ţul cu
probleme un prieten ne cu vântător
ca re să-l ajute să tra  verseze de şer -
tul arid al bolii. 
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Au fost dintotdeauna fo -
losiţi pentru amu za -
men  tul oamenilor. La

început, „amuzamentul” conţinea
doar cruzime, reducându-se la lup -
tele dintre ei şi animale sălbatice,
în gropi. Erau numiţi „Cavalerii Albi”,
datorită blănii imaculate, a posturii
impresionante şi a curajului nebu -
nesc. Aspectul lor, cu capul de ou,
un fel de Humpty Dumpty în varianta
canină, stârneşte şi astăzi curiozi-
tatea celor nefamiliarizaţi cu rasa
Bull Terrier. În limba africană este
numit „câinele-porc”, deşi originile
sale sunt mai nobile de atât. 

Crearea rasei

În secolul al XIX-lea, în Anglia,
luptele de câini erau considerate un
sport, iar „bătrânul” Bulldog, per-
manent în arenă, era lipsit de agili-
tate. Cum terrierii erau recunoscuţi
pentru această calitate, au început
încrucişările, rezultatul fiind Bull and
Terrier. Dar sângele hibridării fierbea
încă de la începutul secolului XVIII,
având la bază rasele Bulldog Englez,
Terrier Englez şi Manchester Terrier.

Începând din anul
1850, un irlandez
din Mullin gar, Ja -
mes Hinks (în foto),
şi-a propus să cre -
eze un alt tip de
Bull Terrier, mai e -
le gant, cu gât şi picioare mai lungi,
eliminând caracteristicile fizice ale
Bulldog-ului, fără a renunţa însă şi
la curajul său. În 1863, în timpul

unei expoziţii chinologice dintr-o
zonă exclusivistă a Londrei, Grădina
Cremorne din Chelsea, de pe malul
Tamisei, a fost prezentat un câine
puternic, elegant şi curajos, de cu-
loare albă, denumit „Hinks” sau
„Cavalerul Alb”. Era pentru prima
oară când publicul vedea un Bull
Terrier alb, rezultatul împerecherii
dintre un mascul alb din rasa Bull-
dog - avea vârsta de cinci ani, se

46

BULL TERRIER 

Copilul mascat în câine

septembrie - octombrie 2012

de Răzvan Buzoianu
razvan.buzoianu@petzoom.ro 

Standardul rasei
Există trei tipuri de Bull

Terrier - Bulldog, Terrier, Dalma-
ţian - şi o combinaţie a acestora,
Intermediar, considerată ideală
pentru că reuneşte calităţile ce -
lor trei categorii (în varianta sa
miniaturală - Bull Terrier Minia-
ture - este considerat o altă ra -
să). Sunt recunoscute două
va   rietăţi: alb (poate avea pete pe
cap, dar nu şi pe corp) şi colorat
(negru, tigrat, negru-tigrat, roşu
sau cafeniu). Ochii albaştri (care
apar în 20% din cazuri la varie-
tatea cu blană albă) şi surzenia
sunt defecte descalificabile.



 numea Old Madman („Bătrânul
Nebun”) şi îi aparţinea lui Hinks -,
şi o femelă numită Puss, dintr-o rasă
astăzi dispărută: Terrier Alb. Faţă de
forma de azi, câinele avea stop în
profilul craniului. 

Rasa a devenit populară şi,
cu timpul, a fost încrucişată cu Dal -
maţian, Greyhound, Spanish Poin -
ter, Foxhound şi Whippet. Pentru as-
pectul contemporan, mai sunt
„vi  novate” rasele Barzoi (Borzoi) şi
Collie, care au creat primul câine
fără stop. În secolul XX, din cauza
problemelor de sănătate, Bull Ter-
rier-ul alb a fost împerecheat cu
Staffordshire Bull Terrier („Câinele
Dădacă”) şi a rezultat Bull Terrier-ul
colorat.

Aspect şi temperament

Capul este ovoidal, plin şi lung
până la linia buzelor, cu aspect cize-
lat. Profilul se curbează uşor dinspre
vârful craniului către vârful trufei,
care trebuie să fie îndreptată în jos
şi cu nări bine dezvoltate. Vârful cra-
niului este aproape plat, urechile
sunt mici, apropiate şi permanent
ridicate. Ochii sunt mici, oblici şi tri-
unghiulari, de culoare neagră sau
maro. Mandibula e puternică şi
adâncă, cu muşcătura în foarfecă,
dinţii sunt implantaţi perpendicular,
iar incisivii superiori îi acoperă pe
cei inferiori fără a lăsa spaţiu între
ei. Corpul este musculos, cu gât
lung şi gros, umeri robuşti, piept lat
şi coaste curbate. Coada este groa -
să la bază, scurtă şi purtată pe ori -
zontală. Blana, întinsă pe corp, are
textură aspră. 

Varietatea albă e predispusă
la surzenie şi arsuri solare. Poate
suferi de diverse boli de piele, afec -

ţiuni cardiace şi ale rinichilor şi
tulburări de comportament (sindro-
mul cozii rotitoare). Durata de viaţă
este între 10-16 ani. Nu necesită o
îngrijire specială, dacă sunt crescuţi
în zone cu climă temperată.

Deşi odinioară gladiator, as -
tăzi Bull Terrier-ul este considerat
„un copil mascat în câine”, datorită
veseliei, comportamentului mereu
surprinzător, vioiciunii şi dezintere-
sului faţă de obstacolele din calea
fericirii lui - e capabili să rupă gardul,
dacă jucăria lui se află dincolo de
el. Nu sunt câini de pază, dar adoră
să îşi petreacă timpul în sânul fam-
iliei, alături de copii, cu care se îm -
pacă excelent - desigur, nu trebu ie
lăsaţi nesupravegheaţi în preajma
celor mici. Trebuie socializat de tim-
puriu cu alţi câini şi cu alte animale.

Au personalitate puternică,
fapt care poate crea probleme la
capitolul dresaj pentru crescătorii
novici. Abordarea trebuie făcută cu
fermitate, dar blând - dacă simte iri -
tarea stăpânului, respinge coman -
da, aratându-şi încăpăţânarea. Pot
fi crescuţi şi în apartament, dar se
recomandă minim o oră de plim-
bare pe zi, în caz contrar fiind capa-
bili să facă ferfeniţă obiecte aparent
indistructibile. Practic, este amu -
zant, energic, ataşat, neînfricat şi
poate să îţi facă viaţa mai veselă,
sau mai chinuită, dacă nu-i acorzi
atenţia necesară. 
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Crescător de Bull Terrier

Soţii Bogdan şi Monica Mi -
hă escu, medici veterinari, sunt pro-
prietarii canisei „David King of
Bulls”. Momentan, canisa din Bu -
cureşti deţine două exemplare: fe -
mela Maya (în foto - produsul mas-
culului Dumiland Celtic Dream at
Chiorean şi al femelei Sitanka from
White and Black Gypsies), în vârstă
de aproximativ doi ani, şi masculul
Misha (produsul masculului Buil-
don Victorious şi al femelei Brown
Sugar Opalplast), în vârstă de 8
luni. Maya este titrată pe plan
naţional, iar stăpânul are ca obiec-
tiv câştigarea titlului na ţional, în
timp ce Misha (în foto sus), impor-
tat din Polonia, cu 90% origini en -
gle zeşti, e considerat importul anu -
lui 2012, cel puţin până acum. 



Sportul canin depăşeşte
cu mult graniţa dresaju-
lui. Mondioringul constă

în executarea unei combinaţii de
exerciţii de dresaj cu dificultate pro -
gresivă. Această disciplină scoate
la iveală moştenirea ereditară a
câinelui, îi dezvoltă capacităţile fizi -
ce şi demonstrează abilităţile dre -
sorului-antrenor. Arădeanul Ştefan
Korsiczky este proprietarul unei pen-
siuni canine pentru dresaj, iar ac-
tivitatea sa este certificată atât în
ţară, cât şi peste hotare. Are ani de
experienţă şi pregătire asiduă, pe
mai multe tipuri de dresaj, iar pentru
a practica programe de dresaj adap-
tate, s-a specializat la cursuri şi se -
minarii peste graniţă.

Câinele potrivit

Ştefan Korsiczky este proprie -
tarul mai multor exemplare de Cio -
bănesc Belgian - Malinois, un câine
care este „făcut pentru ring”, rasă
din care face parte şi câinele care,
într-un anumit moment al vieţii, i-a
deschis noi perspective. 

De altfel, un Ciobănesc Bel-
gian titrat este şi imaginea care
reprezintă şcoala de dresaj canin
din Arad. „În 2009, am primit în lu-
cru un Malinois dintr-o linie deo se -
bită, pe care, la iniţiativa stăpânilor,
am început să îl pre gătesc pentru
mondioring. Cu acest câine, pe nu-
mele său Falko des leus Chapellois,
am avut onoarea să văd Europa. Ul-

tima oară am fost la un campionat
mondial ce a avut loc în Belgia -
când te prezinţi cu câinele la un
campionat mondial, trebuie să aibă
cel puţin patru ani. De Falko m-am
ocupat doi ani şi jumătate. Anul
acesta, stăpânul său l-a dus din nou
la concurs, în Roma, unde a ocupat
locul 13. Este o poziţie bună, având
în vedere că Falko are acum patru
ani şi jumătate. Performanţele sale
sunt în creştere”, consideră dresorul
arădean. 

Alfa şi Kuno sunt cei doi câini
din rasa Cio bănesc Belgian ai lui
Korsiczky, care, deşi au obţinut ti-
tluri de ex celenţă în expoziţii chinologi -
ce, s-au specializat în probele de
mondioring.

Ce este mondioringul

Mondioringul cuprinde trei
grupe de exerciţii, a căror ordine
este stabilită la începutul concursu-
lui, prin tragere la sorţi: subordo -
nare, săritură şi muşcătură. Această
disciplină implică şi divertisment,
multe dintre probe fiind atractive
pentru public. „Mondioringul este
puţin mai lejer, IPO este disciplina
«rege» - asemănătoare cu matema -
tica, trebuie să faci corp comun cu
câinele tău. În linii mari, la mondio -
ring vorbim de disciplină, săritură
peste obstacol, aportaj, refuz de
hrană, rămânere pe loc cu distra -
gerea atenţiei, sărituri pe perete
drept, căutare de obiecte şi ale -
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gerea unuia anume din mai multe.
Apoi, sunt atacurile din faţă, din
spate şi paza. Câinele trebuie să
răspundă cu promptitudine, altfel e
depunctat”, explică Ştefan Kor-
siczky. Câinele nu trebuie să îşi
scape din ochi conducătorul şi să
execute, după norme exigente, o se-
rie de probe, cele mai complexe şi
dificile fiind atacul frontal de muş -
cătură, atacul cu accesorii, atacul
din fugă, căutarea şi escortarea,
paza de obiect şi protejarea con -
ducătorului. Evoluţia din ring arată
cât de bine comunică omul şi ani-
malul. 

Totuşi, mondioringul rămâne
o disciplină puţin speculată în ţara
noastră, din motive care ţin de
concepţie, disponibilitate şi, bine -
înţeles, costuri - „La sport se înscriu
foarte puţini, dar cei care o fac
dezvoltă o adevărată pasiune pen-
tru acest domeniu”, e convins Kor-
siczky. 

„Ca un Ferrari între maşini”

Malinois este un câine care
iubeşte provocarea, dar o şi re -
prezintă. Şi asta pentru că cizelarea
unui caracter ca al acestui câine ne -
cesită experienţă, răbdare şi per -

severenţă. Este, însă, un campion
înnăscut, iar drumul său spre victo-
rie e cu atât mai aproape cu cât pro -
vine din linii deosebite. 

Originar din Belgia, Malinois
este câinele „bun la toate“, de la
paza turmelor de oi, prima lui în-
deletnicire, la armată, poliţie ori circ.
Este un companion excelent, afec-
tuos, însă uşor precaut, protector
cu stăpânul şi activ. Fiind teritorial,
are nevoie de o mână fermă pentru
dresaj, însă are o alură elegantă şi
o conformaţie puternică şi atletică.

„Nu ştiu dacă sună sau nu deplasat,
dar Malinois este ca un Ferrari între
maşini. Pe de altă parte, este cel
mai labil câine. Dacă nu ştii să îl
creşti, îl poţi pierde. Trebuie să par -
curgă toate etapele, trebuie obişnuit
cu gălăgia, cu traficul, cu maşina...
Trebuie să îl disciplinezi de mic şi
să-l socializezi. Apoi, dresajul creşte
în complexitate. Dacă reuşeşti să îl
faci să parcurgă bine toate etapele,
atunci poţi spune că ai cel mai tare
câine din lume”, a afirmat convins
dresorul arădean. 

Dar Malinois este şi un câine
de bază în misiuni militare grele.
Edu carea câinelui trebuie să în -
ceapă de la vârsta de două luni. Re -
compensa în mâncare, dar şi min -
gea sunt primele motivaţii pentru
căţelul care poate ajunge mai târziu
un brav câine de armată. „Cu Cio -
băneşti Belgieni au intrat americanii
în Irak. Pentru că e agil şi iute, e cel
mai bun la detecţie de prafuri şi
bombe, dar şi ca pază de corp”, a
explicat Ştefan Korsiczky. 

Însă un câine din rasa Cio -
bănesc Belgian poate fi, cu succes,
şi în soţitorul unei persoane cu di -
zabilităţi. „Chiar acum dresez un
câine însoţitor pentru o persoană
cu dizabilităţi motorii - deja câinele
este deja capabil să susţină o
persoană cu astfel de probleme”, a
mai menţionat arădeanul, care a
fost atras în arta dresajului canin
de prietenul său Adi Nicolăiţă, cel
care i-a dresat un pui de Rottweiler,
Cristo de Monte Cristo. 
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Cairo, „belgianul” care l-a
răpus pe Osama

Datorită calităţilor lor deo se -
bite, Ciobăneştii Belgieni sunt fo -
losiţi de foarte multe state ca per-
sonal auxiliar în cadrul trupelor
spe ciale şi de comando (Royal Aus-
tralian Air Force, Serviciile Secrete
ale SUA, Forţele Armate America -
ne, precum şi în cadrul celebrei
unităţi canine israeliene Oketz).
Dar poate cea mai cunoscută ve -
detă canină din cadrul trupelor
spe ciale, este Cairo, Ciobănescul
Belgian care a participat, alături
de celebra trupă Navy SEALs, la
operaţiunea Trident, de eliminare
a teroristului Osama bin Laden.
Spe cial antrenat pentru a asigura
protecţia, a descoperi explozibilii
sau a prinde şi imobiliza duş ma -
nul, Cairo e un câine de război per-
fect, echipat în misiuni cu o vestă
antişrapnel, fiind capabil să co -
boare pe frânghie sau să sară cu...
paraşuta. După îndeplinirea cu
succes a misiunii, Cairo a fost
primit ca un erou la Casa Albă, de
însuşi preşedintele Barack Obama
(care a solicitat în mod expres să
îl cunoască).

• Primele reprezentaţii de 
mondioring au avut loc în 1981, 

în decembrie 1994 a fost 
recunoscut ca disciplină de către

Federaţia Chinologică 
Internaţională, iar în 1995 a avut

loc primul campionat mondial. 



În pofida frumuseţii, rasa
Dalmaţian a devenit extrem
de populară abia după

1956, anul publicării romanului „O
sută unu Dalmaţieni”, al britanicei
Dorothy Gladys „Dodie” Smith, baza
celebrelor producţii de desene ani-
mate realizate de Compania Walt Dis-
ney. Imediat după lansarea celui de-al
doilea film de desene animate creat
de Disney, rasa Dalmaţian a suferit
e norm din cauza crescătorilor ires -
ponsabili şi a proprietarilor fără ex pe -
rienţă. Mulţi entuziaşti au achiziţionat
atunci Dalmaţieni - de cele mai multe
ori pentru copiii lor -, dar fără să se

informeze în prealabil despre rasă şi
fără să conştientizeze res ponsa bilită -
ţile pe care le implică deţinerea unui
câine atât de energic. Ignorând acest
aspect, cei care doreau să-şi achiziţio -
neze acest câine s-au concentrat ex-
clusiv pe imaginea Dalmaţienilor.
Bineînţeles, nu aveau aceleaşi intenţii
meschine precum Cruella, dar vedeau
numai pete. Pete negre pe trupul pu -
ternic, robust şi musculos, pete pe
capul destul de lung, având craniul
plat şi fiind între urechi mai lat, pete
pe urechile lor purtate pe frunte cul-
cat, atâtea pete de culoarea nasului
bine dezvoltat! Prin urmare, un număr
mare de Dalmaţieni au ajuns să fie
abandonaţi de către proprietarii lor
de origine, ajungând în adăposturile

de animale.  
Pentru a evita

asemenea situaţii indezirabile, cei
care doresc compania unui astfel de
câine trebuie înainte de toate să
dispună de spaţiul şi timpul necesar
îngrijirii acestuia. Având o mare capa -
citate de adaptare la efort şi fiind plini
de energie, dalmaţienii nu rezistă să
stea toată ziua fără să aibă nimic de
făcut. În asemenea condiţii devin
anxioşi, chiar agresivi. În plus, au în
permanenţă nevoie de o prezenţă
umană lângă ei pentru a nu se simţi
singuri. Având o memorie excelentă,
păstrează în amintire orice reacţie
faţă de ei. 

Deşi le place să se joace cu
copiii, nu este foarte indicat să ră mâ -
nă singuri cu aceştia - fiind prea zbur -
dalnici, pot, în joacă, să-i accidenteze.
Se ştie că Dalmaţienii sunt inteligenţi,
dar şi încăpăţânaţi, astfel că dresajul
lor nu este o sarcină uşoară. Însă cu
multă dragoste şi răbdare, adoptând
metodele unui  dresaj corect, pot de-
veni foarte obedienţi. Cu stăpânul lor
sunt extraordinar de protectivi. Nu
este un câine care latră excesiv - o
face mai mult atunci când se apropie
persoane străine. Deşi se adaptează
vieţii în apartament, plimbările în-
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delungate trebuie să devină exerciţii
de rutină. 

Istoria rasei

Dalmaţienii sunt pomeniţi încă
din cronicile bisericeşti din secolele
XVI-XVIII şi au fost reprezentaţi într-o
pictură datată 1600-1630, cunoscută
sub denumirea „Madonna cu Isus şi
Îngerii”, de pe altarul bisericii „Doam -
na Îngerilor” din oraşul Veli Losinj,
situată în insula croată Losinj. De
asemenea, câini din această rasă
apar pe o frescă din Zaostrog (sudul
Dalmaţiei). Aceste izvoare, confirmă
faptul că Dalmaţienii provin din partea
estică a Mediteranei. 

Prima descriere a rasei a fost
găsită în dioceza Djakovo (Croaţia), şi
anume în cronicile bisericeşti ale epis-
copului Petar Bakic, din anul 1719, şi
în cele ale lui Andreas Keczkemety,
din anul 1737. Acolo se face referire
la acest câine, a cărui denumire latină
este „Canis Dalmaticus”.  În anul
1771, în studiul „Synopsis of Qua -
drupeds”, al lui Thomas Pennant, este
descrisă această rasă, men ţionân du-
se că provine din Dalmaţia. La în-
ceputul secolului al XIX-lea, Dal -
maţienii au fost utilizaţi ca şi câini de
atelaj datorită afinităţii lor pentru cai
- înainte de existenţa automobilelor,
când mijloacele de transport erau
căruţele trase de cai, Dalmaţienii
aveau rolul de a linişti caii şi de a-i
păzi. De atunci şi până astăzi, omul a
experimentat variate întrebuinţări ale
acestei rase: câine-pompier, santinelă
în război, câine de circ, câine de vâ -
nătoare şi câine de pază. În prezent,

aceştia sunt cel mai adesea receptaţi
drept câini de companie.

Inconveniente

Media de viaţă a unui Dal ma -
ţian este de 10-12 ani. În ceea ce
priveşte reproducerea, sunt foarte fer-
tili - o căţea poate avea chiar 15 pui
la o singură fătare, însă puii trebuie
verificaţi medical, deoarece aproxi-
mativ 10-12% au deficienţe de auz,
iar un câine surd e predispus să de -
vină agresiv din cauza fricii. 

De asemenea, la această rasă
există riscul mult mai mare de a avea
pietre la rinichi sau de a dezvolta
alergii ale pielii (în special la materia -

lele sintetice din covoare). Nivelul aci -
dului uric fiind mai ridicat decât la
alte rase, poate cauza un blocaj renal.
Prin urmare, le este recomandată o
dietă scăzută în proteine. În plus, fiind
vorba despre o rasă de câini gur-
manzi, posesorul trebuie să contro -
leze cantitatea de hrană pe care le-o
oferă.  

Un alt aspect particular care
poate crea inconveniente (dacă nu e
controlat) constă în faptul că Dalma -
ţienii năpârlesc, părul lor scurt, alb fi-
ind uşor de sesizat. De aceea, nece -
sită periere aproximativ de două ori
pe săptămână. Fac şi mătreaţă, în
timpul  iernii când umiditatea este
scă zută. Sunt foarte sensibili la frig,
atât încât le pot degera urechile. 

La naştere, puii sunt complet
imaculaţi, abia după două săptămâni
petele devin evidente. Pe tot parcursul
vieţii, petele vor continua să crească
şi să se înmulțească, dar într-un ritm
tot mai lent, pe măsură ce câinele
îmbătrâneşte. 

Însă aceşti câini reprezintă mai
mult decât pete, iar necesităţile lor
sunt mai complexe decât în ficţiune.
Dacă dispuneţi de condiţiile cerute
de specificul rasei, Dalmaţianul vă
aşteaptă, dacă nu, şi filmul este la fel
de drăguţ…
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Pug. Mops. Carlin. Mini
Mastiff. Dutch Bulldog.
Atât de mic şi i se spune

în atâtea feluri... Până la urmă e un
câine. Dar nu unul oarecare, ar spune
cei ce au ajuns să îndrăgească rasa.
Şi asta deoarece ei cunosc cel mai
bine cât de mult li se potriveşte expre -
sia „multum in parvo”, sau „much in
little” - „mult în puţin”, referitor la per-
sonalitatea lor puternică în contrast
cu statura mică. 

Primele referinţe cu privire la o
rasă asemănătoare Pug-ului au fost
făcute de Confucius, în urmă cu mai
bine de 2.500 de ani, şi de-atunci în-
coace s-a răspândit în Tibet, Japonia,
iar începând din secolul al XVI-lea Pug
a ajuns şi în Europa, devenind o
vedetă a vremii: pictat de Goya în
Spania, îmbrăcat elegant şi plimbat
cu trăsura în Italia, iar mai apoi
câinele preferat al reginei Victoria. 

Câteva riscuri

În lipsa unei îngrijiri eficiente,
câinii din rasa Pug pot suferi de multe
probleme de sănătate, de la răniri ale
ochilor, care sunt expuşi la pericole,
la răceli puternice, probleme grave de
respiraţie, predispoziţie la obezitate

şi alte afecţiuni. De exemplu, sunt
foarte pretenţioşi în ce priveşte tem -
pe ratura ambiantă, care le influen -
ţează temperatura corpului (în mod
normal de 38-39° C). Dacă aceasta
ajunge la 41° C, creşte enorm necesi -
tatea de oxigen şi e necesară răcirea
imediată, iar dacă ajung la 42° C, or -
ga nismul suferă la nivelul celulelor
atât de mult încât pot apărea proble -
me de sănătate pe termen lung sau
chiar moartea. Pentru a scădea tem -
pe ratura corpului câinelui, acesta
poate fi înfăşurat în prosoape reci - di -
 ferenţa de temperatură între corp şi
prosop să nu fie exagerată, deoarece

şi o răcire bruscă poate cauza proble -
me grave. Un simptom al supra încăl -
zirii este setea excesivă, câinele tre-
buind să aibă permanent la dispoziţie
apă rece de băut. 

Având în vedere cutele adânci
de pe faţă, pot apărea uşor iritaţii
dacă aceste „riduri” nu sunt curăţate
regulat. 

O altă problemă, foarte gravă,
este displazia de şold, care apare la
un procent mare, de peste 50%, din-
tre mopşi (conform Ortopedic Foun-
dation of Animals, 63,8%). Pug este
şi una dintre cele mai predispuse rase
la râie (sau Demodex), din cauza sis-
temului imunitar relativ slab, care
duce uşor la îmbolnăviri. Deşi această
afecţiune este de obicei uşor de tra -
tat, crescătorilor le este recomandat
să nu folosească pentru reproducere
exemplare care au avut această boa -
lă, deoarece există posibilitatea ca ea
să se transmită genetic. 

Unele investigaţii recomandate
pentru a evita îmbolnăvirea câinelui
sau pentru a afla o posibilă boală în
stadiu cât mai incipient sunt: testul
pentru displazie de şold, luxaţia pa -
telară (a rotulei), controale ale ochilor
la cel mult trei ani, testul împotriva
en ce falitei. Acestea se pot face la cli -
nici specializate. 
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Atenţie, Pug în familie!

O oră de activitate zilnic este
su ficientă pentru un Pug - dacă se
suprasolicită, începe să gâfâie. Toc-
mai pentru că este o rasă cu pre dis -
poziţie la sedentarism, pot fi crescuţi
cu uşurinţă în apartamente sau în
spaţii mai mici, fără ca existenţa unei
curţi să fie o condiţie esenţială. 

Blana este lucioasă, netedă şi
poate avea diferite culori: de la argin-
tiu la culoarea caisei, cafeniu sau ne-
gru şi trebuie să fie întreţinută prin
periere cu o perie din păr de porc, iar
baia trebuie să fie făcută doar în acele
părţi ale corpului în care este ne ce -
sară, după care trebuie efec tuată us-
carea rapidă, pentru a nu răci. Are loc
o năpârlire abundentă, sezonier. 

„Mops era rasa de câini pre -
ferată a fratelui meu, aşa că, îm pre -
ună cu părinţii mei, i-am făcut cadou
unul. Igor e de fapt un copil, nu e
câinele nostru. Până şi mama, care
nu e înnebunită după câini, l-a îndrăgit
mult şi s-a ataşat de el, şi asta încă
de când Igor avea trei luni şi a răcit
puternic. Fratele meu era ocupat şi
nu putea avea grijă de el şi am găsi -
t-o pe mama ţinându-l în braţe, într-o
pătură”, povesteşte Raluca Bodo -
cean. În urmă cu câţiva ani, Pug era
o rasă destul de rar întâlnită în Româ-
nia, iar Cătălin Bodocean îşi amin teş -
te că a ajuns să-şi dorească unul vă -
zându-i în călătoriile lui în străinătate
şi, de asemenea, admirând persona -
jul „Frank the Pug” din filmul „Men in
Black” („interpretat” magistral de un
Pug dresat, numit Mushu, căruia „i-a
dat voce” Tim Blaney). Când familia

se pregăteşte să meargă în concediu,
Igor simte. Şi se gândeşte că i-ar
prinde bine şi lui o vacanţă. Aşa că…
se ascunde-n ba gaje. Sau dacă baga-
jele sunt deja pre gătite, urcă în ma -
şină şi refuză să se mai dea jos. „Igor
nu latră decât ca să îşi exprime bu-

curia. Nu a ros ni cio dată lucrurile din
casă, aşa cum fac alţi căţei, şi e foarte
protector cu membrii familiei”, sunt
câteva dintre avantajele pe care Că -
tălin Bodocean le enumeră privind în
urmă la cei trei ani de când îl are pe
Igor.
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Caracteristici
Deşi este o rasă cu istorie îndelungată, Pug şi-a păstrat caracteris -

ticile iniţiale. Făcând parte din grupa Mastiff sau Toy, este recunoscut de
organizaţii internaţionale. Idealul rasei îl reprezintă exemplarele cu un
corp compact, de mică înălţime şi cu musculatură bine dezvoltată. Capul
are formă rotundă şi o tentă de masivitate, botul este foarte scurt şi în-
totdeauna negru, iar faţa este brăzdată de cute adânci. Urechile pot avea
două forme caracteristice: „trandafir” sau „nasture”, cea de-a doua fiind
mai frecventă şi mai agreată. Ochii sunt proeminenţi, închişi la culoare,
expresivi, iar arcadele dentare se suprapun (cea inferioară este în faţa
celei superioare). Înălţimea la greabăn variază între 30-36 cm la masculi
şi 25-30 cm la femele, iar greutatea poate ajunge la 10 kg la masculi,
respectiv 8 kg la femele, dar întotdeauna mai mare de 6 kg la maturitate.
Coada răsucită peste şolduri este trăsătura specifică. 



Laurenţiu Iordache din Galaţi
(str. Ionel Fernic, nr. 63, bl. B5, ap.
24), fericitul proprietar al unei fe -
mele din rasa Amstaff, are un motiv
de bucurie suplimentar. Fotografia
pe care i-a făcut-o lui Doly a propul-
sat-o pe micuţa Amstaff, în vârstă
de doar patru luni, în vârful podiu-
mului de premiere din această lună,
a ceas ta fiind considerată de juriul
format din reprezentanţi ai revistei
petzoom ca fiind cea mai reuşită
dintre cele trimise pe adresa redac -
ţiei. Laurenţiu Iordache a câştigat,
cu o singură fotografie, hrana nece -
sa ră animalului său de companie
pentru o lună. 

Podiumul a fost completat de
alte două căţeluşe, pe locul II fiind
Iris (fotografiată de stăpâna ei, Pa-
tricia Grigor, din Satu Mare), iar pe
lo cul III, Tiana (îmbrăcată elegant -
cu rochiţă şi fundiţă roşii - de stă -
pâ na ei, Andreea Alexa din comuna
Pui, judeţul Hunedoara). 

Le mulţumim tuturor concu -
ren  ţilor pentru participare şi, asigu -
rându-i de întreaga noastră preţuire,

îi invităm să persevereze cel puţin
până când vor fi declaraţi câştigă -
tori, pentru că acest concurs contin uă şi
în acest număr al revistei petzoom.

Poţi să câştigi şi tu un premiu
asemănător dacă trimiţi, până în 12
octombrie 2012, o singură poză cu
animalul tău de companie pe adre -
sa de e-mail redactie@petzoom.ro.
Clasamentul celor mai reuşite foto -
grafii va fi stabilit de un juriu format

din redactori ai revistei. Pozele cla -
sate pe primele locuri vor fi publi-
cate în numărul următor al revistei,
iar fotografia clasată pe lo cul I va fi
premiată cu hrana ne ce sară ani-
malului de companie timp de o lună.
În e-mail, precizaţi numele şi prenu-
mele dumnea voastră, adresa com -
pletă, numărul de telefon şi numele
şi vârsta animalului de companie.
Vă dorim succes!

Un motan Birmanez, uriaş şi
veteran pe această planetă, este
câş tigătorul premiului oferit de Ma -
ra vet şi revista petzoom: hrană pen-
tru o lună. Posesoarea lui, Kiss Car-
men (Baia Mare, str. Victor Babeş,
bl. 21, ap. 21 ), explică de ce Birma -
nezul e un animal de companie de-
osebit. Iată un fragment din scrisoa -
rea sa: “Îl cheamă Titi, are 12 ani, o
vârstă la care se desparte de ma-
turitate şi intră în senectute. Ideea
de a a vea un Birmanez a fost gene -
ra tă de legenda acestei rase, cres -
cută la mănăstirea Lao-Tsun de că -
tre pre oţii Kittah originari din
mis teriosul Tibet. Aşa cum credeau
ei că pisicile lor albe cu blană mă -
tă  soasă şi ochi căprui, spune legen -

da, erau legă tu ra lor spirituală cu
ze itatea supre mă, Tsun-Kyan-Kse,
şi eu sunt con vinsă că Titi e special.
Un singur argument în acest sens:
în ciuda do  rinţei fireşti de afecţiune,
nu e un opor tu nist agasant, aşteap -
tă să-mi sune ceasul deşteptător şi
abia apoi miaună, chemându-mă în
bucătărie să-i dau lăptic şi mâncare.
Însă, recunosc, mângâieri pretinde
mereu, chiar şi atunci când mă aşez
în faţa computerului. Dacă-l ignor,
sare pe birou şi se-ntinde pe tas ta -
tură, spu nându-mi parcă: „Eu sunt
mai im por tant decât maşinăria as -
ta!”. Dacă vrei să participi şi tu la
concursul „Scrisoarea lunii”, află de-
taliile din talonul aferent, din pagina
90. Succes!
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• Maravet şi petzoom o premiază pe Doly, un Amstaff din Galaţi, cu hrană pentru o lună

Scrisoarea LUNII

2
Iris

1
Doly

3
Tiana



În cartea a VII-a a Meta -
mor fozelor ovidiene, poe-
tul prezintă o variantă a

bine-cunoscutei legende antice a
răzbunării Medeei părăsite de Ia -
son. Spre deosebire de clasicii eleni
care redau tragedia, Ovidiu adaugă
însă episoade noi poveştii, insis-
tând pe ajutorul pe care Medeea i-l
dă lui Iason în efortul său de a obţi -
ne lâna de aur. Pentru noi, foarte
im portant este însă momentul în
care, după ce se răzbună pe Iason,
Medeea fuge la Atena, unde se că -
să toreşte cu regele cetăţii, Egeu.
Aici, geloasă pe fiul regelui, Tezeu,
se hotărăşte să-l ucidă, folosind o
otravă adusă din ţinuturile scitice. E
o otravă neiertătoare, născută din
saliva câinelui demonic ce stă de
pază în Infern: înfricoşătorul Cerber.
Dar cine este acest câi ne mon stru -
os? Cer ber, câinele cu trei capete,
este fiul Echidnei (jumătate femeie
şi jumătate şarpe) şi al lui Typhon
(monstru fabulos cu 100 de cape -
te), frate cu Hidra din Lerna şi cu
Leul din Nemeea. El este pus de Ha -
des  să păzească intrarea în Infern,
permiţând sufletelor celor morţi să
intre, dar nelăsând pe nimeni să ia -
să. Considerat invincibil, Cerber a
fost totuşi învins, o dată de Hercule
şi o dată de Orfeu, ce coborâse în

Infern pentru a-şi găsi iubita. Legen -
da spune că din saliva otrăvitoare
cu care Cerberul a acoperit pămân-
tul atunci când Hercule l-a scos din
lumea subpământeană s-a născut
planta numită aconit sau omega
(oma gul), plantă din care Medeea a
preparat otrava cu care dorea să-l
răpună pe Tezeu. Poate cel mai cu-
noscut câine al antichităţii, Cerber
nu este însă un exemplu singular de
paznic canin al porţilor Infernului. El
păzeşte pragul morţilor în mitologia
greacă aşa cum o face Anubis pen-
tru egipteni, Xolotl pentru azteci,
Garm în mitologia nordică, toţi câini
mitici a căror principală dimensiune
este legătura tainică cu tărâmul de
dincolo. Astfel, Anubis, la vechii e -
gip teni, era zeul cu trup de om şi
cap de şacal (de câine care se hră-
neşte cu cadavre adică), păzitorul
morţilor, zeul lumii de dincolo şi al
îmbălsămării. La azteci, Xolotl, re-
prezentat printr-un schelet uman cu
cap de câine, era călăuza sufletelor
moarte către Mictlan, lumea de din-
colo. Înspăimântătorul Garm, în mi -
to logia nordică, e paznicul ţi nu tului
morţilor. Cu pieptul năclăit de sân -
ge le morţilor, Garm e legat cu un lanţ
gros pe care, dacă l-ar rupe, s-ar nă-

pusti apocaliptic asupra lumii.
Aceşti câini mitologici sunt, dincolo
de simbolul facil al cifrei trei (numă-
rul capetelor Cerberului), cu adevă-
rat definiţi de cifra doi, cifra dua lităţii
şi a gemelităţii. Ei sunt legătura din-

tre cele două lumi, a viilor şi a mor-
ţilor, dar reprezintă şi dualitatea,
căci Cerber are un frate, pe Orthrus,
câinele demonic, aşa cum, câinele
în general are un frate, un frate de-
monic, lupul, un frate renegat, dar
care reprezintă, în acelaşi timp, pă-
catul originar al acestei specii. Atât
de plastic modelată de Ovidiu, le-
genda Medeei ne-a dat prilejul de a
descoperi latura demoni că a oameni-
lor, dar şi valenţa trans ce den tală a
câinelui, asupra căreia vom mai ză-
bovi în viitor.
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Cerber, câinele Infernului
de Dragoş Tudose
dragos.tudose@petzoom.ro
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“... eroul din Tirynthos (n.r., Hercule)
l-a ţinut legat în lanţuri de fier pe

cerberul care se împotrivea şi-şi în-
torcea ochii de la lumina zilei şi a
razelor strălucitoare. Acest cerber,

turbat de o furie cumplită, a umplut
în acelaşi timp văzduhul de lătrături
şi urlete groaznice şi ogoarele verzi

de spumă albicioasă şi otrăvi-
toare.” - pasaj din „Metamorfoze”





ADVERTORIAL

Zgarda Foresto
• Căpuşele şi puricii, nu doar o neplăcere, ci un adevărat pericol!

Infestarea cu căpuşe şi
purici nu este doar o bătaie
de cap, ci reprezintă o a -

meninţare reală la adresa sănătăţii
animalelor de companie şi a oame-
nilor, deoarece aceşti ectoparaziţi
pot transmite boli grave. Aceste
afecţiuni sunt diagnosticate tot mai
des şi pe arii din ce în ce mai largi
în ultima vreme, atât în rândul ani -
ma lelor de companie, cât şi al
popu laţiei umane.

Puricii sunt ectoparaziţii cel
mai frecvent întâlniţi la pisici şi
câini, putând transmite şi/sau pro -
voca o serie de boli, precum ces-
todoze, dermatita alergică la
în  ţepătura de purici (DAIP), bar-
toneloza şi hemobartoneloza etc.
La rândul lor, căpuşele pot trans-
mite (inclusiv la om) o paletă şi mai
largă de boli, cum ar fi anaplas-
moza, borelioza Lyme, babesioza şi
ehrlichioza. În cazul nefericit al
contractării unei astfel de boli la

câini, prognosticul este rezervat,
tratamentul este de durată, unele
dintre aceste afecţiuni putând fi
letale, elementul cheie reprezen-
tându-l prevenţia. 

Cea mai eficientă tehnică de
prevenire este evitarea contactului
dintre gazdele vertebrate şi cele
nevertebrate, îndepărtând astfel
posibilitatea de transmitere a bo-
lilor. Prin urmare, produsele aplica -
te în acest scop trebuie să po  sede
proprietatea de a respinge atacul
paraziţilor, proprietate cunoscută şi
sub numele de „repelenţă”. 

O soluţie inovatoare, 
pe termen lung

Foresto, noul tratament pe
termen lung împotriva căpuşelor şi
puricilor de la Bayer Animal Health,
a fost conceput de cei mai buni
specialişti în domeniu, pe baza con-
cluziilor desprinse în urma unui son-

daj la care au participat un număr
de 1.500 de posesori de pisici şi
câini şi care a revelat necesitatea
unei noi abordări în controlul pa -
raziţilor. 

Sondajul a stabilit că 77%
dintre stăpâni îşi expun involuntar
animalele de companie la riscul de
a contracta boli grave, tratându-şi
animalul de companie, în medie, de
mai puţin de trei ori pe an (în loc de
12 ori, cum ar fi necesar pentru a-l
proteja în mod eficient de paraziţi
pe parcursul întregului an). 

Vocea specialiştilor

Dr. Marius Ilie, asistent uni-
versitar la Facultatea de Medicină
Veterinară Timişoara, explică im -
portanţa deosebită a tratamentului
antiparazitar: „Multă lume este con -
ştientă de faptul că infestarea cu
purici a animalelor de companie se
poate produce pe întreg parcursul
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anului, dar mai puţini ştiu că in-
festarea cu căpuşe se poate pro-
duce şi în afara sezonului de vârf
obişnuit. Ca urmare, măsurile de
prevenire ar trebui efectuate de-a
lungul întregului an, pentru a pro-
teja pisicile şi câinii de riscul real
reprezentat de bolile transmise de
căpuşe şi purici, boli care au de-
venit mai frecvente şi mai variate,
amplificând atât pericolul pentru
animalele de companie, cât şi riscul
pentru oameni (din cauza poten ţia -
lului zoonotic)”. 

Un alt specialist de marcă, dr.
Constantin Ifteme, de la Clinica
„Blue Vets” din Bucureşti, se ală -
tură acestei opinii, arătând şi gre u -
tăţile cu care se confruntă pro  prie tarii
de animale: „Rezultatele confirmă
experienţa noastră în practica cli -
nică din România. De mulţi ani re -
comandăm posesorilor de animale
de companie ectoparaziticidele lo-
cale, pentru că sunt sigure şi efi-
cace. Majoritatea tratamen telor
tre buie însă aplicate o dată la patru
săptămâni, pentru o protecţie efi -
cientă împotriva paraziţilor, sau
chiar mai frecvent în unele cazuri.
Din nefericire, posesorii de animale
de companie uită destul de des să
aplice dozele la timp sau le aplică
incorect. În plus, unii posesori de
animale au convingerea greşită că
tratamentele sunt necesare numai
primăvara sau toamna, sau că tre-
buie utilizate numai când văd că -
puşe sau purici. Dar infestările se
pot produce oricând de-a lungul
anu lui, iar când devin vizibile, de
multe ori este prea târziu pentru a
preveni înţepăturile şi posibila
transmitere a bolilor”.

Zgarda care te scapă de griji

Răspunzând, deci, nevoilor
posesorilor de animale, Bayer Ani-
mal Health a dezvoltat un mijloc efi-
cient şi confortabil de tratament
împotriva paraziţilor externi la pisici
şi câini, venind cu o soluţie re vo -
luţionară: noua zgardă Foresto, care
oferă o eficienţă maximă timp de
opt luni.

Laura şi Laurenţiu Olariu

sunt proprietarii canisei Spotika (în
care ţin 15 câini din rasa American
Staffordshire Terrier, doi ogari Bar-

zoi şi un Dalma ţian). 
Acceptând cu amabilitate

invitaţia la o plimbare prin parc (cu
câinii, bineîn ţeles), Laura s-a de-
clarat extrem de mul ţumită de efi -
ca citatea zgărzii Fo resto: „La fel ca
majoritatea prie  tenilor mei, am o
viaţă foarte activă şi adeseori, lup-
tând cu priorităţile, pierd din ve de -
re momentul când trebuie a  pli cat
câinilor tratamentul împo triva puri-
cilor şi căpuşelor. Ştiu cât de im-
portant este acest lucru, astfel că
soluţia de a folosi o zgardă care
să-i protejeze pe o perioadă mai
lungă, mă face să mă simt mult
mai liniştită”.

Datorită efectului său repe-
lent, zgarda Foresto oferă protecţie
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combinată împotriva căpuşelor şi
puricilor atât pentru câini, cât şi
pentru pisici, în cazul felinelor a -
ceastă soluţie de tratament repre -
zentând o premieră. Prin formula sa
unică, zgarda eliberează în doze
mici două substanţe active (imida-
cloprid şi flumetrin) - foarte efi-
ciente în respingerea şi omorârea
paraziţilor, garantând protecţia per -
manentă, pe o perioadă de până la
opt luni. 

Prin modul extrem de eficient
de eliberare a ingredientelor active,
care asigură distribuţia uniformă în
stratul lipidic şi concentraţia con -
stantă, precum şi datorită designu -
lui unic, Foresto este un dispozitiv
sigur pentru animalele de compa -
nie, familie şi mediul înconjurător
atunci când este folosit conform in -
strucţiunilor, fiind proiectat astfel
încât să excludă pericolul de stran-
gulare şi să asigure eliberarea ra -
pidă a animalului în caz de prindere
accidentală.

Medicii de la Bayer Animal
Health au demonstrat încă o dată
că nu există problemă care să nu-şi
găsească o soluţie simplă, eficientă
şi plină de eleganţă, dacă munceşti

59

Despre sondaj

Acest sondaj a fost realizat
 online, în septembrie 2011, pe un
grup ţintă alcătuit din 1.500 de
posesori de animale de companie
(750 de posesori de pisici şi 750
de posesori de câini) cu expe -
rienţă în utilizarea tratamentului
local, împărţiţi în mod egal între
Germania, Franţa, Italia, Spania şi
Marea Britanie.

Despre Foresto
Zgarda Foresto este disponibilă în două dimensiuni: 38 cm -

destinată câinilor de talie mică şi pisicilor -, şi 70 cm - destinată
câinilor de talie mare. Zgarda Foresto este unică atât din punct de
vedere al compoziţiei (conţinând două substanţe active: imidaclo-
prid, un insecticid de top, şi flumetrin, un acaricid extrem de efi-
cient), cât şi din punct de vedere al eliberării acestora. Un element
deranjant la câinii care purtau zgardă era reprezentat de mirosul
neplăcut. Foresto este o zgardă, care nu miroase, dar care
eliberează substanţe active în mod continuu pe o perioadă de
până la 8 luni.

cu suficientă dăruire şi profesiona -
lism: „Suntem încântaţi de rezulta te.
Pentru a asigura o bună pro tecţie a
animalelor de companie era nevoie
de un produs cu beneficii reale atât
din punct de vedere al eficienţei,
cât şi al duratei. Suntem foarte
mân dri de Foresto, fiindcă este re -
zultatul multor ani de lucru în cerce -
tarea multidisciplinară în cadrul
departamentelor Bayer AG Crop Sci-
ence, Material Science and Health-
care, rodul experienţei unice şi al
excelenţei companiei Bayer în do -
meniul insecticidelor, chimiei poli -
me rilor şi dezvoltării paraziticidelor
veterinare”.



Mare iubitoare de ani-
male, cântăreaţa An -
ca Badiu s-a îndră-

gostit iremediabil de un pui de
Chihuahua pe care l-a zărit, în urmă
cu patru ani, într-un magazin din Pa-
ris. Fără să stea pe gânduri, fosta
solistă a formaţiei Class l-a cumpă-
rat şi s-a întors acasă cu o bijuterie
de căţel. 

„Mi-am dorit dintotdeauna un
Chihuahua, mi-a plăcut de mică
această rasă şi mi-am luat o căţe-
luşă dintr-un magazin din Franţa.
De când am văzut-o, am ştiut că tre-
buie să fie a mea“, a menţionat
Anca Badiu, într-un interviu acordat
revistei „petzoom“. Încă de la înce-
put, vedeta a obişnuit-o pe Bijou,
aşa cum a fost botezată norocoasa
patrupedă, cu un stil de viaţă spe-
cific starurilor. Cântăreaţa este foar -
te atentă la nevoile micuţului patru-
ped şi recunoaşte că îi face toate
poftele. Nu e o surpriză, aşadar, că
atunci când merge la shopping în
SUA, Italia, sau România, Anca Ba-
diu are grijă să îi cumpere ceva şi
lui Bijou. Însă vedeta recunoaşte că
întâmpină dificultăţi în alegerea

obiectelor vestimentare pentru că-
ţeluşă: „E foarte greu să găsesc
haine şi accesorii pe măsura ei,
pentru că este foarte mică  - poartă
măsura XS”. În pofida acestor difi-
cultăţi de ordin… dimensional, Bijou
are o garderobă variată, fiind răsfă-
ţată cu îmbrăcăminte aleasă pe
sprânceană şi de către Ella, prie-
tena din America a artistei. În aces -
te condiţii, căţeluşa Ancăi Badiu a
ajuns posesoarea unei garderobe

impresionante. „Are foarte multe ar-
ticole vestimentare, de la capot de
baie, şosete, maieuri, rochiţe, pulo-
vere... de toate! Însă pe timpul verii,
îi pun doar ham - şi acela e din piele
ecologică! - şi, eventual, o şepcuţă
de soare. Nu o îmbrac, pentru că
este prea cald şi trebuie şi ea să
res pire”, a explicat cântăreaţa. To-
tuşi, Anca Badiu subliniază că îi în-
noieşte dressingul micuţei Cihua-
hua în funcţie de necesităţi. „Doar
atunci când se uzează o gecuţă sau
alte haine, îi cumpăr altele. Sau…
dacă văd ceva care îmi place”, mai
admite vedeta.
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Garderobă de vis pentru Bijou
• Trai de lux pentru căţeluşa cântăreţei Anca Badiu

de Valentina Aldea
valentina.aldea@petzoom.ro

DRESSING STAR

RĂSFĂŢATĂ. Haine potrivite pentru
fiecare anotimp

NOROCOASĂ. Anca Badiu o tratează pe Bijou ca pe un membru al familiei
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Hotărârea de a vă procura
un animal de companie
trebuie luată doar în

funcţie de elemente extrem de im-
portante, precum timpul, spaţiul sau
bugetul pe care-l aveţi la dispoziţie.
Această a doua parte a analizei le va
fi utilă celor care şi-ar dori ca şi com-
panion o pisică sau un câine.  

Alegerea mea: pisica

Deşi nu necesită la fel de mult
timp sau spaţiu precum câinii, pisicile
sunt animale de companie cărora tre-
buie totuşi să le acordăm o bună
parte din resursele noastre. Dacă aţi
decis că o pisică se potriveşte stilului
vostru de viaţă, în momentul în care
o alegeţi, luaţi în considerare factori
precum sexul sau culoarea - potrivit
specialiştilor, nuanţele mai atenuate
indică un caracter mai afectuos al
felinei, iar o femelă se adaptează
mai bine decât un mascul la viaţa
de apartament. Însă, fie că optaţi
pentru un motan sau o pisică, în cazul
felinelor care urmează să fie ţinute în
casă se recomandă sterilizarea. 

De asemenea, înainte de a

aduce pisica acasă, amenajaţi-i spa -
ţiul personal, pentru că trebuie să se
simtă confortabil când ajunge într-un
loc nou. Nu uitaţi de litiera cu nisip, dar
nici de produsele de îngrijire, precum
peria, pieptenele, cleştele de unghii

sau de ju că rii.

Oferiţi-i hrană specială pentru pisici -
umedă sau uscată - în concordanţă cu
vârsta ei. Mai trebuie să ştiţi că pisicile
dorm cel mai mult dintre toate mami -
ferele, petrecându-şi în medie 16 ore
pe zi dormind. Când nu dorm, circa
30% din timp îl petrec îngrijindu-se şi
plimbându-se. Animale crepusculare,
acestea sunt mai active în timpul serii
şi dimineaţa devreme. 

Cele mai populare rase de pi -
sici sunt: Persană - extrem de afec -
tuoasă, Maine Coon - foarte cuminte

şi inteligentă, Siameză -
inteligentă şi care caută
mereu atenţie, Bir ma -

ne ză - jucăuşă,
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Ce animal de companie ţi se potriveşte - II
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de Roxana Grosu
roxana.grosu@petzoom.ro

• Spune-mi ce stil de viaţă ai, ca să-ţi spun ce PET să-ţi iei 



Orientală - loială şi jucăuşă sau Sfinx
- energică şi avidă de atenţie.

Alegerea mea: câinele

Câinii, cei mai buni prieteni ai
omului, sunt şi animalele de compa -
nie care au nevoie de cea mai mare
atenţie, aşa că gândiţi-vă de două ori
înainte de a vă lua această respon -
sabilitate. Indiferent că este furtună
sau caniculă, câinele trebuie scos
afară cel puţin de două ori pe zi pen-
tru mişcare şi pentru a-şi face nevoile.
Hrana, dresajul sau îngrijirea sa sunt
costisitoare. Însă dacă aceste afir -
maţii nu te-au speriat înseamnă că
eşti pregătit pentru a avea un căţel...
Dar ce rasă să alegi? Dacă eşti o
persoană dinamică, poţi alege una
dintre rasele Boxer, Rottweiler, Cio -
bănesc German, Husky, Doberman,
Border Collie, Malamut sau Golden
Retriever. În cazul persoanelor mai
puţin active, un bun companion ar fi
un exemplar din rasele Cocker, Beagle
sau Bichon. Dacă îţi doreşti un căţel
pentru copilul tău, se recomandă rase
precum Boxer, Beagle, Saint Bernard
sau Teckel. Pentru persoanele avide
de afecţiune, sunt indicate rase pre-
cum Pudel, Pomeranian sau Bulldog
Francez. În cazul persoanelor cu un
program mai încărcat, dar care îşi
doresc totuşi un câine, rase mai in-
dependente, precum Shar-Pei, Barzoi
sau Malamut de Alaska,

sunt cele mai bune so -
luţii.

În fine, dacă aţi decis să luaţi
un câine care urmează să fie ţinut
într-un apartament, trebuie să-i pre -
gătiţi din timp un loc al său, în funcţie
de talia câinelui, dar şi de spaţiul
disponibil. Pe cât posibil, animăluţul
trebuie să fie adus în noua casă de
dimineaţă, pentru a avea timp să se
adapteze până seara. 

Căţeluşul trebuie să fie obişnuit
cu igiena încă din primele zile, aşa că
trebuie învăţat să îşi facă nevoile doar
într-un anumit loc din casă, până va
fi obişnuit să şi le facă doar afară.
Dacă aveţi un câine
cu păr scurt, trebuie
să îi periaţi blana săp -
tămânal cu o perie
specială. Câinii cu păr
lung tre-

buie periaţi zilnic, pentru a evita îm-
pâslirea. Şi îngrijirea urechilor câinelui
repre zintă o importanţă deosebită, în
special la rasele cu urechi lungi - aces-
tea trebuie curăţate o dată pe săp -
tămână cu o cârpă uscată.  

Trebuie să mai ştiţi că fiecare
câine necesită un aport energetic
diferit, însă, în cazul tuturor, o ali -
mentaţie sănătoasă constă într-un
echilibru de substanţe nutritive - pro-
teine, carbo hidraţi, grăsimi, vitamine,
substanţe minerale, oligoelemente şi
fibre.

Educarea câinelui es -
te un alt element foarte im-
portant în convieţuirea cu
acesta. Demararea unui pro-
gram de dresaj va înfru mu -
seţa viaţa câinelui tău, pen-
tru că un căţel educat va
avea mai puţine restricţii şi

va beneficia de mai multă li -
bertate şi încredere. 

Atât câinii de apartament,
cât şi cei ţinuţi la curte, trebuie

să-şi însuşească noţiunile de bază,
care implică executarea comenzilor
precum: „şezi”, „culcat” sau „stai”. 

Pentru ca animalul să îşi în -
suşească aceste comenzi, este ne -
voie de mult exerciţiu, însă depinde
şi de rasa câinelui în cauză. Rottwei -
ler, Cio bănesc German, Labrador sau
Golden Retriever sunt rase care
excelează în procesul de dresaj, în
timp ce rasele asiatice, cum sunt
Chow Chow, Akita Inu, Malamut de
Alaska sau Husky Siberian, sunt câini
care nu ajung decât foarte rar la
performanţe în dresaj.  
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În condiţiile convieţuirii în
casă cu pisica, toxoplas -
mo za reprezintă un pericol

major pentru sănătatea omului? A -
vând în vedere abundenţa de răs -
pun suri generate de nespecialişti
despre această zoonoză, pentru
sta bilirea răspunsului este im por -
tan tă o analiză de specialitate. 

Toxoplasmoza este o zoonoză
produsă de un parazit intracelular
(Toxoplasma gondii), care poate in-
fecta gazda în următoarele moduri:
1) pe cale orală (la om, prin consum
de produse de origine animală ne -
sterilizate termic care conţin chis-
turi, sau prin consumul de legume
şi fruc te nespălate care conţin oo -
chisturi infectante); 2) transplacen-
tar (la fătul uman, printr-o infecţie în
timpul sarcinii şi traversarea bari-
erei placentare); 3) prin transplante
de organe; 4) prin simpla mân gâ ie -
re a unei pisici cu blana neîngrijită,
murdară, care este purtătoare de
oochisturi de T. gondii. 

Această zoonoză reprezintă
un pericol însemnat pentru cei cu
boli imunodeficitare (de exemplu,
SIDA) şi nu numai, fiind o ame nin -

ţa re reală şi pentru femeile gravide
(poate produce fătului malformaţii
congenitale, orbire, epilepsie sau
chiar afecţiuni ale sistemului nervos
neurovegetativ). 

Toxoplasmoza se numără
prin tre cele mai frecvente zoonoze,
între 20% şi 70% dintre adulţi fiind
seropozitivi. Formele clinice de to xo -
plasmoză sunt semnalate cel mai
frecvent la categoria de vârstă 15-35 de
ani (Crucerescu, 1998; Cru ce rescu
şi Lovin, 2001; Olariu şi col., 2008;
Coroiu şi col., 2009). În urma in ves -
tigaţiilor specifice s-a de monstrat
că gradul de infectare a pi sicilor
variază între 40% şi 80%, adică ma-
joritatea pisicilor au eliminat oochis-
turi infectante pe parcursul vieţii lor
cel puţin o dată (Györke şi col.,
2011; Mircean şi col., 2008; Pe -
triceanu şi col., 2007; Antoniu şi
col., 2008).

Cum se produce infectarea

Toxoplasma gondii are un
ciclu biologic dixen (care în ciclul
său evolutiv se dezvoltă pe două
gazde), gazda definitivă fiind pisica
şi alte feline sălbatice (râsul, pisica
sălbatică) în corpul cărora parazitul

se multiplică sexuat, formându-se
oochisturile. Acestea sunt eliminate
în mediul exterior prin fecale, de
unde sunt preluate de gazdele inter-
mediare. În corpul gazdei intermedi -
a re, parazitul se dezvoltă sis temic,
multiplicându-se asexuat, rezultând
chisturi în ţesuturi. Aceste ţesuturi,
consumate crude de către pisică
(strămoşul ei fiind carnivor şi pră dă -
tor, este firesc să tindă spre con-
sumul de carne crudă) vor produce
prima infectare sau reinfectarea
gazdei definitive. 

La gazdele intermediare (cu
referire directă la om) există foarte
multe posibilităţi de contaminare:
consum de carne de vită, miel sau
porc, lapte şi ouă crude, precum şi
legume sau fructe care au venit în
contact cu solul contaminat. 

Oo chis turile existente pe le -
gume, fructe, în pământ, pe blana
ne în gri jită a pisicii şi în nisip au ne -
voie de una-cinci zile să devină in-
fectante. Consumul produselor de
origine a nimală (lapte, carne ouă)
determină transferul unor forme
evolutive schi zogonice (bradizoiţi,
pseu do chis turi, chisturi) prezente în
corpul unei gaz de intermediare (va -
că, oaie, porc), la o alta gazdă in ter -
mediară (om). De asemenea, ne
putem infesta inhalând chisturi spo -
rulate din murdăria din casă, şo -
proa ne etc. (Teutsch şi col., 1979).

Atunci când pisica va consu ma
carne sau organe crude (de e xem -
plu, rozătoare care conţin chis   turi
de toxoplasma), în tubul său diges-
tiv se formează oochisturi, care
sunt eliminate în natură prin fecale.
Acest lucru durează aproximativ
zece zile după infectarea pisicii - la
o reinfectare, pisica va elimina
oochisturi noi după un interval de
două săptămâni. Oochisturile din
mediu exterior devin infectante
după o sporulaţie ce durează una-
cinci zile. Acestea sunt preluate de
păsări, mamifere şi alte gazde inter-

SFATUL MEDICULUI VETERINAR

63

Pisica, omul şi toxoplasma
de dr. Weisz Levente



septembrie - octombrie 2012

mediare, iar în corpul lor se for mea -
ză, prin înmulţire asexuată, trachi -
zoiţii care vor migra în organele
şi/sau muşchii (chisturi musculare
permanente) gazdelor respective
fiind denumite bradizoiţi. Dacă or-
gane sau carne provenind de la
aceste animale sunt consumate de
pisică, parazitul se multiplică sexu -
at şi se formează din nou oochis-
turi, iar ciclul se reia. 

De asemenea, dacă oochis-
turile eliminate de pisică au fost
consumate de un animal a cărui
carne este consumată de om (porc,
oaie), sau chiar de către om (prin
fructe sau legume contaminate şi
nespălate), situaţia devine gravă,
deoarece pot provoca probleme fă -
tului prin traversarea barierei pla-
centare. 

Situaţia este la fel de gravă în
cazul transplanturilor de organe de
la un donator infectat cu T. gondii.
Pe parcursul vieţii, pacienţii sau

copiii care au fost infectaţi acciden-
tal (chiar şi fătul în timpul sarcinii)
nu răspândesc parazitul şi nu sunt
contagioşi.

Toxoplasmoza 
în timpul sarcinii

Din rândul femeilor mature
(chiar al celor care au născut deja)
o parte s-au contaminat anterior
sarcinii existente şi rămân imune la
alte infecţii ulterioare, iar restul sunt
supuse riscului de a fi infectate
„fresh”- parazitul traversează bari-
era transplacentară şi infectează şi
fătul, astfel apărând la copil leziuni
la ochi, cord, creier şi plămâni (Co -
stache şi col., 2008). La mamele cu
infecţie toxoplasmică există un grad
ridicat de risc de avort spontan. 

Este important ca o mamă
care înainte de sarcină nu a avut
diagnosticată toxoplasmoza să se
protejeze cât mai bine de o infecţie

„fresh”. Se recomandă ca atunci
când gravida prezintă simptoma-
tologia unei răceli să se gândească
şi la posibilitatea existenţei unei
ast fel de infecţii. 

Viitoarelor mame care nu au
fost infectate înaintea instalării sar -
cinii li se recomandă testarea pe rio -
dică pentru depistarea unei po  tenţiale
infecţii.

La o femeie gravidă, nivelul
de infecţie a viitorului copil depinde
de cât de evoluată este sarcina
atunci când se produce infecţia
„fresh”. De obicei, mamele infec-
tate nu prezintă simptome clinice,
10% dintre ele pot prezenta febră,
mărirea ganglionilor, dureri muscu-
lare, oboseală şi dureri de cap
(Mon toya şi Remington, 2008). 

Pre zenţa acestor simptome
nu înseamnă neaparat că mama
are toxoplasmoză, însă dacă sunt
dubii se recomandă efectuarea u -
nui consult de specialitate.
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Prevenirea toxoplasmozei

Nu hrăniţi felina cu carne
crudă şi asiguraţi-vă că nu consumă
rozătoare, păsări, carne sau organe
crude de porc, oaie, miel etc. Evitaţi
contactul accidental cu fecalele pi -
sicilor prin purtarea mănuşilor de
protecţie. 

Schimbaţi zilnic nisipul şi
igienizaţi tăviţa cu nisip (aceasta se
spală şi se dezinfectează). Aceste
măsuri preventive contribuie la
men ţinerea sănătăţii familiei şi a vii -
torilor ei membrii, precum şi a pisicii
dumneavoastră.

Nu uitaţi: cea mai frecventă
cale de transmitere a toxoplas-
mozei la om constă în consumul de
carne şi organe netratate termic (de
exemplu, gustarea chifteluţelor îna -
intea prăjirii lor) şi provenite de la
posibilele gazde intermediare. De
aceea, este indicat să consumaţi
carne bine pregătită termic (mini-
mum 80°Celsius, timp de 15 mi -
nute). 

Spălaţi foarte bine legumele
şi fructele înainte de consum.
Spălaţi-vă pe mâini după manipu-
larea cărnii crude sau a legumelor.
Folosiţi un tocător de lemn separat
pentru carne, respectiv legume. În
timpul pregătirii alimentelor în stare
crudă, evitaţi atingerea gurii şi a
ochilor.

Reţineţi că nu există vaccin

sau medicament prin care să ne
putem proteja de infecţia toxo plas -
mică. 

Există teste pentru a depista
anticorpii prezenţi în corpul ani-
malului de companie, există tes te şi
pentru om cu ajutorul cărora, de e -
xemplu, o viitoare mamă află dacă
a avut toxo plasmoză anterior mo-
mentului în care a rămas gravidă -
astfel se poate determina dacă este
sau nu imună la o nouă infestare. 

Se recomandă ca aceste tes -
te să fie efectuate cu cel puţin trei
luni înainte de conceperea copilului
(astfel se pot institui măsurile nece-
sare pentru a nu vă infecta cu Toxo-
plasma gondii). 

Măsurile preventive pot re-
duce semnificativ riscul in fectării
omului, dar şi al pisicii noastre. 
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Pisi! Hai, vino-ncoace! Pi-
iisiii! Pis-pis-pis… „Pisi”,
pe numele ei oficial

Mimi şi alintată de restul familiei
Mâţifer, mişcă leneş din coadă de
câteva ori, apoi închide ochii şi în-
cepe să toarcă. Nici poveste să
coboare de pe spătarul canapelei,
unde îşi face, ca de obicei, siesta.
Vizitatoarea, care nu cunoaşte încă
apucăturile de aristocrat ale lui
Mâţifer, mai încearcă de câteva ori,
apoi renunţă. Se miră doar, cu glas
tare, cum de avem o pisică „atât de
cuminte şi de liniştită”, pe când al-
tele... ehehe! Adevărul e că Mimi, la
fel ca mai toate suratele ei Siameze,
nu e nici pe departe atât de cuminte
şi liniştită pe cât pare. Când are chef
de joacă, prinde subit o energie pe
care ar invidia-o oricine: sare, miau -
nă, se învârte în jurul cozii, loveşte
cu lăbuţele un capăt de perdea şi
apoi priveşte fascinată cum se ba -
lansează... înainte şi înapoi... înainte
şi înapoi... după care îşi pierde, la
fel de brusc, interesul şi se caţără

înapoi pe canapea, să doarmă...

Cucerirea lumii

O legendă thailandeză spune
că pisicile Siameze îl au ca tată pe
conducătorul maimuţelor, iar mamă
le-a fost cea mai puternică leoaică
pe care a putut-o găsi. Astfel, ele au
moştenit de la tată viteza şi agili-

SIAMEZA

de Oana-Cristina Butta
oana.butta@petzoom.ro

tatea caracteristice maimuţelor, pre-
cum şi „masca” întunecată de pe
bot. De la mamă, ele ar fi primit ca -
racterul mândru, aristocratic, inde -
pen denţa şi viclenia. 

Chiar şi mergând pe firul mai
veridic al istoriei, Siamezele sunt
într-adevăr originare din Thailanda
(în trecut, Siam - de unde le provine
şi numele). Acestea au fost menţio -
nate prima dată într-un manuscris
ilustrat din secolul al XVIII-lea, inti -
tulat „Tamra Maew” („Poemele pisi -
cii”, în thailandeză). Deşi se credea
iniţial că ele ar fi fost venerate, la
fel ca în Egiptul antic, şi ar fi făcut
parte chiar din necesarul anumitor
ritualuri, veridicitatea primei surse
care a afirmat acest lucru - un ma -
nuscris intitulat „Pisicile regale din
Siam”, apărut în Marea Britanie pe
la 1880 - este îndoielnică. 

Prima pisică Siameză a cărei
prezenţă a fost documentată în
afara ţării de origine a fost Siam,
dă ruită preşedintelui american
Ruthe ford Hayes de către consulul
american la Bangkok în anul 1878.
Câţiva ani mai târziu, în 1885, con-
sulul britanic la Bangkok a revenit
în Anglia cu o pereche de Siameze,
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pe Mia şi Pho. Acestea au de-
venit rapid starurile expoziţiilor

de pisici ale vremii, impresionând
prin talia lor subţire, prin coloritul

deosebit şi prin temperamentul atât
de diferit faţă de pisicile cu care bri-
tanicii erau obişnuiţi. Un an mai
târziu a fost adusă încă o pereche
de siameze în Marea Britanie, iar
de aici rasa s-a răspândit atât în Re-
gat, cât şi peste hotare.

Temperament 

La o primă vedere, Siamezele
ar putea să pară cu totul imprevizi -
bile: acum sunt liniştite, somno roa -
se, chiar apatice, iar în clipa urmă -
toare au ajuns cumva în celălalt
ca păt al camerei şi aleargă după o
luminiţă. Curiozitatea este una din
trăsăturile de căpătâi ale acestei
rase; indiferent dacă sunt obosite
sau plictisite, Siamezele vor lăsa
baltă orice fac pentru a explora ceva
nou şi interesant. Curiozitatea Sia -
me zelor este dublată de o inte li gen -
ţă deosebită, care le face să desco -
pere cele mai ingenioase metode
pentru a „explora” obiecte şi locuri
greu de atins. Inteligenţa lor le oferă
şi avantajul că învaţă repede din
greşeli, lucru care le face destul de
uşor de educat, chiar şi la vârstă
adultă. Siamezele au nevoie de
multă atenţie, pe care o cer mieu -
nând insistent (de altfel, ele sunt
printre cele mai vocale rase de pi -
sici) sau „alintându-se” în jurul stă -

pânului. Pot deveni companioni de-
osebit de loiali şi afectuoşi, atâta
timp cât nu sunt neglijate. 

Pe de al tă parte, sunt reticen -
te faţă de stră ini şi, dacă nu sunt
educate cores pun zător, pot avea un
com por tament destul de agresiv
faţă de necunoscuţii care încearcă
să le mângâie sau să se joace cu
ele într-un moment nepotrivit. De
aceea, se recomandă ca zgâriatul
şi muşcatul - chiar şi „în joacă” - să
fie descurajate încă de timpuriu. 

Îngrijire

Siamezele nu sunt preten ţi -
oa se. Mănâncă aproape orice, însă
nu trebuie să li se pună la dispoziţie

prea multă mâncare odată (chiar
dacă o cer prin mieunat sau priviri
insistente înspre frigider, punga cu
mâncare etc., nu vă lăsaţi în du -
ioşaţi!), deoarece există riscul unor
indigestii. La fel ca şi alte pisici cu
blană scurtă, siamezele năpârlesc
puţin, iar problema firelor de blană
care cad poate fi rezolvată printr-un
periaj cu o mănuşă specială (se gă -
seşte la farmaciile veterinare). Nu
se împacă prea bine cu apa, aşa că
baia nu e recomandată decât dacă
s-au jucat în noroi sau locuri unde
s-au folosit substanţe toxice. Şi
acest obstacol poate fi trecut: dacă
devin agitate, nu încercaţi să le
îmbăiaţi cu forţa, ci încercaţi mai
târziu, după ce s-au liniştit. 
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Caracteristicile rasei
Siamezele se remarcă prin

coloritul specific - blana este des -
chisă la culoare pe spate, iar botul
şi labele sunt colorate crem sau
negru. Puii se nasc cu blăniţă alb
sau crem, însă după primele cinci-
şase săptămâni încep să apară
pete de culoare cenuşie sau maro,
caracteristice rasei. Odată cu îna -
intarea în vârstă, blana are ten -
dinţa să se închidă la culoare. Cor-
pul pisicilor siameze este zvelt şi
elegant, cu membre subţiri şi coa -
dă scurtă, uneori noduroasă. Au
urechile mari faţă de alte specii şi
ochii albaştri sau cenuşii.
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e spune că pisicile din rasa
Egyptian Mau (în limba ve-
chilor egipteni, „Mau” în-

seamnă „pisică”), cunoscute şi ca
„pisici punctate” sau „pătate”, sunt
urmaşele primelor feline domesti-
cite de om, cu patru-cinci milenii în
urmă. În Egiptul antic, ele erau ve-
nerate ca întruchipări sau mesagere
ale lui Bastet (zeiţa lunii şi a fecun-
dităţii, ocrotitoarea femeilor gravide,
şi zeiţa felinelor) sau ale lui Ra (zeul
Soarelui) şi erau singurele animale
care aveau onoarea de a fi mumifi-
cate la moarte, ritual rezervat de
obicei doar nobililor, preoţilor şi
membrilor familiei faraonilor. De
ase menea, aceste feline luau parte
la diferite ritualuri la loc de cinste.
Spre exemplu, un papirus datat cu
aproape 3.000 de ani în urmă îl în-
făţişează pe zeul Ra sub chip de pi-
sică punctată decapitându-l pe şar-
pele Apep. Un alt papirus din a ce   eaşi
perioadă citează un pasaj în care
sunt redate cuvintele unei pisici
Mau: „Eu sunt cea care a luptat în
apropierea arborelui Persiei din
Annu, în noaptea în care au fost dis-
truse armatele lui Neb-er-tcher”. 

Cu toată notorietatea din vre-
muri de mult apuse, la jumătatea
vea cului trecut, din cauza celui de-al Doi-
lea Război Mondial şi nu numai, pi-
sicile Mau ajunseseră în pragul dis-
pariţiei. Lucrurile s-au schimbat prin
eforturile şi dedicarea unei alte fi-
guri regale, Nathalia Troubetskoy,
prinţesă rusă exilată la Roma după
revoluţia bolşevică. Pe la 1940, a -
ceasta a primit cadou din partea
ambasadorului italian la Cairo o
pereche de pisici Mau,

aflate printre ultimele exemplare din
lume. Impresionată de supleţea şi
vigoarea demonstrată de acestea,
dar şi de coloritul lor neobişnuit şi
de vocea lor melodioasă, Nathalia
a făcut mai multe demersuri pentru
a importa şi alte exemplare prin in-
termediul ambasadei siriene. Efor-
turile ei au dat roade, astfel încât în
anul 1955, ea a putut prezenta la o
expoziţie din Roma două pisici Mau
- pe Baba, una din pisicile născute
din primul cuplu primit de la amba-
sadorul italian, şi pe Lisa, o pisică
mai tânără, tot din crescătoria pro-
prie.

Un an mai târziu, Nathalia a
emigrat în Statele Unite, unde a pus
bazele primei felise de pisici Mau
din lume, pe care a numit-o „Fatima

Cattery”. De atunci, această rasă a
fost o prezenţă constantă la expozi-
ţiile de profil, unde a stârnit curiozi-
tatea şi admiraţia participanţilor de
pe mai multe continente, iar în anul
1968 rasa Egyptian Mau s-a bucu-
rat în sfârşit de recunoaşterea ofi-
cială a CFA. Datorită reprezentării
destul de modeste pe bătrânul con-
tinent, în Europa, rasa a fost recu-
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noscută de FIFe abia în anul 1992.
În ciuda eforturilor depuse de

Nathalia şi de alţi entuziaşti, numă-
rul pisicilor Mau a rămas totuşi des-
tul de scăzut până în zilele noastre,
iar încercările de încrucişare cu alte
rase au fost descurajate pentru a
se păstra nealterate caracteristicile
deosebite ale acestora.

Aspect unic

Pisicile Egyptian Mau se re-
marcă în primul rând prin blana de
un colorit argintiu, auriu sau de un
cenuşiu lucios şi prin petele de cu-
loare mai închisă decât restul blănii,
care creează un model uşor de re-
marcat, specific rasei. Pisicile Mau
sunt singura rasă a căror blană „pă-
tată” este naturală, nu obţinută în
urma unor încrucişări (cum este ca-
zul pisicilor de Bengal) sau mutaţii.
Deşi sunt o prezenţă uşor de recu-
noscut, au existat situaţii în care ele
au fost confundate cu exemplare
dintr-o altă rasă cu pete, Orientala
punctată, obţinută de crescătorii bri-
tanici în urma unor încrucişări suc-
cesive. 

Nota distinctivă a pisicilor
Mau este dată şi de ochii mari, mig-
dalaţi şi uşor înclinaţi, de culoare
verde-aurie specifică. Unii istorici
teoretizează chiar că machiajul fe-
meilor egiptene, vizibil în picturi şi

basoreliefuri, încearcă de fapt să
imite ochii alungiţi ai pisicilor consi-
derate sacre, deşi o atare interpre-
tare suportă încă anumite critici per-
tinente. Nu în ultimul rând, pisicile
Mau sunt cunoscute şi datorită vocii
melodioase, de o tonalitate speci-
fică.

Întreţinere şi personalitate

Cea mai mare parte a exem-
plarelor cunoscute de Egyptian Mau
sunt crescute în felise, unde li se
oferă o îngrijire specială, însă pentru
iubitorii de „rarităţi” care îşi pot per-
mite să achiziţioneze un exemplar
(al cărui preţ este cuprins între 500
de dolari şi peste 1.500 de dolari,

pentru un exemplar de concurs) re-
comandările nu sunt foarte compli-
cate. Un exemplar matur de concurs
trebuie să aibă ochii verzi, însă la
pisicile tinere, de până la 18 luni,
sunt acceptaţi şi ochii în nuanţa
chihlimbar.

Pisicile Mau sunt sociabile,
dar totuşi independente; nu le place
să fie atinse insistent sau să fie ţi-
nute în braţe prea mult timp şi pre-
feră să alerge şi să „vâneze”, chiar
dacă vânatul nu este altceva decât
o jucărie în mişcare. Sunt deosebit
de agile, rapide şi jucăuşe. 

Se ataşează de stăpân şi de
familia acestuia, însă manifestă un
comportament uşor timid faţă de
străini - preferă să fugă şi să se as-
cundă din faţa acestora. Nu sunt re-
comandate persoanelor care lipsesc
mult de acasă. Preferă să trăiască
în aer liber, de aceea nu prea sunt
re  comandate nici celor care locu-
iesc în apartamente cu spaţii mici. 

Au un apetit moderat, fără
preferinţe culinare deosebite, iar
pentru îngrijirea blănii este suficient
un periaj o dată la câteva zile, cu o
mănuşă moale - nu suportă să fie
îmbăiate! De asemenea, e sensibilă
la anestezie şi la unele medicamen -
te, precum şi la temperaturi scă-
zute. 

E drept, necesită mai mult
efort decât alte rase, însă cei care
le deţin susţin că acest efort merită
cu prisosinţă, Mau fiind inteligentă
şi extrem de ataşată de stăpân şi,
uneori, chiar comică.
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Pisica europeană poate
fi de mai multe feluri,
însă Suzuka este doar

una. De când a fost adusă-n dar, la
birou, într-o cutie, pe 27 februarie,
stelele i-au hărăzit un viitor de ve-
detă, de aceea ajunsă în atelierul
pictorului braşovean George Roşu
şi-a însuşit cu talent veleităţile de
model pisicesc. Aşadar, urmează o
poveste despre pisici în general,
despre Suzuka în special. George
Roşu, posesorul ei servil, spune de -
spre ea că  este „o pisică frumoooa -
să”. Observaţii la faţa locului: e şi
răsfăţată şi nu ocoleşte niciun prilej
pentru a se apropia de mâncare. 

Muză cu blană

Prima ei casă fiind locul de
mun că al stăpânului, şi-a căpătat
numele alergând toată ziua pe sub,
peste şi printre birouri. S-a ocupat
de redecorarea spaţiului, fluturând
anunţuri de ziar, evidenţe contabile
şi nervii şefei.

Companie şi delectare pentru
o întreagă redacţie gazetară, creşte
între cerneală tipografică, impriman -
te zgomotoase, cafele vărsate pe hâr-

tii împrăştiate şi covrigi. Uscaţi.
Doarme pe pulovărul vechi de pe
scaunul editorului, nume de cod pen-
tru „acesta este acum locul meu!”.

Dependentă de muncă, pe-
trece doi ani în firmă, iar apoi ajun -
ge-ntr-o zi în atelierul stăpânului,
unde-şi exercită funcţia principală
până în ziua de astăzi: inspiraţia.
Această pisică întruneşte calităţile
unui animal de companie din toate
punctele de vedere: petrece cea mai
mare parte a timpului alături de stă-
pânul său, doarme pe unitatea cen-
trală a computerului, se odihneşte
deseori pe operele de artă proaspăt
create… şi neuscate. 

Quiz: când ştie un pictor că
trebuie să înlocuiască pensulele?
Când au dispărut - cel mai simplu!
George Roşu ştie exact asta, cel mai
important indiciu fiind absenţa pen-
sulelor, roase sau ascunse de furia
răz bunătoare a pisicii nebăgate-n
seamă. 

Ceasul deşteptător de la 5. Di-
mineaţa. Pentru cei care au în casă
un asemenea exemplar, zgâriatul li-
tierei la ore care preced matinalul e
o obişnuinţă. Pentru ceilalţi, vă spu-

nem acum. Dacă avem coleg de ca-
meră  o pisică, în special una numită
Suzuka, între orele 4.30-5.00 vom
bea cafeaua voit şi nevoit. E doar fe-
lul ei de a spune „Bună dimineaţa,
solicit nisip curat, mâncare, apă şi
blana periată”. Tabieturi…

Cea mai frumoasă 
pisică din lume

Cu parafrazarea lui Marin
Preda uşor romanţată, aşa îşi de -
scrie George Roşu mâţa. Mereu. Iar
pentru cei care nu l-au crezut pe cu-
vânt, expoziţia a vorbit de la sine.
„Pisica mea” a fost subiectul central
al desfăşurării unei zile obişnuite de
muncă, în care cel mai bun prieten
are rolul principal. Critic de artă, ca-
marad pentru prânz şi cafea, coco-
ţată pe un dulap sau aruncând pri-
viri şăgalnice din balcon, pisica
blă noasă este diplomată, uşor sic-
tirită, pozează de după perdea, ca-
lităţi necesare pentru a fi un bun
prieten al unui artist vizual. 

În holul Bibliotecii Judeţene
din Braşov, timp de o lună, Suzuka a
dăinuit în fotografii care i-au adus ei
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celebritate, artistului - aprecieri.
Scurtă cronică de expoziţie - care

s-a numit „Fotografii cu pisica mea
(dormind sau aproape dormind)”:
„Măreaţa pisică a mi nima list-ex   pre -
 sionis   tului George Roşu impresio-
nează puternic. Van Gogh ar fi ge-
los…”.

În afara clişeelor. Nu este
afectuoasă, nu se gudură pe lângă
picioare, nu acceptă să fie luată în
braţe. Dacă vă doriţi un animal de
companie care rareori îşi face sim-
ţită prezenţa, o pisică precum Su-
zuka este ideală. O dată rezolvată
problema litierei, a cărei exigenţă
igienică nu trebuie s-o mai detaliem,
şi a hranei, acest „pisiprototip” doar -
me, mereu în aşternuturile proaspăt
spalate, se plimbă alene, priveşte
pe geam ore întregi, meditează - bă-
nuim noi - şi, da, mai sculptează
mobila, dar cu jucării aferente pen-
tru gheruţe neastâmpărate se re-
zolvă şi asta.

Ce, cât, dar mai ales... cum

De ce are nevoie o pisică pen-
tru a creşte frumoasă şi sănătoasă
ca Suzuka? În primul rând, de hrană
pentru pisici, uscată, şi, în funcţie
de cât de des ne permitem, şi de
plăceri speciale, la pliculeţ. Până la
primul an de viaţă se recomandă
hrana din gama Junior, ulterior tre-
cându-se pe alimentaţia de adult.
Pentru pisicile sterilizate, după o
anumită vârstă este indicată hrana
specială, care ajută la drenajul he-
patic şi renal. Preţul este foarte pu-
ţin diferit de cel al hranei obişnuite,
merită investiţia. Permanent lângă
caserola de hrană un bol cu apă,
rece, şi nişte iarbă, le place să ron-
ţăie din când în când. În afara hra-
nei speciale, mai pot mânca şi

carne, răsfăţuri culinare din farfuria
stăpânului, dar în funcţie de activi-
tatea fizică depusă. Pentru o pisică
sedentară nu este recomandată
foar te multă hrană pe parcursul
unei zile.

Femelele pot fi sterilizate di-
nainte de a avea o primă gestaţie,
precum Suzuka. Intervenţia chirur-
gicală este minimă, recuperarea
este bună, iar procedura este cea
mai indicată şi fără efecte adverse
în timp. Atenţie la primele zece zile
de după intervenţia chirurgicală,
operaţia trebuie monitorizată de că-
tre stăpân, iar pisicuţa înfăşată în -
tr-un săculeţ de bumbac, pentru a
nu se autoeviscera, instinctul lor fi-
ind acela de a-şi explora şi vindeca
singure rana şi îşi pot descoase
aţele chirurgicale.

Litiera trebuie curăţată şi nisi -
pul completat după fiecare folosi re,
aceasta fiind varianta ideală. În ca-

zul în care nu avem timpul necesar,
o vom curăţa dimineaţa şi seara. Fi-
ind un animal foarte pretenţios, nu
vom avea probleme de memorie în
această privinţă, pisicile reacţio-
nează imediat dacă nu au nisipul
curat în litieră. Devin agresive, vor
urina în alte locuri, inclusiv pe hai-
nele stăpânului, lucru deloc întâm-
plător, pentru a arăta că ceva în în-
grijirea lor nu a fost făcut ca la carte.  

Nu ne naştem toţi pictori, dar
pisică putem avea, nu?
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Gerbilii, prea puţin cu-
noscuţi în România în
comparaţie cu alte

„rude” ale lor, precum hamsterii,
sunt mici rozătoare care pot înde-
plini într-un mod foarte plăcut rolul
de animale de companie. Chiar da -
că multe persoane suferă de zemi-
fobie (oroare pentru şoareci, şobo-
lani etc.), în ultimii ani s-a depăşit
în mare măsură concepţia că roză-
toarele pot fi doar hrană pentru pi-
sicile cu aptitudini de vânător. De
altfel, nu doar câinii, pisicile ori pa-
pagalii se pot ataşa şi pot fi devotaţi
stăpânilor, ci şi rozătoarele. La fel
ca şi oricare alt animal crescut cu
dragoste, asigurându-i-se toate cele
necesare, şi un mic blănos cu dinţii
mari poate deveni prietenul tău, iar
avantajul este că te va aştepta li-
niştit până când vii de la serviciu,
fără să latre, să miaune, să zgârie
mobila ori să sape în ghivecele de
flori.

Scurt istoric

Gerbilii sunt mamifere roză-
toare, cunoscuţi mai demult şi ca
„şobolani de deşert” - există mai
bine de 100 de specii, toate adap-
tate pentru viaţa într-un climat arid.

Cel mai cunoscut este Gerbilul mon-
golian, care iniţial a fost folosit în
experimente şi cercetări ştiinţifice -
aşa cum s-a întâmplat cu majorita-
tea rozătoarelor mici. 

Pentru prima dată o creatură
asemănătoare Gerbilului a fost
men  ţionată în „Iliada” lui Homer,
însă despre „şobolanul galben” a
scris şi Armand David, un naturalist
din secolul al XIX-lea, care, foarte
meticulos în notiţele sale, descrie
obiceiurile gerbililor, aşa cum i-au
fost povestite de locuitorii mongo-
lezi, dar şi faptul că erau dăunători,

distrugând culturile de cereale. În
1867, Gerbilul mongolian (Gerbillus
unguiculatus) este descris pentru
prima dată într-o lucrare ştiinţifică,
iar din 1908 primeşte denumirea
Me rio nes unguiculatus, care în-
seamnă „luptător cu gheare mici”,
probabil datorită anatomiei sale. 

Prima dată au fost aduşi pe
continentul european în Franţa. Ca
animale de companie, însă, Gerbilii
au devenit populari abia începând
cu 1964 şi s-au răspândit pe scară
largă, în special în pet shop-urile din
SUA şi Marea Britanie. Inedit: în Ca-
lifornia, datorită ameninţării pe care
rozătoarele o aduc asupra ecosis-
temelor indigene şi a agriculturii,
cumpărarea sau importul Gerbililor
nu este doar restricţionat, ci este
chiar ilegal. 

Aspect şi întreţinere

Gerbilii au lungimea corpului
de cel mult 15 cm, iar coada are
mai mult de 12 cm, deci reprezintă
jumătate din dimensiunea totală a
micului rozător. Coada are la vârf
un smoc din fire groase de păr, de -
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seori negru, iar lungimea atât de
mare a acesteia are rolul de a men-
ţine poziţia corpului gerbilului. Blă-
niţa lor are nuanţa cenuşiu-roşcat,
dar pot apărea şi exemplare negre,
recesive. Din încrucişările în labo-
rator s-au obţinut şi alte culori, cum
ar fi crem, gri, alb polar, fildeş etc. 

Membrele anterioare sunt
scurte şi, la hrănire, sunt utilizate
asemenea unor mânuţe, iar cele
posterioare sunt mai lungi şi mai
puternice, pentru sărituri şi pentru
a permite animalului să stea la fel
ca şi o veveriţă. 

Gerbilii sunt foarte sociabili,
iar în libertate trăiesc în grupuri de
aproximativ 20 de exemplare, de
aceea nu este recomandat să fie ţi-
nuţi singuri în cuşcă. De preferat
este să fie doi gerbili de acelaşi sex,
pentru a se evita gestaţiile prea frec-
vente care s-ar produce în cazul
unei perechi. 

O concepţie care reprezintă o
greşeală frecventă atunci când se
achiziţionează adăpostul pentru
Gerbili este că pot fi ţinuţi în cuşti
pentru Hamsteri, însă Gerbilii pre-
feră să îşi sape singuri tunele, nu
să le aibă gata formate! În plus, ei
pot roade cu rapiditate plasticul,
care odată ingerat le provoacă pro-
bleme. Trebuie evitată folosirea unei
cuşti metalice (vor încerca să roadă
gratiile, existând pericolul să îşi frac-

tureze membrele şi vor murdări în
jurul acesteia, aruncând afară aş-
ternutul) şi a accesoriilor din plastic,
re comandându-se achiziţionarea
unui acvariu din sticlă (cu volum de
aproximativ 50 de litri) şi a jucăriilor
din lemn. 

Climatul din care provin Ger-
bilii este uscat şi foarte călduros,
de aceea, pentru o dezvoltare pro-
pice, trebuie să li se asigure condiţii
asemănătoare. Adaptaţi pentru a
economisi lichidele, atât de preţi -
oase pentru organism în zona din
care vin, Gerbilii nu elimină mult
prin excremente, astfel că nu produc
nici mirosuri urâte. Totuşi, adăpostul
lor trebuie să fie bine ventilat, cu

ajutorul unor instalaţii de climati-
zare prinse de capacul acvariului.
Aşternutul poate consta în paie sau
fân, talaş sau hârtie de bună cali-
tate, într-un strat suficient de gros
ca să poată săpa. Fiind foarte activi,
în cuşca lor trebuie puse şi diferite
ac cesorii precum roţi, tuburi, cutii
în care să se ascundă. Toate aces-
tea trebuie proiectate în aşa fel în-
cât să se evite orice risc de rănire a
animalului. Recipientele pentru hra -
nă şi apă trebuie să fie din materiale
grele, ca să nu fie răsturnate cu uşu-
rinţă. 

Gerbilii nu sunt exclusiv ani-
male nocturne, pot fi activi şi noap-
tea, dar şi ziua. Durata medie de
via ţă depăşeşte în cazuri rare doi-
trei ani, ajungând uneori până la
cinci ani. E necesar să se acorde a -
tenţie şi modului în care este ţinut
în mână: nu va fi niciodată prins de
coadă şi suspendat în aer, pentru
că este foarte sensibil, iar coada se
poate rupe. 

În ce priveşte hrana, există
produse speciale în pet-shop-uri, dar
li se pot oferi şi legume uscate (mor-
covi sau broccoli), dar şi mere, fruc -
te de pădure, nuci sau seminţe. În
cazul legumelor proas pe te, acestea
trebuie spălate şi uscate, dar pot fi
folosite doar în canti tăţi foarte mici,
pentru că pot pro voca diaree. De ase-
menea, alimente precum cartoful şi
fasolea duc la afecţiuni ale rinichilor.
Apa trebuie să fie în permanenţă
proaspătă.
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Unii îi văd ca pe adevă-
rate animale de compa-
nie (ce-i drept, cu...

„per sonalitate”), pe când alţii îi con-
sideră doar nişte musafiri nepoftiţi
într-o gospodărie. Unii îi consideră
prieteni, pe când alţii se ostenesc
să-i prindă în capcane. Şi unii, şi
alţii sunt însă de acord: dihorul (căci
despre el este vorba) e un animal
ce jonglează cu extremele. 

Istoric şi descrierea speciei

Nu se cunoaşte cu exactitate
când a fost domesticit dihorul (Mus-
tela putorius furo), un animal greu
de supus, vânător prin excelenţă,
dar specialiştii estimează că acest
moment s-a petrecut cu aproximativ
2.500 de ani în urmă, pe continen-
tul european. Scopul iniţial al îm-
blânzirii lor a fost acelaşi cu al şoi-
milor, câinilor şi celorlalte animale
care, de-a lungul istoriei, l-au ajutat
pe om la vânătoare. De altfel, deşi
astăzi sunt consideraţi a fi mai mult
animale „de casă”, dihorii mai sunt
încă folosiţi pe alocuri la vânătoarea
de iepuri, rozătoare sau păsări. 

Dihorul ajunge la maturitate
la vârsta de un an, iar dimensiunile
şi greutatea diferă în funcţie de sex.
Masculii cântăresc între 0,9 şi 2,7
kg (masculii castraţi cântăresc mai
puţin), iar femelele între 0,3 şi 1,1
kg. Posesori ai unui corp lung şi
zvelt, dihorii măsoară între 33 şi
35,5 cm lungime (femelele), respec-
tiv între 38 şi 40,6 cm lungime

(masculii). Lungimea medie a cozii
este între 7,6 şi 10 cm. Dantura are
34 de dinţi şi, specific pentru un
carnasier, caninii sunt foarte bine
dezvoltaţi. Fiecare labă are cinci
gheare neretractabile, iar blana poa -
te avea diferite culori (zibelină, ar-
gintiu, ciocolatiu, negru samur sau
albinos).

Comportamentul - 
vals între virtuţi şi „vicii”

Deşi extrem de iute în miş-
cări, dihorul petrece multă vreme în
stare de repaus (necesarul de o -
dihnă variază între 14 şi 20 ore de
somn), fiind un animal crepuscular
(activ preponderent în zorii zilei şi
amurg). Deoarece este un animal
însetat după atenţie, dihorul îşi va
adapta orele de somn în funcţie de
gradul de interes pe care i-l acordă
stăpânul (cel puţin trei ore pe zi
time-share, altfel animalul va suferi
de singurătate). În plus, dihorii sunt
foarte sociabili şi prietenoşi, intrând
cu uşurinţă în interacţiune cu alte
specii „casnice”, cum ar fi pisicile
sau câinii (dar - atenţie! - nu şi cu

pă sările, care reprezintă prada lor
tradiţională). 

Caracterul debordant şi curio-
zitatea de nestăpânit pretinde per-
manenta supraveghere în cazul în
care sunt lăsaţi afară din cuşcă. Di-
horul poate fi dresat şi va respecta
disciplina, însă dresajul de bază (să
nu muşte, satisfacerea nevoilor la
litieră) trebuie efectuat de mic, res-

DIHOR

de Oana Raluca Ciceu
raluca.ciceu@petzoom.ro
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Vânătorul războinic, cu platoşă de catifea

Protectorii hambarelor

Folosiţi pentru prima dată ca
„protectori ai hambarelor” în Ame-
rica secolului al XVII-lea, dihorii
erau foarte preţuiţi pentru ajutorul
pe care îl acordau fermierilor în
lupta lor contra dăunătorilor. Până
la începutul celui de-al II-lea război
mondial, au fost utilizaţi pe scară
largă pentru a proteja depozitele
de cereale de invazia rozătoarelor.

• Preţul unui exemplar 
variază între 200 şi 400 lei,
dihorii putând fi cumpăraţi 

din crescătorii 
sau unele pet-shopuri. 



pectiv între vârsta de şase săptă-
mâni şi cinci luni. Oferind o imagine
amuzantă pentru privitori, dihorul
poate fi învăţat chiar să meargă în
lesă alături de stăpân, deşi nu ne-
cesită plimbare zilnică. Animale in-
teligente, dihorii folosesc limbajul
„verbal”, în concordanţă cu starea
de spirit (ţipă în caz de durere sau
furie, au un lătrat specific atunci
când sunt animaţi de sentimente
pozitive, fluieră când sunt iritaţi de
un alt animal). 

Particularităţi şi întreţinere

Ca animale domestice, dihorii
trăiesc între 6 şi 8 ani, dar pot a -
junge şi la 11-12 ani dacă sunt cres-
cuţi corespunzător (de reţinut că,
din moment ce e crescut ca animal
de companie, un dihor nu va putea
fi ulterior „eliberat” în sălbăticie,
pen tru că nu va rezista). În captivi-
tate, dihorul are nevoie de o cuşcă
de cel puţin un metru pătrat (în care
nu se aşterne rumeguş, deoarece
le irită căile respiratorii, ci doar ma-
teriale din bumbac sau hârtie spe-
cială reciclabilă). Pot suferi de o se-
rie de boli, cum ar fi jigodia, boala
felină, rabia, paraziţii, diareea, răce -
lile, gripele, accidentele vasculare
ce rebrale cauzate de căldură sau
in solaţie (nu tolerează temperaturi
mai mari de 32° C), pietrele la ri-
nichi, cardiomiopatia, insulinomul.
Dacă nu sunt corect vaccinaţi sau
îngrijiţi, dihorii pot face anumite boli
transmisibile la om (de exemplu ra-
bia). De altfel, din acest motiv, în
une le ţări, creşterea lor este inter-
zisă prin lege.  Fiind un animal carni -
vor, are nevoie de o hrană care să
conţină minimum 20% grăsime şi
34% proteină animală (un dihor tre-
buie să mănânce de zece ori pe zi,
deoarece mâncarea trece foarte re-
pede prin tractul digestiv). E per-
misă doar carnea de pasăre şi peş -
te, foarte rar vită, niciodată porc (o
bună alegere fiind mâncarea pentru
pisici). Supranumit şi „Puturosul”,
dihorul emană un miros puternic, în
special după vârsta de şase luni,
pentru a-l estompa fiind nevoie ca
animalul să fie castrat. 
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Cadou regal în epoca victoriană 

Creşterea dihorilor ca ani-
male de companie are o ve-
chime de secole, această pa-
siune inspirând marii artişti şi
atrăgând capete încoronate. De
pildă, regina Victoria (1819-
1901) avea o slăbiciune pentru
dihorii albinoşi, pe care îi plăcea
să îi ofere şi ca daruri. Faimoa-
sele tablouri „Regina Elizabeta
I - portret cu hermină” (atribuit
lui Nicholas Hilliard) şi „Doamna
cu hermină” (în foto, un portret
al Ceciliei Gallerani pictat de
Leonardo da Vinci) sunt deseori
creditate ca înfăţişând dihori. 



În „pat” cu duşmanul. Un
Husky Siberian şi o pisică
neagră ca smoala, două

animale care aparent nu se pot
suferi, doi duşmani care convie ţu -
iesc în pace şi armonie, în acelaşi
apartament. Şi asta nu este tot.
Pentru a completa ineditul tablou al
contradicţiilor, cei doi au încă un
„co leg de cameră”, pe Amon - un
paşnic şarpe de porumb (Elaphe
guttata), constrictor de talie mică
originar din America de Nord. At -
mos fera, parcă desprinsă dintr-un
film de animaţie, este un peisaj co-
tidian pentru Melinda Filep, o tânără
clujeancă iubitoare de animale.

„Şarpele se numeşte Amon,
deşi este fetiţă. Când l-am luat, nu
ştiam. Îl am din anul 2011, din feb-
ruarie. Sunt web developer şi l-am
a jutat pe un prieten la construirea
unui web site şi, drept recompensă,
am primit şerpişorul. Avea 20 de
cen timetri, acum are 1,10 metri”,
aşa îşi începe Melinda Filep po ves -
tea „menajeriei” de apartament. 

Botezul, gest pur simbolic

„Iniţial, mi-am dorit un con-
strictor de talie mare, un boa, un
piton sau, de ce nu, un anaconda,
dar fiind prima reptilă din casă am
ales un corn snake - acesta este nu-
mele pe care i l-au dat americanii.

Dorinţa de a avea un şarpe există
de când mă ştiu, dar iniţial mama,
iar apoi prietenul meu s-au împo tri -
vit. Acum nu mai stau nici cu unul,
nici cu celălalt, deci mi-am luat şar -
pe. Actualul prieten îl acceptă pe
Amon, deşi nu pune mâna pe el”,
po vesteşte râzând Melinda Filep.

Un alt motiv pentru care a a -
les un constrictor mic este şi pre -
zenţa în casă a Lindei, o femelă de
Husky Siberian, şi a pisicii Mitzu,
pen tru că, spune tânara, „este foar -
te important să le obişnuieşti pe ani -
malele deja existente în casă cu ve -
nirea unui nou locatar, indiferent de
specie”.

Melinda Filep a învăţat sa în -
gri jească şerpii acumulând infor ma -

ţii de pe internet, forumuri de spe -
cia litate şi cu ajutorul unor prieteni:
„Am un prieten, medic veterinar
spe cializat pe reptile. El mi-a dat
sfa turi preţioase despre şerpi, perio -
dic îi face lui Amon câte o deparazi -
tare şi alte mici îngrijiri. Tot datorită
lui am aflat că Amon e fetiţă, dar
nu i-am mai schimbat numele. Ori -
cum, şerpii nu aud, deci botezul es -
te unul pur simbolic”.

Întreţinerea unui şarpe de po-
rumb nu necesită mult timp. Specia
Elaphe guttata este unanim accep -
tată ca fiind ideală pentru terariştii
începători. Poate ajunge până la di-
mensiunea de 1,5-2 metri, deci nu
necesită un spaţiu mare. Un terariu
de dimensiuni medii, care se găseş -
te la aproape orice petshop, îi este
suficient, cu condiţia să-l „mobilăm”
cu câteva crengi, eventual o piatră
sub care să se ascundă şi un vas
cu apă. Şarpele de porumb este re -
zistent în captivitate, poate trăi pes -
te zece ani, nu are probleme de a -
dap tare (de foarte mulţi ani este
înmulţit în captivitate) şi se hrăneşte
cu şoareci albi de laborator, cam o
dată pe săptămână.

Cu aşa o companie, casa
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Îl cheamă Amon, dar e… fetiţă
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• O clujeancă web developer, recompensată cu un şarpe 



Melindei se transformă de multe ori
în tărâm de joacă, dar şi într-o zonă
de război, de lupte teritoriale, iar
Amon, cel mai nou locatar, este, bi -
ne înţeles, printre protagoniştii prin-
cipali. „A evadat o dată. Era micuţ
şi avea un terariu de dimensiuni re-
duse, mobilat cu o peşteră în care
îi plăcea să se ascundă. Am deschis
terariul să-i schimb apa, când el era
în peşteră. Am lăsat capacul des -
chis şi am fugit până la baie să-i
spăl vasul şi să-i pun apă proaspătă.
Când m-am întors, am pus la loc va-
sul de apă şi am închis capacul te -
rariului, fără să verific dacă Amon
mai este în peşteră sau nu. Mă obiş -
nu isem cu el să stea cuminte, as-
cuns. Peste circa o oră, Mitzu a în-
ceput să miaune supărată. Avea şi
dreptate să protesteze, Amon se
plim ba netulburat de nimic prin pă -
tuţul ei”, a povestit Melinda.

Amon, vânătorul de şoareci

Când Amon primeşte mânca -
re, Linda şi Mitzu stau în altă came -
ră şi asta din motive bine înteme -
iate. Linda ar fi în stare să spargă
geamul terariului să prindă ea şo -
ricelul, iar Mitzu nu se uită cu ochi
buni nici la şarpe, ce să mai vorbim
de prada acestuia. 

Într-o zi obişnuită, pe când
Amon trebuia să-şi primească mân-
carea, şoarecele a încercat o „eva -

dare” disperată şi a sărit din terariu.
„Ne-am chinuit doi oameni să prin-
dem şoarecele, dar nu am reuşit. L-am
scos pe Amon şi l-am lăsat liber în
ca meră, în zona în care i-a fugit hra -

na. După mai puţin de 10 minute, a
apărut victorios cu şoarecele în
gură”, îşi aminteşte clujeanca Me -
linda Filep. 

Cu toate că are trei animale
în casă, clujeanca nu renunţă la pa-
siunea pentru necuvântătoare. Mai
mult decât atât, reptilele o pasio -
nea ză din ce în ce mai mult şi urmă -
torul animal pe care şi-l doreşte este
tot un şarpe, dar de data aceasta
un constrictor de talie mare. 

„Mi-ar plăcea să am un Boa,
un Piton sau o Anaconda, un şarpe
uriaş căruia să-i amenajez o cameră
întreagă. Am şi vorbit cu cineva care
se pricepe la astfel de amenajări.
Vreau să-i mobilez camera-terariu
cu cascade, stânci, plante, să fie un
mediu cât mai apropiat de cel natu-
ral. Momentan, este doar un vis, dar
sper să pot să mi-l îndeplinesc într-
o zi. Poate după ce mă voi muta la
casă va fi mai simplu de amenajat”, ni
s-a destăinuit Melinda Filep.
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…sunt ai reptilei
Gecko. Aşa cre -
de un prieten al

meu, pentru asta şi-a cumpărat apa-
rat de fotografiat cu obiectiv macro
şi de-asta vreau să vi-l prezint. Nu
numai asta crede, ci şi alte multe şi
bune lucruri. Cum ar fi:

„Animalele nu sunt proaste”

Nu vrea să spună ce salariu
are, ca să nu râdă lumea de el.
Acum patru ani a fost primul biolog
angajat de o grădină zoologică în
România, la Turda. La Cluj predă
psihologie animală, un curs opţional
al Facultăţii de psihologie, la care
se înscriu 300 de studenţi în fiecare
an. Nu a împlinit încă 30 de ani şi îl
cheamă Vlad Vancia. Mi-a dat cel
mai frust şi simplu răspuns la între-
barea simplistă „De ce te-ai făcut
biolog?”: „Ca să arăt că animalele
nu sunt proaste”.

Aşadar, era mic, se juca cu
câinele lui în curte, i se părea că
animalul ştie şi face lucruri extraor-
dinare şi vroia ca toată lumea să

observe asta. Se pare că oamenii
mari erau prea mari ca să vadă ase-
menea lucruri mici, iar Vlad a hotă-
rât să le arate el, la propriu şi ştiin-
ţific, ce înseamnă să te porţi… ca
un animal. Aşa a devenit biolog. 

Tot de la o nemulţumire a por-
nit şi pasiunea pentru reptile. Mer-
gea cu tatăl lui la pescuit, se plicti-
sea teribil şi vâna din priviri tot ce
mişcă. Pleca după şopârle, le găsea
şi le lua acasă, pentru studiu. Pro-
babil tot ce era de studiat s-a termi-
nat atunci, în copilărie, pentru că
azi spune despre cele zece reptile
Gecko care locuiesc cu el că nu e
mare lucru de studiat. Şi atunci,
unde e plăcerea şi de ce ar creşte
cineva reptile, altfel spus de ce să
faci terraristică? 

Toată plăcerea terraristului e
în încercarea de a construi, a per-
fecţiona şi întreţine habitatul natural
al reptilei: „Să ai în casă o bucăţică
de junglă sau o bucăţică de deşert,
asta-i toată plăcerea”, spune Vlad.
Însă o reptilă se poate creşte şi în -
tr-o cutie, pe un şerveţel pe care-l
schimbi din când în când, spune
biologul şi tot el recunoaşte cu amă-
răciune: „Majoritatea celor care au
şopârle sau şerpi le au ca să se dea
mari, să aibă ceva ce nu mai are ni-

meni”. E motivul pentru care Vlad
nu se-ndură să vândă sau să dea
reptilele şi aşa a ajuns să aibă zece
Gecko din trei specii diferite. Ele nu
au nume şi să nu vă-nchipuiţi că
Vlad le mângîie sau le vorbeşte.
Comportamentul reptilelor Gecko e
destul de sec şi chiar dacă atunci
când se obişnuiesc cu prezenţa ta
le poţi lua în mână, nu înseamnă
că le place să fie atinse şi purtate
de colo-colo. De altfel Vlad pledează
hotărât pentru raţiune şi informare,
de fapt pentru cinste în relaţia cu
animalul. 

Să fii cinstit cu un Gecko în-
seamnă în primul rând să cunoşti
particularităţile şi nevoile speciei şi
să-i faci pe plac ca atare (iar să vezi
mai multe minunăţii, intră pe gec-
kosambassadors.wordpress.com,
creat de Vlad Vancia din pasiune şi
generozitate). De exemplu, un
Gecko mănâncă o dată la două zile,
deci e inutil să-l hrăneşti zilnic. Mân-
carea lui trebuie să se mişte, de
aceea nu-i tocmai ideal să-i pui
mâncare într-o cutiuţă ca unui
câine, pentru că animalul se va obiş-
nui şi se va îndepărta de un obicei
natural, vânătoarea: „Cunosc oa-
meni care au fost bine intenţionaţi
şi i-au lăsat să vâneze, Gecko a ratat

GECKO

de Anca Zoe Georgescu
anca.georgescu@petzoom.ro
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Cei mai frumoşi ochi de animal…

Vlad Vancia şi Rhacodactylus ciliatus, un Gecko… „cu sprâncene”

Gekko vittatus sau „Skunk Gecko” 

©
B

og
da

n 
Vî

nt
u

©
B

og
da

n 
Vî

nt
u



şi a luat puţin pământ în gură. Omul
s-a speriat şi nu l-a mai lăsat pe
Gecko să vâneze ca să nu se îmbol-
năvească. Asta e o reacţie exage-
rată şi chiar dacă nu-i face rău ani-
malului, nu-i face nici bine. Nimic
din ce se îndepărtează de natural
nu e bun, iar pentru o reptilă natural
e să vâneze”.

„Să te fereşti de colecţii!”

Vlad mai are doi şerpi, o ta-
rantulă şi trei specii de gândaci.
Gândacii au povestea cea mai în-
duioşătoare. Gecko mănâncă de
obicei greieri şi viermi de făină, din
care odată Vlad n-a mai avut deloc.
Cineva i-a dat nişte gândaci, el i-a
uitat într-o cutie. Peste o jumătate
de an, deşi fără mâncare şi apă, în
cutie era o colonie, câteva mii de
gândaci Blaptica dubia. „Pentru
asta îi respect aşa de mult, că nu
mă mai îndur să-i folosesc ca hrană
pentru Gecko”. 

Dar Vlad nu e un sentimental.
Sau dacă e, e şi mai mult om de şti-
inţă. Şi crede că trebuie să te
opreşti exact în acest punct în care
şi el a ajuns, acela în care începi să
tratezi animalele ca pe nişte piese
de colecţie.  Sau - nu e cazul lui -
atunci când te bate gândul să îm-
perechezi animalele pe care le ai
ca să obţii morfologii anormale,
foarte căutate de excentrici şi ne-
cunoscători: „Oamenii sunt atraşi
de lucrurile nenaturale, de greşeli
genetice, şi de aceea un şarpe ju-
mătate alb, jumătate negru costă
15.000 de euro. E o prostie”. 

Vorbind despre creşterea rep-

tilelor, Vlad vorbeşte mereu şi de -
spre specia supremă şi proasta ei
creştere: „Peste tot auzim eco, sal-
vaţi pădurea, să ocrotim animalele,
toţi iubesc natura şi vor s-o ocro-
tească, dar dacă-i întrebi ce-au citit
despre asta, ce specii trebuie ocro-
tite şi de ce, deja răspunsurile lip-
sesc, lipseşte conţinutul”. Deocam-
dată, la noi interesul pentru natură
e de suprafaţă, iar Vlad oferă ca ar-
gument o realitate puţin cunoscută,
care numai de comentarii n-are ne-
voie: „În România există o formă de
turism în care biologi români duc
grupuri de turişti în locuri cu floră
sau faună rară. În aceste grupuri,
biologii nu acceptă români oricât ar
plăti. Străinii plătesc bani grei, vin
şi ascultă câte două ore cu gura căs-
cată despre un animal rar sau o
floare care nu mai există în Europa,
fotografiază, se minunează. Româ-
nii n-au răbdare să asculte, aud că
din specia cutare mai sunt 500 de
exemplare în lume şi tot ce-i intere-

sează e s-o rupă ca s-o pună pe
Face book” - „Copiii copiilor tinerilor
care vorbesc despre ocrotirea natu-
rii o vor ocroti cu adevărat”.

Deşi un om cât se poate de
paşnic şi binevoitor, Vlad Vancia nu
are o părere mai bună nici despre
felul în care ne creştem animalele
în casă. Ce greşesc oamenii? „Uma-
nizează animalele, se bucură dacă
mănâncă ce mâncăm noi şi dacă
fac tumbe. Ai o pisică, îi cumperi pa-
rizer şi ioi, ce bine-a fi! Nu-i bine de-
loc. Câţi dintre cei care au pisică se
gândesc să cumpere un peşte viu,
să-l pună în cadă pentru ca pisica
să-l vâneze, să stea la pândă, să-şi
bage capu-n apă dacă-i trebuie
peşte? Ăsta-i un comportament na-
tural la pisică!”. „Pisica suferă dacă
nu facem asta?”, îl întreb la sfârşit.
„Da, suferă de plictiseală. Atunci
când creşti un animal, obiectivul tău
trebuie să fie ca animalul s-o ducă
cât se poate de bine, şi nu să n-o
ducă rău”.

79septembrie - octombrie 2012

Phelsuma madagascariensis grandis sau 
„Madagascar giant day gecko” la vânătoare
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Faptul că formele de viaţă
care au nevoie de lumină
pot da ele însele culoare

(o proprietate a luminii) e o realitate
copleşitoare - chiar şi astăzi, când se
studiază mecanismul biochimic al
fenomenului bioluminiscenţei, acest
fapt tot tulburător rămâne. 

Organismele producătoare de
lumină (aşa-numita „lumină ani ma -
lă”) sunt în special cele abisale, cum
sunt peştii fotogeni. În această cate-
gorie intră şi peştele neon (Parache -
iro don innesi), un ovipar atât de co -
lecţionat de acvarişti tocmai datorită
cromaticii sale aparte. Denumirea sa
provine de la unul dintre cei mai re -
numiţi acvarişti ai secolului al XX-lea,
dr. William Thornton Innes al III-lea,
editor al primei reviste de acvaristică
din SUA - „The Aquarium” (1932-
1967). Dr. George Sprague Myers,
preşedintele Societăţii Americane de
Ihtiologie şi Herpetologie, primul care
a descris peştele neon, în 1936, i-a
dat acestuia denumirea Para cheiro -
don innesi „în onoarea lui Innes, cea
mai autorizată voce în materie de
acvaristică din întreaga lume”.

Descriere şi întreţinere

Neonul este uşor de recunos-
cut datorită liniei orizontale fosfores-

cente, de culoare albastru-verzuie,
care i se prelungeşte în partea supe -
rioară, din zona capului până în zona
înotătoarei adipoase. În general, la
cei mai mulţi dintre peştii biolumi nes -
cenţi lumina produsă e albăstruie sau
verzuie, dar există şi „excentrici” care
emit o radiaţie roşie. Nuanţa de bază
a părţii dorsale este verde, traversată
de la baza cozii până la înotătoarea
codală de o dungă ciclamen, iar ven-
tral neonul cuprinde tot spectrul de
culori, sub aparenţa luminii albe.
Înotătoarele sale laterale sunt translu-
cide, cea inferioară reflectând uneori
un verde oliv deschis. Este incredibil
că toată această feerie a culorilor
poate fi regăsită la un peşte robust,
de talie mică (dimensiunea maximă

la care poate ajunge fiind de 4 cm) şi
cu aspect corporal fusiform. 

Originari din America de Sud,
din bazinul fluviului Amazon, o apă
tulbure, întunecoasă, întrucât aduce
multe aluviuni, peştii neon au fost
nevoiţi să folosească lumina vie pen-
tru diverse scopuri: apărare, comuni -
ca re, atragerea partenerilor de împe -
re che re şi procurarea hranei. Pentru
binele lor, este recomandat ca orice
alt cadru vital să imite condiţiile de
viaţă din habitatul lor natural. De
aceea, acestor peşti atât de liniştiţi
nu le place lumina puternică.

Este uşor de întreţinut. Deşi
preferă hrana vie, mănâncă şi hrană
sub formă de fulgi sau granule, pe
care este bine să le-o administraţi de
două ori pe zi (dimineaţa şi seara).
Dar detestă singurătatea! Fiind un
peşte de cârd din familia Characidae,
este indicat să fie ţinut în grupuri de
minimum şase exemplare. Cei care
doresc diversitate în acvariu pot să
completeze populaţia de neoni cu alţi
peşti de talie redusă care tolerează
condiţiile din habitatul acvactic al
“producătorilor de lumină vie”: (duri-
tatea apei - maxim 5 dH; pH - 5-7,
neutru sau uşor acid; temperatură -
maxim 26° C): Corydoras (Sanitari),
Poecilia (Guppy, Molly), Rasbora sau
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Hemigrammus (Tetra). 

Reproducerea şi pericolul

Chiar dacă reproducerea este
dificilă, acest lucru nu înseamnă că e
imposibil de realizat, mai ales pentru
cei pasionaţi şi corect informaţi. Pen-
tru reproducere, care are loc de re -
gulă dimineaţa, caracteristicile reco-
mandate ale apei acvariului sunt:
duritate - 1,5-2 dH; pH - 5,8-6; tem -
peratură - 24° C. De asemenea, geni -
torii trebuie hrăniţi cu hrană vie (tu -
bifex, cladocere, copepode etc.) cu
cel puţin o lună înainte de a depune
icrele - perioada optimă pentru de -
punere este din septembrie până în
martie. Bazinul trebuie amenajat spe-
cial. Se recomandă o iluminare dis -
cretă, ferită de lumina naturală, deoa -
rece icrele şi alevinii sunt foarte
sen  sibili la lumină. Specialiştii re -
comandă folosirea unor tufe de Vesi -
cu laria dubyana ca suport pentru de -

punerea icrelor, cu amendamentul că
plantele naturale sunt dificil de sterili -
zat. Eclozarea icrelor se va produce
după 24 de ore - scoateţi repro ducă -
torii din acvariu, pentru ca aceştia să
nu mănânce icrele. De asemenea,
după depunerea icrelor, peştii au ten -
dinţa să sară, aşa că asiguraţi bazinul
cu capac. 

Creşterea neonilor presupune
şi confruntarea cu un pericol, pe care
nici specialiştii nu-l pot evita mereu.
Acesta este Plistoforaza - impropriu
numită „boala neonilor” -, o fatalitate
cauzată de agentul patogen Plisto -
phora hyphessobryconis, un micro -
sporid care se localizează în fibrele
musculare sau în ţesutul conjunctiv.
Peştii parazitaţi se recunosc după
pierderea coloritului firesc, balonare,
curbarea coloanei vertebrale, înot
haotic şi izolare de cârd. Moartea
survine prin surmenarea peştilor.
Neonul care prezintă astfel de sim p -
to me trebuie imediat înlăturat din ac-

variu. Pentru distrugerea patogenului,
bazinul trebuie dezinfectat cu
formalină 10%. 

Însă cei care doresc să se bu-
cure de aceşti minunaţi peşti nu tre-
buie să să se lase demoralizaţi de
eventualele pericole independente de
voinţa lor, ci mai degrabă să se gân -
dească la măsurile pe care le pot lua
pentru a le amenaja neonilor un ac-
variu în care ei să simtă fericiţi, ţinând
cont de nevoile speciei.

Palpabile surse de lumină vie,
peştii neon pot deveni actanţii unui
spectacol inedit de culoare şi armo -
nie, participând activ la tot ceea ce
înseamnă cromoterapie. Popularita -
tea sa? E suficient atât: pe axa Hong
Kong - Singapore - Thailanda s-au
creat câteva sute de microferme de
neoni, iar în SUA se importă în fiecare
lună aproximativ 1,8 milioane de e x -
em plare, valoarea totală a comerţului
cu aceşti peşti fiind estimată la 6.000
de dolari pe zi! 
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Când m-am dus să-l întreb
despre peşti, aveam in -
formaţia că-l cheamă Pe-

tean. M-a corectat politicos, îl cheamă
Peştean. „Nu se poate, chiar?”. Chiar.
Cosmin Peştean este asistent univer-
sitar la catedra de Anesteziologie şi
pro pedeutică chirurgicală a Facultăţii
de Medicină Veterinară din Cluj. Deşi
îngrozit de uşurinţa cu care se intră
as tăzi la medicină veterinară, iubeşte
studenţii şi l-am găsit mereu în preaj -
ma lor. Spune că se bucură atunci
când descoperă oameni pasionaţi
sau foarte preocupaţi de un subiect
anume. Şi îi place atunci când, de
 exemplu pentru lucrarea de licenţă,
stu denţii nu aşteaptă teme impuse,
ci propun ei subiecte care îi intere -
sea ză cu adevărat. Aşa se face că a
acceptat bucuros propunerile a două
studente pe care le interesau peştii.
Mai exact felul în care se operează
peştii şi, mai-nainte, felul în care tre-
buie ei… anesteziaţi pentru operaţie!
Sunt sigură că vă miraţi. 

Novici

Oricât ne-am dori să fie altfel,
medicina veterinară românească pen-
tru animale de companie este încă o

copilă adolescentă faţă de rudele ei
occidentale, nişte bătrâne respec -
tabile deja. 

Dacă putem merge cu câinele,
pisica şi, foarte rar, cu papagalul şi
ţestoasa la veterinar, prea puţini sunt
cei care îşi duc la doctor peştii. Cei
care o fac vor primi eventual sfatul
de a cumpăra de la petshop o sticluţă
cu picături generice, de turnat în ac-
variu. 

Experiment de verificare: cău -
taţi cu Google sintagma „tumori la
peş te”. Veţi găsi „ulei de peşte” şi
„peste 70 de bolnavi de cancer au

fost trataţi...”. Căutând însă aceeaşi
sintagmă în engleză, iată ce aflăm:
„Dacă afectează aspectul estetic al
peştelui sau împiedică hrănirea, tu -
mora se poate îndepărta chirurgical.
Anestezia şi antibioticele sunt indis-
pensabile. În funcţie de ţara în care
vă aflaţi, vă recomandăm să consul -
taţi legile referitoare la bunăstarea
animalelor”. Vă miraţi? Cosmin Peş -
tean nu se miră deloc: „În ultimii 15
ani, din consideraţie pentru bună sta -
rea animalelor, managementul durerii
ca specialitate ştiinţifică a înflorit.
Până la un punct, în domeniul veteri-
nar durerea era luată în seamă ca
sim plu indicator al stării animalului
sau era pur şi simplu neglijată pe
baza ideii că animalele n-au con şti -
inţă”. Aşadar, lucrurile şi... conştiinţele
se schimbă. 

Noutate

Există mai multe tipuri de
situaţie în care peştii chiar se anes -
teziază. Cosmin Peştean explică: „Nu
intervenţia în sine e problema, ci...
cum faci peştele să stea şi apoi cum
supravieţuieşte până faci incizia, ope -
rezi, suturezi...”. Cei mai tari de înger
să nu strâmbe din nas. Această pre-
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Injecţie fără ac, peşte fără durere

Cosmin Peştean: „Problema nu e intervenţia în sine, ci cum îl faci să stea.”



ocupare pentru bunăstarea peştelui nu are motivaţii ex-
clusiv sentimentale. Peştele se anesteziază ca să nu-l
doară, pentru că îl iubim, pentru că îl respectăm ca fiinţă,
dar la fel de solide sunt şi motivaţiile financiare sau eco-
nomice. 

Poate fi vorba de nevoia de a recolta material
seminal de la specii pe cale de dispariţie sau foarte valo -
roase. Poate fi vorba de exemplare care ne-or fi ele dragi,
dar ne-au şi costat foarte mult. Poate fi vorba despre
studii cu rezultate relevante pentru medicina umană.
Vorba e că şi peştele e un pacient la fel de demn ca ori-
care felină sau canină.

La noi, catedra de Anesteziologie a Facultăţii de
Medicină Veterinară Cluj-Napoca a făcut primul pas. Cum
va fi drumul? Cosmin Peştean nu ştie, dar speră: „Un
medic vete rinar dispus să opereze sau doar să înveţe
poate obţine oricând de la noi protocoale de anestezie -
adică ce şi cum se face - sau detalii despre manevrele
chirurgicale. Ştiţi că un peşte se poate opera chiar parţial
imersat?”. Nu ştiam. Peştean se teme că multă lume,
mai ales din lumea lui, nu ştie, la fel ca mine. Studiile de
anesteziologie dedicată peştilor şi elaborate în Cluj-Na -
poca nu au fost solicitate de nimeni până acum şi nu s-au
aplicat încă. 

În practica veterinară, subiectul e aproape inexis-
tent, prea puţini au aflat. Pentru cei interesaţi, catedra
de Anesteziologie şi prope deutică a Universităţii de Ştiinţe
Agricole Uşi Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca
se află la adresa Calea Mănăştur 3-5. Să ne vedem cu
bine!
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De pus pe masă. Pe masa de operaţie. 

Robert Angyalosi: „Ştiu destule despre anes te -
zie la peşti, am fost şeful departamentului de acvaris -

tică al unui petshop cunoscut din
Germania, iar acolo anestezicele
se folosesc obligatoriu la toate
intervenţiile pe vertebrate. Reco-
mand ca aceia care nu se pricep
să nu trateze peşti şi să caute în-
totdeauna specialişti. De exem-
plu, un tratament profesionist se
oferă doar după prelevări de pe
solzi sau branhii şi analize de la -
bo rator”.

Cristina Fronoiu: „Nu ştiam că astfel de proce-
duri se pot aplica la peşti şi recunosc că nici nu-mi dau

seama cum se efectuează şi în
ce situaţii. Nu am fost niciodată
cu un peşte al meu la veterinar
şi nici măcar nu m-am gândit să
apelez la unul când a fost ne vo -
ie, pentru că toţi cei pe care i-am
întâlnit până acum aveau cu noş -
tinţe limitate în acest domeniu.
Am obţinut sfaturi mult mai bune de
la persoane pasionate de acva -
ristică”.

Cine şi mai ales unde a auzit 
de anestezie la peşti?



Persoanelor foarte solicita -
te, dar care totuşi doresc
să se bucure acasă de

compania unei vietăţi, li se reco man -
dă să aleagă un pet ce necesită o în-
grijire minimă. O alegere care iese din
tipare ar fi aceea de a achiziţiona o...
Călugăriţă.

Originară din Africa, Călugăriţa
a ajuns ulterior să colonizeze şi teri-
torii din Europa (în Germania, este
chiar protejată de lege), Asia de Est,
Australia şi din America de Nord (unde
este actualmente considerată specie
invazivă). Astfel, în funcţie de locul de
origine, putem distinge Călugăriţa chi -
neză (Tenodera aridifolia sinensis),
Călugăriţa europeană (Mantis reli-
giosa) şi Călugăriţa de Carolina (Stag-
momantis carolina). Făcând parte din
ordinul Mantodea, familia Manteidae,

insecta aparţine genului Mantis
(adică „profet”, în limba greacă), care
cuprinde aproximativ 2.000 de specii. 

Semnificaţia numelor populare
(„praying mantis” - engleză, „prie
Dieu” - franceză, „santatereza” -
spaniolă, „călugăriţa” - română etc.)
nu este deloc arbitrară, ci naturală şi
motivată de poziţia primei perechi de
apendici. În repaus, insecta imită ima -
ginea unei persoane care se roagă.
Această poziţie precede, de obicei,
atacul declanşat asupra altor insecte
cu care Călugăriţa se hrăneşte. Foa -
mea femelei, extraordinar de greu
saturată, duce inclusiv la actul de de-
vorare al masculului, care este cu doi-
trei centimetri mai mic decât ea şi al
cărui abdomen este format doar din
şase segmente. Acest act „canibalic”
se petrece de obicei la sfârşitul acu -
plării. Infime şanse ca acesta să fie
cruţat, şi aceasta doar atunci când
femela s-a hrănit anterior foarte bine!

Practica, devenită ritual, este justi fi -
cată de un necesar sporit de proteine,
cauzat de producţia ouălor. De aceea,
Călugăriţa se „roagă” pentru hrană.
Unii specialişti susţin că ar fi  vorba
chiar de o formă benevolă de sacrifi-
ciu manifestată de mascul. În cazul
în care insecta devine o vietate de
com panie, este recomandat ca pe re -
chea să fie ţinută puţin timp îm pre -
ună, iar convieţuirea celor două ex-
emplare să fie vigilent supravegheată.
Imediat după împerechere, pentru a
salva viaţa masculului, luaţi-l din proxi -
mitatea femelei. 

Viaţa ca o junglă

Existând tot atâtea tipuri de
frumuseţe câte modalităţi de căutare
a fericirii, Călugăriţa prezintă o este -
tică aparte: culoarea variabilă - verde,
galbenă sau brună - coincide  culorii
mediului ambiant în care a avut loc
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cea de-a treia năpârlire. 
Membrele insectei sunt extrem

de bine dezvoltate, cele anterioare
prezentând formaţiuni alungite ce o
ajută la capturarea prăzii. Două pe -
rechi de aripi se desprind de pe ab-
domenul lung, aripile posterioare,
foarte late, asigurându-i un zbor rapid
şi la o înălţime ridicată. Insecta este
uşor recognoscibilă, capul său având
formă triunghiulară. De remarcat că
este singura insectă care îşi poate roti
capul cu 180 de grade, ceea ce îi per-
mite să rămână nemişcată în pe-
rioada premergătoare atacului. 

Călugăriţa este adepta princi -
piului „Viaţa ca o junglă”, dacă ne
referim la abilitatea ei de vânător şi
la modul de hrănire al acesteia. Cavi-
tatea bucală, de tip masticator, sfâşie
efectiv trupul altor insecte. Prada
care-i intră în câmpul vizual este
atacată şi imobilizată cu ajutorul celor
două picioare anterioare, prevăzute
cu mici ţepi. 

Una dintre numeroasele arte
marţiale chineze a preluat strategia
de atac a călugăriţei, stilul de luptă
numindu-se „Boxul Călugăriţei”. Spec-
tacolul oferit de modalităţile de hră -
nire ale acestui prădător iscusit va fi
o permanentă sursă de fascinaţie
pentru posesorul unei astfel de vietăţi. 

Dacă în libertate această in -
sec tă are un ciclu de viaţă anual, su -
pravieţuind doar până la sosirea iernii,
în captivitate poate ajunge şi la doi
ani de viaţă. Dacă aveţi parte de un

exemplar mai „întreprinzător”, care
evadează, nu disperaţi. Nu reprezintă
niciun pericol pentru om, nefiind
veninoasă! 

Întreţinerea Călugăriţei

Cei care doresc compania a -
cestei vietăţi trebuie iniţial să-i ame-
najeze un habitat artificial. O regulă
generală prevede ca terariul în care
este ţinut un singur exemplar de Că -
lugăriţă să fie de trei ori mai lat decât
lungimea insectei - între 5 şi 20 cm -
şi de patru ori mai lung şi mai înalt
decât aceasta. 

La majoritatea subspeciilor,
temperatura optimă este cuprinsă în-
tre 21 şi 30° C, deci temperatura ca -

merei. Pentru a asigura o temperatură
relativ constantă în terariu, se pot fi
folosi covoraşele termice pentru rep-
tile, aşezate sub terariu, pe toată lun -
gimea sau doar pe jumătate din bază.
De asemenea, recipientul trebuie pre -
văzut cu orificii care să asigure ven -
tilaţia. 

Umiditatea este un alt criteriu
important, unele specii având nevoie
de un spaţiu mai umed (60%), altele
mai uscat (40%). Nivelul de umiditate
indicat se asigură prin pulverizări pe-
riodice ale terariului cu un spray cu
apă - picăturile ajunse pe plante re -
pre zentând şi sursa de apă a insectei. 

Substratul cel mai recomandat
este turba, care poate fi procurată de
la florării. Aceasta trebuie să fie în
permanenţă în stare de hidratare. Se
recomandă ca terariul, pe lângă plan -
te, să conţină şi crenguţe sau beţe
uscate, dispuse vertical, indispensa -
bile exemplarelor aflate în proces de
năpârlire.  

Călugăriţa poate fi hrănită cu
muşte, greieri, cosaşi, lăcuste, gân-
daci chiar şi păianjeni. Este imperativ
ca după fiecare hrănire să fie înlă tu -
rate resturile de pe substrat. 

Se recomandă ca procurarea
acestor insecte să fie făcută de la un
crescător, pentru că acestea sunt deja
adaptate la viaţa în captivitate. Timpul
efectiv necesar îngrijirii ei este minim,
Călugăriţa fiind cu siguranţă capabilă
să se descurce singură în viaţa aceas -
ta… ca o junglă.
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În urmă cu un an, ”Live Sci -
en ce” relata despre o des-
coperire arheologică făcu -

tă într-un cimitir preistoric de pe
valea Wadi Ziqlab, din nodul Iorda-
niei. Acolo, o echipă de arheologi
britanici au descoperit alături de
oseminte umane vechi de 16.500
de ani şi schelete de vulpi, avansând
o ipoteză mult disputată: înainte de
câini, oamenii obişnuiau să ţină pe
lângă locuinţe, ca şi companioni,
vulpi. De altfel, de câţiva ani, chiar
şi în unele pet-shop-uri din România
se vând şi vulpi polare. Asta mi-a
adus aminte de un ajun de Anul Nou
petrecut în Osaka - „oshōgatsu”,
cum i se spune zilei de 31 decem-
brie prin părţile locului. 

Eram patru: eu, Mirela (o co-
legă de facultate, tot din România,
dar venită printr-un alt program) şi
familia-gazdă a Mirelei, adică dom-
nul şi doamna Shibata, care mă in-
vitaseră cu drag să-mi petrec Reve-
lionul alături de ei. Imediat ce s-a
întunecat afară, ne-am strâns cu toţii
în jurul unei mese scunde, încălzită
pe dedesubt, la o supă tradiţională
cu crab şi fructe de mare, cu un bol
de orez în loc de pâine şi ton învelit

în foiţă de alge prăjite ca desert.
Scena părea desprinsă parcă din fil-
mele de epocă: idilică, liniştită... 

După frazele şi politeţurile de
început, cu care eram deja obiş-
nuită, conversaţia a început să lân-
cezească. Masa era pe terminate,
iar doamna Shibata a scos de la
rece, în loc de sake, câteva cutii de
bere japoneză - „happoshu”, ceva
mai slabă ca berea de la noi - şi ne-a
îmbiat să ne simim ca acasă. Am
ciocnit, cu urările de rigoare - când,
dintr-o dată, de-afară s-a auzit un
zgomot înfundat. 

- Ce-o fi fost asta? s-a speriat
doamna Shibata.

- E Anul Nou, a răspuns zâm-
bind domnul Shibata. Poate a fost
un „kitsune”; ştii că acum e vremea
când vin înapoi pe pământ.

Nici eu, nici Mirela nu ştiam
ce înseamnă „kitsune”; ne-am îm-
boldit puţin din priviri, apoi mi-am
făcut curaj şi l-am întrebat pe dom-
nul Shibata - codindu-mă puţin, ce-i
drept - ce vroia să spună. Aşa a în-
ceput povestea...

Recompensa

Basmele româneşti au zmei,
zâne şi Feţi-Frumoşi. În schimb,
scena basmelor japoneze este aca-
parată de animale-spirit care, de-
parte de a se mulţumi cu statutul
de mici divinităţi venerate în tem-
plele locale, se amestecă printre oa-
meni, pe care fie îi ajută, fie îi în-
curcă, după cum le e firea. Între
acestea, spiritul-vulpe (kitsune) este
de multe ori pus la loc de cinste.
Capricios şi viclean sau, dimpotrivă,
amabil şi gata să sară în ajutorul
celor care au nevoie, un kitsune
poate să aducă noroc sau ghinion,
iar poveştile japoneze abundă de
anecdote şi de un fel, şi de celălalt.
Un lucru este cert, însă: o întâlnire
cu un kitsune e un eveniment în
urma căruia viaţa nu va mai fi ni-
ciodată la fel. 

Doamna Shibata ne-a spus o
poveste pe care o auzise, la rândul
ei, de la bunica ei, cu zeci de ani în
urmă. O familie tânără şi săracă lo-
cuia la marginea unui sat, în pe-
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Spiritul-vulpe, Kitsune

• Exemplar din subspecia Vulpes vulpes japonica



rioada Edo. 
După ce plăteau tributul re-

gulat către conducători, celor doi ti-
neri abia dacă le mai rămânea des-
tul orez cât să nu moară de foa me
până la recolta următoare, aşa că
nu-şi puteau permite decât un bol
de orez fiert cu câteva rădăcini, o
dată la câteva zile.

Într-o zi, un spirit-vulpe pus
pe şotii a ajuns din întâmplare în
sat şi, din casă în casă, a nimerit
chiar în coliba tinerilor căsătoriţi.
Soţul era plecat la câmp, iar soţia
tocmai terminase de fiert orezul
pentru următoarele zile. Spiritul a
profitat de faptul că soţia se întor-
sese din nou către vatră ca să fiarbă
nişte apă pentru ceai, s-a furişat în
casă şi, dintr-o mişcare, a răsturnat
bolul cu orez.

Soţia s-a întors, speriată de
zgomot, şi a văzut ce se întâmplase.
Spiritul deja îşi râdea în barbă gân-
dindu-se că a reuşit să o supere. În
schimb, soţia nu s-a înfuriat, nici nu
a început să plângă, ci s-a aplecat
şi a început să strângă, bob cu bob,
orezul vărsat.

Povestea spune că spiritul a
urmărit din ce în ce mai intrigat cum
soţia strângea orezul. În cele din
urmă, femeia a terminat şi s-a întors
din nou să pună la fiert apa pentru
ceai. Curios să vadă ce se întâmplă,
spiritul a răsturnat din nou bolul cu
orez. Soţia a oftat puţin doar, apoi
s-a apucat din nou de sarcina migă-
loasă de a strânge boabele vărsate.

Impresionat de răbdarea şi
de calmul femeii, spiritul s-a hotărât
să facă ceva pentru ea şi pentru so-
ţul său. S-a ascuns în apropierea
casei, apoi a luat chipul unei fetiţe
şi a aşteptat ca soţul să se întoarcă
de la câmp şi să o găsească, lucru
care s-a şi întâmplat. 

Cei doi, care nu putuseră
avea copii până atunci, s-au hotărât
să o înfieze pe fetiţa-vulpe şi au
crescut-o cum au putut. 

Încă din acel an, soţii au
strâns o recoltă de orez mult mai
bogată decât avuseseră până
atunci, iar în anul următor au avut
un belşug chiar mai mare, şi tot
aşa... 

Credinţa în spritul-vulpe

Nu întâmplător, povestea de
mai sus are un deznodământ din
care nu lipseşte orezul; cu precăde -
re în unele părţi din vestul Japoniei,
s-a păstrat convingerea că spiritele-
vulpe sunt mesageri ai zeului Inari,
divinitate asociată orezului şi recol-
telor îmbelşugate. În unele temple,
a ces ta este înfăţişat chiar sub for -
mă de vulpe sau vulpe-cu-nouă-cozi.
De altfel, cel mai mare templu de-
dicat a cestuia, Fushimi Inari din
Kyoto, este renumit pentru numărul
mare de statui şi gravuri cu vulpi.
Însă nu toa te întâlnirile cu un kit-
sune se termină la fel de bine ca în
basmul a mintit. Alte poveşti vorbesc
de spirite-vulpe mai puţin binevoi-
toare, care îi abat pe călătorii întâr-
ziaţi de la drum folosind „focul vul-
pii”, kitsune-bi. Nu de puţine ori, se

vorbeşte şi de kitsune care intră în
hanuri sau în taverne şi, sub înfăţi-
şarea unei gheişe, se amuză pe sea -
ma beţivilor şi a jucătorilor de zaruri.
Cu toate acestea, sunt destul de pu-
ţine relatările în care spiritele kitsu -
ne sunt cu adevărat rău-voitoare.
Ma joritatea poveştilor care s-au păs-
trat din epoci trecute, dar şi cele din
„mitologia redescoperită” a ultime-
lor decenii, vorbesc mai degrabă de
mici răutăţi venite fie din dorinţa de
a se amuza, fie din răzbunare, după
ce un om sau o familie le-a făcut rău.  În
orice caz, nu doar bătrânii, ci şi tine -
rii japonezi cred încă în prezenţa
spi ritelor-vulpe, care coboară printre
oameni cu precădere în zilele de
săr  bătoare. În Tokyo există chiar „fe -
stivalul vulpii” (Kitsune Matsuri),
care se constă dintr-o lungă procesi -
u ne ce străbate mai multe districte ale
oraşului în seara de Anul Nou.
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Atunci când toţi
prietenii tăi ignoră legă -
mân tul făcut - „Unu pen-
tru toţi şi toţi pentru bere”
-, nu rămâne decât să bei
o bere în cinstea lor cu
cel mai apropiat şi devo -
tat prieten: câinele tău.
Acuma nu-ţi imagina că
poţi să scufunzi pahare
de rom în halba câinelui,
aşa cum faci cu băieţii, dar poţi începe să-i torni berea
în halbă şi să-i ştergi mustăţile de spumă. Da, pare ciu-
dat, dar chiar a apărut pe piaţă berea pentru câini. Se
numeşte Bowser Beer, nu are alcool şi acid şi e foarte

atractivă pentru câini datorită
a două arome mult iubite de

ei: pui şi vită. Sortimentul
cu aromă de pui se nu -
meşte Cock-a-Doodle Brew,
iar cel cu aromă de vită,
Beefy Brown Ale. O altă

chestie bună este că îţi poţi
personaliza eticheta berii cu imagi nea câinelui tău şi un
text (detalii: www.bowserbeer.com). 
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iPET -  Gadgeturi şi tehnologii pentru animale de companie
de Răzvan Buzoianu
razvan.buzoianu@petzoom.ro

SPECIAL

Pet-ul tău are nevoie
de mişcare zilnică, dar tu
eşti în perioada seden ta -
ră? Se rezolvă şi asta, dar
o să te coste ceva! Soluţia
e să comanzi jucăria cu
tele comandă de la Go-Go

Dog Pals şi câinele tău va avea parte de sprinturi pline
de entuziasm. Jucăria poate fi controlată de la dis -
tanţe mari şi se manevează foarte uşor, deci poate fi
folosită cu uşurinţă şi de către copii. Rulează cu o
viteză maximă de 35km/h, aşa că poate face faţă
chiar şi unui pui de ogar. Are un şasiu robust, iar toate
componentele sunt realizate din
materiale uşoare şi dure, rezis-
tente la „abuzurile” câinilor.
Cân tă reşte 1,76 kg, are trac -
ţiune 4x4, suspensie dublă şi o
baterie reîncărcabilă de 7.2 v şi
4.000 mAh. Costă 299 dolari şi
poate fi comandată de pe
www.gogodogpals.com. 

Să-ţi vezi pet-ul în gura
unui rechin, sună îngrozitor!

Dar de data aceasta e un
motiv de bucurie, mai
ales pentru că aveţi par -

te de un rechin care
are grijă de igiena ani -

malului de companie.
Cei de la Japanes Nano -

technology au creat un culcuş pentru
câinii micuţi şi pisicile gigante (cu o greu-

tate maximă de 11,5 kg, peste... nu mai e pisică!).
Pereţii sunt detaşabili şi căptuşiţi cu nanoparticule de
argint non-toxice, care vor distruge viruşii,
bacteriile şi mirosurile
ne plăcute, dacă vor fi expuşi pen-
tru câteva minute la soare.
Cul cuşul este disponibil în
două mărimi: 33 cm (înăl ţi -
me) x 38 cm (lăţime), res -
pectiv 56 cm x 43cm. Costă
70 de dolari, res -
pectiv 90 de dolari
şi poate fi comandat
de pe www.thinkgeek.com. 

Eşti un motociclist dur, călare pe un Harley-
Davidson care sună mai tare decât un vapor şi ai un Chi-
huahua cât farul motocicletei? Vrei ca pet-ul tău sa fie
un adevărat HOG (Harley Owners Group) şi să ţină pasul
cu ceilalţi membri fioroşi? În primul rând, tunde-l cu
creastă ş-apoi agaţă-i de gât zgarda asta cu ţepi de la
Harley-Davidson. După transformare, toţi mastiff-ii gru -
pului se vor apleca în faţa lui, în semn de respect. Sau
nu. Zgarda costă între 12 dolari şi 30 de dolari, în
funcţie de mărime, şi poate fi comandată de pe
www.petsmart.com. Aşteptăm în curând şi motocicle -
tele în miniatură.

Bere pentru câini

Zgardă Harley-Davidson

Maşină de curse pentru câini

Culcuş în gura rechinului
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CONCURS

„EU SUNT VEDETA LUNII!”
• Câştigă hrană pentru o lună pentru animalul tău

Trimite, până în 12 oc-
tombrie 2012, o singură
poză cu animalul tău de

companie pe adresa de e-mail
redactie@petzoom.ro şi poţi câştiga.
Clasamentul celor mai reuşite fo-
tografii va fi stabilit de un juriu
alcătuit din redactori ai revistei.
Pozele clasate pe primele 10 locuri
vor fi publicate în numărul viitor al
revistei, iar fotografia clasată pe
locul I va fi premiată cu hrana ne -
cesară animalului de companie
timp de o lună. În e-mail, precizaţi
numele şi prenumele dumnea voas -
tră, adresa completă, numărul de
telefon şi numele şi vârsta animalu-
lui de companie. Succes!

90

TALON de ANUNŢ GRATUIT

Date de identificare (nu vor fi publicate în revistă, 
dar sunt obligatorii pentru publicarea anunţului):

Nume şi prenume: ...........................................................

Adresa completă: ............................................................

...........................................................................................

telefon: .............................................................................

e-mail: ...............................................................................
• Taloanele care nu au completate datele 

de identificare nu vor fi luate în considerare.

Completează talonul, decupează-l şi trimite-l prin poştă
pe adresa Baia Mare, str. Europa nr. 9. 

De asemenea, poţi trimite talonul completat, scanat sau
fotografiat, pe adresa de e-mail: redactie@petzoom.ro

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...............................................................................

valabil numai pentru persoane fizice CONCURS
CÂŞTIGĂ cu petzoom şi Maravet 

hrana animalului tău de companie pentru o lună!

Scrie o scrisoare despre o întâmplare deosebită din
viaţa ani malului tău de companie, decupează talonul,
comple tea ză-l integral şi trimite-l împreună cu scrisoarea
pe adresa: Baia Mare (jud. Maramureş), str. Europa nr. 9,
până la 12 octombrie 2012 (data poştei). Poţi trimite
scrisoarea şi pe adresa de e-mail redactie@petzoom.ro,
alături de talonul scanat sau fotografiat. SCRISOAREA
LUNII va fi publicată (integral sau parţial) în numărul viitor al
revistei, iar semnatarul acesteia va CÂŞTIGA cantitatea de hrană
nece sară animalului său de companie timp de O LUNĂ.

Datele dumneavoastră

Nume şi prenume: ................................................................
Adresa: ..................................................................................
................................................................................................
telefon: ..................................................................................
e-mail: ....................................................................................

Datele animalului de companie
Nume: .....................................................................................
Vârstă: .....................................................................................
Greutate: ................................................................................
Categoria (câine, pisică etc.): ..............................................
Rasă/specie: ….......................................................................

#

#



Pisica ta poate arăta sănătoasă dar știai  

că poate avea PARAZIŢI INTERNI?

  
  

Gata cu fuga prin casă și tabletele greu de administrat!
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Mergi la MEDICUL VETERINAR
i cere pipeta care poate deparazita pisicile
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U PISICI

PENTR
BAYER!

ANTIPARAZITARE

DE LA BAYER!PENTRU PISICI
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O g  complet , special 
conceput  pentru câinii juniori

Gama PRO PLAN® Puppy este 
formulat  cu OPTISTART® ce 
co ine colostru - primul lapte 
matern, pentru a înt  protec ia 
oferit  de .

PATRICIA, 
MANAGER DEZVOLTARE PRODUS  
Creatoarea formulei PRO PLAN OPTISTART®
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PRO PLAN® cu OPTISTART®

pentru cel mai bun start în via
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