Publicat la Dusan Baiski (http://www.dusanbaiski.eu)
Acas? > Printer-friendly PDF > Printer-friendly PDF

Pisica, între adora?ie ?i vân?toare de vr?jitoare
Pisica, între adora?ie ?i vân?toare de vr?jitoare
Cel mai mare titlu de?inut de o pisic? din România - Grand Campion International - apar?ine motanului Barfrusi Excelsior
Casanova
Bernard Shaw afirma c? omul se poate considera civilizat numai în m?sura în care poate în?elege un suflet de pisic?. Iar Louis Pasteur
declara pisica drept animalul cel mai curat ?i mai lipsit de viru?i ?i bacili. Cât adev?r exist? în aceste cuvinte? Pentru a r?spunde,
aminti?i-v? de pisicile din imediata dumneavoastr? apropiere ?i de dramele lor.

Istorie
Nici nu ?i-ar fi închipuit vreodat? egiptenii c? felina care îi ajuta în antichitate s? ocroteasc? recoltele de cereale de ?oareci ?i ?obolani va ajunge ce
mai r?sf??at animal de companie. De?i îmblânzit? dup? câine ?i mult mai capricioas? decât acesta, pisica va ajunge în lumea antic? subiect de ven
De altfel, nici nu e de mirare c? pisicile, o dat? moarte, erau îmb?ls?mate aidoma oamenilor de vaz? ?i erau îngropate în cimitire proprii. Pisica a fo
adus? ulterior ?i în Europa. Numai c?, aici, aceast? felin? va cunoa?te una din cele mai negre perioade ale sale: Evul Mediu. Supersti?iile au
f?cut din ea, îndeosebi din cea cu blana neagr?, un accesoriu al vr?jitoarelor. Vân?torii de vr?jitoare aproape c? au distrus întreaga popula?ie de
pisici din Europa într-o perioad? când ?obolanii invadau Vechiul Continent aducând cu ei ?i ciuma. Nes?buin?a uman? avea s? coste scump.

Persanele
La începutul secolului al XIX-lea, europenii au început s? creasc? pisici de ras?, cea mai popular? devenind, în timp, Persana. Se spune c?, printr-o
întâmplare, în secolul al XVII-lea, la Curtea Angliei este adus? de o caravan? cu mirodenii din India ?i Persia o pisic? având p?rul lung ?i fa?a mai t
Englezii i-au spus ?Persana". Mai apoi, în baza scrierilor hieroglifice, s-a dovedit c? rasa respectiv? a ap?rut în anul 1684 î.Hr. Pisicile Persane,
deosebite din mai multe puncte de vedere de suratele lor, cunosc o mare varietate de culori ?i nuan?e - peste 250, ceea ce a determinat, în
cadrul competi?iilor de profil, clasificarea lor în ?apte categorii de culori.
Rase
Desigur, rasele de pisici sunt multe, îns? ne vom limita la a v? aminti cele mai importante ?i, totodat?, recunoscute de Federa?ia Interna?ional? a
Felinelor. Preciz?m c? unul dintre criteriile aplicate de F.I.Fe. pentru recunoa?terea unei rase este acela de supravie?uire în condi?ii naturale, de
libertate. Iat? care sunt acestea: Abisinian?, Balines?, Bengal?, Sacr? de Birmania, Burmes?, Burmilla, Devon Rex, Chartreux, Cornish Rex,
Egyptian Mau, Exotic?, German Rex, Japanese Bobtail, Javaneze, Korat, Maine Coon, Manx, Norvegian? de p?dure, Ocicat, Oriental?,
Persan?, Ragdol, Albas-tr? de Rusia, Siamez?, Somalez?, Angora Turceasc?, Van Turceasc?.

Jocuri
Clasicul ghem de lân? rostogolit de pisoi pe sub mobilele din casa bunicii risc? s? piard? teren în fa?a jocurilor de computer special n?scocite pentr
pisici. Informaticienii au realizat deja asemenea programe (vezi http://www.cyber [1]
pounce.com). Pachetul este alc?tuit din unsprezece jocuri, scopul s?u fiind acela de a trezi instinctul de vân?toare ?i a le oferi mâ?elor p?s?ri,
?oareci ?i p?ianjeni virtuali. CyberPounce a reu?it performan?a de a acapara aten?ia pisicilor pân? la 10 minute, îns? nu toate ?mu?c?" din
momeala de pe ecranul de sticl?, unele având gusturi diferite.
F.B.I.-ul ?i pisicile-bonsai
Un student din Boston a pus pe jar iubitorii de animale, dar ?i F.B.I.-ul: a realizat un website satiric la adresa cresc?torilor de pisici ? a aplicat
arta bonsai de cre?tere a plantelor la puii de pisic?. Altfel spus, puii sunt introdu?i într-un recipient închis unde sunt hr?ni?i printr-un furtun. Devenind maturi, ace?tia vor r?mâne la aceea?i m?rime. Cu toate protestele organiza?iilor pentru protec?ia animalelor ?i în ciuda
pozi?iei F.BI.-ului, site-ul poate fi în continuare vizitat la adresa: http://bonsaikitten.com.

Federa?ia Felinelor din România

Sediul central, la Timi?oara
Existen?a în urbea de pe Bega a unei filiale a Asocia?iei Feline Române nu a rezolvat necesit??ile iubitorilor de pisici din aceast? zon? a ??rii, astfe
c?, în 2001, ia na?tere ceea ce se nume?te Federa?ia Felinelor din România, cu sediul central la Timi?oara, Bd. Republicii nr. 1, ap. 24. În calitate
de pre?edinte al acestei asocia?ii a fost aleas? dna dr. Oana Popa. Membrii F.F.R. de?in peste 200 de pisici cu sau f?r? pedigree ?i sunt din
Timi?oara, Arad, Oradea, Sibiu, Sighetu Marma?iei, Gala?i ?i Bucure?ti. F.F.R. colaboreaz? cu revista ?Pisica". De alfel, primul num?r al
acestei publica?ii de specialitate a fost lansat chiar în municipiul nostru, cu prilejul primei expozi?ii organizate de F.F.R. Una dintre inten?iile
F.F.R. este aceea de afiliere la o asocia?ie interna?ional? de profil: F.I.Fe. (Federa?ia Interna?ional? a Felinelor), W.C.F. (World Cat

În avangard?
Activitatea membrilor F.F.R. este remarcabil?. Astfel, la expozi?ia de la Brno, din Cehia, organizat? de asocia?iile de profil din Cehia ?i Austria,
singura persoan? din România invitat? în calitate de steward a fost dna Tatiana Babici, vicepre?edinta F.F.R., care, în curând, va demara primul cu
steward din România. Stewardul este persoana care, la o expozi?ie, preia pisica de la proprietar ?i o prezint? în fa?a arbitrilor. A deveni steward
înseamn? a parcurge prima treapt? spre func?ia de arbitru. Pe de alt? parte, F.F.R. va organiza în fiecare zi de miercuri ?i vineri, de la ora 17, la

Colegiul Tehnic (fostul grup ?colar M.I.U.) din Pia?a Huniazilor, întâlniri ale membrilor s?i. Subiectul principal îl va constitui, f?r? doar ?i poate, pisic

Probleme
În Timi?oara exist? aproximativ 15 cabinete medicale veterinare, îns? nici un medic specializat în feline. De unde ?i ambi?ia dnei dr. Oana Popa de
a se specializa ?i de a veni, astfel, în sprijinul iubitorilor de pisici. De amintit c?, prin str?dania ei, membrii F.F.R. î?i pot aduce gratuit la consulta?ie
pisicile la Cabinetul veterinar ?Dr. Rusnac Mircea" din str. Negoiul nr. 17, tel. 181606, 093-643505 (orar, de lunea pân? vinerea, între 9,30-14 ?i 16
19, iar sâmb?ta între 9,30-14).
Expozi?ie

Expozi?ie, în decembrie
Cel mai mare titlu de?inut de o pisic? în România, respectiv Grand Champion International (participare la 12 expozi?ii interna?ionale), apar?ine unu
motan din Timi?oara din rasa Persan arlechin alb-albastru (o varietate de culoare rar întâlnit? la pisici). Masculul, pe nume Barfrusi Excelsior
Casanova, a ajuns în România din Ungaria, prin Serbia. De re?inut c?, în cazul pisicilor cu pedigree, numele include ?i denumirea cresc?toriei din c
provine felina, în cazul de fa?? ?Barfrusi Excelsior". În ?ar? tr?iesc doar trei astfel de pisici. F.F.R. se mai poate îns? mândri ?i cu mai multe titluri d
?Best of best" interna?ionale. Acestea au fost ob?inute la expozi?iile interna?ionale de la Belgrad (8 ?i 9 septembrie 2001) ?i, respectiv,
Bucure?ti (14 octombrie 2001). Toate trei au fost ob?inute de motanul Siamez alb BT Lotus White Liliom. Un alt motan, îns? castrat, din rasa
Oriental havana (de culoare maro-ciocolatie), pe nume BT Lotus Rufus, a ob?inut la Belgrad dou? titluri de ?Best of Best" Cei trei motani
apar?in dnei Tatiana Babici din Timi?oara. De remarcat c? la Belgrad au fost expuse 17 pisici din cadrul F.F.R., zece fiind din Timi?oara, toate
ob?inând de la excelent în sus ?i toate având pedigree. Singurul din cele dou? exemplare din România, cu pedigree, din rasa Albastr? de Rusia ap
dnei dr. Oana Popa, pre?edinta F.F.R. Iar singurul exemplar cu pedigree din ?ar? din rasa British se afl? tot la Timi?oara.
În Timi?oara exist? mai multe cresc?torii de pisici Persane ?i Orientale înregistrate la F.F.R., iar unele inclusiv la asocia?ii interna?ionale de profil.
A?adar, cei interesa?i au de unde alege. O ?ans? în plus va fi ?i Expozi?ia interna?ional? de pisici din 1 ?i 2 decembrie, de la Casa Tineretului,
la care au fost invita?i s? participe ?i expozan?i membri ai asocia?iilor de feline din Iugoslavia, Ungaria ?i Rusia, care vor veni cu pui de
valoare. De asemenea, au fost solicita?i s? vin? ?i arbitri din str?in?tate, ceea ce va permite membrilor F.F.R. s? atesteze ?i pe plan
interna?ional valoarea pisicilor pe care le de?in. Informa?ii, la tel. 295078 ?i 181606.

Pe Internet
Iubitorii de animale de companie sunt deosebit de activi ?i pe Internet, modalitatea cea mai rapid? ?i mai ieftin? (dac? nu chiar gratuit?) pentru
a ob?ine documenta?ia necesar? ?i pentru a face schimburi de experien?? cu persoane din lumea întreag? ?i având acelea?i preocup?ri. La adres
http://pets [2]
. home.ro se afl? deocamdat? singurul portal românesc dedicat animalelor de companie ?i con?ine rubricile: c??ei, p?s?ri, pe?ti, pisici, reptile ?i

roz?toare.
Cum cele mai îndr?gite dintre pisici par a fi persanele, acestea au site-uri dedicate, unul fiind la adresa
http://www [3]
. persian-cats.ro (în limbile englez?, român? ?i rus?) ?i apar?inând cresc?toriei ?Paradies". Explica?iile con?inute sunt detaliate ?i foarte utile pentr
ini?iere în cre?terea pisicilor Persane. Aceleia?i rase de pisici îi este dedicat ?i site-ul
http://aristocrat.ebony.ro [4]
(în limbile român? ?i englez?), al cresc?toriei ?Alsian Cattery", de asemenea foarte complex prin informa?ii.
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