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Strategia Federației Veterinarilor Europeni 2021 - 2025
„Veterinarii cunosc, îngrijesc și contribuie“
Dragă cititorule,
Sunt foarte încântat să vă prezint Federația Veterinarilor din Europa (FVE).
Strategia 2021 - 2025 este o strategie dezvoltată în condiții foarte speciale și
în istoria circumstanțelor fără precedent a FVE. Răspândirea virusului SARS-CoV-2 în
întreaga lume ne-a afectat foarte mult viața. În foarte scurt timp, lumea în care trăim
s-a schimbat enorm.
Dacă un lucru devine clar din pandemia în curs, acesta este importanța
sănătății. Sănătatea interconectată a oamenilor, animalelor și ecosistemelor. A aborda
provocări precum pandemia actuală în mod eficient, o abordare structurală One
Health, intersectorial și transdisciplinar, este crucial. Mai mult ca oricând, profesia
veterinară trebuie să privească dincolo de sănătatea imediată a animalelor și a
oamenilor și să ia în considerare imaginea mai largă a sănătății interconectate a oamenilor, animalelor și ecosistemelor care stau la baza problemelor unice de sănătate.
Această viziune și multe altele fac parte din următorii 5 ani ai strategiei de
promovare a FVE, a valorile noastre profesionale și atingerea obiectivelor noastre.
Această strategie va sublinia semnificația profesiei veterinare și contribuția sa continuă la sănătatea și bunăstarea animalelor și a oamenilor. Medicina veterinară, în toată
diversitatea sa, este o parte a soluției la multe dintre problemele cu care se confruntă
lumea noastră astăzi.
Mulțumesc tuturor, în cadrul și în afara FVE, care au contribuit la dezvoltarea
aceastei strategii și am încredere că ne putem baza și pe dumnevoastră pentru îndeplinirea obiectivelor noastre.
Vă doresc citire inspirată și motivantă a noii noastre strategii!
							Rens van Dobbenburgh

Colegiul Medicilor Veterinari din România și colectivul revistei Veterinaria
vă urează sărbători fericite alături de cei dragi și La Mulți Ani!

							Președinte FVE

https://cmvro.ro/files/download/fve/Strategia_FVE_2021-2025.pdf
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Ce este bunăstarea animalelor?
Definiție și concept
Pe măsură ce creșterea intensivă a animalelor s-a dezvoltat în Europa și
SUA, în anii 1960 a crescut îngrijorarea publicului referitoare la efectele
acesteia asupra animalelor. În Marea Britanie, cartea Animal Machines care
dezbate acest subiect, a provocat o îngrijorare mare încât guvernul britanic
a cerut imediat un comitet format din oameni de știință, medici veterinari și
alte persoane implicate în creșterea animalelor - numit Comitetul Brambell,
pentru a cerceta această problemă. De asemenea, a existat și o îngrijorare
publică privind alte animale aflate sub îngrijirea sau influența umană, cum
ar fi utilizarea primatelor sălbatice capturate folosite în cercetare și
necesitatea conservării speciilor sălbatice.
 Conf. univ. dr. Ioana Cristina Andronie - FMV Spiru Haret din București

B

unăstarea animalelor prezintă astăzi abordări diferite
începând cu definirea acesteia
şi continuând cu măsurile
practice ce se impun pentru
fiecare specie şi categorie de vârstă
a animalelor. Există de asemenea și
abordări referitoare la interrelaţiile dintre
animale şi mediul lor de viaţă în diferitele faze ale adaptării lor la mediul aflat
într-o continuă schimbare, la comportamentul normal şi la trăirile/sentimentele
animalelor. Cu toate acestea, întrebarea dacă animalele suferă și ce facem
în această privință, a contat pentru
oamenii din întreaga lume de mii de ani.
O critică obișnuită a acestei preocupări
a fost că animalele nu au sentimente
la fel ca noi, știința modernă sugerând
însă că împărtășim multe sentimente
cu animalele într-o oarecare măsură și,
prin urmare, prezintă semnele ce arată
că ele trăiesc frica, durerea, plăcerea și
alte emoții.
Încercările timpurii ale definirii
bunăstării s-au referit la indivizii în
armonie cu natura, iar prima definiție
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a încorporat sentimentele și sănătatea
ca parte a încercărilor acestora de a
face față mediului. Alți cercetători au
considerat că bunăstarea se referă doar
la sentimente, susținând că acestea
sunt mecanisme care au evoluat și care
fac parte din bunăstare mai degrabă
decât toate celelalte aspecte. În ultimii
ani, multe recenzii despre bunăstarea
animalelor încep cu enumerarea nevoilor
acestora, inclusiv acelea de a manifesta
anumite comportamente (Broom 2014).
În sens generic, există o definiție
a bunăstării animalelor adoptată de
Organizația Mondială pentru Sănătatea
Animalelor (OIE), dar și de multe alte
organizații din întreaga lume, care spune
că: „Bunăstarea animalelor reprezintă
modul în care un animal face față
condițiilor de mediu în care trăiește.
Un animal se află într-o stare bună de
bunăstare dovedită științific dacă este
sănătos, dispune de confort, este bine
hrănit, capabil să exprime comportamentul înnăscut și nu suferă stări
neplăcute cum ar fi durerea, frica și
suferința. Bunăstarea deplină a ani-

malelor necesită prevenirea bolilor și
aplicarea tratamentului veterinar; un
adăpost dacă este cazul; management
corespunzător al creșterii; alimentație;
manipulare umană și sacrificare /
ucidere umană. Bunăstarea animalelor
este „acoperită“ și de alți termeni, cum
ar fi îngrijirea animalelor, creșterea
animalelor și tratamentul uman aplicat
acestora“.
Dezbaterile privind bunăstarea animalelor au inclus posibilitatea definirii în
sine a termenului „bunăstare“, cuvânt
care trebuie să reflecte un concept clar,
ce poate fi evaluat științific (EFSA, 2006)
și care poate fi folosit de comunitatea
științifică și inclus în legislație (Broom,
1991).
Definiția conceptului bunăstării
animalelor, se referă la modul în care
animalele percep propria stare mai
repede decât modul în care noi, oamenii, ne comportăm cu ele. Bunăstarea
animalelor este preocupată de
modul în care animalele simțitoare
experimentează viața lor din punct de
vedere a stării fizice, stării mentale și a
www.cmvro.ro

comportamentelor naturale (figura 1).
Rațiunea acestui cadru conceptual
este că adaptarea dificilă sau inadecvată
poate genera probleme de bunăstare
a animalelor. De asemenea, subliniază
și faptul că animalele folosesc o serie de răspunsuri comportamentale
și fiziologice ce le ajuta să facă față
provocărilor și în timp ce reglarea
funcției biologice ca răspuns la acestea
are loc în mod continuu, adaptarea cu
succes nu este întotdeauna posibilă.
Prima abordare este familiară medicilor veterinari și vizează fiziologia ani
malului (bolile, leziunile, rata de creștere
scăzută și problemele de reproducere).
Spre exemplu, tumorile timpurii sau
infecțiile ușoare pot duce la probleme
fiziologice detectabile pentru un câine,
fără ca acesta să aibă probleme afective.
Cele mai vechi definiții se refereau la
starea fizică a animalelor, în legătură cu
modul în care acestea ar putea face față
stresului și modul în care organismul
răspunde la stresul fiziologic. McGlone
(1993) a propus o viziune aparent
extremă și anume că bunăstarea este
Colegiul Medicilor Veterinari din România

slabă doar atunci când supraviețuirea
sau reproducerea sunt afectate de o
problemă fizică. În mod similar, Moberg
(1985) a argumentat că „... singura
măsură aplicabilă bunăstării animalelor
este de a determina dacă animalul suferă
de stres.“ În plus, el credea că „.... cel
mai potrivit indicator al stresului este
apariția unei stări pre-patologice.“
A doua abordare a conceptului se
suprapune cu prima și se referă la starea
mentală / afectivă a animalelor, inclu
zând preferințele și sentimentele lor. Ca
medici veterinari, suntem familiarizați
și cu sentimentele animalelor, deoarece
acestea reflectă sănătatea și modalitatea
în care putem interveni ca animalele
bolnave să se simtă mai bine (de exem
plu, aplicarea medicamentelor care reduc durerea). Sunt însă și sentimente pe
care un animal ar alege să le evite și care
pot să apară fără să existe vreo boală sau
problemă de producție (frica și anxie
tatea din timpul manipulării, care pot să
nu fie neapărat asociate cu o anomalie fizică). Recent însă, cercetători,
medici veterinari, proprietari și p
 ersoane

implicate în creșterea animalelor,
recunosc că absența sentimentelor
negative nu înseamnă că bunăstarea
unui animal este bună. Pentru aceasta,
este important să existe sentimente
pozitive, cum ar fi bucuria, siguranța,
satisfacția etc. (Yeates și Main, 2008;
Mellor și col., 2009). Sentimentul este
mai mult decât o senzație de moment.
„O ființă simțitoare este una care are o
anumită abilitate de a evalua acțiunile
altora în raport cu sine și cu alții, de a-și
aminti unele dintre propriile acțiuni și
consecințele lor, de a evalua riscul, de
a avea unele sentimente și un anumit
grad de conștientizare“(Broom, 2006).
Aceste sentimente contează pentru
individ (Webster, 2011), iar organismul
este conștient că simte ceva plăcut
sau neplăcut. Știind că multe specii de
animale sunt simțitoare știm și că ele pot
suferi.
Și cea de-a treia abordare se poate
suprapune cu celelalte două, în special
cu starea mentală a animalului și se
referă la particularitățile comportamentele ale speciilor de animale (de
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Stare
afectivă

Stare fizică

Stare naturală
Figura 1 – Cele trei domenii suprapuse ale conceptului bunăstării animalelor (după Fraser și col.1997)
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și cele cinci
necesități

manifestarea
comportamentului
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Figura 2 – Bunăstarea și necesitățile animalelor

exemplu, baia de praf la găini, râmatul porcilor, distanța parcursă de urșii
polari ca parte a comportamentului de
vânătoare) și mediul lor de viață. Domeniul „natural“ al bunăstării animalelor nu
este o parte obișnuită a activității vete
rinare, deoarece adesea nu este o cauză
evidentă a sănătății. Dacă un animal este
ținut într-un mod în care nu-i este permis să-și exprime comportamentele importante, acesta poate dezvolta comportamente anormale trăind frustrare și alte
emoții negative ca rezultat. De asemenea, este important să înțelegem că așa
cum există aspecte ale stării „naturale“
ce pot asigura bunăstarea (de exemplu
capacitatea de a exprima comportamentele naturale), există și alte aspecte
ale naturaleții ce pot duce la bunăstare
(de exemplu, poate fi natural ca animalele sălbatice să moară de foame, să
fie bolnave sau să simtă durerea). Deci
putem vedea că aceste trei abordări ale
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(funcționarea biologică), nu sunt la fel
de îngrijorați de problemele legate de
stările lor afective (de exemplu, absența
durerii și a fricii) și de preocupările legate
de viața naturală, cum ar fi accesul la
pășunat. Astfel, natura și consecințele
unor astfel de interacțiuni pot explica
efectele factorilor de stres asupra proceselor de reproducere, ale metabolismului și răspunsului imun pe de o parte
și calitatea creșterii animalelor pe de
altă parte, care implică atât bunăstarea
animalelor cât și productivitatea lor.
O altă abordare ce combină elemen
tele bunăstării este cunoscută sub
denumirea de „cele cinci necesități“ /
„five freedom“ ale animalelor (figura 2).
Aceste necesități se suprapun cu cele trei
abordări ale bunăstării și anume cu starea
fizică, mentală și naturală. De exemplu,
pentru a menține sănătatea animalelor
este nevoie ca acestea să nu sufere boli,
să nu trăiască foamea și setea, disconfortul termic, frica și suferința etc.
Termenul general de „nevoie“ este
folosit pentru ca o deficiență a unui animal să poată fi remediată prin obținerea
unei anumite resurse sau răspuns la un
anumit stimul al mediului sau corporal.
Având în vedere bunăstarea animalelor
în practică, acestea pot interacționa cu o
varietate de factori ce pot asigura „ne-
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voile“, adică cerințele pentru obținerea
sănătății fizice și mentale ale cestora.
Nevoile variază în funcție de caracteristicile și evoluția speciilor și pot fi împărțite
în:
nevoi de mediu, cum ar fi managementul adăpostirii care include manipularea și reproducerea, igiena, transportul
și îmbogățirea mediului de creștere;
nevoi fiziologice și comportamentale, care includ posibilitatea de exprimare a principalelor funcții biologice
specifice și repertoriul comportamental.
Sistemele funcționale biologice și
starea motivațională determină varie
tatea nevoilor mai mult sau mai puțin
urgente ale fiecărui organism, iar imposibilitatea satisfacerii lor poate ridica
probleme de bunăstare. În acest sens,
conceptul de „necesitate“ în creșterea
animalelor a fost introdus și joacă un rol
cheie fiind stabilite:
necesitatea de a nu trăi setea,
foamea și malnutriția – printr-un acces
facil la apă proaspătă și dietă pentru a
menține sănătatea și vigoarea deplină;
necesitatea de a nu trăi disconfort
- prin asigurarea unui mediu adecvat,
inclusiv adăpost și o zonă confortabilă de
odihnă;
necesitatea de a nu trăi durere,
leziuni și boli - prin prevenirea sau diag-

bunăstării animalelor se pot suprapune
sau nu unele cu altele.
Cea mai largă definiție a bunăstării
animalelor ar trebui să includă starea
cuprinzătoare a organismului, luând în
considerare corpul și mintea împreună
cu tot ceea ce le leagă. Ținând seama
de aceste aspecte complexe implicate
în conceptul bunăstării, s-ar putea
afirma, potrivit lui Webster (1994),
că „bunăstarea unui animal este
determinată de capacitatea sa de a evita
suferința și de a susține condiția fizică“.
Aceasta înseamnă că bunăstarea orga
nismelor depinde de mulți factori legați
de mediul în care trăiesc, de rolul și
poziția lor biologică.
Preocupările privind bunăstarea
animalelor nu sunt aceleași pentru
diferitele grupuri de părți implicate în
creșterea animalelor. Deși toți sunt de
acord că sănătatea și productivitatea
sunt esențiale pentru o bunăstare bună
www.cmvro.ro
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Figura 3 – Rata credibilității surselor în promovarea bunăstatii animalelor (după Linda Tyler, 2018)

nosticul și tratamentul adecvat și rapid;
necesitatea de a exprima comportamentul normal - oferind suficient
spațiu, facilități adecvate și companie
animalului;
necesitatea de a nu trăi frica și
suferința - asigurând acele condiții care
să evite apariția suferinței mentale (Farm
Animal Welfare Council,1992).
Posibilitatea de a satisface nevoile
biologice ale animalelor este strâns
legată de nivelul de bunăstare. Acestea sunt adesea folosite ca un cadru în

evaluarea bunăstării animalelor.
Medicii veterinari sunt considerați pe
scară largă a fi autorități informaționale,
raționale, care dețin expertiză pe aproape
orice subiect legat de animale, inclusiv
bunăstarea animalelor. În cabinete veterinare, în institute de cercetare, în calitate
de consilieri/ consultanți pentru industrie
(de exemplu, furaje sau produse farmaceutice) sau pentru guvern (de exemplu, în transport, sacrificare și inspecția
cărnii), mulți medici veterinari sunt
conduși de dorința reală de a ajuta animalele, iar acest obiectiv poate fi atins cu
o cunoaștere adecvată a bunăstării acestora. Cu toate acestea, studiile din diferi
te părți ale lumii au arătat că cel puțin
în ceea ce privește animalele de rentă,
situația poate să nu fie atât de roză. De
exemplu, se știe că medicii veterinari
care lucrează în principal sau exclusiv cu
animale de rentă tind să aibă o atitudine
diferită față de durerea și capacitățile
cognitive ale animalelor de rentă, în
comparație cu colegii lor care lucrează
în practica animalelor mici. Atitudinea
față de durerea trăită de animalele de
rentă este de asemenea influențată de
vârstă, studiile indicând faptul că medicii
veterinari mai tineri sunt mai conștienți
de avantajele utilizării ameliorării durerii
în comparație cu medicii veterinari din
generațiile mai în vârstă.
Publicul larg identifică medicii vete
rinari drept cea mai credibilă sursă de
informații cu privire la bunăstarea animalelor și în consecință au încredere
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în judecata și deciziile lor. Credibilitatea sursei, datorită rolului relației sau
expertizei, face o mare diferență indiferent de informație și dovadă. Contează
mesagerul, nu doar mesajul. Rezultatele

unui sondaj realizat de Faunalytics
Animal Tracker (figura 3) pe o durată
de 10 ani, pentru a vedea diferențele
și schimbările credibilității surselor de
informații despre bunăstarea animalelor,

nr. 40

arată că prima schimbare semnificativă
pentru medicii veterinari în acest timp,
s-a înregistrat în intervalul 2015 – 2018,
credibilitatea percepută scăzând de la
85% la 80%. Chiar și așa, medicii vete
rinari sunt în continuare sursa cea mai
bine cotată pentru informațiile privind
bunăstarea animalelor din acest sondaj.
Pentru toți anii sondajului, cel puțin patru din cinci adulți (80% sau mai mult)
au declarat că medicii veterinari
au credibilitate semnificativă sau
moderată.
În ultimii ani, bunăstarea reprezintă
unul dintre criteriile utilizate pentru
a decide dacă un sistem este durabil,
deoarece membrii societății nu vor accepta sisteme care cauzează bunăstării.
Studiul bunăstării a devenit parte a bazei
științifice pe care se iau decizii politice
importante (Broom 2014).
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Particularitățile biologice
și de reproducție la dihorul de crescătorie
(Mustela Putorius Putorius)

octombrie - decembrie 2020

Figura 1 – Dihorul variegat
(Vormela perigusna)

partea a III-a, continuare din nr. 37

Din câte cunoștințe avem despre dihori, în primul rând aceștia se găsesc sub
formă de mai multe varietăți, în funcție de diferitele condiții mezologice în care
au apărut și s-au adaptat, concomitent cu apariția și fixarea unor factori
și particularități distincte. În locul acestui termen de „factor“, de regulă în

 Figura 2 – Jderul de pădure
B. Jderul american

 Figura 3 – Jderul de pădure
B. Jderul european

genetică, se folosește acum cel de „genă“. Desigur că vom apela atât la factor,
cât și la genă, ca unitate genetică ce determină apariția unui caracter
(conform terminologiei lui Mendel).
 Dr. Păstârnac Nicolae, Dr. Puchianu Gheorghe, Dr. Coman Ioan

P

entru că la dihori întâlnim
varietăți naturale începând
mai ales cu cele fenotipice,
recunoaștem mai ușor acei
factori aditivi în care, oricare
dintre genele nealele care controlează un
caracter fenotipic particular, cum este de
exemplu reproducția, care este condiționat
poligenic. Tot în aceste condiții, trebuie
remarcat că la toate mustelidele, factorul
biotic, care este un factor mezologic, este
condiționat de activitatea unor organisme
vii. Pe lângă factorii biotici, nu pot fi ignorați
nici alți factori, ca de pildă factorii abiotici,
care reprezintă influențele mediului, determinate de climă, temperatură, precipitații,
vânt, nebulozitate sau sol, radiații cosmice
etc. Pe lângă aceștia, mai sunt implicați și
factorii edafici, care reprezintă condițiile sau
influențele determinate de caracteristicile
fizice, chimice și biologice ale solului sau
substratului, ce induc aclimatizarea acestor
mustelide la condițiile privind modificările
fenotipice și genotipice la care se acomodează aceste animale.
Un exemplu pe care îl putem da în
legătură cu schimbările de mediu a unor
zone în care s-a adaptat varietatea dihorului pătat (tigrat) sau Vormela peregusna,
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denumit și dihorul marmorat sau pestriț,
un confrate al acestuia, dihorul alb, ce
distonează și el cu celelalte varietăți de
dihori, cunoscute și descrise mai frecvent
în literatura de specialitate. Acest dihor, cunoscut sub denumirea de Mustela Putorius
Furo, a ajuns la crescătoria de la Prejmer
printr-un import din Polonia.
Apariția acestei varietăți pătate sau
marmorate este datorată, din punct de vedere genetic, de efectul de poziție, efect pe
care îl are o genă în funcție de poziția ei în
cromozom. Astfel că o genă care are o activitate normală într-o zonă eurocromatică
este inactivată sau își modifică efectul
în ipoteza în care ea este translocată în
apropierea unei regiuni heterocromatice.
În cazul acesta, însă, efectele condensării
cromatinei se extind și dincolo de regiunea
de heterocromatină. La dihorul alb, ochii
acestei varietăți sunt roz-roșiatici. După
părerea noastră și în acest caz culoarea
roșie a ochilor este antrenată de apariția
unui ochi în mozaic negru-roșu sau albroșu, dacă este transferată într-o regiune
eurocromatică situată între două regiuni
heterocromatice.
Pentru aceste două cazuri amintite,
ale celor două varietăți de dihor, ce se

deosebesc frapant, se poate menționa că
fenomenul de variegare, respectiv de modificarea locală a pigmentației, este indus prin
mutații genice cu distribuție inegală. Astfel,
în ipoteza în care alela de pe c romozomul
translocat este situată în imediata veci
nătate a unei regiuni heterocromatice, se
inactivează și se manifestă astfel numai
alela de pe cromozomul homolog.
În încercarea de a se prezenta o
varietate de dihori, apare în primul rând:
1) o subdiviziune a speciei, reprezentată
de o populație locală care se deosebește
printr-un număr redus de caractere de
celelalte populații ale speciei, sau subspecie; 2) în al doilea rând, aici mai poate fi
vorba de un grup de animale obținut prin
selecție artificială; sau 3) poate reprezenta
un termen echivoc pentru orice individ
sau populație de dihori care nu poate fi
încadrată cu suficientă certitudine în niciun
taxon mai mic decât specia și, în continuare, este absolut necesar a aminti sau
evoca influența evoluției care reprezintă
un factor de schimbare în diversitate și
adaptare a populațiilor de organisme (Mayr
1978). În mod concret, aceasta reprezintă
expresia directă a transformărilor succesive
ale structurilor genetice ale populațiilor
www.cmvro.ro

de dihori de-a lungul timpului. Dezvolta
rea treptată a organismelor în decursul
generațiilor s-a realizat îndeosebi prin
acumularea variațiilor ereditare folositoare
prin intermediul selecției naturale. Toate
speciile de viețuitoare, respectiv mustelidele, descind dintr-un singur sistem viu
sau din câteva sisteme vii care s-au format
spontan, prin divergența caracterelor.
Evoluția în natură nu are nici un obiectiv
grandios deosebit, căci variațiile ereditare se datorează hazardului. Mutațiile au
apărut întâmplător, fără existența vreunei
relații între accidentul genetic ca atare și
valoarea lui adaptativă și cele avantajoase
sunt puține, și atunci intră în rezervorul
genetic al speciei. Cu cât variabilitatea
este mai mare la dihori, cu atât evoluția
acestora este mai rapidă. Conform teoriei
sintetice a evoluției, nu există gene neutre,
toate genele sunt avantajoase chiar dacă
avantajul nu este evident. Diversificarea
populațiilor acestora este condiționată de
Colegiul Medicilor Veterinari din România

alte fenomene genetice de recombinări, de
procese genetice întâmplătoare de derivație
meiotică, de efectul fondatorului de migrații
de izolare. Destinul mutațiilor este determinat deseorui de selecția naturală, ea fixează
genele avantajoase și le exclude pe cele
 ihorilor s-a putut
dezavantajoase. Evoluția d
realiza prin transformarea gradată, a unei
singure specii într-o nouă specie (evoluție
filetică), sau prin scindarea unei specii
în două sau mai multe specii noi. Unele
specii au evoluat lent (evoluție braditelică),
altele au avut un ritm evolutiv mediu
(evoluție horotelică), sau rapid (evoluție
tahitelică). Evoluția taxonilor mai mari
decât s pecia (evoluție trans-specifică) și a
fost condiționată de aceeași factori care au
determinat și speciația.
Pentru a înțelege toate modificările
genetice ale dihorilor, trebuie să pornim de
la mutabilitatea lor, care reprezintă capacitatea genelor de a suferi mutații. Genele
respective nu sunt identice, ele suferă însă

mai multe mutații decât altele. În acest
context, mărirea ratei frecvenței mutațiilor
spontane este indusă de factori mutageni.
Se cunosc numeroși factori mutageni, ca de
pildă: condițiile ionizante, agenții alchilanți
(azot-iperită și sulfur-iperită, alchil halidele,
esterii sulfonici, sulfurici și fosforici, epoxizii,
etilenimidele și imidele). Aceștia au efecte
similare cu cele ale radiațiilor ionizante, de
aceea au fost denumite radio-mimetice și
figurează printre cei mai cunoscuți mutageni. În natură, acești factori se pot leaga de
acizii nucleici în diferite puncte ale acestora.
De asemenea, guanina alchilară se
împerechează și ea similar cu acizii nucleici.
Pe lângă agenții alchilanți, sunt și razele
ultraviolete, acridinele sau hidrocarburile
policiclice. Cea mai mare parte dintre factorii menționați induc atât mutații genice, cât
și cromozomiale, în tot regnul viu animalier,
inclusiv în cel al dihorilor. Pe lângă cele
 oate d
 iscuta și
menționate anterior, se mai p
de mutageneză, și de pildă de organis
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me mutante, respectiv organisme
care poartă o mutație exprimată evident
fenotipic.
Modificarea permanentă și transmisibilă
a celulelor fice la generațiile viitoare, la
dihor și nu numai, a funcției unei gene,
conduce la exprimarea în primul rând a unei
mutații noi apărute. Frecvent, termenul
de mutație se referă la o singură genă,
dar, prin lărgirea conceptului, în categoria
mutației au fost incluse modificări numerice
și structurale ale cromozomilor, precum
și modificările numerice ale genomului
(poliploidia). Mutațiile apar fie în celulele
germinale (singurele importante din punct
de vedere genetic), fie în celulele somatice,
spontan sau sub acțiunea factorilor de mediu amintiți anterior. Sunt relativ frecvente,
și cele mai multe dintre ele nu au efecte
fenotipice, dar unele dintre mutații sunt
întâmplătoare. Trebuie de asemenea să
menționăm că mutațiile au format matrița
primară a evoluției, dar fixându-se doar
genele care au asigurat purtătorilor un
avantaj selectiv. Cele care sunt neutre, sau
cele cu efecte detrimentale în mod inevitabil au fost eliminate. Gena transformată
se reproduce de nenumărate ori, uneori
de milioane de ori, până survine o nouă
mutație care anihilează și restabilește
structura inițială a genei, sau care o
transformă într-o genă alelă. Mutațiile și
transmiterea lor ereditară, indiferent dacă
este vorba de dihor sau de alte animale,
erau cunoscute și de vechii crescători de
animale și de vechii agricultori. Conceptul
de variație individuală accidentală, cunoscut
din vechime, constituia punctul de plecare
a speciilor noi sau speciația. Termenul de
mutație a fost introdus de Hugo Devries,
încă din 1901, pentru a defini schimbările
bruște mari și mici ale genotipului. În actuala
concepție, ele indică variații ereditare ale
particulelor sub-microscopice ale cromozomilor, deosebite de acelea care afectează
numărul și structura cromozomilor, precum
și cele ce participă în recombinările genelor.
Astfel, mutația poate fi definită ca o schimbare chimică a genei. Această trăsătură
caracteristică a genei, apărută odată cu
gena, joacă rolul principal în evoluția specii
lor, indiferent de care este vorba.
Noțiunea de mutație a fost utilizată
pentru definirea schimbării genei, respectiv
a unui locus, începând cu anul 1908, de
către Morgan și colaboratorii săi (Bridges
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C.B., Muller H.I și Sturtevan A.H.), care
au descoperit existența formelor alternative ale genei și anume alelele. Ei au
afirmat și apoi au demonstrat că alelele
sunt gene noi (gene mutante). Cercetările
de genetică moleculară au relevat că o
mutație reprezintă o schimbare, respectiv
o eroare în succesiunea nucleotizilor de-a
lungul catenei liniare a ADN și ARN, cu rol
în ereditate. Noua structură a segmentului
moleculei de ADN și ARN a dihorului afectat
de mutație este ereditară. Cea mai mică
unitate de mutație este mutonul, care
corespunde unui nucleotid din molecula
de acid nucleic. Schimbările succesiunii
bazelor azotate din molecula de ADN care
determină mutația constau în deleția,
pierderea sau adiția, adăugarea, unuia sau
a câtorva perechi de nucleotizi; substituirea
cu alte baze (unele tautomere - schimbarea
reversibilă a unor legături de atomi, în
special de hidrogen) în unul sau mai multe
perechi de nucleotizi; inversiuni mici, ce
afectează o secvență de nucleotizi etc.
Morgan și colaboratorii au ajuns în final
la concluzia că mutația este o caracteristică
esențială a genei; ca urmare, în concepția
actuală, noțiunea de mutație se referă în
principal la fenomenul schimbării structurii
genei. Iar schimbările extra genice, variația
numărului și structurii cromozomilor
reprezintă fenomene deosebite. Dacă procesele mutaționale le-am descris pe larg, în
încheiere vom aborda dislocațiile cromozomiale sau aberațiile cromozomiale.
Printre multiplele modificări ale
numărului de cromozomi, caracteristica
acestei specii a dihorului este cea numerică
sau a structurii unuia, sau unora, din
cromozomii unei celule sau a unui orga
nism (structură). Aberația cromozomială
cromatidiană, în care unitatea afectată este
cromatida, apare în timpul sau după repli
carea cromozomilor în S sau în G2. Sunt,
în linii mari, similare celor cromozomiale,
dar variabilitatea este mai mare deoarece
fiecare cromatidă poate fi implicată independent.
Aberația cromozomială propriu-zisă, în
care unitatea afectată este cromozomul,
apare în interfaza timpurie G1, înainte de
replicare. Cele intracromozomiale includ
delețiile și inversiunile. Un loc aparte îl
ocupă leziunile cromatice, (gap-urile sau
discontinuitățile ADN). Anomaliile cromozomiale in vitro au fost amintite anterior
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în această lucrare, dar unele precum cele
cum sunt inversiunile, persistă în toate
celulele care se divid (stabile); altele sunt
eliminate, deoarece nu se pot atașa de fusul
celular (dicentricii) (instabile). Incidența
anomaliilor cromozomiale este în jur de
0,7%, fiind ceva mai mare la masculi decât
la femele. Fiecare dintre cele două categorii
se sub-divid în asimetrice, din care rezultă
unul sau mai multe fragmente acentrice,
și simetrice, din care nu rezultă asemenea
formațiuni și apar doar în ipoteza în care
schimbul este incomplet.
În același sens, schimbările structurale
cromozomiale sunt urmate de pierderea
sau dislocarea unui fragment cromozomial. Obișnuit, ruperile cromozomilor
sunt urmate de realocarea restituțională
a segmentelor cromozomiale, se reconstituie astfel structura normală între o
mică proporție, de circa 10%, ruperea sau
reunirea segmentelor cromozomiale este
nerestituțională, determinând schimbări
structurale cromozomiale; aceste procese
au contribuit la evoluția cromozomilor.
Dislocațiile cromozomiale pot avea ca
efecte schimbări de gene, datorită deleției
sau deficienței (se pierde o genă sau un
segment cromozomial). În duplicație se
adaugă o genă sau un segment cromozomial și schimbarea în aranjarea genelor
datorită inversiunii, respectiv un segment
cromozomial se rupe și se reunește în
ordine inversată, pe când transpoziția este
transpunerea unei gene sau unui segment
cromozomial într-o altă poziție din același
cromozom sau din alt cromozom. Când este
vorba de translocație – schimbul reciproc
de gene sau segmente cromozomiale între
doi cromozomi neomologi, important este
că dislocațiile cromozomiale apar spontan sau pot fi induse de factori dislocanți,
de exemplu radiațiile ionizante. Aberațiile
cromozomiale induse servesc atât la analiza
genetică, cât mai ales la ameliorarea genotipurilor animalelor.
În natură, unde se află majoritatea
varietăților de dihori, se poate afirma că
în general sunt dominante alelele de tip
sălbatic sau originare, iar alelele apărute în
urma mutației genice sunt recesive. Primul
care a studiat și a publicat aceste aspecte
a fost Gregor Mendel, în 1865. Mendel a
indicat faptul că acel membru dintre o
pereche de alele ce se manifestă în stare
heterozigotă (de exemplu în prima
www.cmvro.ro
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generație hibridă F1), dându-i numele
de dominant. Alelele dominante maschează
expresia celuilalt membru dintr-un locus
sau alela pereche, numită recesivă. Alelele
dominante sunt simbolizate cu litere mici,
în care se adaugă semnul plus; a+, b+, c+
etc., sau cu majuscule, de exemplu A, B, C
etc, iar alelele recesive cu litere mici a, b,
c. Fenomenul de dominanță și de recesivitate în regnul animal, respectiv la dihor,
determină segregarea sau disjuncția caracteristicilor în generația a doua hibridă F2. În
generația 1, în F1, heterozigotul (Aa) segregă
în raportul 3:1 (dominant-recesiv). Unele
genotipuri în stare heterozigotă (Aa), pot
manifesta un fenotip intermediar, fenomen
denumit semidominanță sau dominanță
incompletă, sau pot manifesta concomitent
fenotipul ambelor alele, fenomen denumit
codominanță.
În natură, dominanța reprezintă
capacitatea unei gene de a se manifesta
fenotipic în stare heterozigotă. Dominanța

condiționată reprezintă o genă a cărei
acțiune este condiționată de o altă genă
sau de mediu, cu efecte cunoscute numai
în stare heterozigotă. O altă formă este
dominanța direcțională, condiție în care un
heterozigot pentru o mutație oarecare de
dihor este mai aproape fenotipic de unul
dintre heterozigoți, fie de cel normal, fie de
cel anormal. Dominanța-duplex, condiție în
care o genă dominantă are aceleași efecte
fenotipice, morfologice și biochimice și în
forma heterozigotă și în formă homozigotă.
Dominanța în mozaic (dihorul pătat),
condiție în care se manifestă fenotipic
precum ambele alele dominante. Pe lângă
aceste forme de dominanță sunt și altele,
care nu prezintă un interes deosebit privind
particularitățile genice la diversele mutații
naturale, întrucât până la ora actuală
dihorul este răspândit în toată lumea. Din
punct de vedere fenotipic, se cunosc mai
multe varietăți naturale de dihor: dihorul
comun sau european (Mustela Putorius
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Putorius) dihorul alb African (Mustela Putorius Furo) dihorul cu lăbuțe negre (Mustela
Putorius) dihor de stepă (Mustela Putorius
Eversmanii) și dihorul pătat sau variegat
(Vormela Perigusna). În mod cert, pe lângă
acestei varietăți, se pot întâlni și alte forme
intermediare sau de trecere, respectiv
subvarietăți mai puțin cunoscute, cărora nu
li s-a dat importanță.
Ca o concluzie, încheiem acest segment
din lucrare cu o observație aparent banală,
care se referă la aspectul fenotipic al
fenomenului evolutiv al dihorului marmorat sau variegat (Vormela peregusna). Din
punctul nostru de vedere, el constituie cel
mai elocvent exemplu în care acesta face
trecerea, sau este puntea de trecere dintre
două specii diferite, respectiv dintre dihori și
jderi, fiind însă într-o etapă premergătoare.
Sub aspect genotipic, dihorul variegat este
încă evident mai apropiat de familia din
care provine, respectiv de dihorul comun,
sau de cel european (Fig. 1 și Fig 2.).
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Tabelul 1 – Etiologii ale bolii tractului urinar inferior la feline

Tabelul 2 – Semne clinice ale bolii tractului urinar la feline

Cistită idiopatică felină

NONOBSTRUCTIVĂ

OBSTRUCTIVĂ

Urolitiază

Polakiurie

Strangurie

Hematurie

Anurie

Strangurie

Letargie

Periurie (urinare în locuri
necorespunzătoare)

Stare de vomă

Lingerea deschiderii uretrale

Stare depresivă

Dopuri uretrale
Infecţia tractului urinar
Neoplazie
Defecte anatomice congenitale (de exemplu, stricturi
uretrale, uretere ectopice)
Traumă
Tulburări neurologice (de exemplu, disinergie reflexă)

Lingerea deschiderii uretrale

Tulburări de comportament

Inapetenţă

Diagnosticarea și gestionarea
bolii tractului urinar inferior la feline

Boala tractului urinar inferior la feline (FLUTD) este un termen general
utilizat pentru a descrie afecțiuni care afectează vezica urinară sau uretra
pisicilor fără a fi un sindrom sau un diagnostic specific. S-a raportat că între
4,5% și 8% dintre pisicile care se prezintă la cabinetele veterinare sau spitalele
universitare sunt afectate de FLUTD.

 Conf. univ. dr. Viorel Andronie - FMV Spiru Haret din București

C

auzele FLUTD includ stări fizice
și tulburări de comportament
care antrenează o micţiune
necorespunzătoare (Tabelul
nr. 1). Deoarece FLUTD cuprinde
un ansamblu de afecţiuni care manifestă
semne clinice similare, este necesară o
abordare individualizată și aprofundată a
diagnosticului pentru a determina cauza și
a optimiza tratamentul.

Simptomatologie

B

oala tractului urinar inferior poate
fi neobstructivă sau obstructivă
(Figura nr. 1). Semnele clinice comune ale
fiecăreia sunt enumerate în tabelul nr. 2.
Pisicile afectate pot prezenta unul sau
mai multe dintre aceste semne. Semnele
clinice ale obstrucției uretrale variază în
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funcție de durata obstrucției. Din cauza
diametrului uretral, obstrucția este mai
frecventă la pisicile de sex masculin.
Majoritatea pisicilor care se prezintă
cu FLUTD au o vârstă cuprinsă între 1 și 10
ani. La pisicile mai mici de 10 ani, cistita
idiopatică felină (FIC) reprezintă cauza
cea mai frecventă (55% până la 63%),
urmată de urolitiază (15% până la 22%)
și de dopuri uretrale (10% până la 21%).
Neoplazia (mai puțin de 1% până la 2%)
și infecția tractului urinar (UTI; mai puțin
de 1% până la 8%) sunt rare. Într-un
studiu, pisicile în vârstă de 10 ani sau mai
vârstnice, au fost raportate ca prezentând
un risc crescut de UTI. În plus, pisicile
prezentând anumite tulburări metabolice,
urolitiază și care au suferit proceduri ale
tractului urinar efectuate anterior (de

exemplu, cateterism uretral, uretrostomie
perineală) prezintă o incidență crescută
a UTI. Neoplazia vezicii urinare este rară
la pisici, dar este mai frecventă la pisicile
cu vârsta mai mare de 10 ani. Unele rase
pot prezenta un risc crescut la etiologii
specifice ale FLUTD; de exemplu, în unele
studii, rasele albastru de Rusia, himalaiană
și persană au prezentat un risc crescut de
urolitiază.
Semnele clinice aduc aport în locali
zarea problemei la nivelul tractului urinar
inferior. Informațiile de la client pot fi
utilizate pentru a determina durata și
gravitatea semnelor. În plus, este important să se stabilească dacă pisica prezintă
semne sistemice de boală, în special dacă
obstrucția uretrală este îngrijorătoare.
Informațiile cu privire la mediul de viaţă al
www.cmvro.ro

Figura 1
(A) Radiografia laterală dreapta a unei pisici domestice de rasă cu păr scurt, în vârstă de 15 ani, sterilizată,
cu un istoric de periurie de 3 zile și un istoric de strangurie de 1 zi. Radiografiile prezintă un calcul uretral
(săgeată albă) și distensia vezicii urinare (săgeți negre).
(B) Radiografia ventrodorsală a aceleiași pisici

pisicii, inclusiv dieta, folosirea litierei, accesul în aer liber, alte animale de companie din gospodărie, disponibilitatea
îmbunătăţirii mediului ambiant și poten
țialii factori de stres, pot fi de ajutor atunci
când se modifică condițiile de mediu, ca
parte a gestionării FIC cronice. Dacă pisicii
i-au fost administrate medicamente,
în special antibiotice în mod empiric,
răspunsul la terapie trebuie interpretat
cu prudență, deoarece FIC se rezolvă de
obicei în mod spontan după 1 până la 7
zile, iar acest fapt poate fi confundat cu un
răspuns terapeutic.
Trebuie efectuată o examinare
fizica aprofundată, inclusiv măsurarea
parametrilor vitali, deoarece obstrucţia
uretrală poate duce la tulburari metabolice grave. În mod clasic, în cazul
Colegiul Medicilor Veterinari din România

obstrucţiei uretrale, se constată o vezică
urinară destinsă, dureroasă, care nu poate
fi exprimată. Penisul poate fi înroşit de la
un auto-traumatism. Pacienţii cu FLUTD
neobstructivă prezintă adesea o vezică
mică sau cu distensie minimă, care poate
avea un perete îngroşat, palpabil. Este rar
cazul să poată fi palpat un efect de masă
la o pisică cu neoplazie vezicală.

Diagnosticul

P

entru toate pisicile care prezintă
semne de FLUTD trebuie efectuate cel
puțin o analiză completă de urină, inclusiv
examenul sedimentului urinar și o radiografie abdominală (Figura nr. 1). Pentru
o pisică adultă mai tânără de 10 ani, cu
semne acute, FIC și urolitiază, există diagnosticele diferențiale primare, astfel încât

analiza de urină și radiografia sunt de
obicei necesare. Dacă se prezintă o pisică
în vârstă de 10 ani sau mai mult, diagnosticele diferențiale suplimentare includ
UTI sau neoplazie, ca atare este indicată
o urocultură cantitativă și trebuie luată în
considerare efectuarea unei ecografii abdominale. Dacă o pisică prezintă frecvent
semne recurente sau cronice, persistente,
diagnosticele diferențiale trebuie să
includă FIC, urolitiază, UTI și probleme de
comportament, astfel încât este indicată o
evaluare diagnostică completă, chiar dacă
pisica nu este mai în vârstă.
O analiză completă de urină include
evaluarea cu ajutorul unei bandelete
reactive (dipstick), măsurarea densităţii
urinei (greutatea specifică – USG) cu
refractometrul și o examinare a
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Semne ale tractului urinar inferior
Analiza completă a urinei și radiografii abdominale

Calcul(i) vezical(i)
radio-opac(i); pH ≤ 7, ± globule
roşii, globule albe, cristale

Calcul(i) vezical(i) radio-opac(i);
pH ≥ 7, ± globule roşii,
globule albe, cristale

Suspicionarea unui/unor calcul(i)
de oxalat de calciu

Suspicionarea unui/unor calcul(i)
de struvit

Fără calculi vezicali pe radiografii;
bacteriurie; piurie;
± globule roşii, ± cristale

Fără calculi vezicali pe
radiografii; hematurie; fără
bacteriurie; ± globule albe

Urocultură și antibiogramă din urina
colectată prin cistocenteză

Se verifică dacă există
hipercalcemie
Pozitivă

Negativă

Se iau în considerare
hemoleucograma și grupul
de analize chimice pentru
evaluarea bolii metabolice
de bază

Se ia în considerare ecografia
pentru evaluarea bolii
structurale a tractului urinar
inferior

Nu

Da

Se evaluează pentru
tratarea cauzei de bază

Se ia în considerare ecografia
pentru evaluarea calculilor
ureterali/bazinetali

Se ia în considerare urocultura pentru
evaluarea UTI inferior

Normale

Anormale

Anormală

Se gestionează boala
structurală a tractului
urinar inferior

Se tratează boala
concurentă şi UTI

Da

Nu

Se tratează UTI
şi calculii

Se tratează
calculii

Se gestionează cu terapie simptomatică şi modificarea
multimodală a mediului ambiant

Normală

Se tratează UTI

Suspicionarea unei cistite
idiopatice feline

Se cere proprietarului să completeze
un formular de antecedente comportamentale

Figura 2 – Abordare diagnostică a pisicii ce prezintă semne neobstructive ale tractului urinar inferior

sedimentului urinar. Pentru a obține
cele mai fiabile rezultate, urina trebuie
analizată într-un interval de 60 de minute
de la recoltare. O preocupare o constituie
faptul că cristalele se pot forma in vitro.
Testarea esterazei leucocitare cu ajutorul
bandeletei reactive are o rată de rezultate fals-pozitive ridicate la pisici și, prin
urmare, nu este utilă.
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Bolile inflamatorii ale tractului urinar
inferior antrenează adesea o hematurie
brută (macroscopică) sau microscopică,
proteinurie și eventual, piurie. Prezenţa
bacteriuriei trebuie imediat sa conducă la
trimiterea unei probe pentru urocultură
cantitativă, deoarece „debriurile“ pot fi
confundate cu ușurință cu bacteriile. Bac
teriile producătoare de urează (de exem-

plu, Staphylococcus spp, Proteus spp) pot
antrena un pH alcalin; cu toate acestea,
o singură măsurare a pH-ului trebuie
interpretată cu prudență, deoarece pH-ul
poate varia pe parcursul zilei.
În general, calculii de struvit (de exem
plu, fosfat amoniaco-magnezian) sunt
asociaţi cu un pH al urinei alcalin până la
neutru, iar calculii de oxalat de calciu
www.cmvro.ro
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Tabelul 3 – Factorii de risc identificaţi pentru infecţii urinare feline

Tulburări metabolice specifice (boli cronice de rinichi, diabet zaharat, hipertiroidism)
Sex feminin
Urolitiază
Incontinenţă urinară
Procedură transuretrală sau urogenitală (de exemplu, cateterizarea tractului urinar,
uretrostomie perineală)
Neoplazie a vezicii urinare
sunt asociaţi cu un pH acid până la
neutru. Cristalele de struvit şi cele de
oxalat de calciu pot fi prezente cu sau fără
urolitiază. Cristaluria de struvit sau cea de
oxalat de calciu nu anticipează care anume
pisici vor forma calculi; cristaluria poate
apărea la pisici aparent sănătoase și nu
necesită tratament, dacă anterior pisica nu
a format niciodată calculi. În plus, tipul de
cristal nu anticipează neapărat compoziția
calculului. Deși rare, cristalele de urat
trebuie să pună prompt problema evaluării
existenţei unui șunt portosistemic.
Calculii reprezintă cauza semnelor
tractului urinar inferior la aproximativ 15%
până la 20% dintre pacienții felini, astfel
încât radiografiile abdominale pentru
monitorizare sunt indicate la toate pisicile
care prezintă semne ale tractului urinar
inferior, indiferent de informaţiile de bază
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(specia, rasa, vârsta, sexul) privind pacientul. De asemenea, prezenţa calculilor
trebuie exclusă înainte ca FIC să poată
fi diagnosticată. Calculii de struvit și cei
de oxalat de calciu sunt radio-opaci, iar
radiografiile permit evaluarea prezenței,
localizării, numărului și mărimii acestora
(Figura nr.1). Neoplazia vezicii urinare nu
este de obicei evidentă pe radiografii, dar
dacă există o masă calcificată, aceasta
poate fi detectabilă.
Urina pentru urocultură trebuie
colectată prin cistocenteză. Deoarece
la pisicile adulte tinere UTI reprezintă o
cauză relativ neobișnuită a FLUTD, decizia
de efectuare a uroculturii trebuie să se
bazeze pe factori precum disponibilitaţile
financiare ale proprietarului și nevoia pi
sicii de a reveni pentru colectări repetate
ale urinei, dacă semnele persistă. O uro-
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cultură este indicată înainte de a conclu
ziona asupra faptului că un pacient
prezintă FIC, deoarece aceasta reprezintă
un diagnostic de excludere.
Urocultura și antibiograma sunt indicate în cazul în care piuria şi bacteriuria
sunt puse în evidenţă în urma analizării
sumarului de urină, pentru confirmarea
diagnosticului și ghidarea terapiei. Studiile
au identificat alți factori de risc pentru
UTI felină (Tabelul nr.3); dacă pacientul
prezintă unul dintre acești factori de risc,
urocultura este justificată.
La un pacient cu obstrucție uretrală,
un grup de analize biochimice poate
detecta azotemia, anomaliile electrolitice și tulburările echilibrului
acido-bazic, care ghidează gestionarea
urgenței. La pacienții fără obstrucție, o
hemoleucogramă completă și un profil
de biochimie pot fi utile pentru a evalua
afecțiunile comorbide (de exemplu,
pielonefrita). Bolile metabolice care pot
crește riscul de UTI pot fi excluse. Pacienții
cu calculi de oxalat de calciu trebuie
evaluați pentru hipercalcemie.
Citologia probelor prelevate din
peretele vezicii urinare poate fi folosită
pentru a diagnostica anumite neoplasme.
Examinarea sedimentului urinar poate
dezvălui celule uroteliale, dar acestea
trebuie interpretate cu prudență. Pentru

www.cmvro.ro
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a pune un diagnostic definitiv de
neoplazie poate fi necesară histopatologia
probelor prelevate prin biopsie vezicală.
Ecografia abdominală, deși nu permite
evaluarea uretrei distale, poate fi utilizată
concomitent cu radiografia pentru a
evalua mărimea și numărul calculilor. De
asemenea, poate evidenţia prezenţa unor
anomalii anatomice, cum ar fi un perete
vezical îngroșat, uretere ectopice sau o
masă vezicală.
Uretrografia cu substanţă de contrast
este cea mai bună metodă imagistică
de evaluare a calculilor ureterali. Pentru
o pisică cu semne cronice, persistente,
ale tractului urinar, cistouretrografia cu
substanţă de contrast poate fi utilă pentru
a exclude prezenţa calculilor mici, înainte
de a concluziona că pacientul prezintă FIC.
Rareori sunt necesare alte modalități de
investigare imagistică.
Cistoscopia poate fi efectuată în unele
centre de referință. Procedura poate fi
efectuată la o pisică de sex feminin folosind
un cistoscop rigid de 1,9 mm, cu o teacă de
10 French. Cistoscopia la pisicile mascule
este limitată de diametrul redus al uretrei.
Endoscopia oferă doar vizualizare (fără
posibilitatea prelevării de probe). Opțiunile
alternative sunt efectuarea cistoscopiei
după uretrostomia perineală la un mascul
sau obținerea unui acces antegrad intraoperator prin intermediul vezicii urinare. În
timpul cistoretroscopiei, pot fi identificate
leziunile în masă, calculii, anumite anomalii
anatomice și hemoragiile peteşiale submucozale (cum se poate observa în cazul FIC).

Etiologii specifice

C

alculii sunt prezenți la aproximativ
15% până la 20% din pisicile cu FLUTD.
Fiziopatologia formării calculilor este
incomplet înțeleasă. Cele mai frecvente
2 tipuri de calculi sunt cei de struvit și cei
de oxalat de calciu, fiecare reprezentând
un procent mai mare sau egal cu 40%
din calculii felini. Calculii de struvit sunt
prezenţi cel mai frecvent la pisicile mai
mici de 7 ani, iar calculii de oxalat de calciu
sunt prezenţi cel mai frecvent la pisicile
de vârstă mijlocie şi la cele vârstnice. Calculii pot fi prezenți cu sau fără cristalurie.
Tratamentul acut presupune îndepărtarea
sau dizolvarea calculului/calculilor, iar ma
nagementul cronic are ca scop reducerea
riscului de recurență.
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Tabelul 4 – Procedura pentru eliminarea sub presiune a calculilor prin uro-hidropropulsie
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Tabelul 6 – Abordare pentru prevenirea calculilor felini de struvit şi de oxalat de calciu

1. Se ia în considerare pentru pisicile de sex feminin, prezentând calculi cu un
diametru < 3–5 mm (nu pentru masculi, care prezintă risc de obstrucție)

INDICE

CALCULI DE STRUVIT

2. Se efectuează la pisică, sub anestezie generală

General

Pentru mai mult de 7 zile, trecerea la o dietă terapeutică la
conservă, formulată pentru a preveni reapariția calculilor
Se ia în considerare punerea în aplicare a strategiilor de
încurajare a consumului de apă

3. Se cateterizează vezica urinară
4. Se umple vezica urinară cu o soluție salină și se îndepărtează cateterul urinar
5. Se poziționează pisica vertical, având vasul dedesubt, pentru a prinde în el
conținutul vezicii urinare

Ținte

6. Se agită și palpează vezica urinară pentru a crește presiunea intraveziculară și a
menține un flux puternic de urină
7. Dacă este cazul, procedeul se repetă, până nu mai apar alți calculi

Se efectuează radiografii
abdominale la fiecare 3-6 luni sau
dacă pisica prezintă semne ale
tractului urinar inferior

Ajustări

Se adaugă, pe cale orală,
acidifianți urinari (metionină
sau clorură de amoniu)
numai dacă pH-ul urinar
mediu > 6,5

Dacă urina este persistent acidă,
se adaugă citrat de potasiu, pe
cale orală (50-75 mg/kg, per os,
la 12 ore)
Dacă apare formarea de calculi
de oxalat de calciu în mod repetat,
se adaugă hidroclorotiazidă pe
cale orală (1-2 mg/kg, per os, la
12 ore); nu se utilizează la pisicile
care prezintă hipercalcemie.

Tabelul 5 – Abordarea dizolvării medicale a calculilor de struvit

Se va oferi pisicii, pentru o perioadă de 7 zile, o dietă calculolitică, la conservă

Scop: pH urinar <6,5 și greutatea specifică a urinei (USG) <1,030
Se continuă gestionarea medicală timp de încă 1 lună după dizolvarea calculilor
Dacă la reverificarea efectuată după o lună calculii nu s-au redus în mod
semnificativ, se ia în considerare dacă proprietarul a respectat hrănirea excluzivă cu o
dietă calculolitică, faţă de posibilitatea ca urolitul să nu fie de struvit
Struviții
Calculii de struvit sunt frecvent
moderat radio-opaci și asociați cu o urină
neutră, până la alcalină. Spre deosebire
de situaţia întâlnită la câini, majoritatea
calculilor felini de struvit se formează
în urină sterilă. Calculii de struvit pot
fi trataţi prin îndepărtare chirurgicală,
eliminare sub presiune prin uro-hidropropulsie (Tabelul nr.4) sau prin dizolvare
în urma unui management medical
(Tabelul nr.5).
Recomandările actuale sugerează
să se încerce dizolvarea medicală ca
terapie de primă linie, cu excepția cazului
în care există o contraindicație directă
(de exemplu, intoleranță alimentară,
obstrucție a tractului urinar), deoarece
dizolvarea este extrem de eficientă și
evită riscurile anesteziei și a intervenţiei
chirurgicale. Dizolvarea medicală a calculilor de struvit necesită hrănirea cu o dietă
la conservă, care este formulată pentru
a evita excesul de magneziu și fosfor și
pentru a mențină o urină cu un pH acid.

Calculii sterili ai vezicii urinare se dizolvă
de obicei în mai puțin de 5 săptămâni.
Oxalatul de calciu
Calculii de oxalat de calciu sunt radioopaci și în mod obișnuit, sunt asociaţi cu o
urină neutră, până la acidă. Aceşti calculi
nu pot fi dizolvaţi medical și necesită
îndepărtarea prin procedeul de eliminarea
sub presiune prin uro-hidropropulsie
sau prin intervenție chirurgicală. Trebuie efectuate radiografii abdominale
postoperatorii pentru a se asigura că
toţi calculii au fost eliminaţi; o eliminare
incompletă a fost raportată la până la
20% dintre pisici. O metodă alternativă
pentru eliminarea calculilor care sunt
prea mari pentru a trece prin uretră este
cistolitotomia percutanată, o procedură
minim invazivă în care un cistoscop este
trecut în vezică urinară printr-o incizie
chirurgicală de 1cm. Toţi calculii eliminaţi
trebuie să fie supuşi unei analize cantitative, care este folosită pentru a ghida
gestionarea situaţiei în vederea prevenirii
www.cmvro.ro

Fără sau cu puţine cristale de
oxalat de calciu
pH > 6,2
USG < 1,030

Se evaluează analiza
urinară după 1 lună și apoi la
fiecare 3 luni
Se efectuează radiografii
abdominale la fiecare 3-6
luni sau dacă pisica prezintă
semne ale tractului urinar
inferior

9. Se trimit calculii pentru efectuarea unei analize cantitative

Se reevaluează la intervale de 2 săptămâni prin efectuarea de uroculturi şi radiografii
abdominale

Fără cristale de struvit
pH < 6,5
USG < 1,030

Monitorizare

8. Se confirmă îndepărtarea calculului/calculilor prin radiografii abdominale

Majoritatea calculilor felini de struvit sunt sterili, dar dacă se confirmă o UTI, se va
trata cu un antibiotic adecvat pe durata protocolului de dizolvare

CALCULI DE OXALAT DE CALCIU

recurenței. Pisicile cu calculi de oxalat de
calciu trebuie evaluate pentru depistarea
unei eventuale hipercalcemii, deoarece
aceasta reprezintă un factor de risc pentru
urolitiaza cu oxalat de calciu.
Gestionarea pe termen lung
Pisicile care au format un calcul de
struvit sau un calcul de oxalat de calciu
prezintă un risc crescut de recurență,
astfel încât o gestionare și o monitorizare
pe termen lung sunt justificate. Cu toate
acestea, cauza formării de calculi de oxalat
de calciu la majoritatea pisicilor rămâne în
mare parte necunoscută, ceea ce induce o
dificultate a recomandărilor preventive. Dietele concepute pentru a preveni reapariția
litiazei se direcționează pe scăderea
concentrațiilor solvaţilor urinari și a promotorilor de cristalizare ca și pe creșterea
inhibitorilor calculilor (Tabelul nr.6). De
asemenea, o dietă poate ajuta la atingerea
nivelurilor țintă ale pH-ului urinar.
Aportul crescut de apă reprezintă
fundamentul prevenirii urolitiazei prin faColegiul Medicilor Veterinari din România

vorizarea diluţiei urinei (ținta USG < 1,030)
și creşterea frecvenței micţionărilor, pentru a reduce timpul de retenție a urinei și
astfel, timpul pentru formarea cristalelor.
Creşterea aportului de apă poate fi obţinut
prin hrănirea cu o dietă la conservă sau
prin adăugarea de apă (1 cană, la o cană
de crochete) la hrana uscată, înainte de
hrănire. Hrănirea cu 2 până la 3 mese
pe zi (faţă de o singură masă) poate de
asemenea favoriza un consum crescut
de apă. Alte strategii pentru creșterea
consumului de apă includ utilizarea unei
fântâni de apă, a unor boluri speciale sau a
unor robinete cu scurgere permanentă. Cu
toate acestea, beneficiul acestor strategii
nu este dovedit.
Infecţia tractului urinar
Dacă la analiza de urină este prezentă
piuria și/sau bacteriuria, trebuie suspicionată o UTI, dar pentru confirmarea diag
nosticului este necesară o urocultură
cantitativă dintr-o probă de urină
colectată prin cistocenteză. Infecțiile

sunt de obicei ascendente, provocate de
bacterii, iar Escherichia coli este cel mai
frecvent agent cauzator. Incidența UTI
la pisicile cu FLUTD variază între d
 iferite
studii, fiind aparent legată de locația
geografică, vârsta pisicii și comorbidități.
Factorii de risc pentru UTI sunt enumerați
în tabelul nr.3.
Testul de urocultură și antibiograma
trebuie folosite pentru a ghida terapia
antimicrobiană. Dacă bacteriile sunt
sensibile pe scară largă și infecția nu
este complicată de afecţiuni concomitente, se recomandă tratamentul oral cu
amoxicilină (11 până la 15 mg/kg, pe cale
orală, la 8 până la 12 ore) timp de 7 până
la 14 zile. A fost recomandată o perioadă
mai scurtă de terapie antimicrobiană (de
3 până la 5 zile), dar cercetarea la pisici
în sprijinul aceastei recomandări este
limitată. Dacă este identificată o afecțiune
de bază (de exemplu, calculi, anomalie
congenitală), aceasta trebuie corectată,
dacă este posibil.
Neoplazia
Neoplazia tractului urinar inferior
felin este foarte puțin frecventă. Cel mai
frecvent tip este carcinomul urotelial
(UCC, numit anterior carcinom cu celule
tranziționale). Vârsta medie a pisicilor care
prezintă neoplazia tractului urinar inferior
este de 10 până la 15 ani, vârstă care este
substanțial mai în ridicată decât cea a
pisicilor cu FIC. Cu toate acestea, limfomul
poate apărea chiar şi la pisici cu vârsta
de 1 an. Neoplazia tractului urinar inferior
este diagnosticată folosind ecografia
sau cistouretrografia cu substanţă de
contrast însoțită de examinare citologică
sau histopatologică. Durata medie de
supraviețuire a pisicilor tratate prin
mijloace chirurgicale, chimioterapice, cu
medicamente antiinflamatoare nesteroidiene sau printr-o combinație a acestor
modalități, este de aproximativ 8,5 până
la 12 luni.
Cistita idiopatică felină
FIC a mai fost numită cistită interstițială
felină, FLUTD idiopatică, sindrom urologic
felin și sindrom Pandora. Vârsta cea mai
frecventă la prima prezentare este de 2
până la 7 ani. Pisicile cu FIC prezintă de obicei semne acute de inflamație a tractului
urinar inferior care se rezolvă spontan după
4 până la 7 zile (80% până la 90% din
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Tabelul 7 – Modificarea multimodală a mediului pentru pisicile cu FIC
Asociația Americană a Practicienilor din Domeniul Felin (AAFP) și Societatea Internațională de
Medicină Felină (ISFM) au descris cei 5 piloni ai unui mediu felin sănătos care susțin sănătatea fizică
a unei pisici, bunăstarea sa emoțională și interacțiunile cu oamenii și cu alte animale din mediul ei:
1. Oferirea unui spațiu în care pisica să se simtă în siguranță.
2. Oferirea de multiple și diferite resurse cheie din mediu: hrană, apă, zone de toaletaj, zone de
ascuțit ghearele, zone de joacă, zone de odihnă.
3. Oferirea de oportunități de joacă de tip pradă-prădător.
4. Oferirea unei interacțiuni sociale om-pisică pozitivă, constantă și predictibilă.
5. Oferirea unui mediu care ține cont de importanța simţului mirosului la pisici.
Îndeplinirea acestor nevoi de mediu este fundamentală pentru prevenirea sau corectarea
comportamentului de murdărire a diferitelor suprafeţe din casă. Adaptările pentru a le satisface
sunt cunoscute sub numele de modificări multimodale ale mediului (MEMO) - (Tabelul nr.8).
Îmbogățirea mediului și reducerea stresului sunt esențiale pentru gestionarea pisicilor cu FIC. Un
studiu prospectiv de observație care a evaluat efectele MEMO la pisicile cu FIC a arătat că, după 10
luni, au existat reduceri semnificative ale semnelor tractului urinar inferioare, fricii și nervozității.
Tabelul 8 – Strategii selectate utilizate în modificarea multimodală a mediului (MEMO)

COMPONENTA
DE MEDIU

STRATEGII

Interacțiuni
sociale

Limitarea deprinderii pisicii care trăieşte în interior, de a vedea pisici
care trăiesc în aer liber
Oferirea unui spațiu în care pisica să se simtă în siguranță, pentru a
evita interacțiunile stresante (cu câinele, copilul sau o altă pisică)
Menținerea interacțiunilor cu pisica, cât mai previzibile și coerente
posibil

Resurse fizice

Oferirea unor zone distincte pentru somn, hrănire și eliminare
Oferirea unor locuri confortabile pentru odihnă, ascundere, căţărare
și aşezare (mai multe zone dacă există mai multe pisici în casă)
Evaluarea preferinţelor pisicii pentru jucării
Oferirea accesului la o fereastră pentru ca pisica sa poată privi afară

Nutriție

Ascunderea hranei în diverse locații sau oferirea hranei într-un
alimentator de tip „puzzle“
Amplasarea mai multor locuri de hrănire, de unde pisicile să nu se
vadă unele cu altele, dacă există mai multe pisici în casă
Hrănirea departe de utilajele care pot fi puse în funcţiune
Permiterea accesului liber la apă proaspătă
Investigarea preferințelor individuale ale pisicii (de exemplu, apă
curgătoare, apă îmbuteliată)

Eliminare

Asigurarea că litiera are cel puțin 1,5 ori lungimea pisicii pentru a
permite comportamentele legate de săpare, postură și acoperire
Amplasarea mai multor litiere, de unde pisicile să nu se vadă unele
cu altele
Amplasarea litierei departe de zgomote perturbatoare
Luarea în considerare a preferințelor individuale ale pisicii
Menţinerea unei foarte bune igiene a litierei

Îngrijirea
corpului și
activitatea

Oferirea unor locuri speciale pentru exprimarea comportamentului
adecvat de ascuţire a ghearelor
Luarea în considerare a preferințelor individuale (substraturi, poziția
suprafeței)
Furnizarea unor materiale permise de a fi mestecate (de exemplu,
iarba proaspătă pentru pisici, din speciile Dactylis glomerata şi Nepeta
cataria)
Rotirea unei varietăţi de jucării
Luarea în considerare a pregătirii unei trataţii speciale după joacă,
pentru a induce în mintea pisicii o paralelă cu o vânătoare reuşită
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cazuri). Nu există un singur test de
diagnostic care să confirme prezenţa FIC,
iar diagnosticul se bazează pe excluderea
altor etiologii ale FLUTD.
FIC poate prezenta semne variabile,
incluzând obstrucția uretrală (15% până la
20% din cazuri, mai frecventă la pisicile de sex masculin), episoade frecvent
repetate (2% până la 15% din cazuri)
sau semne cronice persistente (2% până
la 15% din cazuri). La unele pisici, FIC
este asociată cu comorbidități, cum ar fi
semnele tractului gastrointestinal sau respirator. Mai mult, rezolvarea spontană a
semnelor clinice poate fi confundată cu un
răspuns la terapia empirică (de exemplu,
la tratamentul cu antibiotice). Toți acești
factori pot duce la diagnosticare greșită.
Obstrucția uretrală este adesea
datorată dopurilor uretrale sau clasificată
drept idiopatică. Dopurile uretrale constau
dintr-o matrice (mucoproteine și resturi inflamatorii) și agregate de cristale
(predominant de struvit). Managementul
acut presupune stabilizarea pacientului
și atenuarea obstrucției uretrale. În urma
externării dupa spitalizare, trebuie pus în
aplicare managementul pentru FIC.
Etiologie
Etiologia FIC este complexă și
incomplet înțeleasă, dar pare să implice
www.cmvro.ro

o interacțiune complexă între vezica
urinară, sistemul nervos, glandele suprarenale și condițiile de mediu. Pisicile
afectate par să aibă un răspuns excitant
al sistemului nervos simpatic, cu o funcție
adrenocorticală scăzută ca răspuns la
episoadele de stres și o creștere asociată
a permeabilității peretelui vezicii urinare.
Diverse studii au evaluat factorii de risc
pentru FIC care, adesea includ, pentru
pisici, faptul că sunt de vârstă mijlocie
(cu o medie cuprinsă între 4 şi 7 ani),
sterilizate, sedentare și supraponderale.
Au fost, de asemenea, recunoscuți factori
de risc privind mediul, sau cei comportamentali, cum ar fi faptul că pisica trăiește
în interior sau că locuiește împreună cu o
altă pisică, cu care se află în conflict.
Management
Obiectivele pentru FIC sunt scăderea
gravității semnelor clinice și creșterea intervalului dintre episoade. Este important
să fie ajutaţi proprietarii să înțeleagă factorii predispozanți cunoscuți și să dezvolte
strategii de diminuare a acestora. Pentru
a gestiona FIC sunt utilizate frecvent multiple modalități pentru a satisface nevoile
individuale ale pisicii, incluzând medicamente pentru a produce analgezie și pentru a reduce spasmul uretral, gestionarea
dietei și a mediului (Tabelul nr.7).
Colegiul Medicilor Veterinari din România

Episoadele de durere acută sunt gestionate cu buprenorfină (0,01 mg/kg,
transmucozal, la 8 până la 12 ore) sau
cu palmitoiletanolamida (Alevica). Un
antagonist alfa (cum ar fi prazosina 0,25
până la 1 mg/pisică, administrată per
os, la 8 până la 12 ore) se administrează
pentru a reduce spasmul uretral, în special
după ameliorarea obstrucţiei uretrale.
Recomandările privind alimentația sunt
de a trece treptat la o dietă umedă (cu o
proporţie mai mare de 60% umiditate) și
de a folosi strategii suplimentare pentru
a crește aportul de apă. Un studiu clinic
randomizat, controlat, a pus în evidenţă
că hrănirea cu o dietă urinară îmbogățită
cu acizi grași omega-3 și antioxidanți
a scăzut rata episoadelor recurente ale
semnelor de FIC la pisici.
Alte terapii sugerate în cazul FIC s-au
dovedit a fi ineficiente, sau au fost evalua
te în mod inadecvat. Antibioticele nu trebuie administrate decât dacă o urocultură
efectuată dintr-o probă obţinută prin
cistocenteză este pozitivă. La pisicile care
prezintă FIC, o doză antiinflamatoare de
prednisolon, administrată timp de 10 zile,
nu a redus semnele clinice în comparație
cu placebo. Nu există dovezi suficiente
pentru a recomanda tratamentul cu
amitriptilină pe termen scurt, deși tratamentul pe termen lung nu a fost evaluat.

De asemenea, nu există dovezi suficiente
pentru a susține nici utilizarea glucozaminei, deși apar modificări ale compoziției
de aminogligani. Feromonii faciali felini
pot fi luaţi în considerare pentru pisicile
cu semne de stres sau dacă semnele
persistă după implementarea modificării
multimodale a mediului (MEMO). Pisicile
cu FIC, cărora li s-a administrat un singur
tratament cu o soluție Ringer lactat subcutanat, nu au prezentat îmbunătățiri, dar
protocoalele cu administrare de alte fluide
subcutanate nu au fost evaluate. Pentru nicio terapie, beneficiul potențial nu
trebuie să fie evaluat față de potențialul
stresant al tratamentului pentru pisica
care suferă de FIC.

Concluzii

S

emnele bolii tractului urinar inferior la
pisici se pot datora mai multor etiologii
care, de obicei, nu pot fi diferenţiate
fără teste diagnostice suplimentare. La
o singură pisică (un individ), pot exista o
singură cauză sau multiple tulburări concurente, astfel încât o abordare completă
și sistematică este justificată. Evaluarea
diagnosticului pentru un individ poate
cuprinde analize de urină, imagistică
diagnostică și urocultură. Dacă după o
evaluare minuțioasă nu se găsește nici o
cauză, se pune un diagnostic de FIC.

25

veterinaria

nr. 40

octombrie - decembrie 2020

Aspecte inedite ale istoricului
calului Huțul din România
(herghelia Lucina, județul Suceava),

una din cele mai vechi şi mai rare rase de cai din întreaga lume,
rasă de patrimoniu care, din 1979, face parte din Fondul Genetic
al raselor de animale originale şi primitive al FAO - partea a II-a
 Prof. univ. DVM, PhD, Curcă DUMITRU - Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti;
Membru titular CRIFST/DIS al Academiei Române; Profesor de Onoare al Universității Agrare de Stat din Moldova

Structura genealogică
a rasei de cai Huţul

C

reşterea efectivului pe o structură
genealogică începe după anul 1877. Cele
mai vechi linii de armăsari pepinieri au fost:
Ştirbul, Miszka, Ceremosz, Taras. Cu timpul,
aceste linii iniţiale au fost înlocuite cu
altele, devenite acum „liniile genealogice
clasice ale Huţulului Românesc“, astfel:
Linia Hroby (actuală 41,3%), mai veche
decât linia Goral, este o linie autohtonă,
întemeiată de armăsarul Hroby, cumpărat
în 1898 din comuna Ciocăneşti, judeţul
Suceava. Produşii acestei linii sunt mai
înalţi, având aptitudini bune pentru şa şi
samar (Fig. 54: a, b, c, d, e, f.).
Linia Goral (actuală 15,2%) este o
linie de origine poloneză, întemeiată de
armăsarul Goral, cumpărat în 1905 din
Galiţia (Polonia). Este o linie mai stofată,
produşii acestei linii păstrând foarte bine
tipicitatea caracterelor de rasă
(Fig. 55: a, b, c, d, e, f.) şi (Fig. 56: a, b.).
Linia Ouşor (actuală 13,1%) este o linie
autohtonă, întemeiată de armăsarul Ouşor,
cumpărat în 1934, din zona Odorhei. Produşii
acestei linii sunt foarte bine apreciaţi, având
aptitudini mixte pentru tracţiune şi samar
(Fig. 57: a, b, c. şi Fig. 58).
Linia Pietrosu (actuală 17,3%) a fost
creată în anul 1934, este de asemenea
o linie autohtonă din rasa Huţul, având
ca întemeietor pe armăsarul Pietrosu. El
este mai puţin robust decât armăsarii din
celelalte linii, are temperament mult mai
nervos şi mersul foarte larg, trăsături pe
care l-a transmis descendenţei. Produşii
acestei linii sunt de talie ceva mai redusă,
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dar sunt foarte puternici (Fig. 59: a, b.).
Linia Prislop (actuală 13,1%), înfiinţată
în anul 1936, este o linie derivată din linia
Goral (un produs al armăsarului de montă
publică 174 Goral I - 7 şi al iepei 84 Diana).
Produşii acestei linii sunt foarte apreciaţi
pentru rezistenţa lor (Fig. 60: a, b, c.).
În cadrul hergheliei de cai din rasa
Huţul de la Lucina, a mai existat şi alte
linii, dar cu o importanţă mai mică. Asfel,
putem cita linia Gurgul din perioada
interbelică (Fig. 61. a.), precum şi iniţialele
armăsarilor Huţul fondatori de linii:
Gu – Gurgul (Fig, 61. b.).
Pe linia maternă există, în cadrul
hergheliei Lucina, în jur de 55 iepe de
reproducţie.
Cele 5 linii clasice de armăsari sunt
continuate astăzi prin: Goral XX, Hroby XXIII
şi XXIV, Ouşor X, Prislop X, Pietrosu XI.

Principalele caracteristici
morfologice actuale ale calului
Huţul din herghelia Lucina

R

asa Huţul are un exterior tipic poneilor,
prezintă o conformaţie corporală
dreptunghiulară, constituţie robustă
specifică poneilor, un aspect compact
şi puternic pentru un cal de talie mică.
Lucrările de selecţie au reînceput după
anul 1923 şi s-au aplicat în mod continuu
până în prezent.
Înălţimea la grebăn la caii Huţuli este
în medie de 139 - 151 cm, cu o masă
corporală de 400 - 425 kg.
Capul este relativ mare, proporţional
în raport cu corpul, profilul este drept sau
uşor concav, ochii mari, expresivi, cu ar

cadele proeminente, urechi mici şi foarte
mobile. Gâtul scurt şi bine îmbrăcat în
musculatură este purtat oblic, cu coama
bogată, ce anterior formează un moţ
abundent.
Grebănul este lung, larg şi şters.
Spinare şi şale relativ lungi şi puternice,
musculoase, pentru a purta greutăţi.
Crupa este pătrată, cu musculatura bine
dezvoltată, cu axul mecanic oblic anteroposterior. Pieptul este larg, toracele
descins şi profund.
Membrele sunt scurte, uscăţive
cu articulaţii largi şi ferme, fluierele şi
chişiţele sunt potrivite (scurte), tendoa
nele detaşate, copitele sunt mici şi cu un
corn foarte dur de culoare neagră.
Aplomburile sunt în general corecte,
dar pot apărea defecte, cum ar fi „coatele
de vacă“.
Obiectivele selecţiei sunt, în p
 rincipal:
mărirea taliei, mărirea capacităţii energetice şi păstrarea caracteristicilor de
rusticitate. Datorită acestor lucrări de
selecţie, s-au îmbunătăţit dimensiunile
taliei (înălţimea la grebăn) şi greutatea
corporală. Analiza evoluţiei principalelor
dimensiuni corporale, aşa cum au rezultat
în urma lucrărilor de bonitare, arată
tendinţa evoluţiei acestora spre masivizarea efectivului contemporan de cai Huţuli.
Culorile de bază ale robei întâlnite la
rasa Huţul sunt: obişnuit culoarea murgă,
apoi roibă, neagră, şargă, dereşă şi în
ultimul timp apariţia culorii şoricii (Fig. 62)
favorizată uşor prin lucrările de selecţie.
Particularităţi de culoare, cum ar fi „zebrurile“, sugerează apropieri ale Huţulului
www.cmvro.ro

Figura 54 – Linia Hroby: a. - armăsar pepinier Hroby I, 1912; b. - iapă Hroby III-3, născută în anul 1925, greutatea purtată pe spinare 130 kg, distanţa de 5.600 m
parcursă în 22’ 22’’; c. - armăsar Hroby VIII; d. – iapa 208, Hroby VIII-12; e. – armăsar Hroby IX; f. - armăsar pepinier Hroby XXIV (foto original)

de formele sălbatice de cai, precum dunga
de catâr (Fig. 63 şi Fig. 64, a şi b) şi crucea
de măgar. Particularităţi ca „brezăturile“
de diferite forme şi „pintenogelile“ sunt
mai rare la această rasă.
Colegiul Medicilor Veterinari din România

Caracteristici funcţionale,
adaptabilitate şi temperament

C

alul Huţul se caracterizează prin perfecta sa adaptare la zona de munte,
rusticitate, rezistenţă mare la efort,

siguranţa mare în mers pe poteci înguste
de munte, simţ perfect al orientării. Toate
acestea s-au realizat printr-o pregătire
fizică de bază a tineretului care reuşeşte,
într-o perioadă scurtă de timp, să-şi
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Figura 56 – Linia Goral: a. - armăsar pepinier Goral XXI (foto original); b. – armăsarii Goral I-1 şi Goral I-7
născuţi în anul 1925, greutatea trasă 2100 kg, distanţa 10 km, parcursă în 1 h 24’1’’

Figura 57 – Linia Ouşor:
a. – armăsar pepinier Ouşor II;
b. – iapă 201 Ouşor născută în anul 1939;
c. - armăsar pepinier Ouşor IX (foto original)

Figura 55 – Linia Goral: a. – armăsar pepinier Goral III; b. – armăsar pepinier Goral III cu coamă alb-gălbuie; c. – iapă Goral cu coamă alb-gălbuie;
d. – armăsar pepinier Goral IV; e. - armăsar pepinier Goral V; f. - armăsar pepinier Goral XX (foto original)

formeze o condiţie fizică excelentă,
fapt care-i permite să desfăşoare un
efort fizic remarcabil pe teren accidentat,
aproape fără să obosească.
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Longevitatea acestui cal este deose
bită, putând fi folosit la muncă până la
vârsta de 20-25 de ani. Se caracterizează
prin anumite particularităţi ale structurii

ţesutului osos şi unghiuri ale razelor
osoase, tendoane şi ligamente bine structurate, copite cu cornul negru şi foarte
rezistent, cu particularităţi funcţionale ale
www.cmvro.ro

schimburilor respiratorii, cu o inimă uriaşă
(raportată la greutatea corporală). Dispune
de o mare sensibilitate vizuală şi simţ de
orientare pe timp de noapte, conducând
omul cu siguranţă pe potecile de munte.
Se adaptează la condiţiile vitrege de mediu,
mânjii înţărcaţi consumând cetină de brad
iarna (Fig. 65), precum şi prin dezvoltarea
învelişului pielos, acesta fiind abundent
iarna, în timp ce vara este mult mai scurt
(Fig. 66).
Colegiul Medicilor Veterinari din România

Probele de rezistenţă ale cailor din
rasa Huţul au arătat că, în marşuri de
3 zile pe teren accidentat, acest cal a
parcurs, vara, 102 km cu o greutate trasă
de 495 kg şi cu viteza de 4,12 km/h, iar
cu o greutate purtată pe samar de 135
kg pe aceeaşi distanţă, cu viteza de 3,91
km/h. În timp de iarnă, a parcurs 24
km, cu aceeaşi greutate trasă de 495
kg, cu viteza de 4,12 km/h, iar la samar
cu aceeaşi greutate purtată de 135 kg a

parcurs distanţa menţionată cu viteza de
3,94 km/h.
Se menţionează, într-o statistică
militară, că din observaţiile făcute asupra
comportării cailor de diferite rase în timp
de război, a rezultat că cei mai rezistenţi la
condiţiile dure şi parcimonioase ale frontului de luptă au fost caii din rasa Huţul.
Budionnîi S. N., în anul 1952, citează
probe de rezistenţă a cailor Huţuli din
armata ungară, cu 180 kg de greutate
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Figura 58 – Linia Oușor: armăsar pepinier Oușor X (foto original)

purtată în samar, pe o distanţă
de 35 km, pe poteci de munte; iar ca
performanţă curentă, 100 de km pe zi,
cu 150 kg greutate purtată. La Herghelia
Rădăuţi, iapa Hroby III-3, născută în anul
1925, greutatea purtată pe spinare 130 kg,
pe distanţa de 5.600 m a fost parcursă în
22’ 22” (a se vedea Fig. 54 b.).
De asemenea, la tracţiune, se
menţionează greutatea de 2.500 kg trasă

frecvent de o pereche de cai Huţuli, pe
distanţa de 25 - 28 km drum de munte.
Armăsarii Goral I-1 şi Goral I-7 de la Herghelia Rădăuţi, născuţi în anul 1925, au
tras o greutate de 2.100 kg, pe distanţa 10
km, în 1 h 24’1” (a se vedea Fig. 56 b). Probele de tracţiune uşoară se fac în preajma
hergheliei Lucina, pe distanţă medie de
20 km, indiferent de anotimp sau de
condiţiile meteorologice (Fig. 67).
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Proprietarii de cai Huţuli transportă
lemnul pentru foc sau pentru nevoi
meşteşugăreşti, pe spinarea calului (Fig.
68: a şi b); le fel furajele verzi sau cele
uscate şi îndeosebi fânul (Fig. 69).
Aşa cum afirma Budionnîi S. N., în anul
1952, care cita probe de rezistenţă a cailor
Huţuli din armata ungară, aceştia erau
folosiţi în zonele muntoase la transportul
hranei (Fig. 70 a), a muniţiei sau altor
materiale necesare soldaţilor de pe front
(Fig. 70 b).
Pe data de 15 August 2019, militarii
Batalionului 17 Vânători de Munte „Dragoș
Vodă“ din Vatra Dornei, alături de invitați
din 7 țări (Slovacia, Ungaria, Polonia,
Germania, Ucraina, Austria și Cehia) au
fost prezenți la sediul hergheliei Lucina,
răspunzând invitației Direcției de creștere,
exploatare și ameliorare a cabalinelor din
cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva (ce are în subordine şi administrează
12 herghelii şi 4 depozite de armăsari, unde
sunt conservate şi ameliorate genetic 13
rase de cai), de a participa la Adunarea
Generală a Federației Internaționale a
Crescătorilor de Cai de Rasă Huțulă (Hucul
International Federation). Detaşamentul
a fost condus de sublocotenentul Alexandra LUCUȚARI care a prezentat invitaților
modul de samarizare a armamentului greu
de infanterie şi artilerie pe caii Huțuli (Fig.
70 c). Încă de la constituirea în România,
la 03 noiembrie 1916, a primului batalion
de vânători de munte, calul Huțul a însoțit
permanent vânătorii de munte, rolul aces-

Figura 61 – Linia Gurgul: a. - iapa 180
Gurgul-2, născută în anul 1937;
b. - iniţialele armăsarilor Huţul fondatori
de linii: Gu – Gurgul şi ale hergheliilor

Figura 60 – Linia Prislop: a. – armăsar pepinier Prislop I; b. - armăsarul Prislop
la vârsta de 20 de ani; c. – iapa cu mânz 193 Prislop-2, născută în anul 1938

tuia în misiunile specifice zonelor montane
fiind extrem de important. Militarii nevoiți
să lupte în zonele greu accesibile, au avut
mereu alături caii Huțuli pentru samarizarea și transportul echipamentelor și armamentului greu de infanterie și de artilerie.
Aşa cum s-a mai menţionat, din
observaţiile făcute asupra comportării
cailor de diferite rase în timp de război, a
rezultat că cei mai rezistenţi la condiţiile

Figura 59 – Linia Pietrosu: a. – armăsarul Pietrosu II, născut în 1937; b. - armăsar pepinier Pietrosu XI (foto original)
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Figura 62 – Cai Huţuli de culoarea şoricie

dure şi parcimonioase ale frontului de
luptă au fost caii din rasa Huţulă, la
transportul diferitelor materiale necesare
frontului, aceasta şi printr-o antrenare a
acestora prin purtatul poverilor în spinare:
samar sau şa (Fig. 71, a şi b).
Temperamentul este vioi şi echilibrat,
procesele nervoase fundamentale, de
excitaţie şi cele de inhibiţie, sunt intense
şi foarte mobile între ele. Sunt animale

receptive şi ascultătoare, se pretează atât
pentru tracţiune, cât şi pentru călărie,
fiind foarte muncitoare şi atente. Huțulul
este plin de calităţi fizice, psihice şi comportamentale. Poate fi antrenat foarte
uşor, iar atunci când este tratat corect,
este deosebit de blând şi cuminte. Din
punct de vedere comportamental, calul
Huţul are un caracter de fond bun, fără
defecte, fiind cuminte, ascultător şi
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muncitor. Se poate lucra uşor.
Este un animal inteligent şi ambiţios,
independent şi curajos, dar poate dezvolta
un comportament negativ dacă este
abuzat fizic sau psihic. Tratat corect, este
deosebit de blând şi cuminte, putând fi
folosit la orice activităţi destinate inclusiv
copiilor. Reacţionează foarte bine la
blândeţe şi poate fi antrenat chiar de către
copii şi tineri.
Cu o pregătire şi o întreţinere
necorespunzătoare poate deveni greu
de controlat şi stăpânit, devenind
încăpăţânat şi agresiv. Diversele deviaţii
de comportament sunt rezultatul unei
întreţineri, pregătiri şi folosiri improprii.
Temperamentul lui vioi şi echilibrat
nu-l împiedică să fie folosit atât la călărie
cât şi la tracţiune, îi permite să fie un
ponei excelent pentru agrement: rapid şi
rezistent, ambiţios, poate parcurge trasee
dificile, lungi şi obositoare într-un ritm
alert.
Huţulul este o rasă de ponei foarte
indicată pentru turismul ecvestru, fiind
un cal energic, dar în acelaşi timp uşor de
controlat, sigur, calm, care nu necesită
cunoştinţe de nivel avansat pentru a fi
călărit în siguranţă.
Este ideal pentru tinerii călăreţi care
doresc să înceapă de mici sportul ecvestru,
să participe la probele destinate special
copiilor; replici ale disciplinelor de la seniori (dresaj, sărituri, cross, atelaje), probele de cross cu elemente de îndemânare,
jocurile pe echipe cu mingea cu mânere,
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precum şi alte probe special create pentru
a dezvolta aptitudinile necesare unui
călăreţ de performanţă. Se poate utiliza
de asemenea şi pentru muncă (şa, samar,
ham), în scopuri civile şi militare.

Perspective de creştere

O

biectivul permanent al creşterii calului
Huţul în herghelia Lucina, în d
 ecursul
celor peste 150 de ani ale activităţii de
selecţie şi ameliorare, a fost „mărirea
taliei“, de fapt masivizarea corporală
a huţulului fără alterarea tipului şi a
însuşirilor rasei. Prima măsură care s-a
luat în acest scop, încă din anul 1903, a
fost suplimentarea hranei cu nutreţuri
concentrate. Totodată, s-a acţionat pe
plan genetic prin selecţie şi prin monitori
zarea împerecherilor, în sensul masivizării
şi a evitării consangvinităţii.
Cu tot conservatorismul deosebit
de pregnant al rasei, această activitate
asiduă şi sistematică a dus la obţinerea de
rezultate semnificative care s-au transpus
prin masivizarea calului Huţul, fără infuzie
de sânge străin rasei.
În ce privește indicii de reproducţie
realizaţi în herghelia Lucina pe un interval
de 41 de ani, aceștia s-au caracterizat prin:
fecunditatea a fost sub 75% într-un
singur an (1948) şi a depăşit 90% în 10
ani.
natalitatea se situează sub 70%
numai în 6 ani din cei analizaţi, în primii
ani după război, când efectivul cabalin a
suferit mari carenţe alimentare, îndeosebi

Figura 67 – Probele de tracţiune uşoară în preajma hergheliei Lucina, pe
distanţă medie de 20 km, indiferent de anotimp sau de condiţiile meteorologice
Figura 65 – Adaptarea la condiţiile vitrege de mediu, mânjii înţărcaţi
consumând iarna cetină de brad
Figura 63 – Armăsar pepinier Ouşor X,
cu particularitatea de culoare – dunga de
catâr (foto original)

iarna, în timp ce între anii 1970 - 1980
atinge 90%.
Toate acestea dovedesc că materialul
cabalin din herghelia Lucina are o capacitate de reproducţie foarte bună, fără
a prezenta semnele unei depresiuni de
consangvinizare, pe care le prezintă alte
populaţii de cabaline ce se reproduc în
efectiv închis.
Principala utilizare a calului Huţul,
rămâne în economia rurală din zona
montană, fiind folosit atât la tracţiune
(ham), cât şi la purtatul poverilor în spi
nare (samar sau şa).

Figura 66 – Aspectul fenotipic al Huţulului în funcţie de sezon:
a. - iarna cu îmbrăcăminte pieloasă abundentă; b. - vara cu părul foarte scurt

Figura 64 – a. - Armăsar pepinier Ouşor X, cu particularitatea de culoare – zebruri (foto original); b. - zebruri pe antebraţ şi dungă de catâr
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Figura 68 – a- transportă lemnul pentru foc sau pentru nevoi meşteşugăreşti,
pe spinarea calului Huţul; b. – transportul sacilor pe spinarea calului Huţul,
Suceava, Cetatea văzută de la Şipote – de Rudolf Bernt (1844-1914)
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Figura 71 – Antrenare cailor Huţul de la herghelia Lucina prin probele de samar; a. - sezonul cald; b. – sezonul rece

Figura 69 – Transportul furajele verzi sau a celor uscate şi îndeosebi a fânului, pe spinarea calului Huţul; a. – în grup; b. - solitar
Figura 70 – Folosirea cailor
Huţuli pe timp de război;
a. - în zonele muntoase la
transportul hranei în marmite;
b. - transportul muniţiei sau
altor materiale necesare soldaţilor de pe linia frontului;
c. - militarii Batalionului 17 Vânători de Munte „Dragoș Vodă“
din Vatra Dornei, samarizare a
armamentului greu de infanterie şi artilerie pe caii Huţuli

Creşterea se va face în continuare în
rasă curată, structurat pe linii şi familii
genealogice şi se va urmări păstrarea ca
racteristicilor de rusticitate specifice.
Va fi folosit în perspectivă pe
următoarele direcţii principale:
Armăsarii cu însuşiri bune de rasă
vor acţiona în continuare în monta publică
în zona montană şi subcarpatică, pentru
ameliorarea unor populaţii locale de cabaline din rasa Huţul;
Formarea unor tipuri noi de cal
pentru zona de munte, cum ar fi: Calul de
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Bucovina, având ca armăsari pepinier
pe Găman II (Fig. 72) şi Molid II (Fig. 73),
iar pentru agrement ecvestru, Poneiul
românesc (Fig. 74);
Dezvoltarea turismul ecvestru în
zona montană sau locurile de agrement
în marile parcuri de distracţii (Fig. 75: a, b,
c.), sau pentru trăsuri în centrele urbane
(Fig. 76: a, b.).
Atât poneii cât şi caii din rasa Huţul
sunt ideali pentru tinerii călăreţi care
doresc să înceapă de mici sportul
ecvestru, la vârsta de 9-11 ani, să participe

la probele destinate special copiilor, dar
aceasta se face cu contribuţia şi participarea părinţilor, nu numai a cluburilor de
specialitate. În acest cadru, remarcăm dragostea faţă de animale, şi îndeosebi faţă
de cai, a lui Cristhopher şi Sabrina care,
venind în vacanţă la bunici, nu ezitau să ia
şi câteva lecţii de călărie (Fig. 77). Atât caii
cât şi călăreţii se bucură de antrenament
în aer liber într-un manej exterior foarte
spaţios, precum şi de o pistă de galop
realizată conform standardelor europene
(Fig. 78). După parcurgerea şedinţelor
de antrenament, experienţa dobândită
le-a permis efectuarea de drumeţii călare
pe potecile accidentate ale munţilor și,
totodată, vizitarea unor frumoase obiective turistice (Fig.79).
Huţulul este astăzi o rasă
independentă, unică, iar din anul 1979
rasa face parte din Fondul Genetic al
raselor de animale originale şi primitive al FAO. În scopul prezervării rasei,
s-a înfiinţat, în anul 1994, Federaţia
Internaţională a Huţulului (H.I.F.).
În anul 2003, un colectiv condus de
dr. ing. Alexandru Popa, de la Facultatea
de Zootehnie a Universității de Științe
Agronomice și Medicină Veterinară din
Iaşi, a întreprins o cercetare asupra
istoriei genetice a populației de Hutuli
de la Herghelia Lucina. Ei au prezentat,
în anul următor, în cadrul simpozionului
științific al Facultății de Zootehnie din
cadrul Universităţii de Ştiinţe Aagricole
şi Medicină Veterinară din Iași, lucrarea
intitulată: „Parametri importanți ai anali
zei genetice la calul Huțul de la Lucina“.
www.cmvro.ro

Figura 72 – Calul de Bucovina, armăsar pepinier Găman II,
de la Herghelia Lucina (foto original)

Această lucrare face parte dintr-un pro
iect amplu întreprins de dr. ing. Alexandru
Popa care a avut ca scop „stabilirea statusului de risc al acestei rase, în vederea
elaborării unui program competitiv de
conservare a comorii genetice reprezentate de calul Huțul“. În acest context,
menţionăm apariţia cărţii lui Mihai Burlică,
pe doar 206 pagini, intitulată sugestiv:
CALUL HUŢUL – Genealogie, apărută în
Editura ALFA, Iaşi, colecţia Bios, în anul
2009 (Fig. 80).
În perioada 14-15 martie 2008,
la Herghelia Topolcianky, în Slovacia,
Federaţia Internaţională a Crescătorilor de
cai Huţuli – Hucul International Federation
a organizat primul curs destinat arbitrilor
specializaţi pentru această rasă.
În prezent, există un efectiv de numai
500 de iepe Huţule în lume. Acest efectiv
destul de redus ridică un semnal de
alarmă asupra conservării rasei. Iniţialele
armăsarilor (liniilor), precum şi ale
hergheliilor sunt marcate cu dangaua pe
Colegiul Medicilor Veterinari din România

Figura 73 – Calul de Bucovina, armăsar pepinier Molid II,
de la Herghelia Lucina (foto original)

fiecare exemplar în parte.
Calităţile calului Huţul de bun purtător
de greutăţi (samar sau şa), de tracţiune
(ham) şi de abil căţărător, precum şi
rezistenţa sa la condiţiile meteorologice
dificile, l-au făcut apreciat de străini, fiind

râvnit de: cehi, slovaci, unguri, polonezi,
ucraineni, bulgari, nemţi, austrieci, englezi, sârbi, bosniaci, italieni etc.
Literatura de specialitate şi tradiţia
orală abundă în informaţii care ilustrează
însuşirile ce au dus faima Huţulului

Figura 74 – Ponei, armăsari pepinieri la Herghelia Lucina (foto original)

39

veterinaria

nr. 40

octombrie - decembrie 2020

Figura 75 – Ponei pentru agrement: a, b, c. - parcul Prater, Viena-Austria (foto original)

peste ţări şi continente, fiind căutat
şi cumpărat, în jurul anului 1900, pentru
ameliorarea poneilor din Anglia şi a cailor
din insula Veglia din Marea Adriatică, precum şi pentru folosirea de către armata
britanică în războiul cu burii, în Africa de
Sud. Populaţia umană huţulă însoţitoare
de cai, la cererea englezilor, ar fi rămas
acolo şi a întemeiat o colonie huţulă în
Africa de Sud (Fig. 81: a, b, c, d, e, f.).
De asemenea, mitraliorii austrieci
apreciau mult această rasă, folosită
ulterior şi de vânătorii de munte români,
tocmai pentru că temerarul căluţ Huţul
poate ajunge, străbătând căile înguste
și abrupte, acolo unde nici cea mai
performantă tehnică militară nu reușește.
Trebuie să amintim faptul că, în lupte
le de la Stalingrad, într-o iarnă geroasă,
caii selecţionaţi în Europa apuseană cu
multe sute de ani în urmă, ce erau folosiţi
la tractarea tunurilor grele nemţeşti, au
pierit pe capete, în timp ce caii Huţuli au
cărat în spate tot ceea ce se putea transporta cu samarele, fără nicio pierdere.
Huţulul este o rasă autohtonă, cu o
vechime de peste 700 de ani, formată în
nordul României, în munţii Carpaţi Orientali, fiind menţionată pentru prima dată
în lucrarea „Hippica“ a lui Dohorstajski în
1602 (citat de Osovicki A., 1904). Acesta
descrie exteriorul şi calităţile calului Huțul
şi face prima apreciere cu privire la originea sa, în vechile forme sălbatice de cai
din Carpaţi.
Este una dintre cele mai reprezentative rase naturale de cai hipometrici, o ra
să veche care nu a fost creată de oameni
în mod special, printr-un proces tipic de
selecţie şi reproducţie care se utilizează în
cadrul formării raselor şi varietăţilor moderne, ci doar crescută şi selecţionată
de-a lungul a sute de ani, pentru a-şi
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Figura 78 – Iar după trei ani, în august 2012, atât Cristhopher (stânga), cât şi Sabrina (dreapta), în plimbare montană, în Carpaţii Rmâniei,
călarie lejeră la trap uşor sau la pas

Figura 76 – Dezvoltarea turismului ecvestru în plină zonă urbană, plimbări cu trăsura; a. - Palatul
Schönbrunn – Viena, Austria; b. - oraşul Vevey, nu depate de Lausanne– Elveţia, printre personalitățile
care au locuit aici, a fost şi poetul Mihai Eminescu

Figura 79 – Devenind experimentaţi călăreţi, Sabrina secondată de Cristhopher,
în drumeţie prin munţii Carpaţi, trecând pe potecile accidentate (stânga), vizitând
frumoasele obietive turistice, la Castelul Peleş (dreapta)

păstra calităţile deosebite şi a putea fi
folosită în conformitate cu necesităţile
populaţiei din zonele montane.
Huţulul a supravieţuit vremurilor, în
timp ce calul românesc de munte (de
pădure), calul secuiesc, calul vrâncean,
buiestraşul de Bisoca, calul dobrogean şi
chiar vestitul cal moldovenesc au intrat cu
desăvârşire în istorie.
Izolată de alte populaţii de cabaline,
reproducându-se în zone greu accesibile
şi trăind în condiţii climatice extreme,
rasa Huţulă a devenit foarte rezistentă
la aceste condiții, dar şi la terenurile ac-

Figura 77 – Lecţii călărie în 20 Iulie 2009, pas la alonjă, cu Cristhopher (stânga);
şi Sabrina (dreapta), trap uşor la alonjă
www.cmvro.ro
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cidentate. Cu toate că centrul de formare
a rasei Huţule a fost în zona Bucovinei
istorice şi a Galiţiei, datând încă din secolul
XIII, aria de extindere a acestei rase este
foarte vastă. Habitatul natural se află în
Carpaţii estici, regiune care este denumită
şi „Ţara Huţulilor“. Timp de peste 700 de
ani, caii Huţuli s-au înmulţit liber în munţi,
în condiţii climatice foarte aspre.
Cunoaşterea acestei rase de cai s-a
făcut şi prin intermediul filateliei (Fig. 82).
Actualmente, la herghelia Lucina se
crește în principal rasa de cai Huțul precum și Calul de Bucovina. Herghelia Lucina

este structurată pe 6 secții de creștere
a efectivului de cabaline diferenţiat pe
vârste și sexe astfel:
1. Secția centrală cu 2 adăposturi
pentru iepe mame și unul pentru armăsari
pepinieri;
2. Secția Găina formată dintr-un
adăpost pentru cabalinele din dresaj și un
adăpost pentru tineretul 6-12 luni;
3. Secția Hostinet are un adăpost
destinat tineretului femel;
4. Secția Camionca formată dintr-un
adăpost destinat cazării tineretului mascul;
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5. Secția Izvoarele Sucevei cu un
adăpost pentru armăsarii adulți;
6. Secția Știrbul cu un adăpost nou
construit, care servește cabalinelor aflate
în perioada de carantină sau ca grajd
de prezentare a cabalinelor destinate
vânzării.
Din toamna anului 2002 şi până în
prezent, herghelia Lucina trece şi se
află sub administraţia Direcţiei Silvice
Suceava, din cadrul Regiei Naţionale a
Pădurilor – Romsilva. Herghelia Lucina
dispune de o suprafată de teren păşune,
fâneaţă, pădure, căi de acces, adăposturi
şi padocuri ce însumează în total 1.775,5
hectare, dintre care 382 de hectare sunt
ocupate cu fâneţe necesare pentru hrana
celor 380 de cai HUŢULI care trăiesc în
prezent la herghelie. Rasa de cai HUŢULI a
fost salvată, în condiţii aş spune enigmatice, dar are nevoie de ajutor din partea
fiecărui patriot român, indiferent unde
s-ar afla, în interiorul graniţelor teritoriului
statului Român sau în afara graniţelor, dar
şi a guvernanţilor, indiferent de coloratura
lor politică, fie şi pentru a o populariza pe
măsura meritelor sale şi a tuturor celor
care iubesc caii şi sportul ecvestru.
Cât despre valoarea genetică a cailor
HUŢULI, se apreciază îndeosebi unicitatea
lor, ca fiind o rasă arhaică, formată cu
peste 700 de ani în urmă, adaptată la
condiţiile aspre şi accidentate ale munţilor
Carpaţi, dar nimic dintre acestea, nu se
pot exprima nici în cuvinte sau în bani,
după cum afirmă şi actuala şefă a hergheliei Lucina, Mihaela Sarafcenco, ce emană
aerul unor cai străvechi care, printr-o
minune, au supravieţuit până azi.

Populația de etnie huțulă

D

espre această populație se
menţionează că s-a retras în nordul
Bucovinei. Au venit ca fugari din Galiţia
din cauza birurilor, a greutăţii şi duratei
îndeplinirii serviciului militar, a cauzelor
economice (obligaţiile ţărănimii aservite
erau mai mici in Moldova unde ea fusese
şi mai repede eliberată juridic), religioa
se (tendinţa de catolicizare de către
stăpânirea poloneză, apoi habsburgică).
În anul 1786, Bucovina a fost integrată
Galiţiei, moment în care procesul imigrării
etnicilor huţuli, ruteni şi evrei spre zonele
muntoase s-a accentuat. Huţulii/huţanii
sunt diferiţi de ruteni. Venind din Carpaţii
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Galiţiei, aşezându-se în nordul Moldovei,
ei s-au infiltrat sporadic fie ca păstori, fie
ca zilieri pe pământurile mânăstirilor (Fig.
83 a). Mai recent, Asociația Franceză pentru Studii Balcanice a elaborat la Paris, în
19-20 decembrie 2002 „Studii balcanice:
starea cunoașterii și a căilor de cercetare“.
În aceast cadru, Frédérik Beaumont a
publicat articolul intitulat: „Aspects d’un
réveil identitaire en Europe de l’Est: Hutsules et Ruthènes de Bucovine“ (Fig. 83
b). Autorul conchide: „La Bucovine, région
d’Europe orientale jadis province modèle
de l’Empire autrichien partagée depuis
1944 entre Ukraine et Roumanie à la
confluence des influences slave et latine,
à cheval entre Carpates et les prémices
de la grande plaine est-européenne
mérite toute notre attention dans une
approche circonscrite du problème …“
(https://www.academia.edu/236615/_
Aspects_d_un_r%C3%A9veil_identitaire_en_Europe_de_l_Est_Hutsules_et_
Ruth%C3%A8nes_de_Bucovine_).
În sudul Bucovinei, ce aparţine, după
1944, de judeţul Suceava, zonele preponderente cu etnicii de origine slavă, sunt
redate în harta judeţului de la Fig. 83. c.
Primii etnici huţuli sunt menţionaţi în
izvoarele de cancelarie domnească, după
asediul Vienei (1683). Imigrarea lor a fost
favorizată de desfiinţarea graniţei moldopolone între 1691-1699, când polonezii au
ocupat ţinuturile nordice ale Moldovei. În
secolul al XVIII-lea, Constantin Mavrocordat
a acordat unele înlesniri etnicilor huţuli.
Din munţii Carpaţi Orientali, huţulii
au imigrat spre Moldova, pe valea
Ceremuşului, până la Vijniţa şi lateral pe
valea Putilei, până în bazinele Sucevei,
Moldovei şi Bistriţei Aurii, de-a lungul
cumpenei apelor, stabilindu-se într-o
serie de localităţi. Istoricii au concluzio
nat că huţulii, deşi se aseamană cu
rutenii la vorbă, se deosebesc de aceştia
prin fizionomie, religie, au în limbajul lor
o anumită bogăţie de elemente romani
ce, iar prin port, tradiţii şi obiceiuri se
aseamană mult cu românii. La fel şi prin
instrumentele muzicale. Ca şi ceilalţi
munteni din Carpaţii Nordici, sunt urmaşi
ai dacilor liberi. Preţuiesc îndeosebi calul
şi au, ca românii de la munte, o industrie
casnică foarte bogată şi diversificată.
În privinţa numelui de Huţul atribuit
rasei de cai, există astăzi două ipoteze:
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A. Numele rasei provine de la numele
populaţiei „huţane“ băştinaşe din Bucovina (români slavizaţi) care a crescut şi
utilizat acest cal.
Etnia huţulă (denumită de români
huţani) trăieşte în Obcinele Bucovinei
şi în Maramureş, precum şi în Ucraina.
Popoarele migratoare slave, în expansiunea lor spre vest, ajungând la munţii
Carpaţi, au dat de populaţia şi toponimia
românească. Vocabularul păstoresc al
slavilor, care sunt mai ales agricultori de
câmpie, cuprinde şi acum elemente de
origine daco-valahă.
B. Numele rasei provine de la cuvântul românesc „hoţul“, atribuit ca o
metaforă calului care se strecoară aşa
de bine pe cărările strâmte de munte, în
condiţii de teren accidentat, ziua şi noaptea, în deplină siguranţă. În acest sens,
din publicaţia FOIȚA „TRIBUNEI“ - Bucovina: Notițe asupra situației politice, autor
George Bogdan, se prezintă naţionalităţile
Bucovinei şi politica lor (Fig. 84).
Naționalitățile Bucovinei și politica lor
Huțulii sunt urmași slavizați ai resturilor cumane din munți, denumiți Guzi;
Kluznicki – ar fi români slavizați, sau
urmași slavizați ai Cumanilor români;
Raimund Friedrich Kaindl – ar fi slavi
sau ruteni (Die Huzulen, Wien, 1894).
Goralii din Polonia (muntenii
acestei ţări din zona Galiţiei) recunosc că
sunt urmaşii păstorilor valahi. Ei vorbesc acum doar limba poloneză, fiind
asimilaţi lingvistic de populaţia majoritară,
dar păstrează tradiţiile şi obiceiurile
româneşti.
Istoricii au observat că huţanii au un
grai asemănător cu cel al rutenilor din
Ucraina, dar portul, tradiţiile, obiceiurile
şi religia ortodoxă îi apropie mai mult de
români.
Opinia celor mai mulţi istorici este că
etnia lor s-a format prin contopirea mai
multor grupuri etnice heterogene: traci,
sciţi, geto-daci, români şi cumani.
Etnia huţulă a ajuns să vorbească un
dialect al limbii slave, dar au păstrat în
limba lor şi influenţe române şi polone.
În perioda interbelică, Emanoil Bucuța
a fondat și condus revista de epocă
intitulată: „Boabe de grâu“ ce a fost editată
între anii 1930-1935, asigurând fotografiei
etnologice prestigiul de document sociologic de certă valoare informativă
www.cmvro.ro
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Figura 80 – Cartea intitulată: CALUL HUŢUL –
Genealogie, apărută în Editura ALFA, Iaşi, colecţia
Bios, în anul 2009

Figura 82 – Timbre filatelice româneşti
cu cai din rasa Huţul
Colegiul Medicilor Veterinari din România

Figura 81 – Calul Huţul a fost folosit începând din jurul anului 1900, pentru ameliorarea poneilor
din Anglia şi a cailor din insula Veglia din Marea Adriatică: a. - Revista MAGAZIN ISTORIC din Martie 2013;
b. – articolul: Fraţilor noştri de pe Orange şi Vaal; c. – vedere generală din portul Fiume; d. - vaporul Carpathia
din portul Fiume – New York; e. – intervenţia deputatului de Ghimbav în Parlamentul de la Budapesta, despre
livrarea a 20.000 cai către englezi încălcând astfel principiile de drept internaţional; f. - debarcarea cailor
unităţilor de cavalerie de către britanici

43

veterinaria

nr. 40

octombrie - decembrie 2020

Figura 84 – FOIȚA „TRIBUNEI“ - Bucovina: Notițe asupra situației politice, autor George Bogdan
Figura 85 –
Revista „Boabe de
grâu“ fondată de
Emanoil Bucuţia
(stânga); capitolul
„La Huţuli. Între Suceava şi Ceremuş“,
publicat în revista
„Boabe de grâu“ din
anul 1932, p.356364 (mijloc); cartea:
Huțulii o minoritate din Bucovina
(dreapta)

Figura 83 – a. - Emigraţia entniei huţule în nordul Moldovei; b. – articolul intitulat:
Aspecte ale unei reînvieri a identității în Europa de Est: Huţulii și Rutenii din Bucovina;
c. – zone cu populaţie preponderant slavă în sudul Bucovinei

(Fig. 85 stânga şi mijloc). A fost preocupat de cercetări de etnografie și folclor, de
istorie literară și a scris poezie și romane
poetice. Capitolul „La Huțuli. Între Suceava
și Ceremuș“ a fost publicat în revista
„Boabe de grâu“, 1932, p. 356-364.
De-a lungul vremii au apărut mai multe
informaţii, articole, cărţi, monografii etc.
despre etnia huţulă. Astfel, în anul 1998,
istoricul şi arheologul Mugur Andronic,
preşedintele Fundaţiei pentru Dezvoltarea
Societăţii Civile, publică la Suceava, în
Editura „Muzeului Naţional al Bucovinei“
şi a Societăţii culturale „Ştefan cel Mare“,
cartea intitulată: Huțulii, o minoritate din
Bucovina. Lucrarea a apărut cu prilejul a
celei de-a LXXX-a Aniversare a Reîntoarcerii Bucovinei la Sânul Patriei – ROMÂNIA.
Pe o întindere de 104 pagini de text, cu
hărţi şi ilustrate, autorul redă, documentat
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şi sintetic, pagini din istoria zbuciumată
a Bucovinei, dar şi din cultura neamului
românesc şi a celor 12 etnii care au trăit
şi trăiesc pe aceste meleaguri, scoțând în
relief etnia huţulă (Fig. 85 dreapta).
De remarcat faptul că o colecţionară
din Bucovina are, din anul 1962, peste 250
de ouă conservate în ceară. Colecţia de ouă
vechi de peste un secol, „scrise“ în ţinutul
huţulilor, au fost expuse, în premieră, în
Duminica Floriilor, la cea de-a doua ediţie
a „TÂRGULUI DE OUĂ ÎNCONDEIATE“ de
la Moldoviţa (Fig. 86). Un număr de 19
artizani, descendenţi din huţulii bucovineni, au expus ouă închistrite cu motive şi
cromatică tradiţionale, fără urmă de kitsch
comercial. Selecţia expozanţilor a fost
riguroasă, într-o comună cu peste 5.000 de
locuitori, vatră în care majoritatea copiilor,
femeilor şi bătrânelor încondeiază ouăle

pascale. Băieţii şi fetele se bucură de un trai
în natură, cu portul lor tradiţional, trăiesc
departe de freamătul marilor aglomerări
urbane (Fig. 87)
Numele lor a fost, multă vreme, explicat
în mod diferit. Ar veni de la termenul de
huţan, „hutkatese“, săltăreţ, legănat,
nume iniţial dat cailor, extins apoi şi utilizat
peiorativ şi pentru populaţie, este de părere
istoricul bucovinean Mihai Iacobescu.
În prezent, arealul georafic cu cea
mai mare răspândire a acestora se află în
trei raioane din Ucraina, pe cursul Tisei
Albe şi celei Negre (Zacarpatia), valea
Prutului şi a Ceremuşului Negru (Ivano
Francovsk) şi Cernăuţi, de-a lungul cursu
lui Ceremuşului Alb. De asemenea, în
nord-vestul jumătăţii sudice a Bucovinei
istorice, ceea ce în mare corespunde cu
judeţul Suceava de astăzi.
www.cmvro.ro

Asadar, huţulii se pot departaja după
locul unde s-au stabilit cu traiul, în:
transcarpatici, galiţieni şi bucovineni.
Despre etnia huţulă se cunosc astăzi
puţine informaţii, sunt oamenii munţilor,
cu adevărat. Huţulii nu sunt ucraineni,
ruteni sau ruşi, ci o etnie originală, bine
conturată în spaţiul carpatic, fapt dovedit
de numeroasele rezultate ale cercetărilor
istorice. Ca şi ceilalţi munteni din Carpaţii
Nordici, sunt urmaşi ai dacilor liberi,
iar portul, tradiţiile, obiceiurile şi religia
ortodoxă îi apropie mai mult de români
(Fig.88 şi Fig. 89).
Aşa cum s-a mai menţionat, tempe
ramentul vioi şi echilibrat al calului Huţul
nu-l împiedică să fie folosit atât la
Colegiul Medicilor Veterinari din România

Figura 86 – „TÂRGUL
DE OUĂ ÎNCONDEIATE“
de la Moldoviţa

Figura 87 – Copii în portul tradiţional la „TÂRGUL
DE OUĂ ÎNCONDEIATE“ de la Moldoviţa
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Figura 92 – Tatăl meu, Curcă D. Constantin, aflat pe atelajul companiei DISCOM (stânga);
localităţile din preajma oraşului Suceava, traseul I (dreapta-sus); traseul II (dreapta-jos)
Figura 88 – Grup de etnici huţuli şi portul lor în epoca contemporană (stânga);
portul huţulilor în secolul XIX (dreapta)

Figura 91 – Spaţii pentru cazarea turiştilor (sus);
plimbarea cu sania în Bucovina la Lucina, frumuseţea cailor şi harnaşamentelor (mijloc şi jos)
Figura 89 – Ilustrată litografiată cu stema Ducatului Bucovina, ce circula la 1898; se remarcă portul
bucovinenilor de la acea vreme (stânga); stema Ducatului Bucovinei sculptată în lemn (dreapta)

Figura 90 – Calul Huţul fiind încălecat cu uşurinţă de tineret (stânga), acceptând chiar şi copii,
fie vara sau iarna (dreapta)
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călărie cât şi la tracţiune. De asemenea, îi permite să fie un ponei excelent
pentru agrement: rapid şi rezistent,
ambiţios, putând parcurge trasee dificile,
lungi şi obositoare, într-un ritm alert,
fiind dirijat cu uşurinţă de tineret şi chiar
de copii, fie vara sau iarna (Fig. 90).
Calul Huţul este o rasă de ponei foarte
indicată pentru turismul ecvestru, fiind un
cal energic, dar în acelaşi timp uşor de
controlat, sigur, calm, care nu necesită
cunoştinţe de nivel avansat pentru a fi
călărit în siguranţă. În acest sens, în centru Hergheliei Lucina a fost construit pentru turişii interesaţi de turismul ecvestru,
un frumos hotel pentru cazare, precum şi
atelajele specifice pentru plimbarea cu sania pe timp de iarnă, care este o adevărată
www.cmvro.ro

Figura 93 – Casa lui Aron Pumnul din Cernăuţi
(stânga), actualmente strada Aron Pumnul nr. 19,
unde au locuit o perioadă de timp Mihai Eminescu
şi Vasile Bumbac (autorul prezentului articol, Curcă
Dumitru este al treilea din stânga); scrisoarea de
mulţumire trimisă de Mihai Eminescu lui Vasile
Bumbac (dreapta)

desfătare atât pentru oameni cât şi pentru
cai (Fig. 91).

In memoriam

T

atăl meu, Curcă D. Constantin, un
iubitor de animale, îndeosebi de cai,
avea două iepe proprietate personală,
denumite „Lisa“ şi „Tisa“ (denumire de
la cele două sate bucovinene în aval de
Cetatea de Scaun a Moldovei, Suceava:
Lisaura şi Tişăuţi, aşezate pe malul drept
al râului Suceava). A efectuat, între anii
1937-1942, distribuirea tutunului
Colegiul Medicilor Veterinari din România

Figura 94 – Palatul Băncii
Marmorosch Blank

Figura 95 – Acțiune emisă de banca Marmorosch Blank
în anul 1919
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în ţinutul Sucevei, prin Societatea de
Distribuire Comercială din Bucureşti S.A.
„DISCOM“ C.A.M. (Fig. 92). Cele două iepe
au fost rechiziţionate în anul 1942, pentru
nevoile frontului celui de-Al Doilea Război
Mondial.
De regulă, avea de efectuat două
trasee principale pe săptămână.
Primul traseu era: Tişăuţi-LisauraSuceava-Iţcani-Mitocul DragomirneiDragomirna-Pătrăuţi-DărmăneştiMăriţei-Călineşti Enache-Călineşti
Cuparencu-Călineşti VasilacheRomâneşti-Iacobeşti-Dănila-IţcaniSuceava-Lisaura-Tişăuţi. Menţionăm că
satul Călineşti Enache se învecinează în
sud cu satele Măriței și Dărmănești, în
nord cu satul Călinești-Cuparencu și în
nord-vest cu satul Călinești-Vasilache.
Satul Călinești-Cuparencu, comuna
Şerbăuţi, judeţul Suceava, este cunoscut prin faptul că aici a locuit bunicul
poetului național Mihai Eminescu, Vasile
Eminovici. Aici s-a născut tatăl poetului
Mihai Eminescu, George Eminovici, de
unde a plecat mai întâi la moșia boierului
Vasile Balș din Dumbrăveni-Suceava (pe
care istoriografia românească îl așează
alături de marile personalități: Petru Maior,
Gh. Șincai, Ion Budai Deleanu), după care
s-a mutat la Ipotești-Botoșani. În satul
Călineşti-Cuparencu se află casa bunicilor
poetului Mihai Eminescu, datând din anul
1804, casă care, recent, a devenit casă
memorială și a fost dotată cu unele piese
de mobilier și obiecte de epocă. În fața casei a fost amplasat un bust din bronz al poetului Mihai Eminescu, pe un bloc masiv de
andezit; bustul a fost realizat de sculptorul
botoșănean Marcel Mănăstireanu. În anul
2005, satul Călinești-Cuparencu a fost in
clus în circuitul de desfășurare a Festivalului Literar „Mihai Eminescu“, organizat sub
egida Consiliului Județean Suceava.
Cu această ocazie îl amintim şi pe
medicul veterinar ION CUPARENCU care s-a
născut la 8 martie 1810, în Bucovina, satul
Cuparencu-Călinești, actualmente comuna
Șerbăuți, județul Suceava. A urmat studiile
la universitare la Pesta, obţinând diploma
de veterinar în anul 1829, după care a
urmat şi agronomia, la Viena. Fiind pregătit
şi activând în ambele profesii, au apărut
şi unele confuzii. Ion Cuparencu este citat
uneori ca agronom. Din anul 1852, a fost
medic veterinar în Moldova, servind atât în
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Figura 96 – Coperta revistei Scientific Works, C
Series, LIII, 2008, Veterinary Medicine, Bucharest
(stânga); articolul The Huţul horse and the Lucina
stud farm, Suceava County, Romania, la p. 136-144
(dreapta)
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Figura 97 – Manifestarea ştiinţifică „Identificarea,
conservarea şi dezvoltarea biodiversităţii zootehnice şi vetereinare“, de la Casa Academiei Române,
Bucureşti, din 22 mai 2009
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Figura 99 – Coperta Revistei Române de Medicină Veterinară (fondată în anul 1888), serie nouă, vol. 19,
nr. 1/2009 (stânga); cu articolul intitulat: Istoricul calului Huţul – rasă de patrimoniu – şi al hergheliei Lucina
din Judeţul Suceava” de la p.153-172

Figura 98 – Programul manifestării ştiinţifice unde este inclusă şi lucrarea intitulată: „Aspecte inedite ale
istoricului rasei de cabaline Huţul de pe teritoriul României“

Figura 100 – Revista Calul Magazin, 2010, anul III, nr. 14, pe copertă este specificat „istoricul calului Huţul“
(stânga); iar la pag. p. 22-26, este publicată partea I din lucrarea intitulată „Istoricul calului Huţul (rasă de
patrimoniu) şi al hergheliei Lucina, judeţul Suceava“ (dreapta)

Figura 101 – Revista Calul Magazin, 2010, anul III,
nr. 15 (sus); iar la pag. p. 14-18,
este publicată partea II-a din lucrarea intitulată
„Istoricul calului Huţul (rasă de patrimoniu)
şi al hergheliei Lucina, judeţul Suceava“ (jos)

zootehnia ţării Moldovei, cât şi în armata
moldovenească. După unirea Principatelor Române, din anul 1859, îl găsim, în
anul 1865, ca veterinar de regiment clasa
a II-a (asimilat gradului de căpitan) la
Vânători călări. A participat la Războiul
de Independenţă din 1877. Cuparencu a
fost unul dintre primii publicişti veterinari,

medicinei veterinare pentru ferirea şi
lecuirea boaleloru lipicioase alle viteloru
cornute, cailoru, oiloru, remâtoriloru,
pâseriloru dumesnice, câniloru şi altele“.
De Ionnu Cuparencu, Agronomu. Iassi (Tip
lui H. Goldner), 1860. (21 x 14). 47[-50] p. (I
105656). Cu alfabet de tranziţie.
Cel de-al doilea traseu era: Tişăuţi-

se află Casa memorială „Ciprian Porumbescu“, ce este un muzeu memorial
înființat într-o anexă originală a fostei
case parohiale din satul Stupca (azi, satul
Ciprian Porumbescu din județul Suceava).
Familia Porumbescu a locuit în casa
parohială din Stupca, între anii 1865-1884,
acolo poposind marele compozitor

redactând articole şi broşuri de populari
zare. Din evidenţele Bibliotecii Academiei
Române s-au numărat 8 cărţi publicate
de Ioan Cuparencu, într-o perioadă de
16 ani. Una dintre ele (cea din anul 1860)
este considerată prima carte cu subiect de
medicină veterinară publicată în Moldova
și este intitulată „Învăţătură practică a
www.cmvro.ro
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Lisaura-Suceava-Şcheia-MihoveniCostâna-Părhăuţi-Todireşti-HumoreniVarvata-Ilişeşti-Stupca-DrăgoieştiMăzănăieşti-Lucăceşti-Vornicenii
Mici- Stroieşti-Trei Movile-ŞcheiaSuceava-Lisaura-Tişăuţi.
În satul Stupca, din anul 1954 comuna
Ciprian Porumbescu, judeţul Suceava,
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Ciprian Porumbescu (1853-1883) de
fiecare dată când venea în vizită la părinții
săi. Casa memorială a fost construită din
lemn, la sfârșitul secolului al XIX-lea.
Satul Costâna, din comuna Todireşti,
judeţul Suceava, este satul natal al
cărturarului şi patriotului bucovinean
Vasile Bumbac (n. 07 februarie 1837, satul
Costâna, județul Suceava - d. 27 februarie
1918, Suceava). În anuarul liceului nr. 1 din
Suceava, pe anul școlar 1876/1877, „Programm des griech.-orient. Ober-Gymnasiums in Suczawa“, figurează 17 profesori.
Între aceștia se află și Vasile Bumbac, numit
în 1874, care preda română, greacă și latină.
În prezent, școala din Costâna îi poartă
numele, în holul ei găsindu-se un bust al
poetului (precum și poeziile reprezentative
ale acestuia), iar pe soclul bustului lui Mihai
Eminescu din Suceava se află un altorelief
cu chipul lui Vasile Bumbac.
Profesorul Emil Talianu a scos prima
carte dedicată poetului și omului de cultură
Vasile Bumbac, cu titlul „Aproape de
Luceafăr“. Vasile Bumbac este cunoscut în
istoria literaturii ca poet, profesor, director de gimnaziu la Suceava dar, înainte
de toate, prieten al lui Mihai Eminescu.
În anul 1860, Vasile Bumbac a locuit la
Cernăuți, împreună cu Mihai Eminescu, la
profesorul Aron Pumnul (Fig. 93 stânga).
Un eveniment deosebit care l-a copleșit
pe tânărul elev bucovinean Vasile Bumbac
a fost în anul 1861, când a fost arestat de
autoritățile austro-ungare, pentru agitația
făcută în timpul campaniilor electorale.
Au urmat persecuții repetate din partea
autorităților și, ca urmare, Vasile Bumbac
este silit să plece la Blaj, având o bursă
din partea Consiliului de Miniștri de la
București. Se întoarce la Cernăuți, unde, în
anul 1863 se întâlnește cu Mihai Eminescu
care venise pentru a-și ridica „Testimoniul“
cu situația la învățătură (i-a fost eliberat,
cu semnătura directorului liceului).
Împreună, în același an, ajung la Costâna, la
casa părintească a lui Vasile Bumbac. Aici
stau o zi sau două, poartă discuții variate,
dar mai ales despre creațiile folclorice
pe care Vasile Bumbac le avea adunate
în mai multe caiete,din care patru le-a
dăruit lui Mihai Eminescu. Apoi, cei doi
prieteni pleacă pe jos prin satul Mihoveni
și prin satul Șcheia, ajungând la Suceava.
Referindu-se la această vizită la Costâna și
la „plimbarea“ până la Suceava, mai mulţi
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Figura 102 – Volumul Some essays on veterinary history, Proceedings, Editor R.Tamay Başağaç Gül,
Ankara, Turkey, 2012 la al 39-lea Congres Internațional al Asociației Mondiale pentru Istoria Medicinei
Veterinare și al treileaSimpozion Național al Asociației Turce pentru Istoria Medicinei Veterinare și Etică
Profesională, 19-22 Septembrie 2010, Antalia, Turcia (stânga); lucrarea intitulată „History of the Hutul horse
and the Lucina stud farm, Suceava county, Romania“ (dreapta), publicată la p. 221-232

Figura 103 – a. - Programul Şedinţei de Comunicări ştiinţifice din ziua de miercuri 25 septembrie 2013, orele 1100 în aula
universitară „Prof. dr. Aurel Popoviciu“, organizată de Facultatea de Medicină Veterinară din București în colaborare cu Societatea pentru Cultura
şi Literatura Română din Bucovina – Filiala București (stânga); b. – problema ucraineană a fost lămurită de istoricul Ion Nistor (mijloc); c. - românismul în Bucovina

eminescologi români consideră că Mihai
Eminescu a dorit să viziteze satul Costâna
și datorită faptului că familia sa, începând
cel puțin cu străbunicul dinspre tată, Petrea
Eminovici (născut probabil între 17321736) este de origine bucovineană. Familia
Eminovici a trăit fie în satul Călineștii lui
Cuparencu, fie pe moșia boierilor Cârstea
din Costâna.
În luna decembrie a aceluiași an,
1863, tânărul Mihai Eminescu îi trimite o
scrisoare de mulțumire lui Vasile Bumbac
(Fig. 93 dreapta) și o poezie.
În toată perioada studiilor de la Viena,
Vasile Bumbac a continuat prietenia cu
Mihai Eminescu și cu pictorul bucovinean
Epaminonda Bucevschi. Ca urmare
a activității sale militante, a fost ales
președinte interimar al Societății literare
și științifice studențești, vicepreședinte
și membru în secția literară a Societății
„România Jună“. Vasile Bumbac, de-a
lungul vremii, s-a impus în viața culturală
a Bucovinei: vicepreședinte și președinte
al Comitetului central pentru organizarea
sărbătorii de la Putna din 1871; membru
în Comitetul de conducere în Societatea
„Şcoala română“; membru sprijinitor
al Societății de cântare „Ciprian Po-

viața. Este înmormântat în Cimitirul Pacea
din Suceava. Nicolae Iorga l-a apreciat pe
Vasile Bumbac drept întemeietor al școlii
poetice din Bucovina. Prietenia cu Mihai
Eminescu conferă scriitorului și patriotului
Vasile Bumbac o dimensiune specială în
istoria culturală a Bucovinei.
Se cuvine să prezentăm şi informaţii
referitoare la Societatea de Distribuire
Comercială din Bucureşti S.A. „DISCOM“
C.A.M. care a apărut după căderea uneia
din cele mai vechi bănci din România şi
anume Marmorosch Blank. Banca
Marmorosch Blank a fost fondată iniţial
sub formă de casă de bancă, în anul 1848,
în contextul renaşterii politice şi naţionale
a românilor. Sediul ei era într-o căsuţă
din unul din cele mai vechi cartiere ale
Bucureştiului, din strada Blănari, fondată
de Iacob Marmorosch care s-a asociat cu
bancherul Löbel, iar apoi, în anul 1864, cu
Mauriciu Blank.
La data de 01 ianuarie 1874, firma de
negoţ şi import a lui Jacob Marmorosch
se transformă în Banca Marmorosch
Blank et Co., cu un capital de 172.000 lei,
acţionând doar ca instituţie de credit şi
fiind comanditată de Banca „Isac Löbel“
din Viena. De la această dată, Mauriciu

rumbescu“; membru activ și președinte al
Societății „Clubul român“ ș.a. Începând cu
anul 1863, Vasile Bumbac scrie și publică
poezii în calendarele din Bucovina, în
ziarele „Albina“, (Viena), „Glasul Bucovinei“, „Foaia Societății pentru Cultura
și Literatura Română în Bucovina“, în
revistele „Familia“, „Aurora română“,
„Foaie pentru minte, inimă și literatură“,
„Muza română“, „Gazeta de Transilvania“,
„Concordia“, „Revista politică“ etc. Din
anul 1874 și până la sfârșitul vieții, Vasile
Bumbac a ocupat funcția de profesor
la Gimnaziul din Suceava. Multe versuri semnate de Vasile Bumbac au fost
puse pe muzică de compozitori bucovineni precum Ciprian Porumbescu, Isidor
Vorobchievici, Tudor Flondor, Eusebie
Mandicevschi etc. Realitățile vitrege ale
regimului de ocupație austriacă, mediul
cultural cu precumpănire german l-au
determinat pe poet să se ocupe de basme,
balade și legende populare care evocau
trecutul de slavă al străbunilor. Dar nu-și
consumă integral speranța că odată și
odată pământul românesc va fi dezrobit,
iar poporul său „…din lanț scăpat“. S-a
stins din viață la 27 februarie 1918, înainte
de Marea Unire, pentru care a luptat toată
www.cmvro.ro
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Blank renunţă la toate afacerile comerciale,
axându-se pe afaceri strict financiare, de
bancă. În decursul timpului, sediul central al
băncii s-a mutat pe rând, din zona Lipscani
pe strada Doamnei, într-un imobil construit
de celebrul inginer Anghel Saligny, având
ca arhitect pe Petre Antonescu, clădire
construită în stil neoromânesc (Fig.94).
Clădirea, construită între anii 1915-1923,
actualmente se află în sectorul 3.
Edificiul este construit într-o tendinţă
neoromânească formată din mai multe
stiluri: bizantine, gotice, moldoveneşti.
În interior, palatul este decorat în stilul
Art Nouveau şi Art Deco de către Cecilia
Cuţescu Storck. În anul 1993, după un
proiect al arhitectului Tiberiu Boitan,
clădirea a fost extinsă spre Centrul Vechi.
În anii 20 ai secolului XIX, Marmorosch
Blank figura ca cea mai puternică bancă
comercială din România, numărând 25
de sucursale în Regat, printre care şi una
la Olăneşti, dar şi patru în străinătate.
Totodată, Marmorosch Blank controla
circa 115 firme prin intermediul cărora era
puternic legată de marile companii din
Marea Britanie, SUA şi Franţa.
Mai precis, în 1923, banca avea 25 de
sucursale în ţară şi patru în străinatate

(Paris, Istanbul, Viena, New York),
devenind cea mai puternică instituţie
financiară din Romania, cu 115 întreprinderi sub control. Aşa cum era de aşteptat,
a dezvoltat relaţiile create în fosta tabară
a Aliaţilor, dar a menţinut şi contactele
cu Pester Ungarische Kommerzial Bank și
Darmstädter Bank.
Banca Marmorosch-Blank a finanţat
şi prima linie aeriană Bucureşti-Paris, în
anul 1921, şi a contribuit la constituirea
unei companii mixte româno-franceze, de
transport aerian. Se poate spune ca a fost
prima contribuţie a capitalului românesc
la un proiect european.
În 1905, banca a fost transformată
în societate pe acţiuni (Fig. 95), cu un
capital social de 8.000.000 de lei. Ulterior, capitalul băncii a fost sporit până la
125.000.000 de lei. Banca avea relaţii de
afaceri cu puternice grupări bancare germane, austriece, franceze şi americane,
fiind folosită de către acestea drept canal
principal pentru pătrunderea capitalurilor
occidentale în economia României.
Banca Marmorosch Blank a avut mai
multe proprietăţi în Olăneşti. Pe lângă
drepturile deţinute la Obşte, acţionarii
băncii au reuşit să pună mâna
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Figura 104 – Marele erudit al istoriei neamului românesc, Nicolae Iorga (n. 05.06.1871 - d. 27.11.1940), a văzut sub ochii lui cum se naşte
şi cum se destramă ROMÂNIA MARE (stânga); cartea intitulată: ISTORIA ROMÂNILOR şi a CIVILISAŢEI LOR (dreapta)

şi pe o bună parte din staţiunea
vâlceană. Din cauza datoriilor pe care
boierul Bădescu le-a acumulat în timp,
în perioada interbelică, acesta a vândut
băncii toate imobilele pe care le avea în
staţiune. Aceasta le-a stăpânit până la
naţionalizarea din 1948.
În 1923, Aristide Blank a înfiinţat Casa
de editură „Cultura Naţională“ - cea mai
modernă din România acelor vremuri, cu
cea mai nouă tehnologie adusă din Elveţia.
L-a cooptat în conducerea editurii pe reputatul istoric, profesorul universitar Vasile
Pârvan şi a reuşit să joace un rol important
în promovarea valorilor culturii româneşti.
Amintim doar două colecţii apărute
sub îngrijirea „Culturii Naționale“ şi
anume: „Clasicii antici“ şi apoi „Literatura
universală“. Tot din iniţiativa lui Aristide
Blank a apărut lucrarea „La Roumanie
en Images“, cu texte de Nicolae Iorga şi
imagini reprezentative.
Merită menţionat că Aristide Blank a
deschis, la Paris, un magazin de cusături şi
broderii româneşti şi un restaurant pentru
studenţii români. Acesta din urmă era
administrat de Mihai Ralea, preşedintele de
atunci al Asociaţiei studenţilor români din
Franţa.
De asemenea, după Primul Război
Mondial, Blank a pus bazele primului
trust de presă din România, cumpărând
şapte publicaţii, între care şi cotidienele
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„Dimineaţa“ şi „Adevărul“. Nu a neglijat
nici afacerile imobiliare. În anii 19241925, banca a achiziţionat terenurile
dintre actualul bulevard al Aviatorilor şi
Herăstrău şi, cu sprijinul Uzinelor Comunale Bucureşti, a asanat terenul mlăştinos
din nordul Capitalei.
Misterul relaţiilor lui Aristide Blank
cu Regele Carol al II-lea reprezintă un alt
capitol important al activităţii sale. Prietenia
care pare-se că-i unea pe cei doi s-a închegat în 1926, la Paris, unde se „autoexilase“
Carol al II-lea, în urma relaţiei sale cu Elena
Lupescu (Wolf). Pe baza acestei relaţii,
evoluţia lui Aristide Blank a fost rapidă, fiind
numit, în 1930, economistul Casei Regale.
În toamna lui 1931, banca Marmorosch
Blank se afla, surprinzător, în incapacitate
de plată şi aceasta pe fundalul marii crize
economice internaţionale şi a unei serii de
credite nerambursate.
Cu toate insistentele Regelui Carol
al II-lea, banca nu a putut fi salvată,
fiind plasată în situaţie de pre-faliment.
Aceasta şi în condiţiile în care guvernator al Băncii Naţionale Române era rivalul
său, M. Manoilescu, simpatizant al lui
Mussolini. Până în 1940, deponenţii au
fost despăgubiţi în special prin vânzarea
terenurilor băncii din nordul Capitalei.
Chiar dacă influenţa lui Aristide Blank
asupra regelui Carol al II-lea scade după
1932, ea se menţine până în anul 1940,
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Figura 105 – Portul popular bucovinean (stânga); decorul de pe cămăşile huţule şi cu bundiţă decorată cu blaniţă de dihor (dreapta)

poate şi datorită relaţiilor lui cu Elena
Lupescu. În decembrie 1940, avea să fie
ţinta unui atentat eşuat, pus la cale de legionari. Printre acţionarii băncii în această
perioadă se pare că ar fi fost chiar şi regele
Carol al II-lea. Acesta s-ar fi implicat personal în salvarea băncii Marmorosch Blank
de la faliment.
Banca Naţională a României a intervenit însă, i-a preluat debite insolvabile care
se ridicau la 1,6 milioane de lei, salvând-o
de la faliment prin acordarea unor credite
preferenţiale. La sugestia regelui Carol
al II-lea, Administraţia Bucureştiului i-a
cumpărat bancherului Blank un teren din
comuna Otopeni pentru 500 de milioane
de lei.
După căderea băncii Marmorosch
Blank, aceasta a obţinut concesiunea
pentru desfacerea de tutun şi sare, care
au fost până atunci monopolul exclusiv
al Statului. Astfel, Aristide Blank a devenit directorul nou-înfiinţatei societăţi
„DISCOM“ (Societate de Distribuire
Comercială din Bucureşti S.A. „DISCOM“
C.A.M.), ce se ocupa cu comercializarea
produselor Monopolului Statului (sare,
tutun etc.), fiind, de altfel, un adept al
intervenţiei active şi inteligente a Statului în economie. Aici, un adjunct al său
a fost omul de afaceri C. Bursan, agent
dublu al Abwehrului german şi al
Intelligence Service.
www.cmvro.ro

Figura 106 – Fotografie realizată în anul 1825
de Joseph Nicéphore Niépce, reprezentând băiatul
cu calul (stânga); autorul prezentului articol, Curcă
Dumitru, pe esplanada „Muzeului de Artă Modernă
şi Contemporană din Strasbourg“ - inaugurat în
noiembrie 1998, se observă staruia ecvestră.

Societatea DISCOM, cea care a preluat,
în numele băncii, monopolul statului
în domeniul tutunului şi ţigărilor, s-a
angajat să achite creditul acordat de către
BNR într-un termen de 14 ani. Banca
Marmorosch Blank a reuşit astfel să se
menţină până în 1948 (anul împlinirii a
100 de ani de la înfiinţare), când a fost
naţionalizată de puterea comunistă care
a fost instalată la conducerea statului
român, sub presiunea tancurilor sovietice
şi sub privirea îngăduitoare a Occidentului.
Între 1945 şi 1948, banca şi Editura
„Cultura Naţională“ şi-au reluat activitatea, ambele instituţii căzând apoi victime
ale naţionalizării.
Colegiul Medicilor Veterinari din România

În 1946, Aristide Blank a plecat în
Occident pentru a restabili contactele cu
finanţele internaţionale (Paris, Londra, New
York). În ciuda sfaturilor prietenilor săi, de a
rămâne în străinătate, în ianuarie 1947 s-a
întors în ţară. De ce nu i s-a intentat proces
imediat după 1947 de către comunişti?
De exemplu, Max Auschnitt a fost trimis
în proces în octombrie 1948, însă a reuşit
să fugă în străinătate. În schimb, Aristide
Blank, împreună cu N. Malaxa au fost trimişi
de Ion Gheorghe Maurer (adjunctul lui
Gheorghe Gheorghiu Dej), în anul 1947, ca
reprezentanţi economici ai guvernului pentru contacte cu Occidentul, fapt neagreat
de gruparea moscovită. Se spune că a fost

salvat iniţial de Ana Pauker care a lucrat,
după Primul Război Mondial, la „Adevărul“,
ziar la care şi socrul acesteia era acţionar
important.
În aprilie 1952, Aristide Blank a fost ares
tat şi condamnat la 20 de ani de temniţă
grea. A fost închis la Jilava şi la Piteşti. În
urma unui recurs, procesul s-a rejudecat şi
a fost achitat. În martie 1958, graţie sprijinului unor persoane influente din Occident,
Aristide Blank a primit permisiunea de a
pleca la Paris. Era deja grav bolnav. După ce,
în august 1958 a reuşit să se restabilească
în urma unei crize cardiace, la 01 ianuarie
1960, exact în ziua în care împlinea 77 de
ani, Aristide Blank înceta din viaţă.
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Lucrări publicate despre
calul Huțul

D

e-a lungul timpului, s-au publicat
lucrări referitoare la calul Huţul şi
anume:
1. Articolul elaborat de Curcă
Dumitru, în limbă engleză, intitulat: „The
Huţul horse and the Lucina stud farm,
Suceava County, Romania“. Publicat în:
Scientific Works, C Series, LIII, 2008,
Veterinary Medicine, Bucharest, p. 136144; ISSN 1222-5304 (Fig. 96).
2. Referatul ştiinţific comunicat de
Curcă Dumitru la: Manifestarea ştiinţifică
„Identificarea, conservarea şi dezvoltarea
biodiversităţii zootehnice şi veterinare“,
ce s-a desfăşurat la Casa Academiei
Române, Bucureşti, 22 mai 2009 (Fig. 97),
intitulat: „Aspecte inedite ale istoricului
rasei de cabaline Huţul de pe teritoriul
României“ (Fig. 98).
3. Lucrarea redactată de Curcă Dumitru, intitulată: „Istoricul calului Huţul
– rasă de patrimoniu – şi al hergheliei
Lucina din Judeţul Suceava“, publicată în
Revista Română de Medicină Veterinară,
vol. 19, nr. 1/2009, p.153-172, ISSN: 12203173 (Fig. 99),
4. Date intereante despre „Istoricul
calului Huţul (rasă de patrimoniu) şi al
hergheliei Lucina, judeţul Suceava“, au
fost inserate şi în paginile revistei Calul
Magazin, apărută la Editura Tracus Arte
(ce include revistă şi almanahuri, cultură
ecvestră, cărţi), editată pe un număr
de 66 pagini, format A4, color, pe coală
velină. Partea I din istoricul calului Huţul a
apărut în revista Calul Magazin, 2010, anul
III, nr. 14, p. 22-26 (Fig. 100), cu fotografii
color, majoritatea originale, numerotate
de la 1 la 13; iar partea a II-a a apărut în
numărul următor al revistei Calul Magazin,
2010, anul III, nr. 15, p. 14-18 (Fig. 101), cu
fotografii color numerotate de la 14 la 25.
5. La cel de-al 39-lea Congres
Internațional al Asociației Mondiale
pentru Istoria Medicinei Veterinare și al
treileaSimpozion Național al Asociației
Turce pentru Istoria Medicinei Veterinare
și Etică Profesională, 19-22 Septembrie
2010, Antalia, Turcia (Fig. 102 stânga), ce
s-a ţinut la Hotel Papillon Ayscha, Antalya
Belek - Turcia, echipa de autori români
formată din: Dumitru Curcă, Ioana Cristina
Andronie şi Viorel Andronie, a comunicat
şi publicat lucrarea intitulată: „History
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Figura 107 – Deplasarea s-a făcut cu unica mea maşină, Dacia 1310, B 35 CDD. Curcă Dumitru aşezat pe
balustradă lângă autoturismul Dacia

Figura 110 – Posterul intitulat: „History of the Hutul horse and the Lucina stud farm, Suceava county, Romania“. A fost aruncat din spaţiul Laboratorului de Fiziopatologie, cu ocazia aşa zisei „reabilitări“
a spaţiilor disciplinei.

Figura 108 – În documentarea „turistică“ am fost însoţit de soţie, Doina-Ileana

of the Hutul horse and the Lucina stud
farm, Suceava county, Romania“ (Fig.
102 dreapta). Lucrarea a fost publicată
în: Some essays on veterinary history,
Proceedings, Editor R.Tamay Başağaç Gül,
Ankara, Turkey, 2012, p.221-232, ISBN
978-605-136-064-5, Tr.
6. Comunicarea intitulată: „Huțulii
și huțanii din Bucovina“ (Fig.103 a) a fost
prezentată de Prof. univ. PhD, DVM, Curcă
Dumitru, în Şedinţa de Comunicări ştiinţifice

din ziua de miercuri 25 septembrie 2013,
orele 11.00 în aula universitară „Prof. dr.
Aurel Popoviciu“, organizată de Facultatea
de Medicină Veterinară din București în
colaborare cu Societatea pentru Cultura şi
Literatura Română din Bucovina – Filiala
București. Cu acest prilej s-a prezentat şi
tendinţa de deznaţionalizare a românilor
bucovineni, unde s-a încercat şi slavizarea
băştinaşilor (Fig. 103 b) care erau pe acele
meleaguri înainte de venirea lui Dragoş,
www.cmvro.ro

descălecătorul Moldovei, ce a fost probabil
la 1359 după unele izvoare (Fig. 103 c).

Calul moldovenesc

D

espre vestitul cal moldovenesc care
a intrat cu desăvârşire în istorie, în
cartea sa: „Istoria românilor şi a civilisaţei
lor“ (Fig. 104), reputatul istoric Nicolae
Iorga (n. 05.06.1871-d. 27.11.1940) remarca un proverb din Orient ce spunea că
„nu este nimic mai frumos pe lume decât
Colegiul Medicilor Veterinari din România

să vezi un flăcău persan pe un cal moldovenesc“. „Lupul fuge în pădure, huţulul
fuge la deal“ – spune o zicală huţulă, cu
un sens evident acum.
Sigur este că sunt nişte mari beţivi,
nişte stricaţi fără pereche şi că „mor după
cârpe roşii“ – spunea istoricul Nicolae
Iorga despre ei. Dar, stricaţi nu sunt,
haine roşii nu mai poartă de mult, numai
sumane negre bucovinene, iar costumele
populare din zonă sunt de fapt concesii

rădăuţene-câmpulungene, cu motive
preluate, decorate cu blăniţă de dihor, mai
mândră, dar diferită de pieptarul simplu
cu blăniţă de miel al huţulilor.
Cât despre iile huţule, Tancred
Bănăţeanul scria în anul 1975: „Spre
deosebire de majoritatea ornamentelor de
pe iile româneşti din Bucovina, care par
desenate, pictate, decorul de pe cămăşile
huţule pare dăltuit” (Fig. 105).
În crâşme, ce uneori pot fi şi trei pe o
distanţă de numai câteva sute de metri,
nu sunt mai mulţi închinători ai paharului
decât în alte părţi ale României rurale şi de
ce nu, şi ale celei urbane, mai ales după
carantina şi autoizolarea impusă de
COVID-19, când a crescut consumul de
băuturi alcoolice în izolare, însă aici, în
cârciumă, fiecare dă de băut altuia, iar
altul dă de băut fiecăruia, rândurile de
horincă ieftină se succed, iar drumul
către casă îl găseşte, sigur şi singur, calul
HUŢUL, pentru că stăpânul doarme liniştit
în căruţa cu coşul plin cu fân.
Prima fotografie cunoscută, a fost
realizată în anul 1825 de Joseph Nicéphore
Niépce, reprezentând băiatul cu calul
(Fig. 106 stânga), iar în Arta modernă
şi contemporană a avut drept sursă de
inspiraţie – calul, pentru faţada “Muzeului de Artă Modernă şi Contemporană
din Strasbourg“- MAMCS, construit de
arhitectul Adrien Fainsilber şi inaugurat în
noiembrie 1998, iar Statuia ecvestă a fost
realizaăt de Paladino (Fig. 106 dreapta).
Huţulul este astăzi o rasă
independentă, unică, iar din anul 1979
rasa face parte din Fondul Genetic al
raselor de animale originale şi primitive
al FAO. Iar în scopul prezervării rasei, s-a
înfiinţat în 1994, Federaţia Internaţională a
Huţulului (H.I.F.).

Addenda

n vederea elaborării prezentei lucrări,

Î a fost necesară şi realizarea unei

documentaţii la faţa locului, adică la
Herghelia Lucina, comuna Moldova-Suliţa,
judeţul Suceava, dar, cu toate că am
solicitat sprijin material la diverse instituţii
de învăţământ superior şi de cercetare,
precum şi la unele asociaţii şi societăţi
profesionale, sub scuza „nu avem fonduri
căci sunteţi pensionar“, acţiunea s-a
realizat din folosirea resurselor pecuniare
din pensia mea.
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Figura 109 – Dr. medic veterinar Jecalo Petru, la masa de lucru din biroul primăriei comunei Moldova-Suliţa,
judeţul Suceava, confratele nostru, edil fiind la a treia legislatură
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Deplasarea de la Bucureşti spre
Moldova-Suliţa, din judeţul Suceava,
s-a făcut cu unica maşină, Dacia 1310,
înmatriculată B 35 CDD (Fig. 107),
împreună cu soţia, Doina-Ileana (Fig.
108), iar la faţa locului am primit sprijinul
fostului meu student, dr. medic veterinar Jecalo Petru, ce deţine şi funcţia de
primar, edilul fiind la a treia legislatură
(Fig. 109), precum şi a soţiei sale, doamna
Mariana.
Pe baza materialului documentar şi
informaţiilor acumulate, s-a conceput
şi executat un frumos poster în limba
engleză (Fig. 110) care, din anul 2010 a
oferit informaţii celor interesaţi de calul
Huţul, iar apoi, în luna martie 2020, a
fost aruncat din spaţiul Laboratorului
de Fiziopatologie, cu ocazia aşa zisei
„reabilitări“ a spaţiilor disciplinei de
Fiziopatologie.
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