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Dreseaz\-]i frica
Cum evit\m conflictul 

cu cel mai bun 
prieten al omului

Disputa `ntre cei care iubesc câinii [i cei care se tem de câini a `ncins spiritele `n societatea
româneasc\. Indiferent ce solu]ie va fi adoptat\, este cert c\ va trebui s\ mai convie]uim o
vreme cu animalele abandonate pe str\zi. Cum s\ evit\m ”conflictele”? Ce trebuie s\ facem,
dup\ o mu[c\tur\? Iat\ ce spun un instructor canin recunoscut pentru rezultatele sale [i un
medic care lucreaz\ la Centrul Antirabic al Institutului Na]ional Matei Bal[.

Marea majoritate a acestora sunt

animale s\n\toase fizic [i psihic, a[a c\

nu trebuie s\ ne a[tept\m s\ ne atace

f\r\ motiv sau ne transmit\ boli, ne

spune Vlad Popescu, instructor canin la

Clubul Câinilor Utilitari ( www.caini-

utilitari.ro). Selec]ia natural\ este destul

de dur\, astfel c\ indivizii care au defecte

sau care contracteaza boli severe nu

supravie]uiesc. Comportamentul câinilor

trebuie interpretat din perspectiva

biologiei [i nu conform a ceea ce ne

imagin\m noi ca fiind moral, normal sau

de dorit. Cei care spun c\ un câine a

mu[cat "nejustificat" se refer\, de fapt, la

o justificare specific\ modului de gândire

uman [i nu la realitate. Num\rul de

incidente neprovocate este insignifiant din

punct de vedere statistic, consider\ dl.

Vlad Popescu.

Ce trebuie s\ [tim
despre ”maidanezi”

Ce nu trebuie s\ facem

1
}ipetele, mi[c\rile bru[te, reac]ia violent\, `ncercarea de a-i

lovi sau de a arunca pietre, ridicarea mâinilor sunt

comportamente care `i provoac\ pe câini, prin caracterul lor

amenin]\tor. Aceste manifest\ri tr\deaz\ [i sl\biciune. Orice

individ care amenin]\, dar `n acela[i timp d\ de `n]eles c\

este slab, va deveni victim\.

2
Fuga, retragerea gr\bit\, ocolitul evident sunt lucruri care

declan[eaz\ instinctul de vân\toare, deci `i invit\ s\ ne

urm\reasc\.

3
Bicicletele, rolele, skateboard-urile sunt amenin]\toare când

se apropie de câini [i declan[eaz\ instinctul de vân\toare

atunci când se `ndeparteaz\ de ei. Cel mai bine ar fi ca,

atunci când ne apropiem de o hait\ necunoscut\, s\ ne d\m

jos sau s\ `ncetinim pân\ la viteza normal\ de mers pe jos.

4
Privitul `n ochi este o amenin]are la toate mamiferele

superioare.

5
Pericolul cel mai mare este EZITAREA. Orice gest aparent

normal, dac\ este `nso]it de ezitare, provoac\ suspiciune [i

tr\deaz\ sl\biciune - exact combina]ia pe care  dorim s\ o

evit\m.
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Nu doar câinii, ci [i pisicile pot
transmite rabia. Zece la sut\ dintre
persoanele vaccinate la Matei Bal[ au
fost mu[cate de pisici. {obolanii sau
liliecii sunt de asemenea vectori ai
virusului turb\rii. Rabia este o boal\
mortal\ `n lipsa vaccin\rii, cu o
perioad\ de incuba]ie de la 4 zile la
câ]iva ani. ”~n medie, boala apare
dup\ 1-2 luni de la momentul `n care
se produce mu[c\tura, dac\ nu se
face vaccinarea, ne spune dr. George
Tocan. Virusul avanseaz\ de-a lungul
filetelor nervoase, spre creier, de
aceea este important locul unde a
p\truns `n corp. Dac\ e o mu[c\tur\
de fa]\, perioada de incuba]ie e mai
scurt\, dac\ mu[c\tura e la picior,
dureaz\ mai mult incuba]ia. Ce este
important de [tiut este c\ s-a renun]at

la a[a numita vaccinare `n burt\.
Vaccinul modern se administraz\ `n
bra], fiind necesare cinci doze, câte
una la 3, 7, 14 [i 28 de zile  de la
momentul primei injec]ii. Nu
`ntotdeauna este necesar\ vaccinarea.
De exemplu, dac\ animalul este
cunoscut [i poate fi urm\rit 14 zile,
asigurându-ne c\ nu a murit `n acest
interval. Sau dac\ nu a fost o
mu[c\tur\ profund\, `n care s\ curg\
sânge, ci doar un a superficial\. Dar,
acest lucru e stabilit numai de c\tre
medic, iar vaccinarea `mpotriva
tetanosului este obligatorie. De altfel,
tetanosul e [i cel mai important risc `n
cazul mu[c\turilor. Vaccinul antirabic
asigur\ o protec]ie de 5 ani, din
momentul vaccin\rii, cel antitetanos
doar 1 an”.

Mi[c\rile bru[te percepute ca o amenin]are
Pentru câini nu exist\ str\zi, ghene, intr\ri `n bloc sau

biciclete, ci resurse, teritorii, stimuli [i actori. Pentru un
câine, un copil pe biciclet\ nu e nici un trecator nevinovat,
dar nici unul vinovat, ci pur [i simplu un obiect care se
mi[c\ destul de repede `ncât s\-i declan[eze instinctul de
vân\toare. 

Un om beat sau un aurolac nu sunt "oameni cu suflet
r\u", ci indivizi care nu se mi[c\ natural. Prin asta par

imprevizibili, deci sunt trata]i ca o amenin]are. 
Noaptea, câinii nu sunt deranja]i de oamenii care trec

pentru c\ le-ar strica somnul. Fiind obi[nui]i s\ vad\ mai
pu]ini oameni noaptea, atunci când trece o persoan\ se
tem mai tare [i latr\ pentru a o goni.

Câinii nu simt frica prin miros, a[a cum se crede.
Stimulul principal `n interac]iunea cu omul este v\zul. Astfel,
dac\ noi nu afi[\m frica, ei nu o vor percepe. 

Ce trebuie 
s\ facem

1 – Atitudinea recomandat\
este SIGURAN}A DE SINE. Nu e
neap\rat nevoie s\ o sim]im, dar
trebuie s\ o afi[\m. Gesturi clare [i
calme, pozi]ia corpului dreapt\,
mimica fe]ei calm\ [i `ncrez\toare,
chiar nep\s\toare.  ~n acest fel
transmitem non-verbal mesajul c\
nu `ncerc\m s\-i amenin]\m, dar
ca suntem perfect capabili s\ ne
ap\r\m.

2 - S\ ]inem mâinile pe lâng\
corp sau `n buzunare.

3 - S\ le respect\m spa]iul
personal. S\ nu trecem peste ei, la
câ]iva centimetri etc. S\ `i ocolim
cât mai natural, f\r\ s\ d\m
senza]ia de ezitare.

4 - S\ le dam senza]ia c\ nu `i
lu\m `n considerare. De[i `i
supraveghem, s\ d\m senza]ia c\
ne uit\m `nainte, pe deasupra lor,
s\ p\rem preocupa]i de altceva.
Observa]iile personale au ar\tat c\
vorbitul la mobil este un factor
lini[titor pentru câini, deoarece
distrage subiectul uman de la
situa]ia prezent\, f\cându-l s\ se
comporte natural.

5 – Când vorbim cu câinii s\ o
facem ca [i cum am fi st\pânii lor,
cu un ton dojenitor, blând [i lipsit
de agresivitate, astfel `ncât s\ ne
asocieze cu un actor dominant.

Noul vaccin antirabic: cinci injec]ii, 
`n mân\

Proprietarii de animale pot s\ ”umanizeze” câinii care par periculo[i. Nimeni nu se
sperie de un chihuaua sau de un pechinez, dar reac]ia `n fa]a unui dog argentinian
poate fi atât de puternic\ `ncât `l face pe animal s\ o perceap\ ca pe o inten]ie de
atac din partea omului. Solu]ia: o cravat\, un dispozitiv caraghios, gen antenu]e,
sau o [epcu]\ de soare pe care unii câini le poart\ cu pl\cere. Dintr-un agresor
feroce, cum era perceput, câinele se transform\ `ntr-un companion amuzant, care
stârne[te râsul trec\torilor. 

Sfaturi pentru copiii  `ncol]i]i de o hait\
1 Ne oprim [i b\g\m mâinile `n buzunar;
2 ~mpingem u[or burta `nainte;
3 A[tept\m pân\ se calmeaz\ din l\trat (sigur se vor calma);
4 ~ncepem s\ ne retragem u[or, având grij\ s\ nu `i privim direct `n ochi;
5 Dac\ iar `ncep s\ latre, ne oprim [i repet\m comportamentul.
Câinii se vor calma [i `n maxim 3 minute ne vor l\sa `n pace!
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