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Dragi copii,
În acest caiet aﬂați câte ceva despre animale: cum trăiesc, cum se înțeleg unele cu
altele și ce necesități au. Deși oamenii și animalele conviețuiesc, adesea știm prea puțin
despre animale, precum câini și pisici. De aceea uneori nu le putem înțelege corect.
În foarte multe privințe ele ne sunt foarte asemănătoare!
Pentru a înțelege ce simt cu adevărat animalele este important să petrecem timp cu
ele și să le îngrijim. Nu credeți și voi asta? În acest caiet veți putea găsi o mulțime de
informații care vă vor ajuta să vă îmbunătățiti cunoștințele despre animale, ﬁințe
fascinante, inteligente, sensibile și foarte amuzante!
Chiar dacă probabil știți deja multe lucruri și poate chiar aveți animale acasă, veți
putea învăța noi lucruri interesante despre prietenii voștrii.
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cu cât ştiţi mai multe despre animale, capacităţile şi comportamentul acestora, cu atât mai bine
puteţi recunoaşte cât de complexe şi unice sunt animalele. Aici veţi găsi câteva informaţii grozave.
Delﬁnii au salvat de la înec naufragiaţi. Aceştia pot purta
oamenii la suprafaţa apei pe distanţe mari.
Castorii trăiesc în comunităţi complex organizate. Aceştia
îşi construiesc casa şi îşi fac provizii.
Boii şi vacile moscat construiesc un cerc de protecţie în
jurul viţeilor lor în timpul unei furtuni sau în caz de orice
alt pericol.

ce găsiţi în acest caiet:
Lumea minunată a animalelor .................................................................................................................................. 3
Pagini de colorat: din negru – alb puteţi face culoare!...................................................................................... 4
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Limba câinilor ............................................................................................................................................................. 9
Poveştile animalelor ................................................................................................................................................ 10
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Testaţi-vă cunoştinţele despre animale ............................................................................................................ 16
Pentru distracţie: Mască de câine ...................................................................................................................... 17
Benzi desenate: O viaţă de câine ........................................................................................................................ 19
Uniţi cifrele + informaţii despre ediţie ............................................................................................................. 31

Elefanţii pictează de plăcere. Pentru acest lucru au
nevoie de crenguţe sau de bucăţi de pietre, pe care le
ţin cu trompa.
Urangutanii construiesc acoperişuri pentru
a-şi proteja de ploaie locurile în care dorm.
Frunzele mari le servesc drept umbrelă.
Dendroica striată, o pasăre cântătoare din
America, poate zbura din Canada în America
de Sud şi înapoi. Aceasta se întoarce în exact
acelaşi cuib, pe care l-a părăsit înainte de
venirea iernii.
Pinguinii regali de sex masculin păzesc ouăle femelei,
le clocesc şi le protejează de frigul din Antartica,
timp de două luni, fără a avea hrană în tot acest timp.
Peştii „electrici” şi ţiparii pot produce impuls de
curent şi un câmp electric în jurul corpurilor lor.
Astfel se pot orienta, pot ameţii inamicii şi se pot
înţelege unii cu alţii.

ACEST CAIET CONŢINE:
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PaGini De
COlORaT!
Din negru şi alb puteţi face culoare! Luaţi un
creion colorat şi coloraţi animalele şi plantele.
Cu siguranţă cunoaşteţi deja pisicile şi câinii,
deoarece aceştia trăiesc adesea cu oamenii.
Pozele cu elefanţii şi papagalii îi arată în
habitatul lor natural. Dacă nu ştiţi ce culori
au animalele, puteţi să găsiţi la bibliotecă mai
multe detalii despre acestea şi viaţa lor sau
puteţi să vă întrebaţi profesorul!

AŢi cĂ
i
şt Câinii potote pe

Câinii sunt înrudiți cu lupii – ați auzit vreodată un câine cum urlă la o sirenă? Oamenii și câinii trăiesc
împreună de peste 12.000 de ani. Aceştia sunt de diferite mărimi și culori. Ca și oamenii, nu este
important cum arată, ci caracterul și prietenia pe care o oferă. Câinii au nevoie de apă proaspătă,
de o alimentație sănătoasă, de un cămin plin de iubire și atenție, dar mai ales de prieteni ca voi!
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De mii de ani oamenii trăiesc în compania pisicilor. Pisicile torc la mângâierile pline de iubire,
poalele calde, un pat moale şi călduros, sau un loc însorit la fereastră. Acestea iubesc să pândească
mingiuţe din hârtie sau să ascundă cartoane. În cazul în care aveţi acasă o pisică, mângâiaţi-o
și jucați-vă cu ea în mod regulat.
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Elefanţii trăiesc în grupuri mici. În ﬁecare zi merg mulţi kilometri pentru a găsi hrană şi apă. La circ şi la gradina
zoologică sunt folosiţi pentru a căra oameni în spate sau pentru a face trucuri periculoase. În restul timpului sunt
de cele mai multe ori legaţi de picioare. Daca nu mergeţi la astfel de "spectacole cu animale" le arătaţi clar celor
de la gradina zoologică şi circarilor că sunteţi împotriva legării elefanţilor asemenea bicicletelor.
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Papagalilor le place să stea împreună
cu alți papagali. Cu vocea lor puternică pot conversa
unii cu alții printre copaci. Papagalii nu trebuie să stea
închiși în cuști, ci să ﬁe liberi, undeva unde pot ﬁ împreună cu alte specii asemănătoare lor.
Luptați pentru papagali! Încercați să le explicați oamenilor care au papagali că trebuie să se ocupe
mult de aceștia și să le ofere spațiu suﬁcient pentru a putea zbura, pentru a se putea mișca. Aceștia
trebuie să se asigure că în locuință toate geamurile sunt închise. Dar cel mai bine pentru papagali
este să trăiască în libertate! Ei au nevoie de specii similare lor pentru a ﬁ fericiți.
7

un PRieTen
TRu ViCTOR!
Pen

Victor îţi doreşte de mult timp un câine.
Împreună cu părinţii şi sora lui, se gândeşte
dacă familia are timp pentru un câine, şi
dacă îi poate oferi atenţie. Aceştia caută
împreună informaţii în cărţi – deşi Vania are
nouă ani şi este deja mare, părinţii trebuie
să îl ajute să se ocupe de un câine. În cele
din urmă se hotărăsc să adopte un câine
care va ﬁ un nou membru al familiei.

Din păcate Victor şi familia sa nu pot să le
ofere un cămin nou tuturor căţeilor, ci numai
unuia. Le atrage atenţia un câine maidanez,
care pare trist şi speriat. Dar ochii săi sunt
foarte prietenoşi! După ce familia a petrecut
puţin timp cu căţelul şi s-au înţeles bine,
l-au luat acasă cu ei pe noul lor prieten.
Victor şi Olga hotărăsc împreună să
numească căţelul Bărbos. La început Bărbos
este încă puţin fricos. Dar toţi ştiu că
probabil Bărbos a păţit ceva rău; acesta
are nevoie de timp pentru a-şi recâştiga
încrederea. După cateva săptamani, întreaga
familie nu mai poate sta fără Bărbos! Toţi îl
iubesc şi el îi iubeşte. Însă încă îi mai este
puţin frică.

Astfel merg împreună la un adăpost pentru
câini, deoarece acolo multe animale aşteaptă
un cămin nou. La adăpostul de animale Victor
s-a întristat. Numeroşi căţei aşteaptă în
cuşti mici; mulţi latră, aleargă încoace şi
încolo sau se învârtesc în cerc. Olga s-a
speriat puţin – ea are abia patru ani.
Şefa adăpostului de animale se bucură de
faptul că Victor şi familia sa au venit la
adăpost. Aceasta le explică celor doi copii
că şi multor câini le este frică – şi toţi sunt
trişti! Câinii nu vor să se aﬂe în adăpost. Au
avut ghinion în viaţă şi speră la o nouă şansă.
De aceea este mult mai bine să adopţi un
câine decât să îl cumperi.

Victor este fericit; are un prieten nou! Şi
Bărbos este la fel de fericit, căci are o
familie nouă!

LimBA cÂiNiLOr
Știaţi că şi câinii vorbesc?

Pentru că nu vorbesc limba noastră, îşi folosesc corpul pentru a comunica. Grozav, nu-i aşa?
Pentru a înţelege ce vor să spună câinii, este important să ﬁm atenţi la comportamentul lor.
Astfel se pot evita neînţelegerile.

ştiŢi ce vor SĂ SPunĂ
cÂinii Din AceSte imAGini?
Puneţi un x în fața răspunsului care credeţi că este corect. Rezolvarea se
găseşte în partea de jos a acestei pagini – împreună cu indicii despre cum
să te comporţi cel mai bine.
☐ este agresiv – atenţie!
☐ vrea să se joace cu tine
Partea din faţă a corpului este lăsată mai jos decât partea
din spate; câinele dă din coadă şi te priveşte cu atenţie.

☐ doarme sau este relaxat
☐ îi este frică de tine sau este supus
Câinele stă întins pe jos şi are capul lăsat; şi coada este jos.

☐ îi este frică
☐ îl doare burta
Spatele este arcuit, coada este trasă, urechile sunt
lăsate; câinele a coborât capul uşor şi privirea sa este
incertă.

☐ este nerăbdător
☐ este agresiv
Corpul este tensionat, câinele îşi arată dinţii şi mârâie,
părul este zbârlit pe spate şi îşi ţine coada sus.

REZOLVARE: 1. Acest câine ar vrea să se joace cu tine. Dar ai grijă să nu devină agresiv. 2. Acest câine doarme
sau este relaxat. Atenţie: dacă îl mângâi, fără să te vadă, se poate speria şi eventual muşca. 3. Acestui câine îi este
frică. Asta înseamnă că trebuie lăsat în pace dacă nu îl cunoşti. 4. Acest câine este într-o dispoziţie proastă şi te
avertizează. Nu te duce în niciun caz la el şi nu îl privii în ochi. Pleacă încet, dar nu fugi şi nu face mişcări bruşte cu
mâinile.
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Poveşti cu animale: animalele ca eroi şi salvatori de vieţi!

Acum puteţi citi două povești interesante despre animale care au ajutat oamenii. Gândiţi-vă
cum simt animalele, cum se înţeleg şi cum se comportă. Oamenii pot plânge după alte persoane
de care le este dor, se pot insulta, pot râde împreună sau pot da dovadă de eroism. Nu se
întâmplă la fel uneori şi cu animalele?

PurcELuşuL PriSciLLA SALVEAZĂ
uN BĂiEȚEL mic DE LA ÎNEc
Carolina Brateş şi ﬁul ei în vârstă de 11 ani,
Darius, au mers într-o zi caldă de iulie a
anului 1984 să facă baie într-un lac. Împreună
cu ei se aﬂa Priscilla, o purceluşă de două luni
şi circa zece kilograme, care era crescută
de familie. Spre deosebire de Darius, Priscillei
îi plăcea mult apa şi era o înotătoare
excepţională. Ore întregi s-au jucat Darius
cu mama sa şi cu Priscilla de-a v-aţi ascunselea
pe marginea lacului. În cele din urmă băiatul
a obosit, iar Carolina Brateş a început să
împacheteze costumele de baie. Când s-a
întors la ﬁul său l-a văzut departe pe lac.
Acesta dădea agitat din mâini. Femeia a fugit
imediat în apă şi a început să înoate spre el.
Acelaşi lucru l-a făcut şi Priscilla. Deşi
animalul era obosit de la atâta joacă, ajunse
primul la băiat. Darius s-a prins strâns de ea,
dar ﬁindcă era panicat, o strânsese prea tare

şi ambii au intrat la fund. Deoarece era
mult mai greu decât purceluşul, erau cât pe
ce să se înece amândoi. Cu toate acestea,
Priscilla se luptă cu disperare să iasă din
nou la suprafaţa apei, ceea ce a și reuşit în
ﬁnal. Darius se agăţă de corpul mic al
Priscillei şi animalul înotă cu el înapoi la mal.
Ca toţi purceii, Priscilla are o memorie
extraordinară și după mulţi ani de la
această experienţă, devenea agitată când
vedea un copil mic jucându-se în apropierea
apei.
Pentru fapta sa eroică, Priscilla a fost
onorată cu o zi care îi poartă numele: ziua
purceluşului Priscilla
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În timpul unei furtuni de zăpadă în decembrie
1919 vasul „Ethie” s-a lovit de stânci înainte
de a ajunge pe coasta provinciei Newfoundland
din Canada. 93 de oameni au privit neajutoraţi
cum marea furioasă azvârle vasul către stânci.
Echipajul a încercat să arunce oamenilor de pe
mal parâma de legare, dar fără succes.
Atunci unul din membrii echipajului a luat
parâma şi a sărit în apă, pentru a înota la mal.
A fost însă aruncat în marea agitată şi s-a
înecat. Căpitanul avea un câine, numit Tang,
care îl însoţea în toate călătoriile. Tang, aşa
cum credea căpitanul, era ultima speranţă
pentru oamenii de pe vas. Acesta i-a dat
câinelui parâma şi l-a lăsat să sară în apă,
pentru a o duce la mal. În valurile puternice şi
furtuna furioasă era extraordinar de greu
pentru câine să se ţină la suprafaţa apei.

A trebuit să lupte împotriva curentului
puternic, în timp de îi intra apa în ochi şi
urechi. Dar nu a renunţat şi a înotat mai
departe, până a ajuns la mal. Oamenii de acolo
au fugit la el şi au adus câinele obosit pe
uscat. I-au luat parâma din gură şi au ﬁxat-o
de un pilon. Acum putea ﬁ tras la mal
vasul care se scufunda. Cei 92 de oameni de
pe vas au fost salvaţi. Ştirile nu au anunţat
nimic despre ce a făcut Tang când a ajuns
la mal. Dar vă puteţi imagina că i-a aşteptat
cu nerăbdare şi i-a salutat prietenos dând
din coadă pe ﬁecare. Renumita societate de
asigurări din Londra Lloyd‘s i-a acordat lui
Tang o medalie pentru curaj, pe care acesta a
purtat-o până la sfârşitul vieţii sale.

de: Tim Jones, Dog Heroes, Seattle: Epicenter Press,
1995 (uşor modiﬁcată)
de: Paul Drew Stevens, Real Animal Heroes, Chico,
Calif.: Sharp & Dunnigan, 1989 (uşor modiﬁcată)
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Fiecare dintre noi îşi poate propune să trateze animalele cu atenţie şi compasiune. Putem încuraja
şi alţi oameni să se comporte la fel, deoarece unii oameni nu ştiu prea multe despre animale. Este însă
important să îi informăm!
Cunoaşteţi regula de aur? Această regulă, pe care o aplicăm în comportamentul faţă de semenii noştri,
o putem transmite şi în comportamentul faţă de animale:
„ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face.”
Pentru a înţelege regula de aur şi a învăţa cum se poate aplica la animale, găsiţi aici patru situaţii
pentru a exersa. Puneţi-vă în situaţiile descrise: în toate exemplele oamenii nu acţionează după
regula de aur. Speciﬁcaţi în ce măsură situaţia contrazice regula de aur (a) şi cum aţi putea interveni
şi acţiona în această situaţie conform regulii de aur (b).

.

Vedeţi cum cel mai bun prieten sau cea mai bună prietenă prinde un mormoloc dintr-o baltă.
(a) În ce măsură nu este respectată aici regula de aur?
(b) Ce puteţi face?

Împreună cu prietenii întâlniţi nişte câini maidanezi. Este o mamă cu puii ei. Au primit de la alţi
oameni ceva de mâncare. Acum unul din prietenii voştri propune să speriaţi animalele. Vrea să îi
alunge şi să le ia mâncarea.
(a) În ce măsură nu este respectată aici regula de aur?
(b) Ce puteţi face?

Dimineaţa în drum spre şcoală vedeţi un câine care este legat cu un lanţ scurt.
(a) În ce măsură nu este respectată aici regula de aur?

O pasăre mică a căzut din cuibul său – stă sub un pom pe o stradă aglomerată.
(a) În ce măsură nu este respectată aici regula de aur?

(b) Ce puteţi face?

(b) Ce puteţi face?

4. (a) Nimeni nu a sărit să ajute pasăre – astfel aceasta se aﬂă într-o situaţie periculoasă.
(b) Puteţi lua pasărea cu grijă în mână şi o puteţi pune pe o ramură din apropiere – părinţii săi o vor găsii şi o pot îngrijii în
continuare. Deoarece păsările au grijă de puii lor chiar şi atunci când au fost prinşi de oameni. Aveţi însă grijă să nu răniţi
micuţa pasăre. Cereţi ajutorul prietenilor sau adulţilor pentru ca pasărea să nu zboare în direcţia greşită.
3. (a) Câinii fără stăpân sunt abandonaţi de oameni. Fără un cămin, aceştia întâmpină multe pericole şi suferă adesea de foame.
În loc să îi superi, mai bine i-ai ajuta!
(b) Întrebaţi-vă prietenii cum s-ar simţi în această situaţie. Convingeţi-i să lase câinii în pace.
2. (a) Mormolocul a fost îndepărtat din mediul său natural. Nu numai că este luat din sfera sa vitală în care are încredere şi unde
convieţuieşte cu alte animale, ci e posibil ca viaţa sa să ﬁe în pericol.
(b) Explică-i prietenului tău că este mai bine să lase animalele în mediul lor, şi roagă-l să pună mormolocul la loc.
1. (a) Necesităţile de bază ale câinelui precum hrană, apă, mişcare şi contact social sunt neglijate în mod evident de stăpânul său.
(b) Îi puteţi spune stăpânului câinelui că un câine are nevoie întreaga zi de apă şi cel puţin o masă pe zi. În plus câinele ar
trebui să facă mişcare. Deoarece câinii sunt animale sociale, aceştia doresc să aibă contact cu oamenii şi cu alţi câini.
REZOLVARE:
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Câinii şi pisicile convieţuiesc bucuroşi cu
oamenii. Oamenii iresponsabili abandonează
din păcate mereu animale care trebuie
apoi să trăiască pe străzi. Şi nici puii
acestor animale nu au un cămin.

ştiaţi că dacă o pisică este castrată
se poate preveni naşterea multor pui?
şi anume 370.000 care ar putea să se
nască în numai şapte ani!
ştiaţi că dacă o căţea este castrată se
poate preveni naşterea a 67.000 de pui
în decurs de şase ani?

Unii oameni sunt deranjaţi de animalele
fără stăpân. Dar situaţia animalelor fără
adăpost este foarte rea. Viaţa pe stradă
înseamnă pentru pisici şi câini foarte
multă suferinţă: animalele suferă adesea
de foame, deoarece nu primesc mâncare
în mod regulat. Nimeni nu le duce la
veterinar atunci când sunt rănite sau
bolnave. Când au pui, abia se pot îngriji
de aceştia.

Într-o jumătate de an, o pereche, o pisică
şi un motan, pot face pui. Dacă presupunem
că ﬁecare pereche de pisici va face 4 pui
la ﬁecare jumătate de an şi că la ﬁecare
fătare sunt 2 pisicuţe şi 2 motănei, câte
pisici vor exista atunci în total într-un
an? Dacă tema este prea grea, puteţi să-i
întrebaţi pe fraţii voştri mai mari care vă
pot ajuta – sau pe profesorul vostru.

De aceea este important ca animalele
fără stăpân să ﬁe castrate – la fel şi cele
care au stăpân. Castrarea este o operaţie
care este realizată cu anestezie de către
veterinar animalelor de sex feminin şi
masculin. Astfel nu se mai pot înmulţi.

Dacă multe animale sunt castrate şi nu mai
pot face pui, atunci vor ﬁ mai puţine animale fără
adăpost. Astfel: dacă animalele fără stăpân nu mai
fac pui, ar trebui să nu mai aibă o viaţă tristă pe
stradă. Multe organizaţii pentru protecţia animalelor
şi mulţi iubitori de animale se angajează în castrarea
acestora. În India şi în multe alte ţări există de mai
mulţi ani programe de succes pentru castrare: deci
mai puţine animale fără stăpân şi mai puţină
suferinţă pentru acestea.

Castrarea animalelor este foarte
importantă pentru că există deja foarte
multe animale care nu au cămin şi suferă
pe străzi.
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În România, în oraşul Oradea, unde primarul a colaborat cu
organizaţii pentru protecţia animalelor, au fost castrate cu
succes multe animale: în numai şapte ani numărul maidanezilor
a scăzut! Înainte, pe străzile din Oradea trăiau
5.000 de câini. Deoarece în urma castrării
câinii nu s-au mai înmulţit, în vara anului 2011
erau mult mai puţini câini fără stăpân în
oraş – mai exact cu 4.650 de animale mai
puţin. Puteţi calcula câţi câini fără stăpân
mai trăiesc în oraş?

ce puteţi face:
nd
Gândiţi-vă mereu atunci câ
că
vedeţi animale fără stăpân
rul
acestea au nevoie de ajuto
că
nostru, al oamenilor. Da
împreună cu familia voastră
vă doriţi un animal, nu îl
u de
cumpăraţi din magazine sa
lă!
mi
din
i
la crescătorii – şi nic
Luaţi mai bine un animal
ale
dintr-un adăpost de anim
şi dăruiţi-i acestuia o viaţă
fericită ca membru al
familiei voastre.

REZOLVARE
an
1.) În prima jumătate de
i.
din două pisici se nasc 4 pu
,
Deci avem în total 6 pisici
adică 3 perechi. În
an
următoarea jumătate de
te
ﬁecare pereche face câ
4 pui. Deci pe lângă cele 6
ici.
pisici mai avem încă 12 pis
1 an,
Un total de 18 pisici după
dintr-o singură pereche
de pisici!
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inilor
2.) Încă 350! Numărul câ
fără stăpân din Oradea a
scăzut în şapte ani prin
programul de castrare cu
93 de procente – deoarece
Şi
nu s-au mai născut căţei!
iesc
astfel mai puţini câini tră
pe străzi.

Luaţi nişte creioane colorate şi desenaţi o mască de câine aşa cum vă place! Apoi o puteţi
decupa cu grijă cu o foarfecă. Lipiţi masca pe un carton şi ﬁxaţi un elastic pe margini – gata!
Să vă jucaţi cu plăcere.

QuiZ:

teStAŢi-vĂ cunoştinŢeLe DeSPre AnimALe
cât de bune sunt cunoştinţele voastre despre animale?

Citiți cu atenţie următoarele fraze şi bifaţi „da”, dacă fraza este corectă şi respectiv
„nu”, dacă fraza este greşită. Dacă nu sunteţi siguri, bifaţi cea de-a treia căsuţă.
Rezolvarea se găseşte la sfârşitul acestei pagini.
Balenele pot comunica unele cu altele, astfel încât
o balenă din Antartica poate auzi strigătul unei
alte balene din Alaska.
da

nu

?

Ciorile din sudul Franţei au un alt „accent” decât
cele din nord.
da

nu

?

Dacă o gâscă sălbatică se răneşte, unele consoarte
rămân cu ea până se vindecă sau moare.
da

nu

?

Căprioarele îşi ajută semenii orbi, conducându-i.
da

nu

?

Elefanţii îşi jelesc morţii şi chiar plâng.
da

nu

?

Coioţii cu cozile negre îşi recunosc membrii haitei
prin „sărut”.
da

nu

?

Cimpanzeii îşi consolează uneori după o luptă pierzătorul,
punându-şi braţul în jurul lui sau lingându-i blana.
da

nu

?

Unele specii de păsări folosesc nămol şi părţi din plante
pentru a-şi ﬁxa un os rupt şi a se vindeca.
da

nu

?

Există numeroase cazuri în care câinii sau porcii au salvat
copiii dintr-o situaţie periculoasă.
nu

?
reZoLvAre:
toate răspunsurile sunt corecte! credeaţi
asta? Animalele au capacităţi fascinante – nu
numai că se ajută unele pe altele, ci chiar şi
alte animale cum ar ﬁ oamenii!

da
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ERA O ZI RECE DE IARNĂ, IAR MOLLY NU SE SIMŢEA
BINE. ÎI ERA FOAME ȘI O DUREA BURTICA.

PRINSĂ LA CAPĂTUL UNUI LANȚ, NU
AVEA CUM SĂ SE APERE DE FRIG.

PRIVIND ÎNSPRE CASĂ ÎȘI PUTEA VEDEA
FAMILIA ÎNĂUNTRU. ÎȘI DOREA SĂ POATĂ
INTRA ÎNĂUNTRU ȘI SĂ STEA CU EI, CHIAR
ȘI NUMAI PENTRU CÂTEVA MINUTE.

PROBABIL CĂ IUSTIN AR FI MÂNGÂIAT-O
PE CAP ȘI I-AR FI SCĂRPINAT URECHILE
ȘI I-AR FI SPUS CĂ ESTE O CĂŢELUŞĂ
EXTRAORDINARĂ.

POATE CĂ ADELA I-AR FI STRECURAT O
BUCATĂ DE PÂINE CÂND MAMA ȘI TATA NU
S-AR FI UITAT.
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DAR NIMENI NU A OBSERVAT-O PE
MOLLY PRIVIND LUNG ÎNĂUNTRU.

AȘADAR S-A BĂGAT SUB UN PLACAJ
REZEMAT DE ŞOPRON, CEL MAI
APROPIAT ADĂPOST PE CARE ÎL AVEA.

MOLLY NU A TRĂIT ÎNTOTDEAUNA AFARĂ. CÂND
FAMILIA A ADUS-O ACASĂ, CÂND ERA DOAR UN
PUI, A TRĂIT ÎNAUNTRU ÎMPREUNĂ CU MEMBRII
FAMILIEI.

EL ARUNCA O MINGE DE TENIS ȘI
RÂDEA ÎN TIMP CE MINGEA SĂREA
ÎN JUR, IAR MOLLY ALERGA FERICITĂ
DUPĂ EA ÎNCERCÂND SĂ O PRINDĂ.

LUI IUSTIN ÎI PLĂCEA SĂ
SE JOACECU EA.

NOAPTEA, ADELA O LUA ÎN BRAŢE, O STRÂNGEA
LA PIEPT, O SĂRUTA ŞI O PUNEA SĂ DOARMĂ ÎN
PATUL EI UNDE SE CUIBĂREAU AMÂNDOUĂ SUB
PLĂPUMIOARĂ.
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DAR ÎNTR-O ZI, IUSTIN ȘI ADELA AU
AȘTEPTAT PREA MULT PENTRU A O
SCOATE PE MOLLY AFARĂ ȘI PENTRU
CĂ NU A MAI PUTUT SĂ SE ABȚINĂ
A PRICINUIT UN MIC „ACCIDENT” PE
COVOR.

CÂND FAMILIA EI VENEA ACASĂ SE
BUCURA ATÂT DE MULT, SĂREA PE EI
ȘI ÎI LINGEA PE FAŢĂ - AȘA CUM SE
SALUTĂ CÂINII ÎN NATURĂ.

ODATĂ, CÂND A FOST LĂSATĂ
SINGURĂ ACASĂ TOATĂ ZIUA,
MOLLY S-A PLICTISIT ȘI A ROS
PICIOARELE CANAPELEI.

ÎI DĂDEAU DINȚII NOI ȘI, PENTRU
A-ȘI SCOATE DINȚII DE LAPTE ȘI
A-ȘI CALMA GINGIILE DUREROASE,
TREBUIA SĂ ROADĂ CEVA.

NU ȘI-A DAT SEAMA CĂ ACEA CANAPEA
ERA PENTRU FOLOSINŢA FAMILIEI PICIOARELE ACELEA DE LEMN ERAU AŞA
ISPITITOARE! ERA CA ATUNCI CÂND
IUSTIN ÎI ARUNCA BEȚE ÎN GRĂDINĂ.

DAR TATA SE SUPĂRA ȘI O ALUNGA.

ACEST LUCRU O DERUTA PE
MOLLY - DE CE NU ERAU ȘI EI
BUCUROŞI SĂ O VADĂ?
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MAMA A FOST ATÂT DE SUPĂRATĂ CÂND A VĂZUT CE A FACUT MOLLY ÎNCÂT
I-A ORDONAT LUI IUSTIN SĂ O SCOATĂ AFARĂ DIN CASĂ.

LA ÎNCEPUT MOLLY A FOST
FERICITĂ - CREDEA CĂ SE VA
JUCA CU IUSTIN AFARĂ.

DAR IUSTIN NU AVEA CHEF SĂ SE JOACE. A
LEGAT UN LANŢ DE ZGARDA LUI MOLLY ȘI A
INTRAT ÎN CASĂ FĂRĂ SĂ SE UITE ÎNAPOI.

MOLLY UITASE DE CÂND NU MAI FUSESE
ÎNAUNTRU. TOT CEEA CE ÎȘI AMINTEA ERA
CĂLDURA MARE DIN TIMPUL VERII CÂND
SIMȚEA CĂ-I LUA FOC CAPUL.

IARNA NU SE PUTEA ÎNCĂLZI DELOC
ȘI TREBUIA SĂ DOARMĂ PE PĂMÂNTUL
RECE ȘI TARE.

ÎȘI AMINTEA DE VREMEA CÂND ALȚI
CÂINI VENEAU PRIN PREAJMĂ. EA NU
ÎNŢELEGEA DE CE O DERANJEAZĂ ȘI
ÎȘI DOREA CA EI SĂ PLECE.

EA ÎNCERCA SĂ SE ÎNDEPARTEZE
DE EI, DAR NU PUTEA, TREBUIA SĂ
FUGĂ SAU SĂ SE ASCUNDĂ.

ÎŞI AMINTEA CĂ ÎI ERA FOAME TOT TIMPUL. SE PĂREA CĂ ORICÂT DE MULT AR FI MÂNCAT,
TOT ÎI ERA FOAME. VREMEA RECE FĂCEA TOTUL ȘI MAI RĂU – AVEA NEVOIE DE MAI MULTĂ
MÂNCARE PENTRU A-ȘI MENȚINE CORPUL CALD CÂND ERA VREMEA RECE.

MOLLY NU A MAI INTRAT
NICIODATĂ ÎN CASĂ.
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ERA ATÂT DE FRIG ÎNCÂT ÎȚI TĂIA
RĂSUFLAREA. DUPĂ MIEZUL NOPȚII A
DAT NAȘTERE LA 10 CĂŢELUȘI.

CE ESTE
ASTA?

ERAU UZI ȘI APROAPE FĂRĂ PĂR ȘI SĂ
NU MAI PUNEM LA SOCOTEALĂ GERUL.
ȘTIA CĂ TREBUIE SĂ FACĂ CEVA SĂ ÎI
ÎNCĂLZEASCĂ.

A ÎNCERCAT SĂ SE AȘEZE DEASUPRA
LOR SĂ-I ÎNCĂLZEASCĂ CU CĂLDURA
TRUPULUI EI, DAR NU A FOST DE
FOLOS, LE ERA DIN CE ÎN CE MAI FRIG.

A DOUA ZI, IULIA, MARA ȘI SILVIU, TREI COPII CARE
O VIZITAU ADESEA PE MOLLY, ÎI ADUCEAU MÂNCARE
ȘI O MÂNGÂIAU, S-AU OPRIT SĂ O VADĂ ÎN DRUMUL
LOR DINSPRE ȘCOALĂ SPRE CASĂ.
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AU ALERGAT SPRE MOLLY PENTRU A PRIVI
MAI APROAPE. ERA ATÂT DE BUCUROASĂ
SĂ ÎI VADĂ – POATE EI ÎI VOR SALVA
CAȚELUȘII.

SEAMĂNĂ... CU
NIȘTE CAȚELUȘI!

DAR COPIII AU AJUNS PREA TÂRZIU,TOȚI
CAȚELUȘII MURISERĂ ÎN TIMPUL NOPȚII.

MOLLY, NU AI PUTUT
SĂ-ȚI SALVEZI
CAȚELUŞII, NU-I
AȘA?

BIEȚII
CAȚELUȘI!

TREBUIE SĂ FACEM CEVA,
CAȚELUȘII MERITĂ O
ÎNMORMÂNTARE AȘA
CUM SE CUVINE.
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AŞTEAPTĂ, EU CRED CĂ AR
TREBUI SĂ VORBIM MAI
ÎNTÂI CU MAMA SĂ VEDEM
CE CREDE CĂ AR TREBUI
SĂ FACEM.

COPIII AU ALERGAT SPRE CASA LUI
MARA ȘI I-AU POVESTIT MAMEI
SALE CE AU GĂSIT.

ASTA ESTE O CRUZIME FAȚĂ DE ANIMALE!
ÎL SUN PE TATAL TĂU, DACĂ ESTE DE ACORD,
PROBABIL O VOM ADOPTA PE MOLLY.

MAMA LUI MARA A MERS LA LOCUL UNDE ERA MOLLY
ȘI CEEA CE A VĂZUT A ÎNTRISTAT-O FOARTE TARE.
A ȘTIUT CE AVEA DE FĂCUT.

A DEZLEGAT-O PE MOLLY DIN LANȚ...

...APOI CU GRIJĂ A
ADUNAT CĂȚELUȘII.

A DUS-O LA VETERINAR PENTRU A
FI STERILIZATĂ ȘI A HRĂNIT-O
CU MÂNCARE BUNĂ.

MARA, EU ȘI TATĂL TĂU
AM HOTĂRÂT SĂ O
ADOPTĂM PE MOLLY.

11

DUPĂ TOATE CÂTE A ÎNDURAT
TREBUIE SĂ AVEM MARE GRIJĂ
DE EA.
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BINEÎNȚELES!
EU VOI FI
PRIETENA EI!
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O SĂPTĂMÂNĂ MAI TÂRZIU
COPII, SUNTEȚI
GATA SĂ LUĂM
PRÂNZUL?

BINE MAMĂ, VOM
FI ACOLO ÎNTR-UN
MINUT.

uNi Ţi

ci Fr ELE

Luaţi un creion şi uniţi cifrele.
Vedeţi o imagine – ştiţi deja ce este ?

SUNT FOARTE
BUCUROS CĂ MAMA
ȘI TATĂL TĂU TE-AU
LĂSAT SĂ O ADOPȚI
PE MOLLY.

DA, DUPĂ TOATE
CÂTE A ÎNDURAT
MERITA UN CĂMIN.

ÎMI DORESC CA TOȚI CÂINII
CARE SUNT ABANDONAŢI SĂ
AIBĂ PE CINEVA CA NOI CARE
SĂ AIBĂ GRIJĂ DE EI.

Dacă sunteţi iubitori de animale, puteţi să arătaţi acest lucru şi să le ajutaţi mereu.
Peste tot în lume copiii devin protectori activi şi implicaţi ai animalelor.
Fiţi eroii animalelor – vă vor mulţumi!
Gândiţi-vă mereu la asta: trataţi animalele aşa cum doriţi să ﬁţi trataţi. Animalele
sunt ﬁinţe sensibile şi nu sunt obiecte. De aceea nu trebuie să le cumpăraţi de la
magazine, din pieţe sau de la un crescător. Dacă te-ai hotărât împreună cu părinţii
să îi oferiţi un cămin unui animal, ar trebui să vizitaţi un adăpost de animale.
Redactat de AZOU. Cu sprijinul asociaţiei PETA Deutschland e.V.
ACEASTĂ POVESTE A FOST INSPIRATĂ DE UN CAZ REAL AL UNUI CÂINE DIN AFTON,
NEW YORK, CARE A DAT NAȘTERE LA 10 CĂŢELUȘI ÎNTR-O NOAPTE GEROASĂ DE
IANUARIE. TOȚI CĂTELUȘII AU MURIT. DATORITĂ UNUI GRUP DE COPII CARE I-AU
DESCOPERIT, STAPÂNUL CĂŢELUŞEI A PUTUT FI ACUZAT DE CĂTRE PROTECŢIA
ANIMALELOR ȘI PEDEPSIT PENTRU CRUZIME FAȚĂ DE ANIMALE.
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ȘTIAȚI CĂ?
CÂINII STUDIAZĂ FEȚELE OAMENILOR
PENTRU A NE CITI SENTIMENTELE, CEEA
CE ÎI AJUTĂ SĂ COMUNICE CU NOI ȘI SĂ
ÎNŢELEAGĂ CE VREM SĂ FACEM.

fericit

UN CĂȚEL PE NUME RICO A ÎNVĂŢAT MAI
MULT DE 1000 DE CUVINTE ȘI ÎȘI POATE
AMINTI NUMELE JUCĂRIILOR PE CARE NU
LE-A MAI VĂZUT DE MAI MULT DE O LUNĂ.
CERCETĂTORII SPUN CĂ ABILITATEA SA
DE ÎNVĂȚARE ESTE EGALĂ CU CEA A UNUI
COPIL DE 3 ANI.

trist

CÂINII AU SIMȚUL MIROSULUI FOARTE BINE DEZVOLTAT– EI
AU DE 25 DE ORI MAI MULŢI RECEPTORI OLFACTIVI (DE MIROS)
DECÂT OAMENII. EI POT DETECTA O PICĂTURĂ DE SÂNGE ÎN
APROXIMATIV CINCI LITRI DE APĂ!

UN CĂȚEL PE NUME RED DE LA ADĂPOSTUL DE CÂINI BATTERSEA DIN ANGLIA A ÎNVĂŢAT SĂ-ȘI
DESCHIDĂ CUȘCA NOAPTEA ȘI SĂ IASĂ AFARĂ ELIBERÂNDU-ȘI PRIETENII DIN CUȘTILE LOR.
CAMERELE VIDEO ARATĂ CĂ EL ÎNTOTDEAUNA ÎL AJUTĂ MAI ÎNTÂI PE CEL MAI BUN PRIETEN AL
SĂU, LUCKY. EL ȘI LUCKY AU FOST GĂSIŢI ÎMPREUNĂ RĂTĂCIND PE STRĂZI.

VIAȚA DANELLEI BALLENGEE A FOST SALVATĂ DE CÂINELE
EI, TAZ, PE CARE ÎL ADOPTASE DE LA ADĂPOST. ÎN TIMP
CE FĂCEA JOGGING, EA A CAZUT DE PE O STANCĂ DE LA
O ÎNĂLŢIME DE 18 METRI. TAZ A ALERGAT LA CAMIONETA
Danellei ȘI CÂND O ECHIPĂ DE CĂUTARE A AJUNS
ACOLO, TAZ I-A CONDUS 8 KILOMETRI PÂNĂ LA
LOCUL UNDE CĂZUSE DANELLE.
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