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Domnului 

Ozana Con tanlineaiu 

Viniatru af priculharii 

ge Domenia: 

„Am închinat acest rod al muncii mele condu-: 

călorilor Ţării Româneşti, 

„Domnia voastră, fruntaş printre conducători, 

ali arătat cea mai mare solicitudine chestiunilor 

zootehnice, 

„Dati-mi voie să ; vă Drezini şi cu această oca- 

Ziune expresiunea sentimenlelor mele de admi- 

rafiune“, . 

Profesor Dr. N. Filip.



    

  

* Tiraiatui de zoatehriia calulii, pe “care ul prezentării astăzi piiblicutit, 
este o continuare a 'zootehniei generale, căci dacă în zootehnia generală 
am arălat principiile pe-cari. se sprijină întreaga crescătorie animală, 
în lucrarea de faţă ne ocupăm cu aplicarea acestor principii la cal. 
In situaţia în care se găsește astâzi,:nu nuinai. Țara Românească, 

dar şi alte fări, situație creală prin: 'năpraznicul război. european, 
distrugător de: alătea energii şi atâtea: jrumuseţi de artă, create în 
decursul vremurilor. de tot ce: omenirea a-avut mai de seamă, "chestiunea 
calulăi va fi şi de o inai mare actualitate. Nu numai că „acest aniinal. 
va: trebui să satisfacă cerinţele! remontei, 'remontă' care cu: orice' preț. 
Irebue făcută în țară, dar el va mai îndeplini multe din nevoile” ome- 
nirii; nevoi, 'cari din zi “În zi, “cu „ot aufomobilismul vor: fi mai 
simţite, mai mari. : a 

“Ne găsim în Țara Românească în: cele mai ptifecte condițiuni: 
spre a produce calul: de călărie: şi“ de tracţiune uşoară. Vom putea 
cu chibzuinţă produce şi un cal mai masiv, nu însă aşa de-mare ca 
în țările mai favorizate ca a. noastră, pentru producerea celui mai 

„greoi şi mai mare cal. posibil. 
Din aceste puncte: de: vedere, am crezut că, tipărind zootehnia 

calului, studiind acest animal din toate punctele de vedere, umplem 
un loc destul de simţit în literatura ipică a ţării noastre. 

Studiul nostru l-am împărțit în capitole. 
Ne-am ocupat mai întâi de generalităţi, ca : filiaţiune, caractere 

zoologice, domestieire, clasificare, etc. | 
Am descris — dând cele mai complete detalii — rasele de cai din 

fările europene, arălând şi măsurile luate de fiecare țară, în scopul per- 
fecționării aceslui animal. Am insistat, bine înfeles, asupra ării 
noastre, arătând ce este, ce s'a jăcul şi ce ar irebui să se Jacă spre € a
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scăpa de tributul sirăinătăţii, procurându-ne în țară toți caii de cari 

avem nevoe. 

Un al treilea capitol cuprinde creşterea acestui animal, exploa- 

tarea lui pentru călărie, tracţiune uşoară, grea, etc. 

Şi, în fine, în partea ultimă a lucrării dăm câteva indicaţiuni . 

asupra ipojagiei. 
Lucrarea noaslră este rezuliatu 1 multor ani de muncă, de cerce- 

tări, de consultări a diferiților autori, după cum se vede în bibliograţie. 

N'am fi putut publica această lucrare dacă persoane binevoiloare 

nu ne-ar fi dat un, puternic concurs. Aducem prinosul mulțumirilor 

şi recunoştinţei noastre, d-lor :. N. Filipescu, 1) preşedintele Societății 

naționale de agricultură ; --Niculescu-Dorobanţu, preşedintele So- 

cietăţii centrale de agricultură; C. Dimitriu,. secretar general al mi- 

nisterului de:interne şi G. Lucasievici, cari în schimbul cedării. unui 

Statului, alții. facerea clişeelor- şi planşelor. -:  : 

partea fiziologică a- exploatării calulu 

„Am avea cea mai mare 
ar puteă îndrumă cât mai. bine şi pe căi cât mai solide creşterea ca- 

lului în țară, şi dacă ea va țiză mai mult atenţiunea conducătorilor 

noştri, “dat fiind c 
jionale. .  -- 

„. Crescătorilor -mari şi 

mulțumire s 

„număr de . exemplare, unii ne-au îngăduit tiparul: la Imprimeria 

= Mulţumim de asemenea savantului nostru coleg, profesorul.uni- 

versitar, .L. Athanasiu, pentru buna voinţă 'ce. a avut de a revedea 
i. . i . RR : 

ufletească dacă lucrarea noastră 

ă face parle din .marea chestiune: a apărării na- 

mici din ţara noastră le incumbă marea 
. i t . - . . . a - o. . „ e 

şi greaua sarcină de a creşte calul. Ei irebuesc să se sirăduiască şi - 

să producă marfa cal, în condiţiunile, cerute de cumpărător. - Statul: - 

nu.poate face decât să-i-încurajeze în. această direcţiune. . 

noastre; NE 

CI dale 1918 

  

1) Decedat in 

„. „Lor, ca şi co nducătorilor.. țării,: închinăm acest rod „al muncii 

- “Profesor Dr. N Filip. . 

anul 1916. 

>



CUVANT LA EDIȚIA DOUA 
  

La 15 Ianuarie 1922 a închis ochii pentru totdeauna profesorul 
dr. Niculae Filip. aa - 

Deşi răpit prea de timpuriu din mijlocul nostru, el ne-a lăsat 
lucrări zootehnice de mare valoare. Dinire aceste lucrări -s'au pus în 
evidenţă, chiar din limpul viejei sale, două volume,-ce au fost.destinate 
să formeze începulul unui ciclu de lucrări zootehnice. Primul volum 
iralează principiile de zootehnie generală şi a fost intilulai: „Noţiuni 
de zoolehnie generală“, apărul în 1909; iar al. doilea se referă la o 
parle din domeniul zoolehniei speciale, cunoscul sub numele de »Caii” 
şi care a fost publical în 1915, 

Prof. N. Filip: aved inienţiunea să continue ' aceasiă operă, 
„compleciând-o cu taurinele, ovinele, râmătorii, etc. 

Ca dovadă avem manuscrisul taurinelor, concepul cam lot în cadrul 
dimensiunilor volumului „Caii” şi pe care în prezent îl compleclăm, 
peniru a-l puleă lipări. 

Moarlea nemiloasă a înirerupl acest plan mărej conceput de 
„Prof. N. Filip, rămânând ca el să se realizeze de specialiştii generaţiei 
noasire sau. a celor viitoare. 

Primirea ce s'a jăcut în deosebi volumului „Caii“, afosto dovadă 
„reală de golul ce'l umplea această lucrare, precum şi de valoarea 
ce o prezenta, asifel că, deşi a părul în 1915, adică în ajunul Tăsbo- 
iului, ediția întâi s'a epuizal repede. 

Greulăţile crescânde ce au survenit imedial după răsboi, au - 
coniribuit mul! ca a doua ediţie să nu poată vedeă lumina zilei. Apoi, 

“prin moariea premalură a prof. Filip, această siluaţiune se îngreunase 
şi mai mull, iar la un moment dal se păreă imposibilă retipărirea 
manualului „Caii”, cu toală lipsa ce se simţiă de o asemenea lu- 
crare zootehnică, în urma întregirii neamului. 

Acei cari au apreciat comoara ce o închideau paginile din
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volumul „Caii“ şi cunosc necesităţile reale căreia ea corespunde, şi-au 
unil sforțările şi am izbulii “să realizăm reediiarea acestei lucrări, 
cu binevoilorul concurs al d-lor Alez. Constantinescu, Minisirul Agri- 
cullurii şi Domeniilor şi Gh. Cipăianu, Subsecrelar de Stai la De- 

pariameniul Agriculturii; cari au înlesnii tipărirea acesiei lucrări 

prin achiziționarea unui număr de volume peniru instituțiunile pen- - 

dinte de Ministerul Agricullurii. 
Cum aceaşiă operă de valoare a fost întocmilă înainte de răsboiul 

mondial, ea nu mai corespundea în lotul cu situaţiunea de astăzi. 
Peniru acesi moliv s'a crezul necesar să fie revizuilă, complectată 

şi pusă în concordanță cu situațiunea geograjică şi economică a 

României întregile, precum şi cu noile progrese realizate în zoolehnie, 

“Cu această punere la punci, am fost însărcinat de Ministerul Ay gri i» 

culturii prin Deciziunea Nr. 32.196/1924. - 
„Institului de editură ;„Cartea Românească“. are ineritul de a fi 

aprecial precum se cuvine valoarea acestei lucrări şi necesitalea de 

a se imprima: a doua ediție. 
Nu ne îndoim că sprijinul Ministerului de Agricultură şi Do- 

'menii şi sacrificiile Edilurei, vor fi răsplătite prin buna primire şi 

răspândire pe care va avea-o această a doua: ediţie. 

7 Ianuarie 7925 i a N. fe Dumitrescu.



"CAPITOLUL |... 
, , ————. 

Considerațiani generale: asupra calului. 

  

Studiul calului din punct "de vedere utilitar constitue, fără 
îndoială, o chestiune” foarte importantă, căci acest animal dă : 
“omului o mulţime de foloase. | 

Calul în cele mai multe țări, după ce a fost întrebuințat pentru 
_ muncă un timp oarecare, omul folosindu-i în acest mod forța sa 
motoare în decursul. vieţei sale, îi utilizează după moarte : carnea, 
-pielea şi fanerele: | 

Din punct de vedere economie calul e privit ca o maşină, ce 
transformă materia primă, alimentul, în produse noi; de mare 
valoare. Şi aceste produse, satisfăcând diferitele nevoi ale cme- 
nirei, 'se numesc utilități şi ele sunt dinamice, ca : forța motoare şi 
materiale, ca : fanerele, 

„Inainte de a descrie rasele principale de cai, modul creşterii 
și întrebuințării acestui animal, este bine să avem câteva „noțiuni 
precise: asupra următoarelor puncte :. „i - 

“IT Caracterele zoologice ale calului şi origina lui; | i Doe 
“II: Clasificarea raselor de cai; . i e 

“ III: Domesticirea şi întrebuinţarea calului ; 
"IV. “Rezultatul ibridării în genul Ecvinelor, şi loloqsele e economice” 

ale acestor îbrizi, 

“r — Caracterele zoologice ale cala, Origina li. 

 Zoologiştii; Rare în! 'special, ne fâc cunoscut că animalul * 
cal - aparţine! genului Equus, familia Ecvideelor, „ordinul „Periso-, 
dactile. 

Caracterele principale ale familiei Ecvideelor se pot astfel
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rezumă : animale ongulate, fără coarne, cu susnazalele libere şi 

ascuţite înainte, dentiţiunea completă, afară de. femele, cari de 

regulă n'au dinţii canini.. Formula .dentară este: 

Incisivi 3/, ; caninil/, ; premolari%/ ; molari3/; ; cubitus şi 

peronea atrofiate ; membrele anterioare ca și cele postelioare cu 

3 sau 1 deget, rar cu 4. 
Caracterele distinctive ale genului Equus, singurul reprezentant 

actual al Ecvideelor, le găsim în măsele, cari sunt mari, prismatice, 

acoperite cu mult ciment, fără rădăcini separate. Suprafaţa de 

frecare are forma unui B „gotic. Acest gen are mai multe specii 

fosile. Ele au fost găsite în miocenul: superior, pliocen şi cuaternar. 

Din cercetările paleontologice rezultă că, calul actual se deo- 

sibeşte .mult de strămoşul său din terțiar. Căci, dacă se compară 

  

Fie l. — - Phenacodus. După contele. Wrangel.. 

fosilele găsite în ter țiar, cu făptura corporală a calului. actual, se 

va constată o mare diferenţă. In : straturile formate în oligocen, 

„__—epocă de când ecvinele încep .să se impună prin numărul lor—Cu- 

VIER a descoperit în terenurile de gips din localitatea Montmârtre, 

de lângă Paris, nişte fosile, pe cari restaurându-le, a putut formă 

din ele un schelet. Animalul acestui schelet a primit numele de 

Paleotherium. El aveă o talie mică, eră polidactil şi cu susnazalele 

lungi, asemănătoare cu ale tapirului. Desigur, acest Paleotherium 

se deosibeşte mult de calul actual, întrucât el se aseamănă mai mult 

cu făptura tapirului. CUVIER, care eră un adept al fixităţii speciilor, 

nu consideră Paleotherium ca: unul din strămoşii calului actual. 

Mai mult, el afirmă că între Paleotherium şi calul de astâzi nu ar 

fi nici o-legătură, nici o rudenie,
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Dar nu numai în Frânţa s'au găsit asemenea fosile, bănuite 'că 
ar reprezentă pe: strămoșii calului de astâzi, ci şi în alle țări. 

In anii 1861—1862, Owen admite că Paleotherium găsit, de 

CuvIER e prototipul calului. Această părere a fost respectată până . 
la 1881, când Won'rMAN ne face cunoscut că nu Paleotherium este 
strămoşul calului, ci un alt animal, al cărui: schelet a fost găsit 

în America şi pe care l-a studiat profesorul MARSH din Filadelfia, 
Acesta a primit numele de Phenacodus. 

In miocenul european, s'a găsit un alt fosil cunoscut sub nu- 
mele de Anchilerium. El eră polidactil, însă! aveă degetele late- 
rale mai atrofiate, susnazalele mai. puţin -prelungite, cubitus şi 

radius, tibia şi peroneul încep a se sudă, iar.talia o aveă mai mare. 

Acest fosil a fost găsit în mai multe regiuni ale miocenului cu- 
ropean, - 

  

„Fig. :2. —: Paleotherium.' După Zittel, * ai E 

In pliocen s'a găsit un alt fosil, ce a fost numit Hipparion. 
Scheletul său se află expus la British Museum din Londra. El are 

o făptură asemănătoare cu a calului de astâzi. Cercetat mai de- 

aproape se constată că face o tranziţie între Phenacodus şi pre- 
cursorii săi. Astfel, Phenacodus aveă o dentiţiune compusă. din 

44 dinţi, în timp ce dentițiunea lui Hipparion numără 40 dinţi. 
Apoi se observă o tranziţie remarcabilă a solipedaţiunei, căci de- 

gelul mijlociu sa desvoltat pe: socoteala celorlalte, în virtutea 

legei de compensaţiune. , 
Astfel, în Europa s'au găsit trei fosile mai însemnate ale stră- 

moşului. de astăzi al calului şi anume: Paleotherium, Anchiierium 

şi Hipparion, în decursul erei terțiare, - 
In America, cel mai important schelet aflat î în terţiarul acestui 

continent a fost.acela găsit de profesorul ] MARSH" şi care a primit 

numele de Phenacodus. Dacă comparăm scheletul lui Phenacodus, 

cu acela al calului actual, vom constată o mare deosibire între ci;



ceiace ne.va îndritui să credem că e imposibil-ca Phenacodus să 

fie prototipul. calului: de astâzi, Printre altele, Phenacodus. eră 
pentadactil și.aveă o dentiţiune de omnivor. Dacă însă se va studiă 

toate tipurile din seria descendentă a lui Phenacodus,: :se va putea 
observă că există o tranziţie lentă, ce s'a efectuat dela Phenacodus 
Şi, până la calul pe-€ care-l avem în prezent, . 

  

Fig. 3. — - Hiprrm După Zittel. 

Tot în cocenul american, s'au mai găsit două fosile : Eohippul 

şi Orohippul. Acestea se' deosibesc de Phenacodus, pentrucă au o 
talie mai mare, iar unele dintre degete începuse să se atrofieze, 

  

Fig. 4 — Masele ui dinţi de Hiparion. Mărime naturală *). 

astfel că aceste animale nu mai atingeau pământul cu toate cele 
cinci degete. Apoi, . dentiţiunea. lor nu mai eră îndrumată spre o 

„dentiţiune de carnivore, In 'ceiace privește cubitus şi radius, tibia 
şi peroneul,. acestea erau nesudate între ele, tot. Laşă ca şi la Paleo- 
therium din oligocenul european, 

1. Găsiţi la Taraclia, Basasabia, de d1 Pro. P. ExcuLEscu şi determi nat 
de d. PROTESCU.. .
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In mmiocenul « american s'au mai găsit între alte fosile: Şi, acelea 
cunoscute sub denumirea de Mesohippul. şi Miohippul, cari.sunt 

întru câtva asemănătoare cu Anchiterium, ce afost găsit în -mio- 
cenul curopean. Ca deosebiri mai importante se observă că începe 

să se sudeze cubitus cu radius, tibia cu peroneul ; iar. dentiţia tinde 
către aceia a calului. . 

| In pliocenul american se mai glisesc şi alte fosile : Pliohippuil, 

Protohippul, etc., asemănătoare cu Hipparion, ” 
paie 

   
&_j & | 

Fig. 5, — Equus cab. Nehringi. Ținuta vechilor cai germani, după Daerst, | 

„Reconstituire făcută pe baza fosilelor găsite. la  Sehlossberg, lângă Berg, a. d. Spree. 

In terţiarul superior. « se găsesc schelete ce ne reprezintă o 
fază de tranziţie a calului şi acestea se pun în evidenţă prin aceia 

că sunt tridactile. 
„Apoi, între această epocă şi până la începutul: erei cuaternâre, 

nu sau găsit fosile tranzitorii. După toate probabilitățile, atro- 

fierea celor două . degete laterale sta făcut treptat în decursul tim- 
-pului, căci nu e posibil să nu fi existat nici o punte de trecere între 

Hipparion şi calul de. astăzi. O dovadă ne-o dă scheletul calului 
găsit în cuaternar. | DR a
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In' straturile formate în timpul erei cuaternare s'au descoperit 

mai multe fosile, dintre cari : E. Stenonis, n îltalia — Val d'arno— ; 
La Perritr — Puy de Dome—; La Chgny — Sa6ane ct Marne ; 
E. Fossilis, s'a găsit la Coupet — Haut Loire—Franţa “şi în in- 
sula Lessina—Dalmaţia ;— E.. Larteti—Val d arno — este o îormă 

asemănătoare calului actual. 

OwEN admite că fosilele cele mai vechi găsite î în Europa, aparţin 
la două îorme de cai: una numită Eg. Caballus, cu o talie asemă- 

nătoare unui cal actual, de înălțime mijlocie şi alta Eg. Plicidens, 
de mărimea unui asin. Deşi calul din era cuaternară este un so- 

„liped, totuși el se deosibeşte din punct de vedere anatomic de 

-calul de astăzi. Cuoștinnţele noastre asupra calului fosil s'au îm- 

    
: : . Si 
Fig. 6. — Ținuta calului sălbatic din paleolitic. După Duesst. 

Reconstituire bazată pe fosilele aflate! în Muzeul din Lion. 

bogăţit mult în urma cercetărilor lui NEHRING, € care a studiat calul 

diluvian din nordul Germaniei. 
„In urma cercetărilor învățaţilor francezi, germani, “belgini, 

„englezi, asupra cailor din staţiunile preistorice dela Solutre, Vezere, 
Cro-Magnon, Madelaine, Dinan sur Meuse, €tc., suntem autori- 
zaţi să susţinem că în epoca cuaternară, caii erau foarte diferenţiaţi. 
şi că speța Eq. Caballus se compuneă dintr'o inulțime de specii 

minore, rase geografice primitive, cari se poi consideră ca tulpinele 
cailor actuali. Unele din aceste, schelete s'au reconstituit în între- 

gime, expunându-se în musee, cum.e de. exemplu acela din Lion . 

“şi. care ne serveşte să constatăm deosebirile osteologice ce există 

între strămoșul calului aflat în cuaternar şi acela din zilele noastre.
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Printre diferenţierile constatate, semnalăm următoarele :; .. 

„1. Osul cuboid dela încheietura tarsului, eră, mai mare Ja. calul 
din cuaternar, decât se află în prezent la calul actual; îi, , 

2. Metacarpul şi. metatarsul, aflate, acum în stare: rudimentară, 
erau mai desvoltate. în. trecut. Acest îapt ne arată: că cele două 
oase au mai susţinut degetele laterale 2 şi 4, motiv pentru care ele: 
nu s'au micşorat şi nu sau.putut lipi aşă. de; bine, cum .se află în 
prezent. 

3. Calul din era cuaternară eră de o talie mai mică. Acest fapt 
-e datorit mai multor cauze. Cel mai însemnat. motiv e reprezentat 

de starea în care se afla calul în acel timp : eră sălbatic şi deci 
nu se află sub îngrijirea directă a omului. Dar chiar între scheletele 

) 

Â PA 
Fig. 7. — Desemnul unui cal din grota dela Madelaine. După Kronacher. 

N N
 

  

găsite în era cuatenară constatăm deosebiri, deosebiri ce nu pot 
fi trecute cu vederea. | 

* In era cuaternară din America de Nord s'au găsit schelete din 
speciile : E. Parvulus, E. Pacificus, E. Major, E. Oceidentalis, etc. 

şi cari s'au înmulţit în decursul acestei ere, reprezentând pe stră- 

moşul calului. Insă, aceste specii în urmă au dispărut. Care să fie 

cauza ? Până în prezent nu s'a putut da acestei chestiuni nici un 
răspuns precis şi categoric. După unii cercetători se admite că ar 

fi existat în America, în trecutul îndepărtat, o perioadă glacială; 
care ori a gonit calul în alte părţi, ori l-a distrus cu totul. 

"Cert este însă că, la descoperirea Americei, nu se găseau în 
acest continent cai, Şi ei au fost importaţi la început din Spania. 

In America găsind păşuni bogate, s'au răspândit repede în câm- 
piile Pampas, forniând acolo 0 nouă rasă, ce a servit ca bază pentru



calul: american. Astazi se: s/ciingaşte, foarte, birie origină cailot ame- 

ricani, chestiune ce o-vom: 'Studiă când ne “von ocupă « cu studiul 
trăpaşului ŞI buestrăşului american, * AR 

Și în “Asia s'au găsit fosile: din genul Buza, In, miocenul Su- - 
perior .al Asiei: sa găsit tosilul numit, “Equus” Sivalensis, considera 
mult timp ca un “hemion. - 

RAILLBT ne mai: afirină că Eovinele, foarte bogate î în specii, 

a pe pi 

O 

A, x 

  

Fie 8. —  Sitaeta unui i cal. sălbatic, de 2 hptura “Mmezirnarfă, dila La  Pastega- Spania. 

"Reproducere după un desemna a otigiaăl | primit dela H. Obermaier. „După Antonius. o 

au a început să se 'arate din „cocenul interior şi se continuă până în 
epoca actuală. 

"In această familie se disting 3 subfarili : 

- Hyracolherinele, Paleotherinele Şi Ecvinele, cele dintâi 2 sub- - 

familii sunt” numai în stare fosilă, Ecvinele. se găsesc în miocenul 

superior, pliocenul şi cuaternarul vechiului şi noului continent.— 
Genul Hipparion, Protohippul, Pliohippul. = Reprezentanţii ac- 

tuali ai i geniului Equus Lrăesc în Europa, -Asia, Africa,
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Filiațiunea familiei Ecvinelor. 

Subfamiliile + America, Europa 

A a Equus +. aa Equus 

„d Ecoinee. - iPliohippul . . .-. 
Un singur sau trei de- Protohippul. . .. 
gete la cele 4 membre. Hipparion. . . . . Hipparion, 

| Meryhippul ... a 

b) Paleoiherinele. Miohippul . . . . Anchiterium. 
Trei degete: la cele “4 'Mesohippul -:. . . Paloplotherium.: 
membre. Lo .. Paleotherium. 

c) Hyracotherinele. . Epihippul . . -. Paleotherium. 
„Patru degete la mem-]. Pachynolophul sau. 
brele anterioare, trei la | Orohippul . . - - Pachynolophul. 

„cele posterioare, „Pohippul : a... Hyracotherium. | 

In Irohacher găsim următoarea dispoziție a filiaţiunei : 

Lumea nouă. 

Ia | Mult răspândit în America de 

Pliocen (superior) Equus fossilis + nord şi sud. A pierit. Astăzi 
. i nu mai e e reprezentat, 

Foarte asemănător „calului, 
insă mai mie. -, n (mijlociu) Pliohippus?) 2) 

mărimea măgarului. Numai 

degetul mijlociu atinge pă- 
mântul.” 

RI Gnterior): Protohippus 3) 

Mai mio ca Protohipus. Cu 
trei 'degete, aproape de ace- 

iași mărime, ” 

- Miohippus Miocen (superior) tars) 9 

= Asemănător calului, + cam de 

(mijlociu) '— — 

  

1. În America de Sud se găseşte Hippidium. 
2. Mai avem o formă asemănătoare: Neohipparion, . 

, 3. Intre Protohippus, şi Miohippus sunt încă Meryhippus, Parahippus şi 

Hychippus. 
4, Asemănător cu Anchitherium, 

       Filip şi Dumitrescu. — «Caii». BIBLIUTECA 
oo CENTRALĂ 
UNIVERSITARĂ * CAROL 1“ 

-- BUCUREŞTI      
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- Lumea N0uă (urmare), .. , 

PRE . De mărimea „unei. oi.. Inainte 

Miocen (inferior)  Mesohippus 1 trei degete, lângă un al pa- 
| . | trulea rudimentar. Inapoi 

- trei degete. 

Oligocen. e a 

SI a | Asemănător tapirului. Mai :: 
Eocen (superior)  Orohippus1)' 3: mare ca Eohippus. Inainte 
a E | patru degete, înapoi trei. 

> (mijlociu) = i — 

De mărimea unei vulpi mici. 
.- Inainte 4 degete şi al cin- 

> (inferior)  Eohippus cilea în stare rudimentară, 
tă aaa inapoi 3 degete și. restul 

unui al patrulea. 

Lumea veche, 

Pliocen (superior) Equus fossilis” — 

(mijloc) 

De mărimea poneilor. Dege- 
„tul al doilea şi al patrulea 
reduse. Numai degetul mij- 
lociu atinge pământul. 

„+. (inferior) . Hipparion: 

Miocen (superior). Sa a : — 

Degetul al doilea șial patru- 
lea s'au mai redus, insă 
“probabil mai ating pămân- 
tul. Greutatea corpului se 
reazimă pe degetul din moij- 
loc. - 

=» (Mijlociu)  Anchiterium. 

“1. Mai avem o formă de schelet înainte de Orohippus, cunoscută sub numele 

de Epihippus.
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Lumea veche (urmare), - - - 

“Miocen (înferion) o n | 

- , : | AȘ _ _ ă Posedă încă un rudiment al: E 
Oligocen. Paleotherium. | degeiului al 4-lea. Îi 

a : „2 -* [ Are'4 "degete :la picioarele 
„a Eocen (superior) Hyracoterium, | dinainte; 

Ia (mijlociu). Ea — A ă a 

„„ (inferior). i | — 

In timpul perioadei neolitice — piatra cioplită — calul. eră 

foarte rar. In diferitele staţiuni din această perioadă s'au găsit - 

numeroase oseminte de boi, oi, capre, porci, câini; foarte puţine 

oseminte de. cal. | | 

  

a LI e o zf 7 

z [i | . 

” af ” 
Zi [2 

A = Vaz 

| e z az. 
-. 2... 

” e , | N 7 p. 
2 i 7 . 3 

Fig. 9. — Reducerea progresivă a degetelor laterale in decursul evoluțiunii 

: calului. Intocmită de O. Abel. 

Modelele reprezintă specii din America de Nord: a) Eohippus pernix, după O. C. Marsh, 

5) Orohippus agilis Bridger, după O. C. Marsh, c) Mesohippus.: celer. White River, 

după O. C. Marsh, d) Miohippus anceps. lohn Day, după O. C. Marsh, e) Hypo- 

hippus equinus Deep River, după R. S. Lull, f) Neohipparion ' Wbhitneyi, Arikaree, 
după R. $. Lull, g) Protohippus permix Arikaree, după R. S. Lull. - 

In aceiaş ordine de idei, profesorul Dyeasr, dela universitatea 

din Berna, care a studiat cât'se poate mai amănunţit originele 

paleontologice ale animalelor: domestice, ne face cunoscut. că în 

timpul pliocenului' şi pleistocenului nu se găseă în vechiul conti- 

nent decât un singur tip de cal sălbatic, care se diferenţiase, în 

mai multe specii locale, după. păr, talie şi forme. generale. Profe- 

-sorul' Dugasr ne mai afirmă că fosilele de cai se trag din 4 tulpini 

pincipale, din cari una Eq. Cab. Fossilis a lui Riitimeyer, ar fi fost 
tipul. primitiv, din care ar fi: derivat toate celelalte trei, -: 

Cele trei tulpine ieşite din Eq. Cab. Fossilis sunt : | 
"1. Eq. Cab. Robustus — NEHRING — calul stepelor ;



E 20 

2. Eq. Cab. Pumpelli — Duensr — calul deşerturilor; - 
3. Eq. Cab. Nehringi — DUERST — calul de pădure. 
Eq. Cab. Nehringi este considerat de Dugsr ca tipul calului 

sălbatic din pădurile Germaniei, micşorat ca talie, din cauza ier- 

nelor aspre şi a traiului în pădure. Acest cal ar fi strămoşul actua- 

lilor ponei 'din Marea Britanie şi Islanda. i 
Eq. Cab. Fossilis ar aveă ca reprezentant actual pe-E9q. Prze- 

walsky, care locuește stepele Asiei centrale şi septentrionale. 

Zoologiştii şi paleontologiştii susțin că Eg. Caballus a trăit 
în pleistocen de jur împrejurul zonei arctice, mai ales în Alasca 

  

! “Fig. 10. — $ Piciorul er inapt. 2) Cal, 5 Hizparioa, % Anchitherium . 

şi d) Paleotherium. După Zitel. 

Seplenirională şi în insulele Liachof, din nordul Siberiei. Cunoscân- - 
du-se aceasta s'a prevăzut că se va găsi în aceste localităţi şi mai 
ales pe la marginile Siberiei, un reprezeniant .viu al acestei specii. 

Eq.. Przewalsky se consideră ca reprezentantul actual al lui : Eq, 

cab. Fossilis, studiat de RUTIMEYER.  - 
Prof.:'I. Cossan EwART, întrun documentat studiu publicat 

în raportul anual al biroului „Of animal Industry” dela YVashing- 

ton, 1910, se ocupă în mod foarte detaliat de origina calului do- 

mestic. Pentrucă lucrarea prof. Ewart este cât se poate de impor- 

tantă, credem că este bine să facem cel mai complect rezumat.
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In ultima parte a secolului al XIX-lea, zice EwAzz, sa. admis 
în general următoarele puncte: | | | 

1.: Că cele 7 sau 8 specii de Ecvidee, cari există astâzi, ar des- 

  
Fig. |1. — Strămoșii calului și tipurile înrudite cu el, comparaţi cu reprezen- 

- tantul lor actual, după formă şi mărime. : . 

a) Hyracotherium sau Protorohippus — eocezul izferior. 8) Plagiolophus sau Orohippus == . 
” eocenul mijlociu, c) Mesohippus — oligocer. d) Meryhippus — miocen. e) Pliohippus -- 

pliocen. f) Calul actual — Equus Caballus. (Lull, Americ. ]. Sci, Vol. XXIII, p. 167. 

- Nach dem Spezialfăhrer făr die Equiden des Britischen Museums 1907).
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cinde dintrun strămoș: cu o: culoare închisă, mei mult sau mai 
puţin dungat, Da 

-. -2.' Că strămoşul comun al. cailor, asinilor. şi zebrelor din ziua 

de astâzi este foarte înrudit cu calul fosil din Eocen, care aveă 4 
degete, 

:3, Caii domestici ar descinde dintr*o speţă pleistocenă, carac- 
lerizată prin molari largi, masivi şi picioare groase. 

Naturaliştii cari susțin origina cailor actuali dintr'o speţă 

sălbatică, admit de regulă că în această speţă se găseau 2 varie- 
tăţi distincte, 

SANSOx, în tratatul său de zootehnie, admite că rasele dome- 
stice de cai reprezintă 8 tipuri distincte, din. cari unele ar derivă 

  

Fig. 12. — Equus ferus Pall. Desemnul unui cal sălbatic dia grota dela Combarelles, 
Franţa. Reproducere după un desemn original primit dela 

„ Obermaier. După Antonius. 

din Eqg. cab. Africanus, iar altele din Eg. cab. Asiaticus. Pe când 
în Franţa se-admiteă părerea că rasele actuale de cai ar derivă 
din tipurile asiatic şi african; în Germania, după FRANE şi NEH- 

RING, rasele moderne de cai provin din. varietăţi orientale şi occi- 
dentale. Ultima. varietate ar fi reprezentată. prin osemintele stra- 
tului diluvian al Europei. Deşi aceste păreri au fost emise bazân- 
du-se pe o mulţime de cercetări, cu toate acestea s'a dovedit că 
un cal sălbatic, cu capul mare şi picioarele groase, a existat în- 
totdeauna în .Europa sau Asia și că aci.s'au găsil rase sălbatice, 
având caracterele atribuite „varietăţilor : orientale, occidentale 
sau africane. (Equus orienialis şi Equus. robustus).



In afară de aceste, două grupe ANTONIUS 0. giseşte și un a 

treilea tip: Equus ferus. f 

. O-bună parte din naturalişti, urmând pe Covrek, au susţinut 

că rasele „moderne şi preistorice: occidentale aparţin unei singure 

specii ; alţii însă găsesc că :în Europa şi în. perioada pleistocenă 

se aflau mai. multe specii de cai. Ar mai trebui menţionai, zice 

profesor ul EWART, CĂ fosilele cari aparţin unui asin de tipul Onager 

sau Kiang, au fost descrise uneori ca oase de cal; de asemenea | 

calul fosil mic, asemănător întru cât- - o. a 

va: poneului EXMOOR, care trăiă în. | 

timpul pleistocen,; în sudul Angliei, 

a fost socotit de OwEN ca un asin seu 

zebră şi numit asinus fossilis. 

Dacă în ţările continentale ale 

Europei se admite că rasele de cai 
ar descinde dintr'o singură speţă, în 
Anglia “şi America însă se crede: 

1. Că rasele domestice de cai au. 

derivat din mai multe specii sălbatice, 
înrudite probabil cu speciile tridac- 
tile din miocen; 

2. Că pe când, unii din strămoşii 

sălbatici ai cailor erau adaptaţi pădu- 
rilor şi văilor, alţii erau adaptaţi pla- 
tourilor, deşerturilor şi stepelor. Calul 
sălbatic descoperit de gcograiul rus 

N. PRzEWALSRY în Mongolia, n'are 
nici picioarele groase şi nici copitele 

largi. El este privit de mulţi cerce-. 

tători ca reprezentantul modern al 

calului fosil, din care ar descinde ra-. | 

sele domestice, Aceasta este părerea a- 
doptată de profesorul Dugnsr în ra- Fig. 13. — Equus ferus Pal, Schele- 

portul stiu din anul 19072). eta mige semene 
Intr?o lucrare din anul 1904, asu- . gimea frunţei, orbitele puţin proemi- 

pra originei multiple a cailor şi ponei- "e şi lungimea botului. 
lor,: profesorul EwaRr 2) a recunoscut 3 tipuri distincte de cai, 

adică : tipul Przewalsky, tipul Celtic şi tipul Nors. În anul 1907, 

  
  

                
  

| 1. DuEasr, Animal Remains from Anau. The Pumpelly Expedition oi 

the Carnegie Institution of Washington. 1907. 
: 2. Ewanr, The. multiple origine of Horse and Ponies. Transaction of the 

Highland, and Agricultural Society of Scotland 1994.
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EwART ne spune că aceste 3 tipuri a ar trebui : să fie recunoscute ca 
tipurile "de stepă, platou şi pădure 1). În anul 1909 a mai 'adăogat 

şi tipul Sivalik, „cuprinzând cai: înrudiţi cu Ea. Sivalensis, din de- 
pozitul pliocenului indian. In mod aproape independent, pro- 
fesorul DyEnsr a ajuns la concluzia că actualele rase de îai au o 
origină multiplă, că între strămoșii lor se găsesc strămoşi. de stepe, 
deşert şi pădure. Duensr admite că atât caii sălbatici, cât şi do- 
mestici, descind dintr'o speţă fosilă, reprezentată în prezent prin 

„Eq.. Przewalsky 2). 
» “Rezumând datele osteologice, DusnsT crede că fosilul dilu- 

vian din Remagen,. YVesteregeln şi „Europa « de Sud, Ea. cab. To- 

  

     

  

2 ma a ea e d   
  

Fig. 14. — Equus ferus Pali. Cal sălbatic mongol Daps Y C. Evan. Sat 

bustus « sau Germânicus-Nehring, este un descendent: al lui Eq. 
Slenonis, din pliocenul italian, și a lui Eg. Sivalensis Şi Eq. Nama- 
dicus din India, Profesorul: EWART crede însă că nu este o relaţiune 
între Eq. Stenonis şi Eq. Robustus şi că este o mâre diferență între 
dinţii lui Eg. Namadicus, care pare a îi înrudit cu speța americană 
preglacială Eg.. Complicatus şi dinţii lui” Eg. Sivalensis. 

„Ea. Przewalsky Y, după DuERST, este cel din urmă reprezentant 

1. Ewanr, On skulls of horses from the roman Fort at Newstead. Trans, 
"of the Roy Soc. ot Edinburg. 1907. 

2. E. PRzeWALSKY se află în grădina, zoologică a lui Hagenbeck din 
Hamburg, la Ferma Academiei de Agricultură din Praga și în ale Jocalităţi 
din Europa.
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al. calului din terțiar Şi cuaternar, numit Eq. Stenonis şi care se 

aseămănă cu calul diluvian din Solutr&: Dacă Eq. Slenonis,. după 

„cum admite DUERST,- seamănă cu Eq. Sivalensis, este foarte greu 

-de admis ' că el este: -reprezentat prin - Eq. Przewalsky y. Calul din 

Soluire se aseamănă, ca picioare şi dinţi, pe de o parte cu caii 

din :tipul pădurilor, iar pe de alta cu calul tip Grimaldi. 

„_ “Una dintre rămășițele bine păstrate: ale calului pleistocen s "a găsit 

acum. “706-0 20 ani la grota Cavallon Grimaldi. Boure D. făcând mai 

DN Ii pi 

  

Dai 2 ii     
  
  

  

| Fig. 15. — Eqaus Przewalsky. Cai sălbatici, după C Kronacher. . | 

multe studii asupra fosilelor din această localitate, conchide că 
tipul de cal care a trăit în perioada pleistocenă, la Menton, este mai 

aproape înrudit cu tipul calului de pădure a lui Ewaar şi cu totul 
deosebit de tipul calului de stepe Przewalsky. -. 

Statura mică a calului vechilor germani Eq. Cab. Nehringi, îl 
grupează în. tipul calului de pădure şi n'ar trebui să fie deosebit 

“1. Boue, Les grottes de Grimaldi T. +; fas, 111, 1910.
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“de Eq, cab.' robustus—Nehrng—care în ceeace priveşte dinţii şi 

Eq. Sivalensis din nordul Indiei. 

membrele aparţine 'tipului pădurilor, De asemenea, acest tip n'ar 
trebui să fie privit ca un strămoş al poneului Celtic Eq. agilis cel- 

„licus, care reprezinta cu tipul .Eq. agilis libicus, calul de platou al 
“lui EWART. 

De curând prof, OSBORNE comunică, că în America au trăit, 
în timpul miocenului, caii cu 3 degete mici, adaptaţi ca şi cei mo- 
derni, vieţii de pădure, precum şi cai tridactili cu picioarele foarte 
delicae, cu dentițiune complectă, adaptaţi vieţei de deșert. 

„... „La finele „secolului trecut, se admisese. în general că la toți 
caii moderni, faţa este aproape în aceiaș linie cu craniul ; caii cu 
rădăcinile scurte ale molarilor au dispărut de mult şi că oasele - 
îluecului scurte, cum sunt la Shire şi Clydesdale, sunt rezultatul 
selecțiunii artificiale. S'a dovedit însă în urmă că la unele rase : 
moderne de cai faţa este scurtă şi în aceiaş linie cu capul; la altele 
ea este lungă și cam aplecată, formând cu craniul, ca la zebra din 
Baringo un unghiu de aproape 20 grade; că la unii cai fosili din 
pleistocen, oasele fluerului sunt scurte şi largi, întocmai ca la Shire 
şi Clydesdale ; că la 'unii cai moderni, rădăcinile interne ale mola- 
rilor sunt tot așă de scurte ca şi la cei mai vechi cai descoperiţi; 

După Antonius toate grupele ce aparţin ecvinelor de astăzi 
şi cu foarte multă probabilitate toate fosilele acestei specii, pre- 
“văzute cu un deget la picior, din lumea veche, par să aibă la ori- 
gină acel tip mic numit Hipparion, care a trăit în pliocen şi a fost 
în deosebi cunoscut în Samos. : 

In urma cercetărilor noi s'a putut ajunge la concluzia : că 
rasele moderne de cai au o origină multiplă, că ele au printre 

strămoșii lor nu numai varietăţi înrudite. cu caii sălbatici cari mai 
supravieţuesc în Mongolia, dar mai au și varietăţi adaptate vieţei - 
de pădure, varietăţi adaptate regiunei deşerturilor și platourilor 
şi varietăţi adaptate colinelor şi văilor, SE a 

„1, Calul tip de pădure, 

La calul tip de păăuie, după profesorul EwAnŢ, faţa eşte 
'aproape în .aceiaş linie €u craniul, rădăcină internă! a -molărilor 
este egală 'cu cel puţin jumătate din lungimea :coroanei. 'Meta- 
carpul principal este de 5,5—5,8 mai lung ca grosimea aceluiaș 
os, luată în partea mijlocie. 

La unii ponei -din Islanda dinţii şi fluerele sunt identici cu
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„dinţii şi fluerele fosilelor: găsite în straturile s»Elefant” din Brighlon 

„şi în stratul paleolitic « dela Solutre.: S'ar putea admite, în mod,pro- 

"vizoriu, că îosilul dela " Solutre,. care măsură aproape 12. pumni 

„şi caii din stațiunea „„Elefant” din Brighton, asemănători cu po- 

neul islondez, erau caracterizați cu o faţă scurtă, largă, cârnă, un 

gât scurt, greabăn jos, picioare groase, scui'te, copite largi, 6 ver- 

tebre lombare, 18 coxigiene şi cu o crupă, rotundă și teșită. Unii 

ponei din tipul de pădure. sunt de o culoare galbenă închisă, au 

0 dungă dorsală, zebruri pe. membre și uneori „pe greabăn, gât, 
r 

    —— _— —.——_ 
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Fig.. 16. — Cal tip de pădure. 

trunchi, faţă, ete, Se. poate presupune, că strămoșul calului de 
pădure erâ de o culoare galbenă închisă şi aproape tot asă de dun- 
gat ca şi zebrele moderne. 
„Caii mai mult sau mai puţin asemănători tipului de pădure, 

Eq. cab. robustus, se mai găsesc în Corea, „Tibet, Rusia, Norvegia, 

Islanda de vest, Highland, etc. 
"In timpurile post-glaciale, se, găseau, În . Europa | 3 varietăţi 

din tipul de pădure şi anume: 1 Varietatea cu profilul capului 

conver; 2) Varietatea. cu profilul capului drept; 3) Varielatea cu 

profilul capului cârn, ca Şi la poneul Shetlandez. - N , 

pi
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+” Marietatea întâi reprezentată prin calul mare din diluviul: ger- 
manic, era probabil specializată localităţilor joase și mocirloise ; 
varietatea doua, reprezentată prin câlul dela Grimaldi, pare a fi 
'specializătă pădurilor rare din părţile joase şi varietatea treia repre- 
zentată : prin calul Solutreen, era un membru al adevăratului tip 
al pădurilor, o a: 
“* * Rasele” moderne 'de cai caracterizate printr'o faţă scurtă, 
largă şi scobită, cu picioare groase, chișițe drepte, copite largi, 
crupă rotundă şi teșită, coadă şi coamă stufoase şi mari, cu o dungă 
pe spinare, cuprind probabil cai de pădure printre. strămoșii lor, 
Calul” din: 20FtiT răilităr Foimăii Năuislcăd, âproape de” Malrose pă. 

"neul Sthetlandez, poneul din Islanda, calul fiordurilor, calul ardenez, 
calul perşeron ; după profesorul BOULE, unii cai de povară din An 
glia ca Suffolk şi probabil toţi caii masivi de povară cu crupă. 
teşită şi îluerele largi, au printre; strămoșii lor şi calul tip de păr 
dure... | e A 

„Deşi nu se ştie nimic asupra strămoşilor depărtaţi ai cailor . 
din tipul de pădure, totuşi trebue menţionat faptul că 'la Sfârșitul 
miocenului se găseă în nordul Chinei un cal tip de pădure cu 3 de: 
gete — înrudit probabil cu calul de pădure american, FI ypohippus. 
Este multă bănuială: că acest cal chinez ar fi venit în.Asia din 
America, e cae 

2. Calul tip de platou, 

In epoca miocenă, Neohipparionul, calul tridaciil eră foarte 
bine adaptat vieţii deşerturilor şi şi-a făcut apariţia sa în America, 

” Proba specializării acestui cal 0;avem în dentiţiunea lui măruntă 
și în fluerele sale subţiri, Acest cal tridactil, cu toate că nu aveă 
decât 8—10 pumni de înălţime, totuşi eră iute la mers. La Neo- 
hipparion, metatarsele erau tot atâi de lungi ca femurul și mai 
lungi ca humerul, Ia 

La începutul pliocenului trăiau în nordul Chinei, în afară 
de calul tridactil din tipul pădurilor, şi caii adaptaţi vieţii de stepă 
şi platou. o i De , 
„Caii cu dinţii ale căror rădăcini sunt scurte şi cu picicare sub- 
țiri, âu fost şi în Italia, Franţa, către sfârșitul pliocenului şi în tim- 
purile pleistocene. Rasa cu picioarele subțiri din Italia, se socoteă 
ca o varietate a lui Eg. Stenonis. Una din. rasele africane se numea 
Eq. Asinus Atlanticus ; rasa cea mică de cai din sudul! Angliei eră
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privită de OWEN ca un asin sau coagăa şi numită asinus' Josilis. 'De . 

curând s'au găsit în fortul roman dela Newstead, fosilele :unui. cal 

asemănător în forme cu calul arab; acest fosil de Neiwstead-aveă 
molari asemănători cu. aceia găsiţi în grota “Oreston;: aproape de 

PU ymouth şi oasele fluerului asemănătoare cu ale fosilului : găsit 

în grota Kent, aproape: de Torquăi.. La 'cel din urmă: premolar : Şi 

primul molar rădăcina internă are aproape 1/3 din lungimea coroanei, 

“în loc: de 1 ca la calul de pădure; metacarpul în lungime: de:7,8 

cm, mai mâre'câ grosinica aceluiaş os;'în' mijlocul: său, -în' loc de 

5,5 ca la tipul de pădure. La fosilul cu picioarele subţiri de New- 

slead, faţa formează cu craniul un unghi de 8 grade. Indicele : 

frontal — lărgimea. feţei + 100 şi divizat la lungime — este numai 

de 54; pe când faţa calului de pădure este largă, scurtă şi în aceiaş 

linie cu craniul, având un indice frontal de 60 grade. Unii din 

ponei Ezmoor, Hibride, Islanda şi Mezicani se potrivesc în sche- 

letul lor, dinţii şi membrele, cu fosilul N ewstead. Se poate afirmă 
„că fosilul, cal mic de tali6 care se găseă în pliocenul din Algeriă Şi 

până în sudul Angliei, semănă cu poneul mexican' modern, Varie- 

tatea libiană,: sau cu poneii britanici, varietatea celtică. i 

Poncii de tipul celtic cari se găsesc în nord-vestul Europei se 

caracterizează prin lipsa castanelor Ja picioarele dinapoi, un craniu 

larg, o față fină, îngustă, ușor cârnă, molari cu rădăcini mici, ochi 

-mari, urechi mici, gât lung, picioare fine, chişiţe lungi, copite de 

asemenea, 5 vertebre lombare, 16 codale, coada stufoasă şi fără 

dungă dorsală. Speţa pleistocenă, cu' picioare subțiri, Eq. agilis, 

cuprinde 2 varietăţi : una la nord, Eq. agilis celticus și alta la sud, 

Eq. agilis libicus. Poneii cari au castanele posterioare mici sau la cari 

lipsesc, au cu.multă probabilitate printre strămoșii lor membri: 'din 

tipul de platou. Există în Norvegia o rasă de cai veche, mică de 

talie, numită Udganger sau Norland, care prin caracterele sale este 

aproape pur celtică. Asemenea ponei se mai găsesc și în nordul 

Islandei, Ewaar mai admite că rasa fiordurilor este o corcilură 

a tipului de pădure cu tipul: celtic, precum” Şi faptul că se “găseşte 

| sânge celtic la poneii Sthetlandezi-Islandezi, Bumoor, ete. ca:şi la 
alţi ponei britanici, ruşi, francezi, etc. ia 

Probă de existenţa sângelui libian 0 găsim la poneii din Ja- 

maica, Cuba şi Mezic. 
Varietatea libiană a tipului de platou a contribuit la for. 

marea tipurilor barbă, arabă, precum şi a numeroaselor corcituri 

eşite din aceste tipuri, - 
In timpul friguros al perioadei glaciale, boul, renul, după cum >
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şi celelalte specii arctice au venit spre sud până la o mică distanță 

de Mediterană, î însă în timpul perioadei calde interglaciale, centrul 
Europei a-fost ocupat: de o faună forestieră. Atunci însă când con- 

_diţiunile de stepă dominau, fauna semănâă cu aceia de azi din stepele 

de dincolo de. Volga. Examinând dinţii, oasele şi membrele găsite 

în acel timp -se constată că-sunt de lipul stepelor, Calul care se 

găseă . în stepele Europei şi în timpurile preistorice se asemănă cu 

calul sălbatic Eg. Przewalsky, : care irăește în Mongolia. Calul săl- 
bati, „din Mongolia măsoară cam 13 pumni şi esie. de o culoare: 

Na . : : Ă „. 

  
  

  
        

  

a Fig 17, —, Cal tip de platou: - :- 

galbenă-închisă, n 'are de regulă nici i dungi pe. picioare s sau: reabăn, 
iar dunga dorsală este foarte redusă.. Un cal tip de stepă se carac- 
terizează printr'o coamă dreaptă, o coadă catârească, o faţă lungă 

şi îngustă, profil convex, molari mari, rădăcinile. Jungi;. "gâtul scurt, 

spinarea scurtă şi puternică, coada prinsă Sus, membrele fine, copi- 

tele mici; cu 4 castane și cu 4 pinteni. Calul de stepă se deosibește 
de calul de pădure şi platou şi prin faptul ușurinţei. cu care sare 

obstacolele când este. speriat sau caută pășuni. Caii. de povară cu 
profil convex descind din strămoșii de.- stepe, reprezentați. prin 

Eq. Przewalsky. Unii ponei ruseşti «u aceiaşi proveniență.
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Cercetări ulterioare vor “dovedi de sigur dacă corciturile de 

povară, ca şi rasele mai uşoare de cai cu profilul capului convex, 

au printre strămoşii lor şi cai de stepe şi dacă în special hunterii 

datorese cevă unei rase tip Przewalsky, în ceiace priveşte apti- 

tudinea lor la săritură... 

3. Calul tip Siwalik. 

In ultima parte a pliocenului au apărut de odată între caii din 

munţii Himalaia un cal înalt cam de 15 pumni, asemănător cu 

rasele moderne-de cai. Rămășițele acestui cal mare şi vechi s'au 

găsit în localitatea: Siwalik din India, din care cauză sa numit 

Eq. Siwalensis. Această speţă a atras atenţiunea naturaliştilor, | 

peniru că tipul Siwalik este cel mai vechi membru al genului Equus 

şi pentru că el diferă mult de strămoşul cel mai depărtat presupus 

al adevăraţilor 'cai Pliohippul. Calul de tip Siwalik are un profil - 

convex, faţa formează 'cu craniul un unghiu de aproape 20 grade. 

Calul Siwalik are rădăcina internă. a ultimului premolar şi a pri- 

mului molar mică, ca şi la tipul de platou ; iar a primului premolar 

este bine desvoltată: La tipul Siwalik, faţa este nu numai convexă, 

dare şi largă, ca la.tipul de pădure şi lungă, ca la tipul de stepe; 

de unde rezultă: că indicele frontal este aproape acelaș ca şi la ti- 

-pul. de platou. Calul de Siwalik avcă un gât lung, greabăn înalt, 

coada prinsă! sus, .mers repede şi un temperament greu de stă- 

“pânit. Profesorul EWART, după mai multe studii şi cercetări, pre- 

supune că unele rase de povară, ca şi unele rase mai uşoare, ca- 

'racterizate prin urechi lungi, ascuţite, o proeminenţă între orbite, 

cu o faţă lungă,. convexă, cu greabăn înalt, coadă prinsă sus, au 

între strămoșii lor cai de tip Simwalik. . 
pf ? 

pei a. 
7 EI .. d 

| Genul Equus se : subăivide, în 3 subgenuri: ia i Ș : a 

a) Căbalinele sub genul' cabaliuis'==iCal.- : Ia mii 

„_b) Asinienele . ,, >, “asinus = Asinul; “Heniionul.: 

"c) Zebralele Ra hippoligris = =  Zebra „ Coagga, ara de 

Burchelli, . a ai „i 

E După ce cunoaştern filiațiunea' geniilui rus, precurh 'şi: cele 

4 tulpini de unde se „crede că ar fi derivat: rasele actuale” de cai, 
ți i
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să ne ocupăm cu caracterele zoologice. ale: Jsubgenului Caballus, 
speța Eq. Caballus, 

„Speţa. Ey. Caballus. face parte din. grupul animalelor de, talie 
mare. cu toate că factorul talie este foarte variabil. şi depinde” de 
o mulţime de condițiuni ; totuşi, ținând socoteală de talia mijlocie 

„a tipului primitiv, nici nu mai încape îndoială că animalele din 
speța calului sunt de talie mare. 
AI Speţa Equus Caballus âre un cap lungueţ, expresiv în formă, 

de piramidă, bine prins 
  

"cu gâtul, cu'un profil 
"variabil şi cu'un indice 
cefalic total de asemenea 
variabil după rasă... . 
 Denţiune completă 

la mascul, lipsa caninilor . 

la femele, are 12 incisivi, 

6 sus, 6 jos; dispuşi în 
formă de arcadă, (arca- 
dele incisive) ; 4 canini- 

coli, cari de regulă lip- 

sesc la femele; 24 mă- 

sele, 12 în fiecare falcă 
şi 6 în fiecare parie. Un 

total de 40 dinţi la mas- 

cul şi 36 la femele. .: 
“Calul are un' gât 

lung, frumos, mobil Şi 

“bine prins cu capul şi 
“trupul... Pe marginea su- 

Fig. 18. — Cal tip Siwali.  perioară a gâtului, ca și 
pe frunte, flutură o pro-: 

- ducţiune piloasă mai abundentă, numită” coamă şi moţ. Coama 
şi-moţul - sunt ca. niște- frumoase-podoabe ale calului. Trupul ca- 
lului este bine făcut şi spinarea dreaptă. Coada acoperită cu peri 
lungi şi frumoşi. Coâda este organ şi de ornamentaţie şi de apărare 
contra insectelor câre l-ar incomodă. 

“Membrele calului sunt subţiratece și terminate cu un: singur: 
deget, e animal soliped. Dacă ne închipuim că acest animal a plecat 

„dela tipul pentadactil, degetul mijlociu este acela care s'a desvoltat 
pe socoteala celorlalte degete. Această solipedizare este unul din 
cele mai remarcabile efecte ale adaptaţiunii. 

E 
4 
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Dacă calul: nare decât-un şingur:deget; ni este mai puţin ade- 
vărat că din când în când se nasc cai polidactili. Această polidactilie 
este mai deasă la membrele anterioare: şi ea este:o' dovadă netăgă- 
duită a originei polidactile a calului. Ştiinţa a înregistra, 6 "mulţime 
de cazuri de polidactilie' la cal. “BRETON, de ICERIIAINGANIT, CA- 
DIOT, DECHAMBRE, di GEROMIXO, DARESTE, DrxEscv, UDRISEY, | 
ete., au descris. cazuri de polidactilie la cal.: Dacă polidactilia se . 
observă mai mult la membrele anterioare en i cele 'diriapoi, 
motivul este că degetele au dispărut măi „buziu la „membrele 
anterioare decât la cele posterioare. : 
„Pe fiecare membru al calului se găseşte câte o produicțiund 

cornoasă numită „Castană“. La membrele anterioare, ele sunt pe 
faţa internă a antebraţului ; iar la cele posterioare, la nivelul părții 
inferioare şi interne a cotului. La unii cai nu sunt castane la mem- 
brele posteroiare : MAURY,. SANSON, GAUBEAUX, şi BARRIER; etc, 
S'a discutat foarte mult asupra acestor producțiuni cornoase. Anato- 
miştii veterinari consideră castanele ca urmele degetului intern. 
Autori ca FRANE, BEDARD, le consideră ca vestigiul unui. măhunchi. 
de Vibrize cari se găsesc la mai multe animale. 

» "Roosa), veterinar militar, 'se întreabă dacă “castanelă: la, 
'solipede. n'ar puteăți considerate ca vestigiul unui aparat 'sudoripăr, 
ăsemănător, aceluia dela porc. Este foarte multă probabilitate că 
părerea : anatomiștilor asupra acestor castane să fie cea adevărată, 

Corpul. calului, este acoperit: cu: păr, mai “abundent, mai puţin 
abundent, mai gros, mai subţire; după e rasă, după: sex .şi condi-, 
ţiuni de trai, 

E animal monogastric, are stomac mic şi cecum foarte destol 
tat. Regimul : erbivor, Mamele incuinale, animale : uhipare. Durata: 
gestaţiunii aproximativ: 11'luni. Speţă maleabilă şi -cosinopolită,: o 
găsim aproape pe toată suprafaţa pământului ; căutând să se adap- 
teze, consecutiv să șe modifice după localitatea unde se: „Biseşte; 
şi condiţiunile de trai la' care este supusă; > ii 

Calul dă omului mai multe foloase, „cel mai piucipal “Însă: 
zi 

este munca, sub toate formele ci. re 
.. aş 

  

1. Rose. Au sujet de Tappareil sudoripare' carpien du | porc et des că 
taignes des solipedes, Bul. Soc. Cent.. de M. Veter. 1909, PE 287. , 

îi pe a 
Fiip și Dumitrescu. — «Cait».
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II, — Clasilicarea raselor de cai. 

Speţa EQvus CABALLUS fiind foarte 'maleabilă, s'au format de 
sigur mai multe rase. Pentru' uşurinţa studiului raselor de cai, 
este bine să vedem cari sunt clasificările făcute până acum şi dacă 
aceste clasificări corespund sau nu tuturor. cerințelor științifice. 

Primele clasificări ale cailor au fost. cu: desăvârşire empirice : : 
“ Grognier, Magne. e 

„Astfel, rasele au fost împărţite după serviciile pe cari le exe- 
cutâău şi s'au numit: cai de povară, cai de călărie şi de tracțiune 
uşoară. 

Până la un oarecare punct, această clasificare păreă să fie 

bună, căci calul de povară de pildă, trebue să aibă o anumită făp- 
tură corporală, ce se deosibeşte profund de aceia a calului de călărie; 

Totuşi, sunt unele rase de povară cari nu se aseamănă. prin forma 
corporală de semenele lor. Așă de exemplu, rasa Flamandă com- 
parată. cu făptura corporală a raselor Perșeron şi Buloneză, se 

constată că ea se deosibeşte mult 'de acestea din urmă. Tot astfel 
întâlnim deosibiri mari şi la rasele de călărie. .De pildă, făptura 
corporală a calului pur sânge englez, față de aceia a calului arab. 

Printre rasele de tracţiune uşoară, vom găsi rase cari sc. deosibesc 

deasemâhea mult între ele. Troteurii Orloft au o făptură corpo- 

rală cu totul deosebită de calul Anglo-Normand din Franţa şi. de 
tipul Hackney din Anglia. 

Din toate aceste consideraţiuni se constată că, această metodă 

de clasificare nu corespunde realităţii şi deci nu poate a fi aplicată 

cu succes pentru a ne ajută la studiul diferencierii raselor. 
„Rasele au mai fost împărţite după numele geografic al locali- 

tăţei: lor.de origină, s sau după regiunile în care ele 'se găsesc. “In 

primul rând prin această împărţire s'ar indică locul în care s'a for- 
mat rasa. Dar şi aci se constată o mare lacună, căci unele rase de 

cai se găsesc răspândile în foarte multe ţări. Apoi unele, cum e 

rasa arabă, a contribuit în decursul timpurilor la formarea multor 
rase. de cai. In afară de aceasta, nu toate rasele de azi au numele 
localităţei în care ele s'au format. De exemplu, numele: anglo- 

normand, anglo-arab etc., ne indică origina şi nu localitatea. Prin 

urmare, nici această clasificaţie nu poate fi luată în consideraţie. 

S'au mai clasat rasele în : naturale şi artificiale. Au fost denu- 
mite rase naturale acelea cari s'au format în decursul vremurilor 

şi la care omul n'a luat parte, n'a contribuit prea mult, cum a fost 
de exemplu vechea rasă ardeneză. Iar rase artificiale erau acelea 
formate prin intervenţia omului, ca de pildă : calul pur sânge englez,
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„anglo-arab, troteurul american, Ghidranul, Nonius, ete, „Această 
clasificare este supusă la multe critici. * i 

Intr'adevăr, când s'ă admis principiul că toate râsele de cai 
au evoluat în cursul vremurilor, iar rasele actuale nu se aseamănă 
cu'rasele de cai din cari descind, nu aveam nici un motiv să admitem 

că ar există rase naturale și rase artificiale. Star putea admite 
această clasificare, numai în cazul când în prezent, am aveă: pe 
lângă cai perfecţionaţi, adică rase artificiale şi cai cu acelea şi carac- 
tere zoologice ca cei din trecut. 

S'au mai împărţit.rasele de cai în occidentale şi orientale. S'au 
numit rase occidentale acelea domeslicite de om în occident şi orien- 

"tale acelea îmblânzite de om în orient. Nici această clasificare nu 

poate fi bună, deoarece nu se cunoaşte precis locul domesticirii 
diferitelor rase. Apoi, unele rase de câi, n'eu rămas numai în “locul 

de origină, ci s'au extins, s'au răspândit şi în alte țări, unde: fiind 
supuse diferitelor condițiuni de mediu, ele s'au modificat în raport 

direct cu mediul în care au fost nevoite să trăiască. ŞI în: multe ca- 
zuri aceste modificări au fost atât de. mari, încât rasa. modificată 

nu se mai aseamănă cu rasa de origină. e 
Unii zootehnicieni au mai împărțit rasele de cai în rase comune 

şi rase nobile. Nici această împărţire 'nu poate satisface toate cerin- 

ţele, pentru motivul următor. In principiu într'o rasă avem o in- 

finitate de indivizi, cari se deosibesc între ei. Unii pot fi pertec- 
ţionaţi la maximum posibil într'o direcţiune de exploatare oarecare; 

în timp ce o parte din semenii lor, pot să fie chiar degeneraţi. Tn 

" acest caz, în aceiaşi rasă, avem indivizi nobili şi comuni. Apoi, ra- 

sele comune prin perfecţionare pot tinde către rase nobile.- 
Aceste clasificări se bazau deci sau pe aptitudinele dominante, 

cai de călărie, tracțiune grea, uşoară, „etc,, sau pe alte particularităţi, 
fără importanţă. 

- ANDRE SANSON, părintele zootehniei franţuzeşti, este cel dintâi 
care introduce o metodă mai ştiinţifică î în studiul Etnologiei animale. - 
El ia ca bază a clasificării raselor de cai, ceiace RETZIUS şi BROCA 
introduse la om, măsurătorile craniului. Stabilirea indicelui” cranian 

formează pentru SANsoN baza clasificării. EI împarte rasele de cai 

în două : rase dolicocefale şi rase brahicefale. 
Adoptarea sistemului lui SANSON şi divizarea raselor de cai în 

brahi: Şi dolicocefale, incontestabil că contribue la studiul mai mi- 

nuțios al caracterelor raselor şi la diferenţiarea lor mai lesne una 

de alis. îi 3 note însă consideră sistemul lui SANSON.ca un sis- 
ten: îrcorezabil şi «poi indicele cranian numai, nu: poate dă toate 

noţ.: tii bune. clasificări,
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„O-bună clasificâre a raselor şi la- oameni şi la animale. nu 'se 

face ţinând socoteală numai de un singur:caracter, ci de mai imulte, 
aşezând "printre cele dintâi pe acelea cari au stabilitate mai mare ; 
iar; printre cele: din urmă pe acelea cări sunt influențate mai i mult 5 
de "adăptaţiune, 'mediu şi. individualitate. - | 

": BARON ne face cunoscut că. toate rasele de oameni, cai, - boi, 

ete. au caractere morfologice şi caractere fiziologice. - - 

- Acestor caractere, autorul citat n mai sus, le dă numirea .de „Co- 

ordonale elnice“, ai E 

Coordonatele ctnice forniează 2 grupe:! 
1, Plasticul, în care se cuprinde variațiuinile mortologice, si- 

lueta, extremităţile, greutate şi proporţiuni. ! ' 
2. Fanerotipica, cuprinde variaţiunile fanerelor sau dependin- 

ţelor pielei, păr, coarne, copite, castane și pene, - - 

La aceste două grupe se mai poate adăogă şi a treia : 

3. Energetica, care cuprinde Variaţiunile fiziologice, multipli- 
câre, fecunditate, precocitate,. sânge Şi fond. 

In studiul clasificării raselor vom ţine socoteală numai i de cele 

2 prime grupe. i 

i: 

Silueta. 

Silueta unui animal, conturul său ca şi profilul capului Şi i feţei 
"sunt supuse variaţiunilor. Silueta nu este aceiaş la toate animalele. 

SANSON ne face cunoscut importanţa în clasificare a profilului 

„capului. BARON însă este acela care s'a ocupat cât se poate mai 
detaliat. După el profilul capului poate fi drepti, rectiliniu,. conver 

șau concav. Tot BARON mai constată că morfologia capului are o 
influenţă asupra celorlalte regiuni corporale, ca şi asupra membre- 

lor, şi aceasta în virtutea legii de armonie organică. Un profil al 
capului concav aduce după- el un gât de cerb și o spinare cam înşe- 

lată.. Un profil convex, frunte bombată: sau faţă berbecată, se înso- 
ţeşte. cu un gât încordat şi: o spinare de catâr, Profilul drept-ortoid 

atrage un gât de o formă piramidală, o spinare dreaptă şi aplomburi 
regulate; Acestea toate bine înţeles le observăm. numai când există 

armonie organică în- alcătuirea formâlor corporale: N 
„BARON .a dat numirea: de ,„,Aloidism variaţiunilor de siluetă, 

„de profil și bazat pe această denumire, clasează toate rasele de cai; 

"ca şi celelalte.animale de altfel, în 3 grupe: . . o] 
pa Gr.: artoidelor.. sau rectilinii, cu profilul capului drept. 

bi; -- concavelor ;„. coeloide==salpingoide, cu profilul capului 

concav,
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* €) Gr. convezelor sau: cyrtoide==atractoide, îu profilul: capului 
pf șî convex, îti li 
Pentru că în grupele concav şi convex surit vâriaţiuni mai mari 

sau mai mici, BAROX face următoarea clasificare. „îi 
. “ Grupul concavelor -[ “Uitra concave --:: :: N 

A 4. Concave, .; ea 
| Subconcave, e. aur 

| [| -Subconveze. 
Grupul convezelor 1 ..Conveze. .. Sai 

„|: Ultraconveze. | 
Spre a înţelege mai bine această clasificare a lui BARON, să . 

luăm câteva exemple: .._.. : a 

Tip recliliniu  - = Calul Arian,. 
+» CONCaV „=. Breton, -- 
, subconcav = „„»: din. Camarga. 
,„ ultraconcav  “Sthetlandez, l 

> CONVezt. O =: Shire-horse, -.,  .: i 
» Subconvez =. , Barb... E 
;; ullraconvez - = >; - Germanie, . 

Tot BAnoN ne mai face cunoscut că există o relaţiuiie între 
natura extremităților şi profil, de ex. : în grupul convexelor: sunt - 
animale cu extremităţile 'subțiratice, calul barb.. In grupul conca- 
velor se găsesc animale âu extremităţilc:groase, calul belg,, iar în gru 
pul ortoidelor extremităţile sunt potrivite ca mărime, calul -arab, 

3 s 
„3 - Varioţianile de formăt, + «i în |

 

Variaţiunile de format sunt subordonate.-la 2 legi: 
„1. In fiecare speţă de animale există un volum, 0: greutate 

medic, care corespunde unei combinațiuni mâxime şi de: suprafaţă 
şi de masă, a tipului viabil din speţă; (T. BARON). Această greutate 
medie favorizează la maximum speța în lupta ei. pentru existenţă. 
La speța calului se, admite că greutatea de 435 kgr. ar fi greutatea 
medie cea mai bină. ee 
„2. In fiecare speţă! polimorfă sunt variaţiuni de greutate în 
minus sau plus. Aceste variaţiuni depind de condiţiunile de trai 
şi de modul utilizării animalelor 'diri speța calului. Sunt, din acest * 
punct de vedere, diferenţe extraordinar” de mari şi DEOHANIBRE ne 
afirmă că variaţiunile” în greutate sunt cuprinse la cal într6 S0 
şi 1.310 kilograme. :
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Variaţiunilor în greutate, BARON le dă numirea de Heleromelrie. 
Şi Heteromeiria o împarte în trei : 

a) Giupul Eumelric, :: greutate: mijlocie, '--: 
b) 3» : Elipomeltric, ;, mică, . 
c) >  Ipermelric,. ,,; - mare, 

__. Pentrucă în grupele elipometric şi ipermetric sunt variaţiun 

uneori accentuate, aceste două grupe se pot împărţi în: 

[| - Ultra minor, 
Elipomelric * Minor 

a Sub minor, 

| Sub major. 
Ipermelric Major. ' 

Ultra major, 

“Proporţiuni. 

Proporţiunile, adică-raportul între lungimea, lărgimea și gro- 

simea diferitelor regiuni, cari -alcătuesc corpul unui animal, sunt - 
supuse variaţiunilor. Aceste variaţiuni se conduc după următoarea 

regulă : „Elementele lărgime şi grosime: variază în „acelaş sens şi 

in raport invers cu elementele lungime”. 

| In conformitate cu 'aceste variaţiuni, în fiecare speţă de ani- : 
male sunt, din: punct de vedere al proporţiunilor, irei tipuri prin- 

cipale : | . 

1. "Un tip cu proporţiunile medii = Mezomorj = = Medioliniu. 

2. Un tip la cari: elementele lărgime Şi grosime sunt desvoltate 

- = Brahimorf = Breviliniu. Sia 

3. Un tip la care elementele lungime sunt foarte desvoltate, 

comparativ cu grosimea şi lărgiinea = Dolicomorf = Longiliniu. 

Din cauză că la grupele Brahimorfe şi Dolicomorfe sunt varia- 
iuni mai mari sau mai mici, BARON face următoarea clasificare : 

| Ultra” brevilinii. 
Brahimorfele Brevilinii. 

Sub brevilinii. 

- Sub dolicomortele. 

Dolicomorfele. Dolicomorfele. 
Sa IE 1 Ultra dolicomorfele.
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„„ Tot-în studiul proporţiunilor și în scopul de a. se putââ di- 
ferenţiă mai bine rasele de animale, s'a recurs; şi la ceiace se numește 
indice, sau raportul între diferitele axe liniare, luate ca termen de 
comparaţiune, - ae Sa Pa 

Indicele se studiază la . cap, la trunchi şi la 'membre, 
Indicele capului a. tost studiat ds mult timp de RETZIUS și 

Boca. Indicele capului a fost punctul de plecare al împărțirii 
raselor de oameni în ; rase Brahicefale şi rase Dolicocefale, | 

SANSON l-a introdus în Zootehnie şi el. constitue baza clasifi- 
cării animalelor, făcută de acest autor. Clasificarea lui! SANSON, 
bazată numai pe indicele cranian, nu poate constitui-o bună cla- 
sificare, căci nu singur indicele cranian ne poate face'să deosebim 
o rasă de animale de o alta. m i 
„La om calcularea acestui indice se face de . 
pe următoarea formulă : a «    

"Diam. transversal 100 
Diam. antero-posterior 

dificare făcută de Sansox. In afară de indicele 
cefalic sau cranian, mai este un indice facial 
sau raportul între lărgimea și lungimea, feţei. 
_Ca să măsurăm indicele cranian- şi facial, . 
delimităm mai întâi craniul şi faţa printr'o . : 
linie care unește marginea superioară a orbi- 
telor în partea lor cea mai convexă, | 
_ Limila superioară a craniului se măsoară : | Să 
în dreptul porțiunii celei mai convexe a parie- Fig. 19.—Măsurători cra.  talelor, | a - | i x niane după Dechambre. 

Lărgimea feţei se măsoară în.partea cea mai ridicată a arcadei zigomatice, , i, 
Indicele cefalic total are ca lărgime, lărgimea maximă bizigo- | 

matică și ca lungime, sau lungimea dela extremitatea 'superioară 
a craniului, sau dela gaura auriculară până la marginea osului in- 
sv, i i Sa 
Pe animalul: viu, indicele capului se calculează “măsurând. 

lungimea capului dela partea superioară Ia cea interioară, iar lăr- gimea -din. dreptul ârcadelor orbitare, e 
"Indicele cranian şi facial nu este acelaș la toate rasele de cai. 
Indicele trunchiului. — La trunchi sunt două indicii : indicele: 

toracic.şi indicele corporal. E Ie
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“Indicele toracic ne arată .variaţiunile: cavităţi pieptului, care 
cavitate n'are aceleași. dimensiuni la.toate rasele de: cai. Indicele: 
toracic. este .raportul între lărgimea maximă a pieptului, luată 
la nivelul părţii celei mai convexe a coastelor şi între înălțimea 
acestei cavităţi, luată.în partea de jos a greabănului şi locul trecerii 
chingii, la câţiva centimetri departe de cot, : 

SR BARON! ne dă. următoarele indicii : : 

„La tipul breviliniu, indicele este * mai măre : de 90. . 

La. tipul” medioliniu, indicele este de 86— 38. 

„>: La tipul longiliniv, indicele: este mai mic de 85. 

- Indicele corporal este raportul între lungimea corpului — di- 
stanţa scapulo-ischială — şi perimetrul toracic, luat îndărătul 
spetelor şi la câţiva centimetri aproape de-cot. Indicele corporal 
ca și indicele toracic, variază după conformaţia animalului, | 

La brevilinii, indicele corporal este mai mic de. 8%, 
"La mediolinii, indicele corporal :este de 86-88. 

:„ La longilinii, indicele. corporal. este mai mare de. 90,. . - 

Fanere, 

Sludiile fanerelor, î în n chestiuriea' clasificării raseloi de animale, 
joacă un rol important. Prin fanere zoologistul BLAINVILLE înţe- 
lege producţiunile de natură epidermică : părul, Ina, penele, coar- 

“nele, eic., etc. 

Părul cantitativ Şi calitativ nu se prezintă în aceleaşi condi- 
ţiuni la toate. rasele de cai. Din studiul acestor rase vom vedeă: 
variaţiunile. : 3 | 
„Iată cari. sunt, în rezumat, bazele clasificării cailor după. 
BARON. Aceste baze sunt în mod magistral descrise de profesorul. 
DECHAMDRE, în ultima sa lucrare asupra cailor. i 

Deşi bună clasificarea lui BARON, din punct. de vedere prac=- 
tic şi mai ales din acela al mijloacelor întrebuințate de fiecare ţară, 
pentru îmbunătăţirea raselor de cai, am crezut mai nemerit, să ne: 
ocupăm. mai întâi de cele două rase orientale : Ariană şi Mongolă,. 
cari au contribuit foarte mult.Ja formarea multor rase de cai şi. 
în urmă să descrim tipurile principale de cai din fiecare ţară, 

Desigur că din punct de vedere ştiinţific este mult mai bine: 
să se grupeze rasele de cai, aşa cum le-a grupat profesorul BARON, 
practica însă ne-a dovedit că este mult. mai profitabil să le stu-.
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diem așa cum sunt în fiecare = “țară, pentrucă în afară de descrierea 
„ Taselor, mai putem studiă și intervenţia Statului, societăţilor, ete., 
ca şi rezultatele economice obţinute. Profesorul DECHAMBRE, în lu- 
<rarea sa 3, Les: Equides A ia ne dă următorul tablou de clasiicarea 
raselor de. cai. ÎN e i 

4 

Primul-grup. * * *- 
Tip zeotiliniu.: rase că Apantea dreaptă, 

_[ Mediolinii . Calul arab, ture, “Nu i, ai iai 
| Rasa Ariană sirian, persan. umeroase subrase i familii, ; -. 
Z Longilinii . . Calul maghiar . . Vechiul cal unguresc? ” : 
& , Brevilinii NA ;Calul din sudul Rusiei, “calul: Kirghiz, calul din Ucrai- 
ai nia, trăpaşul Orlof, calul finlandez. 
R Populațiuni „Calul pur sânge englez. 

derivate... > angloarab;, ii. — 
Calul din Boemia... e. 

“3 Mediolinii + . Poneul din nordul Tunisici. | 

E |: călul din landete Bretaniei. + - & Longilinii . > . Gasconiei, - 

& Subbrevilinii Calul « corsican, N 
A Poncul: chinez şi indochinez. î 

Brevilinii . . : Ponei indieni din Pegu : ie 

Ei  Mediolinii „ „.. Calul. Perşeroa . a i Da - 
84 Longilinii ..... >» * Flamand, Frizon, Clydesdal Poitevin. | 
| Brevilinii .... Rasa Buloneză. 

.. 

aer
e 

ae 

AI doilea grup, 
a Tip. concav: rase cu fruntea, concavă, 

" Mediolinii „.. + , Calul de Solutre, :calul: camarg.. a ai 
“Zongilinii , , .:. » din Yemen, » din Mesopotamia,. N 

ini .. » » stepele de sud ale Rusiei: din Europa, calul 
Brevilinii de Don, Kalmuk, “Astrahan, Cabardin. - 2 

Calul siginilor ; ponei din Europa centrală, Galiţia 'Tran- 
silvania,: Grecia, ete. ; :ponei din Navara, ; : 

- Ponci din Celebe. 
Ponei din Anglia. . a 
aa Norvesia și lenda;- ea mie 

Mediolinii „... 

Longilinii .. 

“E
li
po
me
tr
ic
i 

Eu
me
tr
ic
i 

- 

Brevilinii 

„= Calul ardenez.. |: i : . 
2 "2." belg, Pinţeau și alte rase "de povai din uropa, 

centrală Calul cremonez, :.... i 

Mediolinii . . 
Longilinii . 

Îp
er

me
tr

ic
i 

Calul Breton cu derivații actuali: Xortoli-Bitor, eto.. Brevilinii , . 

.
 

„
.
 

c
c
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"AL treilea grup. 
Tip. convex: rase cu fruntea bombată sau profilul convex. 

  

- Algeria. 
PIN IRI - - (Calul turcoman - | Tunis, 

( Mediolinii .... Rasa mongolă ..,.. - » african :.. 4 Abisinia. 
» barb .,.. | Eritrea, 

> a Egipt. 
- Calul marocan. : 
£ | Subbrevilinii. . | 2 andaluz, 
o » vechi din Pirinei şi Navara. 
E Longilinii .... Calul Kirghiz, 
ga]... 1 ( Calul din Pirinei, Limuzin, Auvernia, 1 sângele din 

Populaţiuni Midi. ; 

_ derivate , | a Ungaria. 
»* A Cai din Europa centrală și meridională ... 4 România, 

[zi 

( Ep. Przowalsky : ponei berbecaţi din China, - din Japo- 
Z Mediolinii .. . | nia şi Asia centrală, 
o Poneul spaniol. 
E Brevilinit. . . . »: din Cordilieri şi. Anzi. 

Â Falkland, | 

Longilinii ... »  perpecat din Sonde, 

-z ( Mediollhii . . . . Calul fosil din Roemagen. 
5 | Brevilinii .... Shire-horse, Black-horse, Suffolk. 
& 4 RI Calul Dongolav, derivatele sale din Europa centrală şi 
S Longilinii . . . occidentală ; calul nemțeso şi danez, vechii câi nor- 
= a | “ manzi și englezi. Yorkshire, 

Populațiuni derivate ,. Cai de jumătate sânge. 
Anglo-normanzi. 

1, sânge franțuzesc $ Vendeeni. ia 
1], sânge din centru. 

să _ Hanovra, Schleswig, Prusia orientală, Oldemburg, Peu- 
/, sânge german. . sia occidentală, Holstein, Provinciile . Renane.: i 

17, sânge din Holanda şi Danemarca. 

17, sânge englezesc şi din Irlanda, 

III. _— Domesticirea și “utilizarea calului, 

Domesticirea calului a avut cea mai mare influenţă a asupra 
civilizaţiunii omeneşti. Cu ajutorul acestui animal, omul s'a prtut 
mişcă mai ușor dintr'un loc într'altul, a putut să-şi desvolte mintea 
mai bine și.a putut prin schimbul de idei să-şi mărească mai mult 
cunoştinţele, Civilizaţiunea omenească a mers cu paşi mai mari. 
către perfecţiune, : 

- Cert este că omul primitiv a. întrebuințat pentru domesticirea
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calului acelea şi mijloace ca și pentru domesticirea celorlalte animale. 
Scopul suprem al domesticirii calului a fost consumarea cărnei 1), 

Domesticirea calului a început în perioada neolitică, Acest ani- 
mal a trăit în stare sălbatică în aproape toate: părţile” globului. 

„Şi astăzi se mai găsesc cai sălbatici în Asia. Se susține că poporui 
Arian ar fi printre cele dintâi popoare care ar fi îmblânzit un tip 

de cal cu profilul capului ortoid, cal din care ar fi ieșit o sumedenie 
de tipuri şi care este considerat ca prototipul rasei arabe." 

„ Proto-mongolii, în patria lor primitivă, ar fi îmblânzit un alt 
tip de cal, cu profilul frunţii convex. Acest cal este socotit ca pro- 
totipul rasei mongole, barbe, de Dongola, ete. Și din calul mongol, 
ca şi din calul arian, au purces multe rase. | 

Este mai mult-ca sigur că s'au îmblânzit cai şi în alte puncte : 
ale globului terestru. In Europa, unii cai au fost domesticiţi de 

Dolmeni, popor care a venit din orient şi care au învăţat pe Euro- 
peni întrebuinţarea pietrei cioplite, 

Oricare ar fi părerea asupra domesticirii cailor, este cert că 

din momentul ce omul primitiv şi-a dat socoteală că acest animal 
îi este folositor, l-a crescut, l-a îngrijit şi i-a supraveghiat reproducţia. 

Este instructiv credem să facem o mică escursiune în domeniul 
trecutului calului şi să vedem .importanţa lui. la diferite popoare. 

In India şi în perioada Vedică, calul eră foarte apreciat. După 
credinţa Brahmanilor, calul este o fiinţă creiată de Brahma ; codul 
Brahmanilor obligă pe călăreţi atunci când trebuiau să depue un 
jurământ, să nu jure decât pe cai, elefanţi şi armele lor, 

Calul eră reprezentat pe monumentele Indiei de pe marea pa- 
godă din Sriringam. 

Istoria ne spune că Jranienii sau. "Protoperșii.au format unul 

din cele mai mari imperii ale lumei vechi. Plecând dela domnia lui 
Ferydun, calul este amestecat în toate fazele vieţii sociale. EI ser- 
veă răsboinicilor, preoţilor, ciobanilor și plugarilor. | 

După HERODOT, tânărul persan, dela vârsta de 5— 20: ani, tre=' 

buiă să înveţe 3 lucruri : a încăleca, a trage cu arcul şi a spune ade-: 
"vărul. Marile. herghelii sunt considerate - ca un isvor de bogăţie - 
pentru ţară. Fiecare prinţ spre a-și arăta supunerea lui suveranului 

țării, luă ca mărturie calul. . 

1) A. se consultă din acest punot de vedere: G. de MORTILLET: L'origine | 
de la chasse, de la Pâche et de VAgriculture. N. Fiu : Noţiuni de zootehnie - 
generală și TOUssAINT: «Le cheval dans la station prehistorique de Solutre»e
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„-3 Din, primele .răsboae scitice -se consideră; calul? casun preţios 
și incomparabil instrument de: isbândă.: Profetul. Eremia, făcând 
aluziune, la, triburile scitice, -ce :cutreerau stepele Asiei, zice ; „,că- 
lăresc pe cai armaţi şi ei ca şi răsboinici; nenorocire nouă. , * Sciţii. 
trăiau. pe caj, se. hrăneau'cu carne de cal şi cu laptele iepelor;lor, 
Achias, regele: sciţilor, îşi ţesala singur calul. Dacă 'regele- mureă,. 
cei mai frumoşi cai ai săi se sacrificau şi în fiecare an se sacrificau. 
împrejurul mormântului regal câte:50 de cai. Sciţii adorau soarele 
sub forma unica], i. pr a 

3. -În,timpul domniei lui Cyrus, calul este foarte iubit, foarte apre- 
ciat, XENOFON ne ace cunoscut că regele „Cyrus organiză curse de: 

ț 

ro 

  

vo
 

    

  

  - „ - p.. 
  

fiu Fig. 20,:— Cat 'vechi 'persani, Reproducere după un; relict 

1. din Persepolis. După Sehânbeck. 

cai. Pe timpul acestui rege se sacrificau caii zeului soare. Caii de 
culoare albă se considerau ca: animale sfinte! şi ei puteau. merge, în: 
libertate pe unde vroiau. O legendă ne comunică : următoarele ;- 
;„Pe timpul conchetei. lui Cyrus, în.imperiul :Babilonului, un mânz- 
din armata lui, de o culoare albă, animal sacru, se înecă într'un: 
râu. Regele ca şi întreaga lui armată fu dureros împresionat de 
această mare nenorocire și ca să pedepsească râul, îi schimbă cursul“. 
Cambyse, fiul lui Cyrus, continuând războaele tațălui său, fu făcut 
prizonier de inamicii, săi. “Regdle fu.scăpat de cel mai celebru:călă-. 
rey al regatului. Cambyse ca ui semn, de. mare gratitudine, dărui”
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călăreţului. 100 de cai:de văloare, cu harnaşainiente foarte preţioase 
Duţă,moartea lui: Cambyse şi după' detronarea: uzurpatorului.:Smer: 
dis; cei 7 mari puternici ai Perşiei. detiseră să numească rege p6 acela 
al cărui cal va necheză mai întâi la revărsatul zorilor. Legenda 
spune că în urma unui şiretlic al îngrijitorului de cai a lui Darius, 
se asigură victoria “stăpânului său, 

Ajuns pe tron Darius I, prima sa grije fu de. a-și face în piatră 
statuia ecvestră, cu această inscripţiune : „Darius fiul lui Ha ystaspe, 
a ajuns pe tronul Persiei prin mijlocul instinctului calului său și 
prin dibăcia lui Oebares, îngrijitorul său de cai“, Darius aveă o 
mulţime de herghelii. El aveă o cavalerie numeroasă. Babilonia 
şi Media procurau, în fiecare an, curţii lui Darius 800 de armăsari 
şi mai mult de 20.000 iepe. Cilicia dădeă ca tribut anual câte 300 
cai de culoare albă. Darius organizează poştele” în vastul său 
imperiu, 

După ce pacifică şi organiză imperiul său, Darius învinse pe 
Greci, Sciţi şi Babilonieni. Aceștia din urmă se lăudau că Perşii 
vor luă cetatea Babilonului când vor fătă catârcele; Ori, piintre 
animalele armatelor lui Darius fiind şi catârce, una din ele fătă şi 
atunci se: celebră apropiata cădere a cetăţii Babilonului. Cu câteva : 
zile înainte de moarte, Darius plănuiă concheta asupra occidentului. 
Legenda ne spune că acest occident eră reprezentat printr'un bătrân 

„care vine-şi dă regelui Darius o coroană, un cal, bani și o sabie. 
In timpul domniei lui JXerzes,. o .parte din armata persană 

este trimeasă să supue Egiptul revoltat. Această armată se com- 
punea aproape numai din cavaleriști, cari aveau cai: Niseni, cres- 
cuţi în provinciile septentrionale ale imperiului şi cari erau desti- 
naţi în special pentru grajdurile regale. Adoptând proectul tatălui 

„său, Xerzes organizează o importantă armată cu care năzuiă .con- 
cheta occidentului. Perşii, Mezii, Cisienii, Sagartienii, Indienii, 
Bactrienii, etc., trebuiau, după afirmarea lui HERODOT, să procure 
pentru cavalerie aproximativ 80.000 cai. In această armată se gă- 
seau 10 -cai sfinţiţi, împodibiţi cu hamuri și diferite ornamente 
scumpe. Carul zeului Ormuzd eră tras de 8 cai albi și condus de un 
om al grajdurilor regale; Carul lui Xerzes eră tras de 8 cai sfinţiţi 
din Nyssa şi condus iarăş de un om care mergeă pe jos. Regele 
Xerses dându-și socoteală de Inatea distanţă ce:trebuiă să 6 tacă 
şi de diferitele dificultăți, poposi, celebră un jagvamedlia”, sa- 
crifică caii albi din Nyssa, iar maţele lor consultațe, anunţară 
victoria; Regele î însă- fu bătut Ja- Salamină şi fugi în' Asia; * 
în Alexandru, “eroul nacedoncan, reprezintă. punctul“ “culminant 
al geniului militar şi âl gloriei. vechi:: Viaţa lui: este 'strâris: jegătă
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de istoria . calului. Alexandru merge din izbândă în izbândă.. El 
supune rând pe rând pe Greci, Traci, Sciţi, Perşi, Abisinieni,. Indi- 
eni, Egipteni, etc. Calul său Bucefal, cumpărat de tatăl său Filip, 

  

  Dom iata fe ee aa ra pă     
  

Fig. 21. — Marea pagodă din Sriringam. După Chomel „Histoire du cheval dans 
IN i - Vantiquită et son râle dans la civilisation'“e 

a 
. 

regele Macedonici, eră plin de ardoare, însă foarte rău. Se speriă 
chiar: de umbra lui şi nimeni nu îndrăsneâ să] încalece. Alexandru 
ca copil îl încălecă şi'] dresă, Tatăl său văzând la fiul său atâta curaj,
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cu ochii plini de lacrămi spuse : „Fiul meu, caută-ți.un alt regat 
demn de tine, Macedonia este”prea mică“. Bucefal este cel mai 
celebru cal din antichitate, el a scăpat de mai multe ori viaţa stă- 
pânului său, Bucefal moare în bătălia dela Hydasp; Alexandru 
îl jeleşte, îl îngroapă cu cea mai mare pompă, pe marginile Hy- 
daspului şi în memoria lui construeşte oraşul „Alezandra-Buce- 
jalis** chiar în locul unde calul său a căzut mort. 

Caii sunt reprezentați pe palate, pe mormintele regilor : : Da- 
rius, Xerses, etc., pe medalii, monezi, etc. 

In Zend Avesta se găsesc câteva noţiuni asupra creşterii și 
boalelor cailor. 

Pentrucă în vastul-imperiu chinez caii au fost cunoscuţi şi 
întrebuinţaţi de foarte mult timp, este bine să facem câteva ci- 
taţiuni. Istoria socială şi religioasă a Chinei se găseşte scrisă în 
cele 5 cărţi sfinte și anume : King sau cartea schimbărilor ; Chou- 
King sau cartea istoriei şi a documentelor; Che-King sau cartea 
poeziilor; Li-Ki sau cartea riturilor şi Tehun- Thsion sau cartea 
primăverei şi a toamnei. 

Aceste cărţi sfinte au fost complectate, coordonate şi expli- 
cate de Confucius. Ele reprezintă ' cele mai vechi scrieri ale li- 
teraturii chineze. 

Analele chineze cele mai vechi ne fac cunoscut că regele Se- 
Hoang inventă scrierea figurativă, în care se găscă semnul calului, 
ceiace dovedeşte că acest animal eră foarte de mult cunoscut. Re-. 
gele Foa-hi sau Fo-hi, care trăiă în anul 3468 înaintea erei noastre, 
este considerat ca fundatorul civilizaţiunii chineze. EI învăţă pe su- 
puşii lui cu următoarele 6 vieţuitoare domestice : calul, boul, găina, 
porcul, câinele şi oaia. Se pretinde-că poporul chinez se hrăneâ 
cu carne de cal şi că sacrificau aceste animale stăpânului cerului. 

Sub domnia lui Tchuen-hio, chinezii au cunoscut întrebuin- 
ţarea calului, a carelor şi că de atunci începi să se formeze 0 ca- 
valerie. 

- Regele Tching-Wang dădi instrucţiuni în cari se spuneă că 
acest animal, calul, trebue bine îngrijit, bine 'adăpat şi să aibă 
pășune bună. Ca să fie bun un cal, el trebue să fie curat între- 
ţinut, să aibă un loc bun de pășune, să fie ferit de căldură mare şi 
de irig excesiv, să aibă o hrană îmbelşugată şi să aibă un bun adă- 
post.
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“In 'serbările- publice; regele: Tching-Wang eră întrun: car „ bras 
de 16 cai. Pe diferitele monumente chineze figurează '6alul. 

a 

“Lai o. epocă “foaiite. îndepărtată, invaziunile Sciţilor învaţă pe 

Caldeeni întrebuinţarea calului, precum și câteva noţiuni agricole, 

" Regii Asirienilor aveau organizate care de 'răsboi. Sub domnia 
regelui , asirian. Sennacherih,. cavaleria eră foarte bine organizată. 

Acest. rege făcu în palatul său piste spre a. puieă dresă caii, Re- 

gele. Assurbanipal cotropind Egiptul până la prima cataractă, luă 

o -mulţime. de cai din-Dongola. . .. ei 

  

    

Fie 2. — Cai asirieni. După Schwarzuccker. 

In: timpul celui de al doilea imperiu caldeen,: Babilonia 'de= 
venind independentă, eră: în toată splendoarea sa. În -timpul regi- 

lor. Nabopolassar. şi Nabuchodonosor, monârhia caldeenă deveni.o: 
putere redutabilă. Merodach, zeul răsboiului, vorbind de națiunea: 
caldeenă prin guta profeților evrei ziceă :: câii săi. sunt mai: uşori 

ca leoparzii şi mai repezi ca lupii cari fug noaptea, iar:călăreţii: 
sunt mai repezi.ca „vulturul care se năpustește asupra prăzii; 

4€ Imperiul caldesnilor fu distrus 'de Cyrus. şi Caldea de âci în- 
cotot este încoiporată "la “imperiul Persan.:. : i i e i pe 

Filip 'si Dumitrescu. — „Caii“ : E 4
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* Calul. este reprezentat pe monumentele: din Niniva, Nimrud, Babilonia, etc. ; : i, 
E si :, E 

Poporul evreu a avut misiunea de a dă lumii o religiuine ba- zată pe o, concepţie mai ridicată, pe, sentimentul suferințelor ome- nești,' pe acţiunea unei fiinţe superioare, pe existenţa unei vieţi viitoare, ete. : -- n ÎN "" Istoria, legile şi doctrinele poporului evreu se găsesc în di- feritele "cărţi, ca : Pentateucul sau cartea lui Moise; Geneza-origina ; E'xodul-emigrarea ; Levilicul-religia ; Numarul-recensământul ;' Deu- leronomul a doua lege; cartea profeților, Hagiograful, proverbele, cântecile, etc., cărți cari formează Vechiul testament. “ Abraham este considerat ca părintele civilizaţiunii. Primele. triburi semite cari plecară din partea meridională a Caldeii spre a se duce, unele în Mesopotamia, altele în Siria şi altele în Egipt sub conducerea lui Abraham, Isaac şi Iacob, n'au avut decât puţini cai. Pe timpul lui Moise, Evreii nu întrebuințau mulți cai. In timpul regelui Solomon se introduseră „0 mulţime de cai din Egipt. EI întiinţă în Palestina depozite de cai și organiză mai bine cavaleria. Regele Solomon primeă în fiecare an dela vasalii lui vase de aur, cai şi catâri. Solomon aveă 4.000 da cai pentru carele sale şi peste 12.000 pentru călărie. Pasiunea pentru cai a regelui Solomon eră doarte mare. După moartea lui, cetatea Ierusalimului este luată şi jefuită de Egipteni, iar Israeliţii nu - se mai ocupară cu creșterea calului. 
Sub domnia lui Manasses reapări iarăş luxul carelor şi al cailor. Nobilimea eră entusiasmată de cai şi de carele din Egipt. In - legea lui Moise şi în scrierile lui Solomon nu găsim decât puţine noţiuni referitoare la higiena generală a calului. - 

., s ?, . . Es e. . 

Istoria Egiptului, cunoscută printr'o mulţime! de scrieri, ne vorbeşte în multe părţi despre cal. Sa 
-. In Panteonul egiptean, Anmon-Ra, 'soarele, este regele zeilor, creatorul animalelor. Osiris şi Isis sunt geniile protectoare ale:po- porului. Calul în Egipt este introdus: de Hyksoşi sau Pastori. Din momentul introducerii, calul se aclimatizează, să răspândeşte şi se înmulțește. a | | . Faraonii dela a 17-a dinastie, goniră pe. Hyksoşi şi reluară „vechiul sceptru al Egiptului. In timpul domniei faraonilor, calul se bucură de o mare importanţă. După Cartea morților, omul pe
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pământ trăeşte, moare şi apoi se renaşte în urmă. Egipteanul 

credeă că această înviere este foarte mult ajutată de cal, care 

ușurează drumul mortului şi care îi prepară” aşezarea, în timpul 
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reînvierii, în cealaltă lume, unde sunt câmpii verzi, turme numeroase, . 

zei şi strămoşi, i - ae 
Sub dinastia a 17-a, diferiţii suverani fac incursiune în Siria, 

Mesopotaimia, Armenia, etc., pentru a luă cai. e
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ji. Se'admiră foarte niult, în acel timp; caii sirieni, cari erau deli= caţi şi foarte:frumoşi: i: sii: Ta az af | 1.«tiÎn timpul lui: Ramses al III-lea ; creşterea calului este în: floare, Se cresc cai pe păşunele. suculente din sudul Egiptului, unde se găsesc numeroase - herghelii;-- - -n ee i i “Se introduce din Siria armăsari de prăsilă ciu cele mai frumoase „forme, Memţis, 'Teba, Hermopolis, etc, aveau numeroase herghelii. Regele recompensă pe proprietarii de: herghelii, | Pe monumentele Egiptului; calul este foarte mult reprezentat. - Poporul grec a apreciat şi întrebuințat de foarte mult timp alu 
Homer reprezintă pe Neptun, zeul mărilor, înhămându-şi caii, 

fala i a dar ai) 

4 
« 

    
:: Fig. 25. — Phatton conducând carul soarelui, după Chomel, L. e. 

spre a sbură cu carul său deasupra valurilor, Intregul Olimp ad- miră acest frumos animal, cu formele cele mai graţioase, acest demn tovarăş al omului. Carul Amfilritei, soţia lui Jupiler, eră tras de patru cai mai albi ca zăpada. Junon, regina olimpului, conduceă singură caii carului său. Mai toate divinităţile olimpului sunt repre- zentate pe un car conducând caii, E esa Calul a jucat un mare rol: în oraşele Spartă şi Atena. Sofocle ' ne face cunoscut bogăţia Aticei în cai. La poporul Spartan, calul figurează. pe monezi; Licurg, legișlatorul Spartei, autoriză pe: ce- "tăţeni să împrumute, în caz de nevoe, calul vecinului său; cu con= dițiunea: de. a: i-l. gă Înapoi;. după 'terminarcă: necesităţii, (E Erycthun, regele, 'Atenci,. er :considerat ca inventatorul, artei
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de a. înhăămă - caii. Şi: Ca .înființătorul: curselor de: cai? Pindară însă 

"ne comunică că meșteșugul de a înhămă.caii îl aveau  Corintienii. 
Solon, înţeleptul-legislator al- Atenei; recomandă întrebuiiţarea, e ca- 

lului la! căsătorii, „inorţi şi alte;ceremonii;: - i îi, i e 

: Cavaleria ateniană: 6ră „compusă din: darhenii cari'aveau un 
venit de'300 medins, cu'cari să poată întreţine un cal. Ini fiecare an 
aceşti călăreţi străbă iteau oraşul:călări în onoareâ lui Jupiter; : .: 

. Coloniile grecești din: Asia, Sicilia, Italia: meridională, contri- 

buiau foarte mult-la prosperitatea Atenei: Cea rai. mare parte din 
aceste colonii aveau:'0 mulţiine: de care şi călăreţi. Toate monezile 

greceşti, italienești și siciliene reprezentau care trase de 3—4 cai. O 

niulțime de. oraşe: aveau proprietari cari: "se ocupau « cu. „creşterea 
calului. Homer este poetul cailor. - 

  

 AGRENREEEI EEE 
. Fie. 26.: — " Vietoria' încoronând un cal. Chomel.- L. «e: 

, 

p
o
p
 

- Smesroon laudă. valoarea : calului! miitărese: ti 
La sărbătorile făcute în onoarea Minervei erai curse: de care 

şi exerciţii ecvestre, A 

„Jocurile olimpice, ticute î în onoarea lui, J upiter, se” - coimbuneau- 

din curse de cai, de care, etc. La aceste, jocuri luau parte tot ceiace. 

în Grecia eră mai ilustru, mai bogat. Irivingătorul eră sărbătorit. 

EI eră scutit de orice impozit şi: aveă..dreptul. la spectacole să ia: 
loc în primul rând. Poeţii îl cântâu, pictorii îi:zugrăveau figura, care: 

eră pusă. în locurile. publice, pe uşa templelor, ete; Calul învingător. 

eră şi'el. sărbătorit ca” şi: stăpânul său, i.se.făceă.statue. îni bronz. 

sau piatră şi avea” dreptul -să :poarte'o coroană la: sărbătorile ma 

ţionale.. Caii din localitatea . Sicyone. erau:renumiţi. i: i. i
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HERoDoT'a. descris răsboaele medice, răsboae cari au asigu- rat triumful Greciei în Asia,  - Sa E “In timpul lui Pericle, timp de aur, Grecia aveă. o numeroasă cavalerie. Regimentele armeneşti trimeteau cai, catâri şi sclavi. THEOCRIT ziceă între altele: ,,..... şi un cal tesalian trăgând un car.....** sunt obiectele cele mai plăcute şi mai graţioase din lume, In răsboiul cu .Peloponezul, grija și a Spartanilor și a Atenienilor eră de a avei cai şi soldaţi buni, căci fiecare se temeă de cava- lerie. In urma răsboiului, Atena fu luată de spartanul Lysandru. - „„ XENOFON ne dă detalii asupra întrebuințării calului, tot el ne. dă noţiuni de modul cum să'] apreciem, cumpărăm, îngrijim, dresăm şi conducem. XENOFON ne dă primele indicaţiuni precise asupra echitaţiunii. Sa a A In vechea Grecie, calul este reprezentat mai peste tot locul, mai ales pe Partenon. Cea mai mare parte din călăreţii cari decorează : frizele Partenonului, ca Şi statuia şi carul Minervei, sunt făcute de Phidias, 
- Pe monumente, bronzuri, marmure, etc., se găsește reprezentat calul. i | - Ştiinţa greacă ne-a lăsat o mulțime de lucruri referitoare. la îngrijirea animalelor, dresarea, echitaţiunea lor, precum şi în ceiace priveşte cunoaşterea și tămăduirea boalelor. 

e, “ ., ! - bc sg 

Romanii adoptând civilizaţiunea dela Greci, au cunoscut Şi întrebuințat calul de foarte mult timp. | | 
:. Dintre -popoarele câri au format Italia, Etruscii şi Samiţii, aveau o frumoasă rasă de cai Şi o. cavalerie destul de numeroasă, "La înmormântările Etruscilor se făceau curse de cai şi de care. „Pe mormintele regilor și răsboinicilor se sacrificau sclavi, captivi şi cai de răsboi. . aa Romulus, fondatorul Romei, aveâ ca primă grije organizarea cavaleriei. Această cavalerie, cunoscută sub numele de Celeres, iu origina cavaleriei romane. Romulus creie „ecvestrul călăreţilor::, : un fel de castă militară și sacerdotală, ai cărei membrii aveau' în. deget un inel de aur, ca semn distinctiv. Această castă nu avu o importanţă. mare decât pe timpul Cracilor şi sub consulatul lui Ci- cerone. Romulus înfiinţă jocurile Consuale, compuse din alergări. Aceste jocuri consuale devenită în urmă jocuri în circuri, Pe timpul lui Tarchin, pentru prima oară, regele cu coroana pe cap şi sceptrul în mână, intră în Roma într'un car tras de patru cai albi,
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-“'Tot în acest timp jocurile ecvestre.şi. cursele. de cai, fură în= 

fiinţate în onoarea zeilor „Jupiter şi Minerva“. 
In timpul republicii, tinerii romani aveau ca preocupare prin- 

cipală cursele de cai şi antrenarea. Invingătorul curselor apăreă 
într'un car tras de patru cai albi. i 

“Cavaleria romană se mări în urmă. Erau 12 centre ecvestre Şi 
6 escadroane de călăreţi. După 10 ani de serviciu în armată, călă- 

reţul: aveă privilegiul de a votă cel dintâi. e 
“Tot în timpul republicii, se institui o revistă anuală a călăre- 

ilor, considerată ca o sărbătoare a nobilimii romane. La 15 Iulie, 

al fiecărui an, călăreţii se duceau călări dela templul lui Marte la 

Capitoliu, îmbrăcaţi într'o robă albă, cu o coroană de măslin pe 

cap şi având cu ei diferitele recompense militare. , 
La conchetele Italiei, Roma se luptă cu cavaleria lui Pyrrhus. 

Deasemenea Roma aveă mult de luptat cu armatele cartagineze 
conduse de Anibal. Aceste armate se compuneau din: Legiunea 
cartagineză; Africanii sau Numizii, încălicați pe caii arabi; Spa- 
niolii cu caii lor mici, însă foarte iuți şi Galii, călăreţi foarte abili. 

Din aceste lupte, romanii au ieşit de mai multe ori învinşi. Mai 

târziu, cavaleria romană se organiză şi sub Scipione africanul la bă- 
tălia dela Zama, armatele romane au ieșit învingătoare. Scipione 

îşi făcii intrarea triumfală în Roma întrun car, 
Spre a asigură supremaţia Romei, Romanii trebuiau să lupte 

contra Spaniolilor, Macedonenilor, Numizilor, Cimbrilor, Galilor 

şi în consecință se ocupară foarte mult cu organizarea armatelor lor. 

In urma acestor răsboae, Imperiul roman se formă şi se conso-: 
lidă. Roma deveni oraş foarte bogat. In timpul lui Cezar se organi- 

zară lupte contra Germanilor, Elveţienilor, Celţilor, Galilor, Bel- 

gienilor şi Iberilor, cari amenințau Italia. 

E-ză 

Poporul gal iubeă cu pasiune calul, iar Galii încălecau caii pe 

deşelate şi aveau o cavalerie foarte temută de romani. Cezar, după 

ce bătu pe Franci şi pe Elveţieni, veni la Roma într'un car tras de 

patru 'cai albi, urmat de marele şefal galilor Vercingetoriz, ca pri- 

zonier. Se făcu la Roma în cinstea învingătorului, curse de cai 
şi se organiză o gardă personală împrejurul lui Cezar, compusă din 
tot ce aveă Roma mai ilustru. Această gardă avea însărcinarea de 
a servi pe marele căpitan al cărui cal băuse apă din Danubiu, Tigru, 
Rin, Tamisa, etc. 

Epoca imperială este caracterizată printr” o organizare per-
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manentă . a armatelor, : agriculturii și industriei. Romanii ÎŞI pro- curau cai din Grecia, “Tesalia, Africa, Galia. şi mai ales din Spania, ai cărei cai numiţi Asturiones, erau foarte 'apreciaţi pentru iuţeala lor, :Rasele cele mai renumite.se găseau. în. Rozea şi Apulia, . Virgiliu, spre a glorifică dainnia:lui August, în georgicele sale, cântă. calul, acest: :nobil animal atât .de folositor: agriculturii şi răsboiului. Descriina calul, Virgiliu ne face cunoscut cum trebuesc aleși aceşti cursieri, cum să se îngrijească epcle pline și cum să se. crească mânjii. Caligula iubcă cu pasiune calul. Frumoasa! stâ- E cota . . 
pi Li AI 

  

      Ea 2 ee dorea nare te aere sanie a 

Fig. 27. — Tip de cal grecesc. lucephale. Museul dia Neapole. După H. Kraemei. 

tue din palățul Farnese ne reprezintă pe Caligula călare [pe fai- mosul său. cal: ,;Incitatus”. : Acest, împărat: construi pentru .calul. său un palat, bine mobilat, -cu tot serviciul necesar, Adesea puncâ- calul să mănânce la masa-lui și-i dădcă orz aurit, (2) Nerone îu cel . dintâi care conduse. în circuri un cal: EI institui jocurile neroniene,. - cari.se celebrau din 5 în 5 ani şi se făceau pe socoteala Statului, Nerone cheltuiă pentru. caii lui. și ai soției sale Popea, sume mari de bani. 
pi VESPASIAN, 'Firus şi: DOMIŢIAN ; se--ocupară. de 'organizarea 

,.
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:cavaleriei. ADRIAN trecu Dunărea! înot cu, întreaga lui- cavalerie. 
MARCU AURELIO. avea pasiune pentru “cai. ta 

„Calul era reprezentat la. Roma cu mult fast. . 

Ştiinţa romană continuând ştiinţa -greacă, ne-a. lăsat: o. mul 
ţime de indicaţiuni asupra boalelor și a tămăduirii lor. - 
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Fig. 28. — Statuia lui Mare Aurel în piaţa Capitoliului din Roma. După Chomel.. L. e. 

Tu scrierile lui MAGON. din Cartagina, CATON, VARRON, CEL- 

SIUS, VIRGILIU, COLUMELA, PALLADIUS, PLINIU, etc., găsim noţi- 
uni de igienă animală şi de medicină veterinară. PALLADIUS se 

ocupă în lucrările sale cu reproducerea calului, cu creşterea şi educa- 

ţiunea lui: PLINIU, în istoria sa naturală, ne vorbeşte de educaţia,
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generaţia, obiceiurile şi instinctele calului. Arta de a tămădui ani- malele eră reprezintată la romani prin Medicus''equarius, Mulo- medicus, Medicus pecorum, ete. Un basrelief roman găsit în provinciile meridionale ale Franţei, reprezintă un medic veterinar făcând vene- secție la un cal. . | a a : In timpul lui Zraian, fiecare camp roman aveă un Valetudi- narium pentru oameni și un Veterinarium pentru cai,. 

  Fige 29, — TȚinuta unui?cal din Evul mediu, Reproducere după monumentul Barto= 
i lomeo Colleoni. Veneţia, 1488. După Duerst. ! : 

Se pare că poporul Scit a imaginat arta de a încălecă calul. Istoria ne spune că atunci când ei au invadat în Tracia, Grecii 
fură atât de inspăimântaţi, încât fugiră fără să se mai lupte. Grecii 
îşi închipuiau că omul şi calul formau un singur corp şi de aci 
a luat naştere fabula centaurilor din Mitologie. . E 

Omul a: încălecat calul mai întâi pe deşelate și fără căpăstru. Grecii au inventat o. formă primitivă de 'căpăstru, cu ajutorul
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căruia se puteă conduce calul, Mai târziu se pericoţionă căpăstrul 

„ Şi: se inventă şeaua, 

In Evul mediu, în ţările feudăle, creşterea şi îngrijirea calului 
eră foarte mult apreciată, căci seniorii feudali în năzuinţa lor conti- 
nuă de supremație, fiind veşnic în lupte unii cu alţii, aveau nevoe 

de cai buni. Franţa cu provinciile sale : Normandia, Limuzin, Over- 

nia, Tarbe ; apoi Spania, Germania, Italia, Sardinia, Insulele Bri- 

tanice, etc., erau locurile. unde se găseau cai buni. : 

  
Fig. 30. — “"Ținuta unui cal „speniobmapolian. După Elias Ridinger, 1752. 

In. America, în momentul descoperirei ci de către C. Columb, 
nu s'au găsit cai, 

In anul 1535, MENDOZA a introdus pentru prima oară cai, în 
localitatea cunoscută astăzi sub denumirea de Buenos-Ayres. Nici 
Oceania nu aveâ cai. 

In epoca actuală, calul s'a perfecţionat și s?a , conaializat din 
ce în ce mai mult, Sunt ţări ca Anglia. unar «lu: este foarte 

specializat. a
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în. După cum Vedem, din-cea mai îndepărtată antichitate şi până 
în ziua de astăzi, calul a jucat un foarte mare.rol şi avem convin- gerea nestrămutată că, cu tot automobilismul, rolul-calului în ome= nire nu se:va Micşoră. De ae E ai Pa | 

"IV. —Ibridarea animalelor ' din genul Equus, * Foloasele “ 
a „economice! ale aceștor ibrizi, aa 

In genul eguus s'au făcut ibridări între : 

1. Equus caballus și equus. asinas,: 5e 

Impreunările între equus caballus şi equus asinus s'au prac- 
ticat din cea mai îndepărtată antichitate şi se continuă şi astăzi. A Pentru unele popoare .ea formează o industrie foarte rentabilă. In Franţa, locuitorii din proviicia Poitou și din Gasconia, se ocupă 
cu producţia catârului. In ţările din. Europa ' meridională : Italia, Portugalia, :Spania, se constată acelaș lucru. In. America centrală 
şi meridională, precum şi în nordul Africei, producerea catârului 
este o necesitate pentru anime regiuni, cu o anumită situaţiune 
topografică. Ei a 

Spuneam mai sus că. producerea catârului este de foarte mult 
timp cunoscută. Una din cele mai vechi menţiuni o găsim în Geneză, 
unde se spune că Hana, contimporanul lui Isaac, văzu câteva din 
aceste animale păscând în deşertul Sehir. Poporul asirian cunoştea 
catârul şi se știe că DAnIus. aveă mai mulți catâri în armatele lui. 
Grecii pe timpul lui Ilomer îl aveau deasemenea, iar Romanii îl 
foloseau. STRABON ne spune că, pe timpul său Liguria eră renumită 
pentru producerea catârilor.: Cartaginezii introduceau cațârii din 
insulele Baleare. In Spania, după PIETREMENT, se cunoşteă de 
foarte mult. timp meșteșugul producerii catârului. In Evul mediu, 
locuitorii. din partea de. miazăzi şi.de est a “Franţei, se ocupau cu producerea acestui animal. Tot în Evul mediu, catârii serveau la 
călăria preoţilor și magistraţilor. Se susține că locuitorii din Franţa 
occindentali “au învăţat: producţiunea 'catârului dela  Sarazini. In 
secolul al X-lea, un prelat italian cereă lui Guillaume al IV-lea, 
conte de Poitou, să-i! dea una din frumoasele cătârce produse în 
țară. Aceasta dovedeşte 'că în:secolil al X-leâ provincia Poitou din 
Franţa eră renumită pentru producerea câtârului. a 
1. Ibridărea între 'equus 'caballus și equus asinus are două mo- 
dalități : i aa 

„1. Impreunarea masculului asin cu femela iapă şi .:
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2, " Impreunarea ' armăsarului cu asina. . IEEE aaa 

: Din aceste două” modalităţi, cea” „mai cunoscută și mai răspân- 
“dit este cea dintâi. .- 7 -. 

Aceste două feluri de ibridări * erau cunoscute şi pe timpul 
Roinanilor, căci STRABON ne spune că Românii numeau mulus, ibri- 

| dul! obţinut în urma împerecherii, masculului asin cu iapa și! hinnus 
“sau hinnulus, produsul eşit : din armăsar şi” asină, Aceste pro- 
duse ibride nu au aceiaş făptură. Astăzi produsului obținut, din 
asin şi iapă i se zice calâr, iar produsului Sit din armăsar și a asină : 
dardoii, de la italianul » Bardoito”! D ÎN 

NC aaa 
Li . mt a 

Produterea catrilor : caractere, fecundilate şi foloase. 

" Asinul nu se împreună voluntar cu iapa şi mai ales când a. 
avut contact sexual cu femela din speța lui. Omul trebue deci să 
recurgă la o mulţime de artificii pentru a realiză această împreunare 
şi în consecinţă producerea caţârilor, Operaţiunea. nu reușește 
aşa de bine cu toate rasele de cai, ceiace dovedeşte că sunt rase 
de cai mai asemănătoare speţei asine şi sunt altele mai puţin ase- 
mănătoare, lapa din rasa barbă este mai uşor fecundată de asin 
ca alta; iapa din rasa poitevină, rasă numit mulasieră, produce 
cu asinul catâri mult mai forţi, mai rezistenți, mai buni; decât 
epele altor rase. Este neapărat necesar ca între indivizii ibridaţi 
să fie oarecare asemănare şi suntem înclinați să susţinem că acele 
rase de cai se vor ibridă mai uşor cu asinul, a căror arie geografică 
naturală este asemănătoare ariei geografice naturale a asinului. 
Cal şi asin, “trăind în mod natural şi în aceleaşi condițiuni de mediu, 

se vor apropiă mai mult, fiind eșiţi din aceiaș tulpină şi fiind supuşi 
acelorași cauze modificatoare. 

PaaEs ne spune, că pe timpul Romanilor se produceau mai | 
greu catârii de cât în ziua de astăzi, din cauză, probabil, că i între 
asin şi cal există atunci mai multă diferenţă. 

Caracterele 'calârilor. — E: dsino-caballus. Dacă 'se examinează 
un mare număr. de cătâri și dacă din examenul nostru școatem 
indivizi disparaţi, ajungem la concluzia că în făptura unor asemenea 
ibrizi, este una din speţe care predomină. La „catâr, este „spela asină 
care predomină. CORNEVvIN a făcut un'studiu minuţios asupra Tăpturii 
catârilor şi, din studiul său reiese, că conformaţiunea exterioară a 

catârului se aseamănă mai mult cu a asinului. Catârul are capul 
greoi, e ca al tatălui său, are urechile; gâtul, coama şi coada, „de. asin, 

d In limba româneașot, după câte stim, nu este o oxpresiune, numită 
a. N , 

. ..,
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Trunchiul său de asemenea se apropie de al asinului, are dunga dor- 
„sală şi câte odată crucială. Numărul castanelor variabil, cele pos- 
terioare mai mici ca ale calului, pot lipsi sau la un membru, sau la 
ambele. Membrele și copitele sunt asemănătoare asinului, _ 

* Catârul are o talie mai mare ca a asinului şi din acest punct 
„de vedere, sunt variaţiuni. Cei mai mari catâri se produc în Franţa, 
unde ajung până. la talia de 1,62 m. La Expoziţiunea internaţio- 
nală din anul 1900 și dela Vincennes, Paris, erau catâri din Poitou, 
cari atingeau talia de.1,65 m. Un număr însemnat de catâri din 
Poitou au fost expediaţi de Statul Francez în cursul răsboiului 
mondial (1917) şi la noi în ţară, pentru necesităţile armatei. Ma. 

  

    i i ii 2 rai aia mame în 
    
Măgar de Poitou. Aparţinând “d-lui P. Moreau, Magnt. A obținut premiul |. 

După Journal d'Agriculture pratique. 
joritatea, erau de talie mare şi ajungeau până la 1,62—1,65 m.. 
Exemplare din ei se mai pot vedeă şi astâzi în serviciul armatei 
noastre. Catârii produşi în ţările meridionale sunt mai mici de talie 
şi cu forme mai svelte. Catârul are o expresiune puţin inteligentă, 
este foarte sobru, poartă capul plecat, urechile înclinate, nu: este 
bun pentru cursele repezi, nu are nici vocea calului şi nicia asinului, 
posedă un caracter încăpățânat, o constituţiune nervoasă și irita- 
bilă, nu oboseşte uşor şi se îmbolnăveşte foarte rar. | i 
"Dacă, din punctul de vedere al conformaţiunii exterioare, 
catârul se aseamănă cu asinul, ca schelet cl se ascamănă mai mult: 

"e



cu calul. Este un fel. de : juxtapunere a caracterelor celor ' două 
speţe, lucru observat şi la plarite,- - ia 
; - Fecundilatea calărilor.- — Chestiunea fecundității a fost foarte 
mult discutată, noi o vom rezumă. Produșşii ibrizi catâr şi catârcă, 
nu se comportă la fel din punctul de vedere al fecundității. 

Deşi, în general, fecunditatea la catârce este foarte micșorată, 
nu mai puţin adevărat e că sunt cazuri de fecunditate. 'In timp cz 
la mascul — catâr — până azi nu avem nici un caz de fecunditate. 

„ Peniruce. calârcele au fecunditalea mai diminuată,” care este 
cauza că uneori ele sunt jecunde şi de ce calârii nu unt „ecunzi 
niciodată ?. 

Fenomenele obiective ale ovulaţiunii, adică căldurile, se observă 
la catârcă, ca şi la măgăriţă,: ca şi la 'iapă.: In consecinţă catârca 
se împreună cu. masculul. . Impreunarea însă, în regulă: generală, 
nu este fructuoasă, pentrucă ovulele 'acestui ibrid (ale catârcei) 
nu ajung la completa 'lor desvoltare. Această” stăvilire în desvol- 
tarea ovulei este 'pusă pe faptul luptei ereditare! între cele! două 

| speţe, luptă care aduce o perturbare în: organism, perturbare care 
impresionează foarte mult aparatul generator, ca cel mai :sensibil. 
Și dacă uneori catârcele sunt -fecunde, pricina este că elementul 
femenin rezistă mai mult cauzelor perturbatoare: Se poate întâmplă 
ca unele” ovule să, scape: de acest naufragiu; să ajungă la desvol- 
tare şi. să se fecundeze:cu o. speţă sau: alta; In tratatele, lucrările 
şi revistele de știință, de spacialitate, se citează cazuri de fecundi- 
tatea catârcelor. Dar chiar din antichitate avem numeroase exem- 
ple de fecunditatea cătârcelor. mea Pam 

„ Astfel Henopor citează următorul caz. In timpul: asediului 
Babilonului, asediaţii trimiseră vorbă asediatorilor că vor luă ceta- 
tea, când vor :fătă catârcele.. Intro: zi :0 catârcă, care aparțineă 
asediatorilor, născit. Acest: lucru: fu considerat ca un bun augur: 
cetatea -îu luată. . Ă - . 

ARISTOTEL ne afirmă că în. Siria efau “catârce fecunde. | 
BUEFON ne spune că pe timpul său eră o catârcă care a năs- 

cut de cinci ori, . 
NANZIO, DE LA TORRE ne vorbesc de fecunditatea catârcelor, 
PRANGE a studiat toate cazurile de fecunditate la -catârcă, 
Grădina de aclimataţie dela Paris a avut mult timp o catârcă 

>„Catherine”, adusă dela Orleansville, Algeria, care a fost fecun- 
dată şi cu armăsar şi cu asin. Laboratorul de zootehnie al Școalei 
veterinare dela Alfort are scheletul Şi pielea unui produs dela 
această catârcă, 7/ sânge cal $ Şi 1/s sânge asin.
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1. DUNN, veterinar englez din. India, publică în revista ştiinţifică 
din 22 Octombrie 1898 un caz de fecunditatea catârcei. - 3 
„a. Un alt exemplu 1): o catârcă de. opt ani, proprietatea: d-lui 
„Bernard Labrare, în apropiere de Pau, a dat naştere unui produs 
în ziua de 5 Octombrie 1900. DE 

; Căpitanul-veterinar Gunn, cu reşedinţa î în Sima (India), citează 
un.:caz de ,fecunditatea . catârcei, printe un armăsar poneu. Pro- 
dusul s'a născut. la: 6: August. 189%; ai 

In „Chasse et Peche“ din anul 1904: ni se spune. că în. -Eaipuut 
de-Sus o:catârcă' a „produs cu 'un asin 2). -: 

Intro herghelie din Mont. Albă (Tesias-America) a a-i ui Tr, L 
"Branham s'a 'născut de:o catârcă în anul 1921, un produs, Acestă 
catârcă împreună cu produsul său, care era de. sex femel, a fost dusă 
în grajdurile institulului texan, unde a fost din nou bătută în 1922, 
„cu armăsarul Pat Murphy din rasa Kentueky. In 1923 cațârea-a 
născut un produs nou cu 'stea în îrunte ŞI pintenog la trei picioare, 
semănând în totul cu tatăl său5),.. 

- Produsul obţinut în urma împerecherii catârcelor cu: armăsarul 
a primit numele de hippom. EI se aseamănă mai mult cu calul. și 
se va asemănă cu atât mai mult, cu, cât are un număr mai mare 
de generaţiuni către cal. 

- Prof. CORNEVIN, la una din prelegerile sale, spunea că “Şcoala E 
veterinară dela Lion cumpărase o iapă cu riumele de hippom, Nimeni _: 
dela școală nu a putut face vre-o diferenţă între ea și un cal,.cu 

toate că nu erâ decât un produs eşit din curcirea calului cu mă- 
garul, revenit însă după câteva generațiuni în spre partea calului; 

Ibriditatea nu are importanţă decât la prima generaţie, con- -: 
tinuând-o, se face puri şi simplu o curcire de absorbţiune. Ca să 

înţelegem mai bine aceasta, să luăm un exemplu : o catârcă -ar6 
Y sânge măgar, 14 sânge cal. Impreunată cu un armăsar, produsul 
va aveă 2/, sânge cal, 14 sânge măgar. Impreunat produsul .din 

nou cu un armăsar, va aveă 7/g sânge cal, 1/; sânge măgar. In fine, 
"sângele-dela măgar diminuând din ce în ce, va ajunge un moment 
când animalul obţinut va semănă aidoma cu calul. Acelaş lucru când 
reproducătorul întrebuințat la. a 2-a, '3- a: 4-a, ete. generaţiune, 
va. fi asinul. 

"Se afirmă că, cazurile de fecunditate la 'catârce.au fost consta- 

1) Chasse et Pâche, Septemvrie 1901. 
'2) PAvYIOT, inginer la Fachen, Egiptul-de-Sus. 

3) N. O. BUDIŞTEANU: Un caz de fecundaţie la o catârcă, Calendarul Plu- 
„ garilor 1925.
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tate numai la acele din: ţările calde. Pentruce? Susţinătorii acestei 
idei nu ne spun. 

„ Fecunditatea catârcei a fost contestată de unii autori, printre 
cari cităm pc: TEGETMEIER, SUTHERLAND, ATRAUIAT, ete. „Astăzi 
însă este cert că, unele catâree sunt fecunde. 

Elementul mascul, ca a cel mai puţin rezistent, este foârtc i impre- 
sionat. _: . ! : . 

" Catârul are desvoltate toate atributele sexului său, are ardori 
sexuale ca şi catârca, execută actul copulaţiunii, însă fără nici un 
rezultat fructuos. S'a, întrebat: care este cauza? Examenul li- 
chidului spermatic a arătat că celulele. spermatice' sunt oprite 

“în desvoltarea lor, sunt: degenerate şi în consecinţă, neexistând 
elementul indispensabil zămislirii spermatozoidului, împreunarea 

- catârilor nu poate fi fructuoasă. Şi dovada cea mai bună o avem, 
întru cât până astâzi nu s'a observat nici un caz de fecunditate 
a catârului. cu iapa, cu măgăriţa sau cu catârea. Ei sunt deci 
atinşi de o degenerescență sexuală... | E 

Foloasele economice ale calârilor.— Catârii sunt animale rustice 
şi această rusticitate este rezultatul obișnuit al încrucişărilor în 
depărtate. Ca animale rustice, catârii sunt apți pentru muncile 
grele şi. încete. Catârii fiind animale sobre, convin. ţărilor sărace. 

Aceste animale se întrebuințau mai ales -în trecut la poştă, la 
tramvae, etc., iar astâzi .sunt întrebuințați mai mult pentru dife- 
rite transporturi în regiuni accidentate și mai cu seamă pentru nece- 
sitățile armatei.Şi armata îi întrebuinţează pentru artileria de munte, 
pentru transportul mitralierelor, ete. Până în ajunul răsboiului mon- 
dial din 1914, în Spania şi în “Portugalia, societăţile tramvaelor 
întrebuințau pentru transportul vagoanelor aproape numai catâri. 
In prezent importanţa lor a scăzut din. acest punct de vedere: 
In ţările muntoase, catârul este: superior calului. El are o si- 
guranţă excepţională a piciorului 1), 

Pentru acest motiv bateriile alpine întrebuinţează catârul. 
Singurul inconvenient e temperamentul său :cam âificil. Catârul 

„arab are ca mers buestrul și poate să parcurgă distanțe foarte 
“mari. Guenin citează cazul unui catâr arab, care în 12 ore a 
parcurs o distanță de 135 km. In Algeria, Tunis şi Mexic, catârii 
se întrebuinţează şi pentru mersuri repezi, făcând: 12, 14 şi chiar 
16 km. pe oră. 
„ Catârul e foarte sobru și poate suportă cu multă uşurinţă foamea 
şi setea. EI se e mulţumeşte cu o alimentaţiune inferioară. Catârii 

  

1) Guesix. Le mulet intime, 1902. 

Filip şi Dumitrescu. — „Caile
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din Mexic nu mănâncă decât odată pe zi : 3 kgr.de porumb şi 6 
kgr. de pae. 

„. SANsoON şi DucLear au demonstrat în mod ştiinţific, în anul 
1888, că asinul şi catârul au o putere digestivă mai mare decât 

calul şi dau pentru acejaș unitate de hrană, o muncă mai consi- 

derabilă. Catârul însă nu beâ decât apă foarte limpede. 

Judecat din punct de vedere al aptitudinelor fizice, catârul 

se desvoltă mai repede decât calul. Deşi mai: puţin desvoltat la 

naștere, deşi cu o durată de viaţă intra-uterină mai lungă ca a ca- 
lului; creşterea catârului se face mai repede decât a calului şi în tim- 
pul vieţei sale nu se uzează aşa de repede. Rezistenţa catârului la 

boalele paludice este cunoscută. Catârcele sunt mai indocile, mai 

sensibile şi mai iritabile decât catârii, Elementul mascul din această 

cauză, este mai apreciat. ! 

Din cauza atâtor calităţi, producţiunea catârilor constitue ) 

excelentă operaţiune zootehnică, fiind ibridarea cea mai fructuoasă 
"şi rentabilă, căci ea dă loc la produse cu calităţi speciale şi cu un 

debuşeu întotdeauna bun. 

Producerea bardoului : caractere, fecunditate şi foloase. 

Cuvântul bardou derivă dela italianul ,,Bardoito“ şi se înţelege 

produsul obţinut în urma împreunării armăsarului cu asina. 
Producţiunea acestui ibrid este mult mai puţin răspândită 

ca producțiunea catârului, din cauză că nu prezintă așa de mari 

foloase economice. - | 
Ibridarea între armăsar şi asină este cunoscută de foarte mult 

timp în Italia meridională, Sicilia şi Grecia. Pe timpul lui STRABON 

un asemenea ibrid se numei la Romani hinnus sau hinnulus. 

In Franţa. se. practica înainte, acum nu, afară de Corsica. 
Kunn, la Halle 2/ş, Germania, a.putut obţine un produs ibrid 

eşit din armăsar şi asină. Armăsarul nu se împreună așa de lesne 

cu asina şi este nevoe de mai multe artificii, pentru a realiză această 

împreunare. 

Caracterele bardoului. (Equus caballo- -asinus). — _ Fiziologistul 

COLIN ne descrie astfel caracterele bardoului : 
„„Bardoul este mai mie decât catârul, are capul îin, bine pro- 

porționat, asemănător mai mult cu al calului ; urechile ca ale tatălui 

său, mici şi drepte, arcadele orbitare mai pronunţate ca ale ca- 

„ului, nările dilatate şi nara falsă este diverticulată, coama mijlocie 

cu peri destul de lungi, cari cad pe o parte a gâtului; spinarea şi re- 

 giunea șalelor drepte şi ascuţite, crupa strimtă şi țuguiată înapoi,
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coada garnisită de păr lung, 'copitele “asemănătoare ' catârului, 
însă mai largi, organele genitale foarte desvoltate, pielea subțire, 
părul de o 'culoare uniformă şi închisă, castanele au forma unor 
plăci subțiri şi rar lipsesc, 

;xVocea, constituţiunea, calităţile, ca şi defectele, sunt aproape 
ca ale catârului”. 

GOUBEAUS, ARLOING și CORNEVIN ne dau: detalii asupra stu- 
diului scheletului acestui ibrid. 

După aceşti autori, craniul cerebral al bardoului este mai lung de 
cât acela al asinului și calului, pe când craniul cerebelos mai scurt. 

Indicele cefalic al bardoului este mai mare ca al asinului. Ver- 
tebrele cervicale şi dorsale sunt asemănătoare asinului. Lombarele, 
în număr de cinci, sunt ca la asin şi asemănătoare ca formă. Oa- 
sele : omoplatul, humerul, radiul, cubitul, oasele carpului, femurul 
metatarsienul şi primele falange sunt la bardou asiniene, pe când 
metacarpienii rudimentari, tibia și ultima falangă sunt cabaline. 

Oasele bazinului prezintă un amestec de caractere luate dela 
asin şi cal. Prin forma şi direcţiunea unghiului şoldului, bazinul 
bardoului se aseamănă cu bazinul calului. Prin „gaura subpubienă, 
prin direcțiunea marginii anterioare a iliului, prin poziţiunea facetei 
auriculare și prin aspectul rugozităţilor dela faţa anterioară a ischiu- 
lui, se aseamănă cu bazinul asinului. | 

Prin aspectul exterior, bardoul se aseamănă mai mult cu calul, 
în timp ce catârul mai mult cu asinul. Pare că morfologia generală 
exterioară au moştenit-o dela tatăl lor. Prin schelet însă bardoul 
are scheletul asinien dela mama sa, după cum catârul are sche- 

letul cabalin al mamei sale. 

Această transmisiune a caracterelor dela asin şi dela cal, nu se 
face în totdeauna absolut în acelaş mod. ȘI cu multă dreptate sus- 
ţine Baron că: 

1) Ibrizii eşiţi din speţele cal şi asin (catâr, bardou). prezintă 

o mare variabilitate în forma şi structura lor, după cum cârate- 

rele celor doi părinţi se fuzionează sau se ijuxtapun, Şi aa 

2) Că totul depinde de rasele asiniene și cabaline puse, în con- 
tact. 

“- Pentrucă folosirea bardoului, ca animal motor, este mult 
inferioară aceleia a catârului şi. pentrucă mai ales temperamentul 

său este foarte - vicios, el este cel mai teribil din bastarzi. Pentru 

acest motiv nu. s'au întreprins cercetări prea multe nici asupra 

fecundității lui. şi nici nu.s'au ocupat crescătorii așa de mult cu 

producţiunea lui. Cu toate acestea se ştie că, produsul femel este 

“fecund şi Mucci ne-a descris un produs eşit din asin şi bardotă.
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2. Ibriditatea între; E. Caballas și E. Zebra. 

" Ibrizii obţinuţi între armăsar şi zebră au fost citați de mult 

timp de RUDOLPHI, DETERVILLE şi CuvIER. De câtva timp însă 
crescătorii din anumite regiuni au început să se ocupe mai dea- 

proape cu obţinerea acestor "produşi, numiţi zebroizi. 

Profesorul EwART, dela Universitatea din Edimburg, a împreu- 

nat mai multe epe cu acelaș armăsar zebru şi a obţinut în anul 
1897 patru ibrizi. Caracterele acestor ibrizi au fost astfel expuse 
de profesorul Ewanr: 
1, Ibrizii se deosibese de mamele lor prin faptul că au pe corp 

dungi şi de tatăl lor prin numărul şi aranjamentul dungilor; 
„2. Ibrizii se aseamănă cu tatăl lor la nări, la copite şi la cas- 

tane. Masculii au două sfârcuri rudimentare; . 
“3. Formatul lor, dimensiunile urechilor, caităcterele gâtului, 

greabănului, partea posterioară, coama, coada, sunt intermediare; 

iar capul. puţin mai lung. | 
- Ministrul Statelor-Unite din Brazilia : a comunicati biroului in- 

dustriei “animalelor, din Statele-Unite . foarte interesante detalii 

asupra ibridării între zebre și epe 1). 
„Se ştie că. aceşti ibrizi sunt. rari. Ibridările cele mai i uşoare şi 

mai bune sunt acelea obţinute cu speța cunoscută sub denumirea 
de Equus „Burchelli 2). Ibrizii între E. Burchelli şi epe dau mari 

servicii în Africa, căci ei sunt la adăpostul înţepăturilor periculoase - 

ale muștei Tze-Tze. 
Experienţe de ibridare au iost întreprinse şi în Brazilia pe 

domeniul d-lui de Parana, domeniu cunoscut sub numele deo 
“ Lordella, din comuna „Sapucaia. Cu această. ocazie sau obţinut 

cinci zebroizi şi anume : 
| 1. Lordello, mascul, născut la 5 Decemvrie 1896, din zebrul 
Canon şi iapa Stai, de o culoare brună, dungat cu negru. 

2. Menelick, armăsar, eşit din zebrul Canon şi iapa Ella, născut 

„la 19 Ianuarie 189%, având o culoare vânătă deschisă, dungat cu 
negru. 

-3. Sabba, femelă, eşită din zebrul Canon şi iapa Denir, născută 
la 22 Iunie 1898, de o culoare murgă deschisă, dungată cu negru. 

-1) Revue scientifiquc, Martie 1900. 
__2) Glasificarea zebrelor este: după cum afirmă Tegetmeier, foarte confuză. 

Se admite insă că este un zebru de Grevy, care este cel mai mare; zebrul 

de munte e cel mai mic şi înfine zebrul Burohelli. In fiecare din aceste trei 
speţe sunt varietăţi. Speţa cunoscută sub denumirea do zebru de Greuy este 
cea mai importantă. Ea se apropie cel mai mult de cal şi cu dânsa s'ar putea 

„otţine rezultate mai bune prin ibridare. -
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4. Salomon, mascul, născut la 2 Iulie 1898, din zebrul Canon 
şi iapa Ingleza, având o'culoare murgă şi dungat cu negru. 

5. Erylhrea, femelă, născută la 20 Decemvrie 1898, din zebrul 
Canon şi iapa Ella, de o culoare murgă, cu dungi brune. 

Aceşti cinci zebroizi erau de un temperament vioi, însă docili. 
S'au dresat cu cea mai mare ușurință şi erau înzestrați de o extra- 
ordinară forţă muschiulară. Tipul predominant, ca forme, este al 
mamei lor, adică cabalin. Autorul acestei note foarte interesante, 
atât din punct de vedere ştiinţific, cât şi economic, ne sfătueşte că 
pentru obţinerea de zebroizi puternici, cu crupa largă, trebue să 
împreunăm zebrul cu epele perşeronă, suftolk sau clydesdal ; deci 

  

| 

  

  
    

Fig. 32. — Zebră cu un zebroid. Tatăl: cal. După Reinhardt, 

Kulturgeschichte der Nutztiere. 

epe cu formele cele mai largi și cu făptura cea mai masivă. Incru- 
cişarea zebrului cu epele arabe dă naştere unor produși mult mai 
eleganţi, mai vioi, mai supli şi cari au un mers mai: repede. D-l 
DE PARANA susține că viitorul zebroizilor în țările calde este foarte 
mare şi că ei vor fi catârii secolului al XX-lea. 

IWAnNOFF ?) constată că zebroizii masculi n'au spermatozoizi, 
prin urmare sunt infecunzi. Tot el a mai făcut studii minuţioase 
asupra structurii testiculului zebroizilor. 

1) IWAxKOFF. Untersuch iiber die Ursache der unfruchtbarkeit von Ze- 
broiden. Hibriden von Pferden und Zebru. Biol. centr, 1905, 
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" “Intre iapă şi Coaggă a făcut ibridări Lordul Marthon. Ele Sau 

continuat Şi s'a constatat că produsul ibrid de. sex femenin este 

ferțil. - i ' 
Intre. E. “Caballus şi E. Hemionus s'au obţinut de asemenea 

ibrizi, etc., ietc. 

„Din punct de vedere. însă zootehnic : și mai ales economic, 

este incontestabil că produşii ibrizi cei mai importanţi sunt :: ca- 

tării şi zebroizii.



CAPITOLUL II 

Deserierea raselor de cai. 

După ce cunoaștem părțile generale referitoare la 'cal, să in- 
trăm în studiul raselor şi să vedem cari sunt cele mai principale 
şi cari au jucat un rol însemnat, atât din punct de vedere economic, 
cât și din acel al amelioraţiunii.: In studiul descrierii raselor ne vom 
ocupă mai întâi de cele două rase orientale: ariană şi mongolă, 
cari incontestabil au cea mai mare întindere geografică şi cari au 
contribuit la îmbunătăţirea cailor de călărie şi tracţiune uşoară 
aproapedin toate ţările ; pe urmă ne vom ocupă cu descrierea raselor 
de cai din fiecare țară a Europei, la care vom adăugă trăpaşul 
şi buestraşul american, pentru că sunt rase introduse şi în Europa 
şi pentru că sunt foarte cunoscute. Dacă am adoptat acest sistem 
de a descrie caii din fiecare ţară, motivul este că-l găsim mai 
practic şi mai comod pentru acel care doreşte să cunoască nu 
numai caii din fiecare ţară, dar şi mijloacele întrebuințate în sco- 
pul perfecţionării acestor animale.. In descrierea raselor vom dă 
mai multă desvoltare acelora pe cari le întâlnim în fara noastră 

şi cari contribuese la îmbunătăţirea raselor locale de cai. 

IA _Rasa Ariană, 

Sunt autori cari o numesc rasă asiatică, înțelegând prin aceasta 
căorigina ei este în Asia. Dacă în Asia, numai această rasă şi-ar 

„aveă origina, de sigur că numirea ar fi bună; cum însă în con- : 
tinentul asiatic mai găsim originară și o altă rasă de cai, cu o 
altă făptură corporală, credem că denumirea de rasă asiatică nu 
este cea mai bună. Tot pentru acelaş motiv nu împărtășim .pă- 
rerea celor cari susțin că denumirea de rasă orientală ar fi bună.
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Rasa în chestiune s'a mai numit şi arabă. Dacă prin denumirea 
de rasă arabă s'ar înţelege că în Arabia ea şi-ar fi păstrat cele 
mai frumoase caractere și însușiri, am înţelege, până la un oare- 
care punct, această denumire de rasă arabă. Dacă însă denumirea. 

de rasă arabă implică şi autohtonicitatea ei în. Arabia, denumirea 

nu este bună,pentrucă nu Arabia, după cum vom vedeâ mai de- 
parte, a fost patria de origină a acestei rase. Din aceste consi- 

deraţiuni credem că, denumirea de rasă Ariană, denumire dată 
de PIETRENENI !) este cea mai bună, căci: ea ne indică poporul 

care a domesticii-o, precum şi patria primitivă a acestui po- 

por. PIETREMENT ne spune că prima patrie a Arienilor sau Pro- 
toarienilor eră guvernământul de Semiretche, sau de şeaple râuri, în 
împrejurimile lacului Balkach, la vestul munţilor Alatau, ale căror 
creste acoperite cu zăpezi eterne, separă leagănul Arienilor de al 
Mongolilor. In ultimul timp a început să se comenteze patria po- 

porului-Arian 2).. 
Din momentul ce poporul arian. a îmblânzit rasa: cailor în - 

chestiune și din: momentul ce şa putut da socoteală de utilitatea 
ci, a răspândit-o pretutindeni. Pentru acest motiv gă im calul 

arian introdus aproape în toate ţările. Nu este o altă .rasă 

de cai care să aibă o întindere geografică mâi mare ca această 
rasă şi totdeodată să fie mai cosmopolită ca ca. Inţelegem cosmopo- 
litismul în mod relativ, căci în mod absolut, nici o rasă de ani-. 
male nu poate fi cosmopolităd. . - * 

Presupunând că leagănul acestei rase este cel indicat de 

PIETRENENT, ca s'a introdus de. aci în diferite țări, cu ocazia 

migraţiunilor Şi invaziunilor omeneşti, Autorii au reconstituit mai 

multe curente de migraţiune : unul caracterizat prin ocuparea lumii 

occidentale de Arieni şi un al doilea datorit curentului meri- 
dional sau pelasgic, de o dată mult mai recentă şi care a pri- 
cinuit ocuparea Persiei, Siriei, Egiptului, Arabiei, Statelor barta- 
reşti, Greciei, Italiei, Turciei, Ungariei şi Rusiei meridionale. 

Expansiunea musulmanilor în Spania „Şi în partea de miazăzi a 
Franţei, a ajutat mult întinderea - rasei în : chestiune. 

Englezii au introdus. rasa ariană în coloniile lor asiatice și 

oceanice. Spaniolii au introdus-o în America: 
-- Cu o asemenea întindere geografică. mare, se înţelege că rasa 

“ariană a contribuit foarte mult la formarea diferitelor rase şi 

1) PIETREMENT. Les chevaux dans les temps prehystoriques et hystoriqucs, 

2) Vezi din acest punct de vedere lucrarea lui ZABOVYOWSKI. 

3) Vezi: „Noţiuni generale de zootehnie“* de N, FILIP, 

Le
.



73 

varietăţi de cai din alte părţi. Să luăm câteva exemple spre a 
întări și mai mult ceiace susţinem. 

In Vechiul Regat,: fondul calului românesc, așă degenerat 
“cum este astâzi, este mai mult arian. In făptura acestor cai găsim 
caractere asemănătoare calului arab, cel mai demn şi mai desă- 
vârşit reprezentant al. rasei ariene. Caii din Transilvania şi Banat 
au şi ci mult sânge arab. - Calul unguresc, vechiul: Equus: ca- 
ballus ungaricus, proveneă şi din: sânge arian. Caii din „partea 
meridională a Franţei, din Perigord, din Limoji, ete., etc., ca şi 
unele tipuri: din Germania, Rusia şi Italia, aveau în vinele lor 
din sângele acestei rase de cai, aşă de răspândită şi aşă de importantă: 

In migraţiunea ci, rasa ariană a avut de luptat cu rasa mon- 
golă, care are o întindere geografică aproape tot: atât de mare. 
Dacă în. multe părţi rasa calului arian a: învins, motivul este 
conformaţia ei corporală mai frumoasă şi calităţile sale mai apre: 
ciabile. - ' 

Spre a descrie caracterele acestei rase în toate detaliile, vom 
luă ca tip varietatea cea mai apreciată, cea mai bună : varietatea 
arabă. 

Cata arab,- 
) | 

„Dacă. ne! ocupăm mai întâi - -cu calul arab, motivul este că 
acest cal e considerat. de toţi hipologii ca tipul cel mai desăvârșit 
al speţei cabaline şi ca animalul 'cel mai bun, cel mai sobru şi 
cel mai rezistent pentru călărie. Prin armonia formelor sale, prin. 
fondul şi rezistenţa lui, calul arab nu are rival şi el este modelul 
după care trebue să ne luăm, când voim. să îmbunătăţim caii 
pentru călărie. 

Ca origină, în Arabia se susţine că 'acest' animal a fost in- 
trodus târziu, Nu este exact, după cum susțin unii autori, că 
el este originar din Arabia, deoarece faptele ne dovedesc că el a 
fost introdus într'o epocă, relativ recentă. Diainte Arabiă nu aveă 
cai, iar arabii se serveau de cămilă, ca animal de călărie. 

La sfârşitul secolului al 18-lea și la începutul secolului al 
17-lea, înaintea erei creștine, nici în partea de sud şi nici în partea 
de nord a 'Arabiei nu'se găseau cai. Inventarul bogățiilor lui Iov, 
care locuiă nordul Arabiei, în secolul al 14-lea înaintea erei creş- 

tine, ne arată că el'aveă 7.000 de oi; 3.000 de cămile, 500 pe- 
rechi de boi și 500 măgăriţe. Nici vorbă nu este de cal. o 

STRABON !) celebrul geograf din antichitate, ne face cunoscut 

  

1) STRABON: Geografie; cartea XVI. Se
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că pe timpul său, aproximativ cam la începutul erei creştine, ca- - 
lul nu există decât în Arabia de sud. In secolul al 7-lea al erei 
creştine, mai multe triburi arabe aveau oarecare cavalerie. Dacă - 

Arabia, în timpul lui Mahomet, n'aveă mulți cai, nu este mai 

puţin adevărat că arabii peninsulari începuseră a se ocupă serios 
cu. creşterea acestor animale; ei începuse să aibă gustul cailor de 
rasă. Doctrinele lui Mahomel contribuiră puternic la creşterea 

şi propăşirea acestui animal. 
Cât priveşte localitățile de unde s'au introdus caii în Arabia şi 

cum s'au introdus ei, iată ce ne spune PIETREMENT 1) : ,,Nu ne vom 
ocupă de istoricul conchetei musulmane, vom indică numai pentru 

ce arabii peninsulari, după ce au fost simpli traficanţi şi au între- 
buințat numai cămila ca animal de șea, până în epoca lui August; 
au adoptat în urmă, în primele secole ale erei creştine, calul ca 

animal de călărie, : 
„Dacă pe lângă întrebuinarea cămilei şi dromaderei, ca ani- 

male de: şea, bune în țările cu o configurațiune specială, arabii 

au recurs şi la cal, motivul este că ei erau sub imboldul unor fră- 
mântări puternice, preludiul celei din urmă mari erupţiuni extra- 

peninsulare, care le pregătise, pentru câteva secole, stăpânirea lumii 

și care a schimbat faţa civilizaţiunii numeroaselor și frumoaselor 

ţinuturi ale. vechiului continent, dându-le o religiune nouă. 
„Această stare de: frământare, . de unde a ieşit Islamismul, 

şi care în timpul mai multor secole prepară poporul arab la în- 
” naltele lui destinațiuni, a fost foarte bine pusă la punct de critica 
contimporană. Chiar dela începutul secolului al II-lea al erei noastre, 
începu să se arate primele manifestaţiuni ale acestei turburări, 
căci sub domnia. lui Amru Ben Amur, numit şi Mozaikia, o mul- 
țime de triburi din Yemen exmigrară în vestul peninsulei şi mai 
în urmă în Siria şi Babilonia. 

„Triburile emigrate din Yemen 'cu Araru Mozaikia s'au re- 

fugiat mai întâi pe frontiera Yemenului. Certurile continue dintre | 

aceste triburi şi locuitori, forțară triburile după câţiva ani să se 
ducă la Batn-Marr, aproape de Meca. Teritoriul însă arid al aces- 

tei localităţi nu puteă să hrănească un aşă de mare număr de stre- 
ini. Singuri. numai Khozaiţii, devenind stăpânitorii acestei ţări, 
se fixară definitiv la Meca. Insoţitorii lor de exil continuară dru- 

mul spre nord şi se împărţiră din nou : unii îndreptându-se că- .. 
tre Siria, iar alţii către Babilonia sau Irak-Arabi. 

1) PIETREMENT. loc. cit.
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“ „Dio na, fiul lui Amru, fiul lui Thaleba, fiul lui Amru Mozaikia, 
în capul unei părți a emigraţilor din Ba/n-Marr, ajunse la sfâr= - 

şitul secolului al II-lea al erei creştine în Siria Damascină, unde 
fondă în anul 195 regatul Ghassan, numit astfel după numele unei 
citerne. 

„Prinții Ghassanizi îmbrăţişară creştinismul şi primi de la 
împărații romani guvernarea triburilor arabe, stabilite în această 

parte a Siriei. Arabii din Ghassan deveniră auxiliarii romanilor, 
cari îi întrebuinţă ca trupe uşoare în răsboaele lor cu alte triburi 
arabe şi cu Perșii. 

„Ceilalţi emigraţi din Batn-Marr, conduși fiind de Malec, 
fiul lui Fahm, ajunseră în Babilonia. In Persia domneau încă Ar- 

sacizii, însă ei erau în perioada. de :declin. 
;„Turburările cari frământau imperiul persan. ajutară înde- 

plinirea proectelor lui Malec, care întemee în anul 195 regatul IZira, 

pe marginile Eufratului. Succesorii lui Malec se aliară cu Sasanizii, 
antagoniștii Ghassanizilor şi ai romanilor. NoEL DESvERGES 1) ne 

comunică că unul din regii regatului Hira, Mondhir I, pătrunse în 

Persia în capul a 40.000 călăreţi, spre a ajută pe sasanidul Bahram, 
de a reluâ tronul Persiei. Regii regatului. Hira erau stăpânii unei 
localităţi foarte fertilă şi renumită, pentru numărul şi calitatea 

cailor săi. Regatul ajunse repede la un mare renume. Numeroasa 
cavalerie pe care o aveă, pricinuiă multe neajunsuri armatelor ghas- 
sanize şi romane. Scrierea arabă, care îu inventată în regatul 
Hira, puţin timp înaintea lui Mahomet, se introduse în urmă şi 

în Hedjas.. Aceasta ne dovedeşte că nu se pierduse continuitatea 
de relaţiuni pe care arabii din Hira o aveau cu-patria lor mumă. 

" „Emigraţiunea: extrapeninsulară a unei părţi din familiile 

cele mai turbulente, nu a putut să oprească starea de sbuciu- 
mare a arabilor. Desele răsboae civile, desvoltarea instinctului 

răsboinic, poemele recitate poporului î în fiecare an la Okadh, apti- 
tudinele lor militare, fură pricina năzuinţei arabe de a  cotropi 
întreaga lume. - 

„Astfel, pe când arabul peninsular își perfecționă. limba, se 
obişnuiă cu exerciţii militare, își formă un spirit răsboinic, ca- 
valeresc, entuziast, exaltat; pe când el adoptă întrebuințarea 
calului, căutând cu pasiune mijloacele cele mai bune spre a-și 
perfecţionă rasa; într'un cuvânt, pe când acest popor dobândeă 
toate calităţile ; ceilalţi, cari formară regatele Ghassan şi Hira, ex- 

'1) NoiL DESVERGES, Arabic, .



16: 

plorară şi exploatară pentru arabul peninsular, țările pe cari mai 
târziu acest arab peninsular le-a cotropit. 

„Arabii din regatul Hira, posesori ai unor cai remarcabili, 
fiind în relaţiune continuă cu mai toate provinciile Persiei, se 
"găseau în cele mai bune condițiuni spre a procură iraţilor lor din pe- 
ninsulă. caii cei mai frumoși și mai excelenți ... 

- Acestea au fost incontestabil circumstanţele cari au determinat 
introducerea. cailor în Arabia. 

„Dacă “am reprodus această. lungă citaţiune din documentata 
lucrare a lui PIETREMENT, motivul a fost să arătăm, de unde, din. 

„ce ţări, s'a introdus calul în Arabia. Caii introduşi în Arabia erau 

mai mult de sânge arian, pentrucă în mare parte ei descind din 

strămoșii aduși din regatul Hira, adică din văile Tigrului şi Eu- 
fratului, unde-populaţia cabalină eră de mult, arianizată sub sar- 
gonizi şi chiar sub. dinastia care i-a precedat pe tronul Asiriei. Că 
printre caii introduși în Arabia, se găseau şi unii de viţă mongolă, 
nici. nu mai încape îndoială, însă via mongolă s'a pierdut Şi în- 
necat în viţa ariană. n - 

Din momentul ce: poporul. arab şi-a dat socoteală de impor- 
. tanţa 'şi 'utilitatea calului, n'a existat și nu există un alt popor 
care să îngrijească și să iubească calul mai mult ca poporul arab. 

Mahomed a făcut din îngrijirea calului un precept religios. Arabul : 

având un asemenea cal, l-a ajutat în lupta lu lui contra calului mongol 
şi l-a introdus pretutindeni. | 

“ Poporul. arab, atât. de iubitor. de cai, şi-a format o mulţime 

de legende pe socoteala creerii acestui animal .nobil. El îl con- 
sideră ca cel mai preţios dar făcut de Creator. DIE 

Iată cum înţelege arabul origina creerii calului : 

„Când Atotputernicul voi să creeze calul, El spuse vântului 

„de sud : Din tine vreau că creez o ființă nouă, care să-mi poarte 

„cinstea. Strânge-te, depune-ţi fluiditatea şi ia o formă vizibilă. 

„Această fiinţă va îi-iubită și stimată de sclavii mei. Ea va fi 

„temută “de. toţi acei cari urmează poruncile mele. Vântul se: 

„supuse. Atotputernicul luă o fărămiță din. acest element pal- 

„pabil, suilă pe deasupra și calul fu creiat. Fugi în câmpie, îi 
„zise Creatorul. Vei deveni pentru om :un izvor de bogăţie şi fe- 

„Ticire. Te-am creiat fără seamăn. Toate bogăţiile pământului 

„sunt: în ochii tăi. Vei zdrobi cu picioarele tale pe inamicii mei 

„Şi vei purtă pe spinarea ta pe credincioşi. Spinarea.tâ va fi locul
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„de unde rugăciunile vor ajunge până la mine. 'Vei fi fericit în 

„toate părţile lumii şi pus deasupra celorlalte creaturi. Vei de- 
„„veni iubitul stăpânitorilor. pământului. Vei sbură fără aripi, vei 

„învinge fără sabie“. - 
lată cum acest -popor arab, alintat de toate superstiţiunile 

şi-a făurit legenda creerii calului și iată cum consideră el acest ani- 

mal, atât de apreciat și iubit. 

Calul arab a fost obiectul veneraţiunii din partea discipolilor 
lui Mahomet. Preceptele din coran ordonă musulmanilor de a dă 
cea mai mare atenţiune, de a îngriji cu cea mai mare băgare de 

seamă şi dragoste. de acest animal al Profetului. Este plină istoria 

calului arab de legende, de poezii şi cântece. ” 
_- Mahomet spuneă credincioşilor lui că li se vor iertă atâtea 

păcate, câte boabe de orz dau în fiecare zi cailor lor. 
Din cauza acestui precept, arabul este convins că acest animal 

nu poate fi bine îngrijit decât numai de el şi că nu trebue vândut 
mai ales la creştini. 

ABD EL ISADER, celebrul emir, în timpul gloriei sale, pe- 

depseă cu moartea pe arabul care ș'ar fi vândut calul vreunui 
creştin. 

„Calul, după credința arabă, este cea mai frumoasă creatură! în 
ajară de om“. o 
—,Cea-mai nobilă ocupaţie este de a-l. creşte, cea mai plăculă 

distracţie este de a-l încălecă şi cea mai |rumoasă acţiune a omului este 

de a-l îngriji“. - 
„Paradisul pe pământ este calul“. 
„Nu spune că acest animal este calul meu, spune că este 'co- 

pilul meu. El fuge mai repede ca uraganul“. 
„Aceia cari întreţin un cal pentru răsboiul sfânt, vor săvârşi 

cea mai bună şi laudabilă acțiune“. 

S'ar puteă face un volum întreg, zice generalul DAUmAs 1) din 
diferitele citațiuni şi legende pe socoteala acestui cal arab. 

Calul arab a fost obiectul poeziei lor. Vom reproduce una, da- 
torită arabului OMAJA : 

„lată-te nobile fugar gata să-ţi îndeplineşti serviciul, 

strălucind de albeaţă ca o rază de soare. 
„Moțul tău, care flutură 'pe frunte, seamănă cu părul 

“mătăsos al unei copile, păr mişcat de vântul din orient. 

1) Generalul DAUMASŞ, Les chevaux du Sahara et les moeurs du desert.
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 „xCoama ta'este asemănătoare norului ondulat din miazăzi, 
„care pluteşte în aer... 
_ s„Spinarea ta este ca o stâncă şletuită de. un râu ce curge 
domol. 

„1.1. „Coada ta este; frumoasă. ca: şi rochea subţire de az 
“a logodnicei prinţului. 

„„Deşerturile tale lucesc ca deşerturile leopardului, care 

„este gata să se năpustească pe: pradă. .. :: 
„Gâtul tău este ca un n palmier, înalt; sub care se odih- 

neşte drumeţul obosit:: _ 

- „Fruntea ta este şlefuită Şi rotunjită de un artist di- 
baci, întocmai, ca un scut. | 
"„Nările tale sunt asemănătoare, vizuinilor hienelor, 

„Ochii tăi: se aseamănă cu astrul celor 2 gemeni. 

„Pasul tău este tot aşa de repede ca al căprioarei, « care 

„îşi bate joc de 'şiretlicurile vânătorului. - | : 
;»Galopul tău este ca un nor, care aduce furtună Şi care 

„. trece pe deasupra colinelor cu un'sgomot prelungit de tunet. 

' „Portul tău este. “asemănător cu acela al unei lăcuste 

care se ridică din mlaştini. | 

„Vino scumpe fugar, deliciul lui: Omaja, beă apte “de 
cămilă și paşte ierburile mirositoare. 

- saŞi: dacă 'mor, 'să mori și tu cu mine; sufletul tău nu se 
va întoarce pe pământ, seva ridică cât mai sus şi atunci 

voi străbate cu tine „spaţiile cerești” ! 

Caracterele zootehnice ale câlalui arab. - 

Calul arab jucând incontestabil unul dintre rolurile. cele mai 
însemnate în .ceiace priveşte îmbunătăţirea raselor. de. cai din 

Europa,. este necesar să-l studiem mai de aproape.. - 

Cea mai mare parte din scriitorii cari s'au ocupat cu descrierea 

calului arab, consideră diferitele rase ce se află în Arabia,-ca 

fiind toate de pur sânge arab, fără să facă deosebirea între calul 
nobil de pur sânge, calul de pur sânge mai puţin nobil şi calul de 
1/, sânge arab 1).. In general, se califică de pur sânge arab orice 
cal care ar proveni din orice .regiune a Arabiei, fără a se şti 
că aproximativ 90% din caii arabi, sunt de -14 sânge,—Hedjin sau' 
Meghrif,—şi că din cei 10%, aproape 9% sunt de origină secundară, 

  

1) Chevaux arabzs, Section hippique ottomane, concours. Internationale + des 

Vincennes, 1900, - ” -
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deşi pur sânge arab. Aşă că, adevăratul cal arab, în Arabia chiar, 

este foarte rar. aia 

  

        

Fig. 33; — Cap de iapă arabă dia grupul Keheilaa. 
„(Jour. de Zootechaie. — lunie 1895). 

- Rasele nobile, din. cari au eşit adevărații cai pur sânge arab, 

“sunt în număr de 5, El Hams şi ele se cunosc din timpurile Pro- 
fetului. Aceste 5 rase nobile sunt :
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„. Keheilan. 
„ Seclaui. 

. Obeyan. 

. Marieghi, 

. Sueiman 1). n
o
 

: Despre formarea acestor rase legenda ne spune următoarele : 
„Profetul voind să facă o alegere pentru herghelia lui, porunci 

să nu se deâ apă, timp de 2 zile, la un grup de epe alese din her- 
ghelia sa. După 2 zile le lăsă libere să alerge pe un câmp străbătut 
de un râu. Când epele erau aproape de râu, puse trompetele să 
sune o sarjă, Cinci din aceste epe când au auzit trompetele sunând, 
n'au băut de loc apă şi într'un galop nebun s'au întors la tabără. 
Aceste 5 epe au format matca hergheliei lui Mahomet şi din her- 
ghelia lui Mahomet se trag cele 5 rase enumărate mai sus ze, 

Fiecare din aceste 5 rase nobile au mai multe ramuri, de ex.: 

"1. Keheilan-el Adjuz. 
2. Seclaui-Djedran. 
3. Obeye-el-Serak. 
4. Meneghi€-Subeilye. 
5.' Sueime-el-Sabbak 3). 

„In afară de aceste 5 rase — El Hams — cu ramurile lor, 
în Arabia se mai socotesc ca rase. de pur sânge, însă de origină 
mai puţin nobilă, încă vreo 250, de ex.: Rebdan, Rişan, Djelfan, 
Sadde-el- Tughan, etc. Cel mai mare număr de rase însă îl formează 
caii de 1 sânge arab. 

Arx-BEr, autor musulman, carea făcut un studiu aprofundat 
al cailor arabi, ne face cunoscut că după el sunt 5 familii distincte 
de cai arabi. Aceste familii sunt: | 
„1. Dielfe, care se găseşte în Arabia fertilă şi în apropiere de 
Anqz. 

„ Seclaoni, care se află în partea orientală a deşertului. 
Mejki, care e răspândită în împrejurimile Damascului. 
Sabi. 
Fridi, etc. a

o
 

  

1) Mai mulţi scriitori arabi vechi menţiuncază în locul rasei Sueiinan, rasa Um 
Arkub, ca făcând parte din cele 5. Această rasă astăzi este dispărută, 
Ra 2) STONEHENGE. The; horse in: the, stable. and in the field. . 
3) Numărul :de 'cai ' ce aparţin unora din:aceste ramuri,este astăzi! foarte 
redus. per . = 1 d
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Majoritatea autorilor împărtăşind diviziunea făcută de Gaoc- 
NIER 1) împarte rasa arabă de cai în 2 grupe: 

1. Grupul Kohlani sau Keheilan, sau pur sânge, rasă nobilă. 
Genealogia lor 'se constată prin acte numite Hodjebs: 

2. Grupul Kadiki sau Katih, sau caii de 1/4sânge. 
Cel dintâi grup este cel mai rar, se găseşte numai la unele 

triburi, sau la arabii foarte bogaţi. Nu se vând caii acestui grup 
decât foarte rar şi niciodată femelele. In afară de câteva triburi din 
centrul Arabiei, ca Diebel, Chammar, Medjar, cari au un adevărat 
cult pentru calul arab de rasă nobilă, sunt foarte puţine alte tri- 
buri cari au asemenea cai. La aceste triburi cpele au mai multă 
valoare ca armăsarii. După credinţa arabă, epele transmit produ- 
sului calităţile principale, ele transmit energia şi rezistenţa, pe când 
armăsarul nu dă produsului său decât temperamentul şi viteza. 

Cel de al doilea grup este mult mai răspândit. O. mulţime 
de cai arabi cari ne vin în Europa, fac parte din grupul acesta:  . 

Rferitor la greutatea cumpărării cailor arabi de rasă nobilă, 
GROGNIER ne povesteşte următoarele anecdote : ! 

"Un polonez bogat, d-l de Rrenowiski, e care > călătoreă în Orient să cumpere cai 
arabi, găsi la un trib poposit în apropiere de ruinele Palmirei, o iapă foarte frumoasă. 
Intră în tocmeală cu proprietarul,“dându-i 30.000 de lei aur. Invoiala se face. Câni 
însă polonezul începi să numere banii, arabul încălecă pe iapă şi fugi“. 

+ 

Un medie veterinar francez, DEMOISEAU, însărcinat de gu- 
vern să cumpere armăsari din: Siria, găsi la un Beduin unul foarte 
frumos. După multe. insistenţe beduinul se decide să-l! “vândă şi îl 
întreabă : cât dai? DEMOISEAU îi oferă mai întâi 15.000 de piaştri, 
arabul tace; îndoește suma, arabul i iarăş tace ; o întreiește, arabul 
încalecă pe armăsar și fugi. După mai multe cercetări, arabul este 
din nou adus cu armăsarul său și medicul veterinar francez nu'l 
poate cumpără, decât. după ce îi dă o sumă foari ie mare de bani. 

se 
E: IE | 

Calul arab din Arabia, sau de aiurea, are următoarele caractere. 
Talia cuprinsă între 1,45—1,50.m., şi chiar 1,55 m., după localitate 
şi mai ales după fertilitatea localităţii. Arabii iubesc mai mult: caii 
de talie mică: 1,45 m,, căci sunt mai sobri şi mai rezistenți la 
oboseală. Greutatea sa variază între 400—500 kgr., fiind influen- 
ţată de aceiași factori cari lucrează asupra taliei. Câte odată. ca- 
lul arab poate avea o greutate chiar inferioară celei de 400 gr. 

„ 1) GROGNIER. Prâcis de „cours de multiplieator, ct de pertectionnement, de; 
principaux animaux domestiques. 

  

Filip şi Dumitrescu, — „Caiis, i 6
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“ Lungimea scapulo-ischială e cam “egală cu înălțimea taliei, astfel 
că el s'ar putea înscrie: într'un pătrat. 

Perimetrul toracic variază între .1,75—1,80 .m. 
Indicele. corporal oscilează între 87—88. | 
Calul arab este tipul perfecțiunii şi al frumuseţii, prin armonia 

formelor lui și prin noblețea fizionomiei ; el fiind modelul desăvârșit 

al calului de călărie. Capul său uscăţiv, foarte frumos, cu o expre- 

siune remarcabilă de blândeţe şi mândrie, are forma aproape patrată. 
Este forma de cap luată ca tip de frumuseţe î în exterior. Calul 

arab are o frunte largă, asemănătoare, zic arabii, cu fruntea unui 

taur. Această comparaţiune arabă. he reamintește numele grec 

;»Bucephal““ dat calului lui Alexandru cel Mare. Calul arab are ochii 
mari, depărtaţi şi codați a fleure de tele; privirea blândă, fiind ase- 
mănători în. expresiunea şi gingăşia lor cu „expresiunea ochilor unei 
amante“. Pleoapele: negre sunt considerate de arab ca o frumuseţe, 

„ca un caracter de rasă; urechile sunt de o lungime mijlocie, sub- 

țiri, fine, bine arborizate, cu vasele sanguine foarte aparente, de- 

„părtate una de alia, 'din cauza lărgirii frunţii şi foarte mobile. Pro- 
-filul capului e drept, ortoid ; uneori însă calul arab are un uşor 

profil concav.“ Nu este însă mai! puţin adevărat că profilul drept. 
“al capului, este cel mai frumos, - 

Regiunea sus nazalelor e largă, ceiace  contribue să dea capu- 
lui forma patrată. Obrajii sunt -turtiţi, buzele subțiri şi gura mică. 

Nările. foarte susceptibile a se lărgi. Arabul vreă ca nările calului 
său să fie aşa de mari,ca- gura leului. Gâtul suficient de lung şi. 
drept, el se armonizează perfect de bine. cu regiunile capului ; și 

„pieptului. Uneori găsim un-gât de cerb. Coama. și.moţul. sunt 
subțiri şi aproape mătăsoase. Greabănul e ridicat ; spinarea dreaptă ; 

şalele scurte ; crupa lungă, puternică şi uşor oblică ;. pieptul larg, 

desvoltat în toate sensurile ; iar pântecele puţin desvoltate. 

Calul arab are membrele - în cele mai bune condițiuni de soli- 

ditate : spata lungă şi oblică, iar braţul, antebraţul şi gamba sunt |, 
muşchiuloase. Are închieturile cele mai largi şi cele mai puternice. 

Foarte rar se vede la calul arab oase moarte la cotul posterior, 
ca spavan, epurariță ; oase moarte pe cari le găsim deseori la'alte 
rase de cai. Tendoanele calului arab sunt groase, drepte, puternice 
și depărtate. de 'os; dovadă de lărgimea articulațiunilor dela: 

genunchi, cot şi glesnă. Unghia este tăre şi deo culoare neagră. 
Calul arab are uneori coate de vacă. Coada acestui cal este prinsă 
sus, lungă, acoperită cu păr subţire şi are un port foarte frumos, 

mai ales în timpul mersului. Corpul său este acoperit cu un păr: 
mărunt și delicat. Pielea e subţire, iar vasele sanguine subcutanate
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sunt foarte aparente în timpul mersului. Culoarea caracteristică 
a părului este vânătă, cu toate nuanțele. Murgul și roibul auriu 
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nu sunt culori rare, Negrul se găseşte insă rar. Castanele şi pintenii 
sunt foarte mici, iar producţiunea de păr dela pinteni, foarte redusă.
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Referitor la culoarea părului, Emirul ABD Er IADER ne face 
cunoscut următoarele : : 

„„Calul cel mai stimat de arabi este calul n negru cu o stea în frunte 
şi cu pintenogeli. După el vine murgul sângeros şi pe urmă roibul“. 

Profetul zice : 

Cel mai bun dintre cai este roibul“. 
„„Cel mai repede dintre cai este murgul“«, 
„Cel mai energic dintre cai este negrul“, 

-ssCel mai binecuvântat este acela cu fruntea albă, 
-- Tot ABD EL KADER pretinde că acest animal, calul, a fost 

„creat cu culoarea lui murgă. Aceste aprecieri asupra culorii ca- 
lului arab ne dovedesc că, arabilor le plăcea mai mult culorile 
închise. 

După ipologii arabi, calul trebue să aibă 4 Tucruri largi : /runtea, 
capul pieptului, bronhiile, şi membrele ; 4 lucruri lungi : gătul, partea 
“superioară a gambei, pântecele şi deşerturile ; 4 lucruri scurte : sacrum, 
urechile, jurcuța şi coada. 

„ Calul, zice arabul, .care ar aveă capul pieptului ca al leului, 
crupa ca a unui lup, coapsele lungi ca ale struţului şi muschiuloase 
ca ale cămilei, ar fi cel mai bine făcut. 

Iapa, tot după credinţa arabă, trebue să aibă curajul mistre- 
ţului ; graţia, ochiul și gura gazelei; veselia şi prudenţa antilopei ; 
corpul îndesat ; repeziciunea struţului şi coada scurtă ca o viperă. 

Dacă judecăm calul arab, din punct de vedere al calităţilor şi 
aptitudinilor, constatăm că nu există altă rasă care să fie aşa de 
sobră, rustică şi energică. 

In repaus, calul arab, obişnuit să facă parte din familia omului. 
şi întotdeauna în contact cu el, este cel mai blând animal; fapt 
pentru care ne face i impresia unui cal moale şi leneș. Din momentul 
însă ce este încălecat, aspectul său se schimbă : devine mândru, 
nobil şi numai atunci pare că îşi dă seama de valoarea sa. 

" In mers trebue examinat şi apreciat calul arab. Sobrietatea 
calului arăbesc este proverbială. Se mulţumeşte cu puţină hrană. 
şi suportă foarte uşor cele mai mari oboseli. 

„„ Această calitate a calului arab : sobrietatea, este rezultanta. 
dresării şi educaţiunii la care este supus acest cal. 

Generalul DAUMAS, voind să aibă câteva aprecieri asupra 
calităților calului arab, a rugat pe emirul ABD EL KADER să-și 

» dea părerea asupra mai multor întrebări. Iată răspunsul său : 
1. Mă întrebaţi câte zile poale merge calul arab, fără să se odih- 

nească. şi fără să sufere? 
Răspund : „Un cal, care are picioare sănătoase, care mănâncă |
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orz-atât cât poate, dă tot: ceiace călăreţul cere dela 
dânsul. Arabii au proverbul: „Allef i u annej'*, adică : „Dă 

„orz şi abuzează“t, . 
Fără însă a abuză de cal, se poate face zilnic 16 para- 
'sange 1) în timp de 3—4 zile, fără a se odihni o singură zi“. 

2. Mă întrebaţi ce distanță poale face un cal arab înir'o zi? 
Răspund : „Nu pot spune în mod precis, însă gândesc că ar 

puteă face 50 parasange ?), adică distanța între Tlemcen Şi 

Mascara. Am văzut un mare număr de cai făcând într'o zi - 
această distanţă. Calul care a făcut un asemenea drum într'o 
zi, a doua zi trebue lăsat să se odihnească. Cea mai mare 

parte din caii noştri fac drumul dela Oran la Mascara în-" 

tr'o zi. Acest drum îl poate repetă 2—3 zile pe rând“. 
3. Imi cereți exemple de sobrietalea calului arab, de forța. lui, 

! de-rezistenţa la foame şi sete? | 
Răspund : „Când eram stabilit în îmbucătura Mehci, întreprin- 

deam adesea incursiuni „„Razzia“ în Djebel, Amur, urmând 

“drumul Saharei. Făceam cu caii. noştri în ziua atacului” 

5—6 ore galop întins, fără nici un repaus. Această incursi- 

une dus și întors, dură aproximativ 25 zile. 'In acest timp 

"caii noştri nu mâncau decât foarte puţin orz şi nu aveau 
pac. Mâncau însă Alfa, Siehh şi cu toate acestea când ajun- 

: “geau acasă, caii nu păreau obosiţi. Caii noştri sufereau de 

"sete o zi, două şi chiar trei zile. Caii din Sahara, adesea nu 
mănâncă orz timp de trei luni, ei mănâncă numai Alfa, 

Siehh şi Guetof. Reteritor la aceste alimente arabii zic : Alfa 
face pe cal să meargă, Siehh îl face să ă lupte Şi Guelojul este 

mai bun ca orzul. : 
„Sunt timpuri când caii din Sahara nu mănâncă orz aproape 
un an întreg. În. acest caz li se dau. cailor curmale, cari 

„îi îngrașe şi le dă putere“. 
d AMă mai întrebaţi de ce arabul încalecă calul de tânăr şi nu 

“la 4 ani, cd francezii? : : 
Răspund : „Arabul susţine. că acest animal, ca şi omul, nu 

se poate dresa decât fiind tânăr. Cu privire la acest lucru, 

ei au. mai multe: proverbe dintre. cari: :,,Invăţătura din 

copilărie rămâne ca şi cum ar fi săpată în piatră, pe când 
învi ățătura la vârsta adultă dispare, ca cuiburile pasărilor““. 

: Sau :';,;0 :ramură! tânără se îndreaptă foarte“ lesne; pe 

„când arborele bătrân, 'nici odată“. - ” 

1) Parasange : Măsura vechilor Perşi, egală cu 5.000 metri, 

2) 50 parasange. corespuna cu 250 km.
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„In primul an, arabul .își obișnueşte calul a îi condus 
„cu un: căpăstru — Reseum'—'îl leagă. Când intră în al 
doilea an, adică când.a devenit „teni“ îl încalecă, face cu 

„el mai întâi o' milă, pe urmă două, pe urmă o parasange. 
Dela vârsta de 18 luni arabul pune calul la exerciţii mai 
"obositoare. a E | 

„Când calul intră în al treilea an, arabul nu-l mai în- 
calecă, îl leagă la esle, îl acoperă cu pături și îl îngraşe. 
Refeiitor la acest lucru, arabii au următoarea: zicătoare : 
„„In primul an, leagă-l de căpăstru să nu i se întâmple ceva. 
In al doilea an, încalecă-l.până ce spinarea lui începe să 
se îndoae. În al treilea an, leagă-l din nou la esle Şi dacă 
nu-ți place, vinde-l:. 

Creșterea calului în Arabia și în țările locaite de arabi. 

Este sigur că în afară de Arabia, se găsesc cai arabi frumoși 
'şi în alte țări, de ex. în Siria și provinciile vecine cu Arabia. Sunt 
cunoscători cari susţin că cei mai frumoşi cai se găsesc în Siria şi în 
Palestina. Pretutindeni însă, calului arab i se dă aceiaş îngrijire. 

Din momentul ce arabul a putut să-şi dea socoteala de im- 
portanța şi serviciile acestui animal, l-a îngrijit ca pe copilul său. 
Dacă se consultă toţi autorii cari au scris asupra calului arab, 
se va vedeă că toţi recunosc că acest animal este obiectul de pre- 
dilecțiune al arabului, că .el face parte integrantă din familia lui, 
că moartea calului aduce acelaș doliu şi aceiaș jale: ca și moartea 
unui membru important al familiei. Or, dacă calul arab a fost obiectul 
de predilecție al acestui popor, motivele sunt două : credinţa lui reli- 
gioasă îl obligă să se ocupe cu multă afecţiune de cal și al doilea, 
arabul nomad aveă absolută nevoe de el. Inainte, vrăşmășia între 
triburi eră mai mare şi adesea. se dădeau lupte crâncene, astfel 
că viaţa arabului eră legată de repeziciunea şi neoboseala calului 
său. De aci se explică îngrijirile ce se dădeau calului arab Şi impor- 

„tanţa ce aveă acest animal în ochii arabului. |: | 
Poporul arab cunoaște genealogia cailor săi. Arabii păstrează 

cu cea mai mare religiozitate origina cailor lor nobili. Epele în căl- 
duri sunt date la cei mai nobili armăsari şi nu este rar ca un arab, 
a cărui iapă este în călduri, să facă o distanță destul de mare, 
pentru a o duce la un armăsar recunoscut bun. Nu se dă nici un ban 
proprietarului armăsarului pentru bătaia epei, aceasta ar fi o 
înjosire ; ci se dă o cantitate oarecare de orz sau altceva. Iapa este 

„bătută în prezenţa martorilor, care âtestă origina mânzului născut,
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Epei. în gestaţiune. i se 'dă toată îngrijirea. -Ea este însă pusă 
la muncă, în. afară de ultimele 3—4 săptămâni. In timpul fătării 
se chiamă martori, cari constată şi. atestă .atât. origina noului 
născut, precum şi data naşterii. Mânzul din momentul nașterii şi 
până la vârsta adultă, este obiectul celei: mai bune. îngrijiri. Ei 

face parte din familia arabului. In afară de laptele ce-l suge dela 
mama lui, i se mai dă lapte de cămilă, mai pe urmă orz fiert şi făină 

de orz. Orzul formează, după cum ne asigură REUL!), alimentaţia 
cailor orientâli şi cu toate acestea calul arab este foarte vioi şi 

energic. Din cauza traiului în. comun,. calul arab este : unul din 
animalele cele mai blânde, este tot aşa de blând ca şi câinele. 

. După înţăreare, care se face în mod foarte natural, -mânzul 
paşte ierburile mirositoare dimprejurul locuinţei arabului. A mai 

spune că acest mânz este îngrijit şi tratat, de membrii familiei ara- 
bului, ca un copil, este a spune un lucru ştiut de toată lumea. 

Din momentul ce spinarea lui s'a întărit, cam pela vârsta de 18 luni, 

începe dresajul acestui animal. Această învăţătură se face până ce 

calul ajunge la vârsta adultă și nu se consideră ca terminată, decât 
atunci când poate suportă cele mai mari oboseli, adică cam la 7 ani. 

" La 18 luni mânzul este încălecat de un copil, care îl duce la adăpat, 

la păşune, îl ţesală şi îl îngrijește. Aceste două fiinţe: om şi cal, 
se obişnuesc reciproc; unul de a deveni un bun călăreț, altul un 

bun cal de călărie 2). La această-vârstă de 18 luni calul nu este de 
loc obosit. La doi ani calul începe să se încalece de un adolescent, 
şeaua fiind cât se poate de uşoară. Se începe dresarea propriu zisă, 

bine înţeles, cu cea mai mare blândeţe. La trei ani calul este dresat 
în aşa fel, în cât să poată suportă foamea şi setea. I se desvoltă 
rezistenţa şi. sobrietatea. In timpul dresării se examinează cu. 

cea mai mare băgare de seamă membrele şi încheiturile. Nu se 

consideră terminată dresarea, decât la vârsta de 7 ani, de unde 

și proverbul arab: „7ani pentru tatăl meu, 7 ani pentru mine și 
7 ani pentru inamicul meu“ | 

| Arabul crede că dresarea unui cal depinde foarte mult de di- 
păcia celui care dresează, de unde iarăş proverbul: „Călărețul 
îşi formează calul, după cum bărbatul îşi formează nevasta“. 

Din cauza “acestei dresări, calul arab formează astâzi rasa cca 

mai rezistentă, cea mai.sobră şi cea mai obişnuită cu privaţiunile. 
Sunt autori cari susţin că. arabul nu ştie bine a îngriji de cai 

1) REUL : Prâcis du cours de zootechnie, &'hy giene et a agronornle, | Bruxelles 

1903. i : 

2) Brehm. Les merveilles de la nature, vol. III.
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PORTALES, şelul misiunii franceze în orient, ce se afla “înainte de 
răsboiul din 1914, pentru. cumpărarea cailor arabi, susține că pen- 
tru arab . calităţile - de sânge sunt mult mai preţioase decât o fru- 
moasă. conformaţiune. Din nenorocire, zice PORTALES, aci se . 
mărginește toată ştiinţa arabă, căci din momentul ce o iapă de 
sânge nobil, se împreună cu un armăsar, deasemenea nobil, pro- 
plema î împreunării şi a perfecţionării este terminată. Ori, cât de 
defectuoși ar. Îi acești reproducători, ei : sunt împreunaţi ca ani- 
male de pur sânge nobil. 

După PonraLEs, beduinul din Arabia este un foarte mediocru 
crescător, ignorând! cele mai elementare noţiuni. Credem că apre- 
cierile lui PoRraLEs nu pot fi „exacte, căci dacă ar fi aşa, atunci 
nu ne-am putei “explică cum acest arab, cel mai rău crescător 
de cai,a putut să formeze rasa cea mai bună și dacă el împreună cu 
cei mai defectuoși reproducători, cum se face că rasa arabă are 
mult mai puţini produși defectuoși, ca cele mai multe rase conduse 
de cei mai pricepuţi crescători? Nu; arabul nu este așa precum îl 
descrie autorul francez citat mai sus. 

- e - 

Calul: arab fiind uşor. aclimatizabil, el ș- a format repede o 
arie geografică destul de întinsă, ocupând în afară de Arabia, şi 
regiuni din Persia, Turcia asiatică, Egipt, nordul Africei — 
alăturea de calui mongol, cu care în multe localităţi s'a încrucişat, 
dând naştere la metiși — regiuni din Europa etc. Datorită răs- 
pândirii lor. în diferite ţinuturi, s'au format mai multe sub-rase - 
şi familii, cu caractere şi însușiri distincte. Ca să le cunoaştem 
starea în care se află aceste varietăţi, vom studia în mod crono- 
logic caii'din Arabia, Asia mică, Siria, Persia aşi în fine caii arabi 
din - Europa. 

8 

In Arabia. Chiar în această provincie, din cauza con- 
dițiunilor de mediu, calul arab are mai multe varietăţi. 

Se: găsesc cai de rasă bună în provinciile : Irak, IIedjaz, 
. Yemen, Iadramavul.şi pe platoul! Nedjed.' Cai arabi buni se află 

şi în celelalte provincii, însă nu fac parte din rasa pur arabă. 
Sunt recunoscute cam vre-o 15 subrase de cai şi anume : 

Cuheilei,, Ubeyet,  Seclavyet, Manelye, Dehmă, IHedyet, Iam- 
dani, Richan, Um- Urqub, Melihat, Ridet, Saad, Chevime, Que- 
biche şi Moulhegui. ” ie
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La rândul lor, fiecare din aceste rase posedă un număr în- 

“semnat de: familii. Astfel, subrasa Cuheilet (ICoheilhan) — care 
este o sub-rasă pură a calului arab — are 35 familii de cai arabi. 

Vom arunca o scurtă. privire asupra, calului din Arabia, pe 

provincii: 
“1. Calul din.Irak. —  Localiiatea Irak este situată între Bagdat 

şi Basora, pe țărmurile Eufratului. Pășunele sunt abundente, din 

  S RALRGURS      

    SAN. 
  

Fig. 35. — Hartă reprezentând repartiţia celor mai însemnate sub-rase 
ale rasei arabe, în Asia. 

cauza fertilităţii solului. Irakul este socotit de foarte mult timp ca 

patria celor mai frumoşi cai arăbeşti. Aci găsim rasa Jeheilan ) mai 

1) Sau. Koheilan, Kolieil, IKailan, Iahlân Kekhlân sau Kenel!, reprezintă 

aceiaş familie de rasă pur” arabă.
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răspândită. Calul de Irak are o fizionomie foarte nobilă şi foarte . 
inteligentă, ochii mari şi frumoşi, nările largi, iar talia e mai mare. 
Caii sunt robuşti, rezistenți şi sobri. Această rasă o găsim în 
împrejurimile oraşelor : “Bagdat, Orfa şi Basora. Calul din Irak 
este cumpărat de triburile arabe. 

„2. Calul din Nedjed. — Nedjedul este un “platou situat în 
Arabia centrală. Pământul este' foarte puţin productiv. Pe acest 
pământ foarte puţin fertil, calul s'a obişnuit cu privaţiunile, cu 
cursele lungi şi repezi. După PArGBAVYE, 1) această parte centrală 
a Arabiei ar fi leagănul celor mai frumoşi cai arăbeşti. Pnor. DE-. 

„CHAMBRE?) afirmă că rasa Nedjed e cea mai bună dintre toate 
rasele arabe cari populează această provincie. Acești cai sunt 
crescuţi numai în hergheliile şefilor bogaţi şi nici odată nu sunt 
vânduți. In Europa, după PALGRAVE, nu s'au introdus armăsari şi 
epe din Nedjed. Unele exemplare, de calitate mai inferioară, au 
fost din timp în-timp trimise ca dar Persiei, Egiptului şi Constan- 
tinopolului. Calul de Nedjed este foarte renumit pentru viteza 
şi energia lui. Ca toţi câii de munte, ci sunt nervoși, ener- 
gici, uscăţivi şi de o foarte mare eleganţă; au talia mică, însă 
membrele sunt foarte muşchiuloase. MAGNE ne spune” despre ca- 
lul din Nedjed că, e „cel mai fin, cel mai elegant, .însă cel mai 
mic dintre toţi caii arabi. E1 se pune în evidenţă prin armo- 
nia formelor sale, printr'o mare fineţe a . extremităților şi a 

" producţiunii piloase şi prin sobrietatea sa“, Tribul IZhadam este 
considerat ca având cei mai frumoşi și mai eleganţi cai din 
Nedjed. Da 

3. Calul din Yemen.— Yemenul se găseşte în Arabia fertilă, 
vechiul imperiu al reginei Sabba, care trimise lui Solomon cai din 
hergheliile sale. Caii de Yemen sunt frumoși şi mai mari de talie, 
Ei sunt asemănători cailor din Irak. | o 

4. Calul din Oman. — Omanul este acea regiune productivă, 
situată la extremitatea Arabiei, mărginită la răsărit de golful 
Oman, ce se află la sudul golfului Persic. Caii sunt mari de 
talie, mai puternici, mai puţin eleganţi şi n'au tipul pronunţat 
al calului arab. | a 

5. Calul din Hedjaz. Hedjazul este o provincie ce se în- 
tinde dealungul mării: Roșii. E 0 regiune muntoasă și mai pu- 

  

| 1) PALGRAVE a fost un ofiţer englez, care timp de 30 anl, sub numele şi imbră- 
- cămintea unul pelerin oriental, a avut ocaziunea să viziteze hergheliile celor mai 

puternici şefi at WahabiţiJor, trib arab care locueşte partea centrală a Arabiel. 
2) P. DECHAMBRF Les Equides, 1921. ”
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țin productivă decât regiunea din sudul ei, numită Yemen, 

Caii din această regiune sunt de talie mai “mare şi din ei-;au 

Îost mult, importaţi în: “Esipt, 

î ii 

In Asia mică, Majoritatea. cailor de călărie sunt de origină 

arabă şi ei fac parte din patru sub-rase şi anume Ouzoune-Jaylă, 

-Tehoucour-Ova, Circaziană şi Anatolică. . 

1. OQuzoune-Yaj yla. Nu €e.o rasă autohtonă. “Ea a . fost adusă 

în provincia Silvas din Asia mică de musulmanii ce au. emigrat 
din Caucaz. Proveniența se pare să fie circaziană. - Ei 

  

      
Fig. 36.— Armăsar dia' Pezsia. Etate?l | ani, înălțime 1,49. ” 

După P. Ghermanov: Alb. animal. domestice. 

2. : Tchoucour-Ova. O găsim în provincia Adana. Din 'această 

rasă s'au procurat cei mai buni cai pentru cavaleria turcească. 
Prof. DECHAMBRE ne. descrie aceşti cai astfel: ,,Sunt foarte 
robuşti, au un cap relativ mic şi frumos; spinarea şi şalele 

- potrivit. de lungi, pieptul larg, crupa puţin înclinată, membrele 

puternice şi tendoanele solide“. 

3. Rasa circaziană sau lranscauziană, e răspândită în sudul 
.Caucaziei şi se află mai mult pe teritoriul rusesc. Din. această 
rasă se afirmă că a luat. naştere sub-rasa OQuzoune-Yayla. Cele
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mai frumoase exemplare de cai arabi, descendenţi ai calului 
arab de pur sânge Koheilan, îi găsim în districtul Chouche. 

4. Rasa anatolică. Se găseşte în provinciile Kastamouni, 
Angora şi Aidin. E o rasă uşoară, cu talia de 1,38— 1,48m. şi 
dă cai buni pentru 'curse. 

Se mai găsesc cai arabi şi în localităţile din provinciile: Van, 
Elzerum, Trebizonda,; însă caii nu pot fi clasaţi în familii, sub 
rase -sau rase, din cauza diversităţii formelor. Ei sunt în general 
cai puternici, însă de talie mică (1,38 - 1,40 m.) Mai avem cai 
arabi de bună calitate în provinciile Diarbekir şi Mosul, dar ei 
nu aparţin rasci pur arabe. Deasemenea se mai găsesc în: He- 
djes, Berheim, Mesopotamia, Siria, Persia, Egipt, etc: 

XX 

* Lui 

Calul sirian, rudă apropiată cu cel arab, este un cal frumos 
„prin puritatea liniilor sale, prin capul său delicat, nări largi, coada 
bine purtată şi muşchiulatură puternică, Culorile predominante 
sunt : vânătul, negrul şi. roibul. 

In Siria avem cinci sub-rase de cai mai importante : Seka- 
laonia, Om-Arkoub, Choucima, Ieheilet-el Ajouzi şi Abieh. Toate 
rasele, rub-rasele şi familiile de cai din Siria, au o singură ori- 
gină şi anume: sub-rasa Keheilet-e el-A jouz :). 

Cu timpul, numărul cailor de pur sânge sirian s'a micşorat 
treptat. Introducerea curselor acum vre-o 20 ani, pentru a da 
o nouă impulsiune creşterii acestui cal, n'au avut succesul dorit. - 
In prezent numărul lor a scăzut mult, pe deoparte din cauza 
rechiziţiilor făcute de Turci, iar pe de altă parte ofiţerii englezi 
au cumpărat -cele mai frumoase exemplare şi le-au trimes în 
Anglia. 

In regiunea Damascului se mai află şi acum cai îrumoși, 
ce mai au făptura clasică a calului arab. 

Ă * 
E beci 

Calul persan este de sigur cea mai apropiată rudă a arabului; ; 
se crede chiar că arabul provine din persan. Intre arab şi persan sunt 
mici diferenţe. Capul calului persan este puţin mai strimt, gâtul 
mai lung și formele corpului în general mai lungi. In rezumat, 

“este foarte greu de-a deosebi un cal persan de unul arab, chiar şi 
pentru cei mai pricepuţi cunoscători. In Persia, în hergheliile Şahului, 
ca şi a marilor proprietari, se mai găsesc câţiva cai de pur sânge 

  

" 1) Comunicare făcută în 1916 de di. ATTALIA, inginer agricol.
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nobil. In ţinuturile situate la nord-estul Persiei, în Turchestan, . 

Buhara, Afganistan și Caucas se găsesc uneori cai frumoşi, ase- . 
mănători cailor persani şi arabi. Ei provin din curcirea cailor in- 
digeni, cu rasele persană şi arabă 1). 

3 
„ 

„Calul arab, cu însuşirile lui, este mult mai rar astăzi ca 

în trecut şi nu se mai găseşte decât în. unele centre şi la unele 
triburi. In regiunile .cele mai însemnate, avem următoarele 
târguri : Alep, Damasc, Mesarih, Souh-El-Khan, Bagdat, Basora, 
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Orfa, Mosul, Meca, Medina, etc.; iar ca triburi sunt: Nedjed, 
Anazet, Benni-Shamanar, Dijebel, Shammar, Dhofir, etc. Tribul 

Anazet are un: cal provenit în urma 'curcirii cu tipul din 
Nedjed. Acest trib emigrează uneori în apropiere de Siria și Pa- 
lestina. Se găsesc câteodată la acest trib cai asemănători în totul 
calului din Nedjed. Calul tribului Anazet este mai mult un cal sirian, 

crescut în triunghiul format din localităţile Alep, Bagdat şi Damasc. 
Acest cal are o talie de 1,50 m. El reprezintă purul sânge arab în 

1) SIMONOFF şi MOERDER. Les races chevalines,
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Europa 5. Dela acest trib englezii au cumpărat cai pentru remonta 
cavaleriei, în timpul răsboiului Crimeii. 

“ Târgurile din Damasc şi Alep nu mai sunt.așa de importante, 
cu toate acestea se pot găsi cai buni și aici, mai ales atunci când 
arabii se apropie de centrele locuite. Se găsesc la Alep uneori. fa- 
milii ca : Roalla, Fedaan, Sebaah, c cari fac parte din tribul Anazet 
şi cari au cai foarte buni. 

In timpul iernii, aceste farnilii se găsesc pe țărmurile Eufrătului, 
La Damasc se pot: găsi triburile Ouled-Ali, Managhi, Hezarineh, 
cari poposesc între Damasc şi Palmira și cari iarna locuesc în Irâk, 
între Palmira şi Bagdat. Mai către 6st găsim: tribul Beni-Sacki, 
care se întinde până în Palestina. - 

==   

      

  

  

Fa. 3 5. Cal din Egipt. După P. Ghermanor Alo. „animal. domestice. 

a - In rezumat, punctele, unde se găsesc cai sunt : Palestina, Siria, 
mase. Libanul, munţii Akkar, Alep, Hanah, Oria, etc. 

“Este foarte greu astâzi de a puteă cumpără un armăsar arab 
de rasă nobilă, pentrucă aparţine triburilor, care pentru nimic în” 
lume nu-l vinde. Expoziţiunea internaţională de cai din 1900, 
dela Vincennes, ne-a dat :ocaziunea. să vedem cei mai - frumoși 
armăsari şi epe arabe, de cel mai bun sânge arăbesc. 

Dacă calul arab, adevăratul pur sânge arab, este astâzi foarte 

1) C-te de Comminges. Les races des chevaux de salle en France.
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var, motivele sunt mai multe. Cele mai principale sunt următoarele. 
Arabul duceă înainte o viaţă nomadă, în continuă luptă şi deci avea 
nevoe de un cal bun. Din momentul ce el şi-a mai şchimbat felul 

de trai, din momentul ce vrăjmăşia între triburi s'a 'mai micşorat, 

din momentul ce s'a fixat mai bine pe părticica lui de pământ; 
din acel moment n'a mai simţit aşa de mare nevoe de un cal atât 
de sobru, atât de rustic şi atât de iute. Odinioară eră însăşi exis- 
tența arabului legată de voinicia calului său. De atunci de sigur. 

că, acest frumos copil al deșertului, calul, n'a mai fost obiectul 
atâtor griji din -partea arabului. Pe de altă parte, Europa uimită 

de frumuseţea, vigoarea, armonia formelor şi calităților acestui cal 
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Fig. 39.—lapă arabă din Herghelia dela Babolna, După P. Ghermanor: 

Alb. animal. domestice. 

arăbesc, a căutat să-l introducă, să-l aclimatizeze, pentruca cu a- 

jutorul lui să poată modifică şi îmbunătăți rasele de cai pe cari le 

_aveă. În acest scop, comisiuni însărcinate de a cumpără buni re- 

producători, armăsari și epe, au început să cutreere toate ţinutu- 

rile orientale renumite pentru caii lor, cumpărând pe preţuri destul 

de mari cei mai buni armăsari şi epe ; astfel că. numărul acestor re- 

producători s'a împuţinat din ce în ce, iar astâzi: cu greu se mai 
pot găsi armăsari sau epe în aceleași condițiuni de frumuseţe ca 

altă dată. Cine vrea să cumpere armăsari de frunte, trebue să cu- 
treere locurile aproape sălbatice, unde se găsesc triburile despre
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cari am vorbit. Franţa, Anglia, America, etc., în afară de comisiu- nile ce trimit spre a cumpără cai, mai au agenţi permanenţi, cari bat toate târgurile şi urmăresc triburile, până să pună mâna pe un bun reproducător. Acest sistem este foarte economic și practic. Un armăsar bun se plăteşte cu orice sumă. Nici odată nu este prea scump. Reproducătorii mai comuni se plătesc dela 1.000—4.000 de lei'aur, iar un armăsar de mare valoare, de sânge nobil, se găseşte rar pe la târguri, afară numai dacă nu este de furat.: .: Referitor la penuria reproducătorilor de seamă, PORTALES, in- spectorul general al hergheliilor franţuzești,. trimis în: Orient să „cumpere cai arabi pentru hergheliile dela Pompadour, înainte ce răsboiul mondial, ne face cunoscut următoarele : „Drumurile „cari se deschid în toate părțile regiunii deşertului, au micşorat din ce în ce mai mult întrebuinţarea calului. Deasemenea trăsurile au adus o micșorare în ceiace priveşte utilizarea calului de călărie. Paşalele cari altă dată aveau mulți și frumoși cai de călărie, nu „Mai au decât puţini şi răi, iar cea mai mare parte sunt cai de “trăsură. Armăsarii de seamă au devenit foarte rari și numai în- tâmplător se mai poate găsi câte unul frumos. Ceiace se găseşte mai mult, sunt caii metiși, cunoscuți sub denumirea de cai sirieni, cari n'au însă decât fizionomia calului arab.“ 
- LONGEY 1) rezumă părerea unui englez, referitoare la această chestiune, în chipul următor : „„Foarte rar unui european îi este dat să vadă un cal arab din cea mai imaculată origină. Chiar în târgurile cele bune din Bagdat şi Damasc, este imposibil să se găsească „un cal arab cu adevărat sânge nobil. Nu se găsesc decât metişiec, " Casă mai dovedim că în Arabia calul frumos era chiar în trecutul apropiat foarte rar, vom cită următorul cuprins din rapor- tul comisiunii franceze trimeasă în Arabia, în anul 1880, să cumpere cai.2): 

„- „Triburile nomade cari aveau cele mai bune rase. de cai se micşorează pe zi ce merge şi ca număr și ca importanţă. Ele merg chiar spre peire.:Nu va trece poate mult timp spre a vedeă că be- duinul din deşert, va deveni tot așa de rar ca indianul din America La aceşti nenorociţi, mizeria şi foametea: sunt în stare cronică. Când | recolta este rea, ei şi animalele lor mor.cu miile ; când ca este bună, nu au cel puţin prevederea de a-şi strânge proviziuni, pentru ca în anii răi, să poată umpleă golurile provenite din cauza mortalităţii anilor şi mai răi... O altă cauză tot așa de importantă a rarităţii 
PI 

1) LONCEY. “Le cheval algirien. 
2) Negulescu, raport.
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rasei pure arabe, este civilizațiunea. Facerea de şosele necesită trans- 
porturi de material, transporturi cari sunt grele şi care nu se pot face 
în bune condițiuni cu calul ţării. De aci a urmat introducerea cailor 
de diferite rase, cari puţin câte puţin « se amestecară cu sângele 
indigen“. 

    

„H
ad

ba
n“

, 
ar
mă
sa
r 

ar
ab
 

di
n 

He
rg
he
li
a 

de
la
 

Ba
bo
ln
a.
 

Fo
to
, 

or
ig
. 

N.
 

A.
 

D.
 

Fig
. 

40.
         

Cu toții ştim că comisiunea românească, trimeasă' în Arabia 
în 1896, n'a putut aduce decât puţini armăsari şi epe, cu toate căa 
stat aproape 6 luni. Este regretabil că această comisiune românească, 
care desigur a cutreerat multe localități din Orient, n'a scris 
nimic şi nu ne-a vorbit de loc despre acest cal arăbesc.: 

Filip şi Dumitrescu, — „Caii, “
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In prezent numărul cailor buni în Arabia este şi mai redus. 
Din. citaţiunile pe cari le-am reprodus, se vede lămurit că în 

Arabia, ca şi în alte părţi, unde se află calul-arab, numărul cailor 

buni.s'a micşorat simţitor şi este foarte probabil că într'un viitor 
apropiat,calul arab, cu toată faima trecutului lui; va fi foarte dege- 

nerat în Arabia, 

“Introdacerea calalai arab în Earopa. Modificările 

ce_a încercat, 

  

—— am 

Calul arab s'a introdus în Europa, unde s'a crescut fie în 
stare de -puritate, fie că s'a curcit cu rasele de călărie şitracţiune. 
ușoară, îmbunătățindu-le. Găsim calul arab pur aproape în toate 
hergheliile din Europa ; aşa de pildă el se află la Pompadourîn 
Franţa, . la :'Trakenen în Germania, etc. . 

Rasa Arabă în Europa, deşi face parte dintre cele mai aclimati-- 

zabile rase; totuş « ea s'a mai modificat. Nu trebue să uităm că acest 

cal arab aste copilul deșertului, este născut şi crescut sub influenţa 

unui soare arzător, într'un aer uscat; de asemenea iarăş nu trebue 

să pierdem .- “din vedere, că însuşirile, calităţile şi aptitudinile 

sale sunt rezultatul unei dresări făcută cu multă răbdare şi am putea. 

zice cu multă pricepere de arab; Adus în Europa, în condițiuni de 

sol, climat „şi “mediu deosebite de condiţiunile lui “autohtone, se 

înţelege că acest: animal a trebuit să sufere oarecari modificări, 

până! când s'a adaptat “cu noul mediu, până când s'a stabilit un 

ou echilibru între. funcțiunile lui fiziologice şi noile condițiuni de 

mediu. Cert este-că acest cal arab născut şi crescut în Europa, se 

deosibeşte de calul născut şi crescut în Arabia. Dacă comparăm 
aceşti, “indivizi născuţi din aceiaş tulpină, unul însă născut şi 

crescut în Europa, altul în Arabia, constatăm oarecari diferenţe. 

Calul :arab. în. Europa şi-a. mărit talia, dovada o “avem la calul 
arăbesc din Ungaria, din partea de miază zi a Franţei, din Germania, 

ete. Calul arab din Europa nu mai are, după câteva generaţiuni, 
formele atât de uscăţive “ca ale arabului din Arabia, nu mai: 

are aceiaș uşurinţă în mişcări; aceiaș rezistență la muncă, la 
foame; aceiaş sobrietate și acelaș fond. Aceste modificări sunt 

incontestabil, pierderi. Ele sunt pricinuite din faptul că dre- 

sarea calului arab în Europa se deosibește de dresarea ca- 

lului arab în Arabia, unde condiţiunea esenţială a dresării este 

de a-i mări cât se poate mai mult fondul şi rezistenţa. Dacă calul 

arab din Europa şi-a mărit talia, motivul este o hrană mai substan- 
ţială şi poate, până la un oarecare punct au contribuit. şi 
condiţiunile de climat, cari sunt diferite de acele ale Arabiei. 

4 
7
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Rasa arabă considerată ca rasă amelioratoare. . 

„Nu există o altă rasă de cai care să fi jucat un rol aşa de mare. 
la formarea şi îmbunătăţirea celorlalte rase de cai de călărie. şi 
tracțiune ușoară, ca rasa calului arab. Şi aproape nu există rasă 
de călărie şi tracţiune uşoară, care să nu aibă în vinele ci sânge 
arab. Rasa calului arăbesc este cea mai ameliorătoare rasă posibilă. 
Ea a fost cea mai întrebuințată în Europa. Să cităm câteva exemple : : 
rasa renumitului cal de pur sânge englez a avut ca obârşie sânge 
arab. Faimosul Darley-Arabian eră tipul calului arab de cel mai 
nobil pur sânge. Sunt autori cari susţin că acest cal. de pur sânge 

„englez se poate consideră ca o varietate a rasei ariene. Frumosul 
cal anglo-arab, pe care "1 găsim maâi'ales în Franţa (la Pompadour), 
în Germania, în Ungaria, în Rusia, în România etc., provine .tot. 
din viţă arabă. Caii de jumătate sânge din: Franţa, Germania, 
Anglia, Austria, Ungaria, Rusia, Cehoslovacia, Italia, România, 
etc., sunt în mare parte proveniţi din rasa arabă. Putem deci 
susține că omenirea n'a avut şi n'are un alt cal de călărie mai. 
bun ca acest cal arab; că n'a fost și nu este o altă rasă mai acli- 
matizabilă şi care să fi jucat un rol mai mare, ca rasa calului arab 
şi. că în Europa calul arab este foarte răspândit. 

II.— Rasa Mongolă.. 

Rasa mongolă fiind a doua rasă orientală, care a jucat un 
rol important la formarea celorlalte rase de cai din âlte ţări și 
care are de asemenea o întindere geografică mare, o vom studiă 
din aceleași puncte de vedere, ca şi pe rasa calului arian. | 

Zootehniștii ne fiind toţi de acord asupra denumirii acestei 
rase, ea este cunoscută sub mai multe nume : o 

„___ SANSON o numeşte „„Rasă africană“, E. C. Ajricanus, pentru 
că după părerea lui, leagănul rasei în chestiune ar fi N-E. Africei,. 
în Nubia, Dongola. După acest autor există în aceste localități 
cei mai desăvârşiţi reprezentanţi ai rasei 1). | 

PIETREMENT 2) având în vedere că proto-mongolii au domesti- 
„cit-o pentru întâia oară şi bazându-seși pe faptul că patria primitivă 

1)-SANSON, Zootechnie, tomul III. | 
2) PIETREMENT, loc. cit. Mai consultă şi „Les races chevalines dans lete temps 

„ dans Yespace 1905“ și „Le crane de Remagen, etc., 1896. ” -
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a acestui popor-nu eră în Africa, ci în Asia, în localitatea mărginită 
la N de Altaii septentrionali, la S de munţii Cereşti, la E de deşertul 

'Gobi, iar la- V de munţii Alatau; dă acestei rase. denumirea de 

rasă mongolă sau protomongolă şi o consideră tot ca o rasă de ori- 

gină asiatică, ” 
Această rasă, după PrerBeteNT, ar îi fost introdusă în Egipt 

de păstorii numiţi Hyksoşi, a căror origină după MARIETTE c€ră se- 

mită ; după PIEȚREMENTT, hyksoşii proveneau din curcirea semiţi- 

16r cu mongolii, iar după ORcET ei erau de origină celtă. Acești 

păstori au adus rasa mongolă în Egipt. PIETREMENT demonstrează 

că vechii egipteni nu. aveau calul înaintea conchetei hyksoşilor. 

Creşterea acestui cal în Egipt a prosperat foarte repede. In 
Egiptul de jos şi sub domnia lui Thutmes I, valea Nilului eră 

locul crescătoriilor mari de cai. Descendenții. lui Thulmes 1. cotro- 

piră tot litoralul Mediteranian, dela Tripoli: până la Maroc şi 

acolo se formă rasa numidă, striimoaşa rasei barbe." În privința 

acestei chestiuni, SANSON se exprimă în modul următor: „Invă- 

țaţii ne afirmă—și PIETREMENT în special, mai. mult ca alţii —că 

vechii egipteni nu se serveau de cai. înaintea invaziunii hykso- 
şilor; însă nici unul din ci nu ne arată” că în acel timp nu se 

găseau cai în Nubia. Prin urmare suntem în drept să păstrăm 

numele de rasă africană, până la noi dovezi mai precise“. 
In tradiţiunea arabă se indică Asia ca leagănul rasei în ches- 

tiune, căci Berberii se. considerau ca originări din Beni-Ghassan 
şi din Benni-Lekhm. Prima lor patrie a fost Palestina. Acolo. creş- 

teau Berberii pe fugacii lor renumiţi. Goniţi de regii Persiei, ei . 
emigrară în Egipt ; străbătând. Nilul, se răspândiră în părțile. dela 

vest ale acestui fluviu. După moartea lui Golius, ei se stabiliră în 

„Maghreb. şi după ce.au învins pe Frendj-Franci, sau întins î în 

Sicilia, Sardinia şi Spania. 
- Rasa aceasta 's'a mai numit Şi „Barbă“ sau: „Berderă, pen- . 

trucă în. Statele barbareşti s'au format cele mai bune varietăţi. 

Aceste state barbareşti cuprind, cum se ştie : Algeria, Tunisul, Ma- 

rocul şi se întind dealungul coastei septentrionale a “Atricei, până 
în partea. de vest a Egiptului. , 

„. PIETREMENT mai afirmă că rasa în chestiune se mai cunoaşte 

şi sub denumirile 'ds : . Kirghiză, în “Turchestanul septentrional ; 

rasa Tek€, la turcomanii din Turchestanul meridional: și de Turco- 

mană, în nordul Persiei. - 
Din momentul ce protomongolii au domesticit această rasă 

de cai şi au răspândit-o în diferite ţări, ducând-o cu ei în migra- 
ţiunile lor ; ori cari ar fi discuţiunea asupra originii sale, noi
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» credem că cea mai potrivită denumire este aceia de rasă „,Mon- 
golă““, pentrucă această rasă o găsim mai mult la popoarele mongole, 

Rasa mongolă s'a introdus aproape în toate regiunile unde 
s'a introdus şi rasa ariană. Şi este cert că, mai în toate aceste 
părţi a fost învinsă de rasa ariană, a cărei făptură corporală 
este mult mai armonioasă și mult mai plăcută. Din punct de vedere 
al întinderii geografice, se poate susține că, în partea occidentală, 
întinderea ei se confundă cu aria geografică a- tipului arian. In 
partea orientală, această rasă s'a întins până în: China, Japonia, 

  

        
Fig. 41. — Rasa mongolă. După Fournier. Le demi-sang. 

etc. Se găseşte însă mai răspândită în partea de nord a continen- 
tului African : în Nubia, Egipt, etc., apoi în Spania ete. 

REuUL!) susține că și acestei rase i s'ar puteă da epitetul. de 
rasă pură, căci zice el: „Nu sunt decât patru rase de cai, cărora. 
li s'ar puteă dă numele convenţional de pur sânge, două naturale: 
arabă şi barbă şi două artificiale, adică create de om : purul sânge 
englez şi purul 'sânge anglo-arabi:. 

  

1) PRUL, op. citat.
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- Oricare i-ar fi fost origina şi importanţa rasei în trecut, astâzi 
însă numărul indivizilor cu caracterele zootehnice tipice ale rasei, 

este mult, foarte mult redus. 

“Rila jucat de rasa mongolă. 

Prin faptul răspândirii ei în diferite ţări, de sigur că rasa 
mongolă a jucat un rol important în formarea altor rase şi 

în special a raselor de călărie şi tracţiune ușoară. Dacă vom scurtă 
origina formării diferitelor rase de cai, vom găsi și sânge mongol. 

. Faimosul armăsar Godolţin, unul din părinţii calului de. pur sânge 
“englez, eră de origină barbă 1) aşa că rasa calului.de pur sânge 

: englez are în vinele sale şi sânge mongol. | 
Caii din Spania, din Andaluzia, Estramadura,. cai ce - în 

secolul al XVI și XVII făceau gloria Spaniei şi cari se introduseseră 
pretutindenea, erau proveniţi, în mare parte, din sângele mongol ; 

sânge ce fusese introdus din” Africa, în veacul al VIIl-lea. 

O bună parte a cailor din partea de miazăzi a Franţei, provin 

„ deasemenea din sânge mongol. a 
In Portugalia, după NOoGUERIA, cea mai mare parte din cai 

- sunt de origină mongolă. De altfel vom vedeă mai departe, când 

ne vom ocupă de caii portugezi, că ei provin din rase mongole. 
". Faimoşii cai din hergheliile Kladrub şi Lippifa, cai, cari. odinioară 

au jucat un mare roi, proveneau din rasa mongolă. Majoritatea 

' raselor ruseşti, mai ales cele de călărie și tracţiune uşoară, sunt 
de origină mongolă. Armăsarul Smetanka, părintele formator al 

 trăpaşilor Orlof, eră de viţă mongolă. Vechiul cal unguresc aveă 
mult sânge mongol. Şi în vinele calului românesc este sânge mongol, 

“mai ales în ale aceluia din Transilvania. *. 
, Din această scurtă recensiune, se înţelege că rasa mongolă a 

contribuit la formarea a o mulțime e rase de cai din alte ţări. “+ 
şi dacă n'a jucat un rol așa de mare ca rasa ariană, cauza este , 
făptura ei corporală mai puţin frumoasă, mai puţin armonică. 

Caracterele zootehnice ale 'rasci mongole, 

Odată cu studiul pe care'l vom face asupra acestor caractere 

zootehnice, credem necesar să comparăm rasa mongolă cu cea 

ariană, ca din această comparaţie să reiasă diferenţa dintre ele. 

Calul mongol face parte din grupul raselor cumetrice, puţin 

1) A se vedea origina lui la calul de pur sânge englez.
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dolicomorfă şi atractoidă. Talia lui variază după localităţi, ca 
este. însă cuprinsă între 1,45-—1,60 m.In general talia este mai 
mare decât a calului arab. Capul calului mongol este mai lung 
ca al calului arab, mai puţin subțiratic, - urechile mai mari şi mai 
apropiate, din cauză că fruntea este mai strimtă. Ele însă sunt 
subţiri, mobile ca şi ale calului arab. Arcadele orbitare sunt mult 
mai puţin deschise, ceiace face ca ochiul să fie mai mic, mai puţin 
focos şi cu o expresiune mai puțin vioae decât a arabului; nările 
sunt mai puţin largi, iar forma capului nu estepătrată ca a calului 
arab. Ceiace, în adevăr, deosibeşte calul mongol de arab, este pro- 
filul capului. La arab acest profil este drept, la mongol e convex. 
Convexitatea uneori este mărginită numai în regiunea frunţii, for- 

. 

  

  

    

  

  

Fig. 42. — Cal berber din Sahara, După P, Ghermanov, Alb animal. domestice, 

mând ceiace în exterior se numete „cap de iepure“, sau se întinde și pe partea superioară a oaselor sus nasale, constituind s,ca- pul berbecat. e 
In toată expresiunea lui, capul calului mongol este mult mai puţin frumos-ca al arabului. Gâtul calului mongol este mai lung şi mai puţin armonios faţă deal caluluiarab, corpul e în general mai 

şui, pieptul mai strimt, spinarea scurtă, regiunea şalelor ca şi 
a spinării mai convexe, crupa mai strimtă ca a arabului și cu direc- țiune mai oblică, coada prinsă mai rău ca la arab, coapsele subțiri, 
membrele mai lungi, articulaţiunile bune, copitele însă mai strimte, cornul subțire, iar membrele dinapoi uneori n'au castane,
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_ SANSON ne comunică că rasa mongolă are metatarsienele prin- 
cipale mai lungi ca ale rasei ariene, cu o formă prismatică, baza 

„triunghiulară, în loc să fie cilindrică. Tot SANsoN ne mai face 
cunoscut că un caracter etnic al calului mongol, este existenţa a 

5 vertebre lombare, în loc de 6; ceiace, zice acest autor, ne-ar 

“permite să susţinem că rasa în chestiune se apropie, prin formula 
ei vertebrală, cu rasele de asini. Acest caracter însă, adică numai 

5 vertebre lombare, în.loc de 6, deşi se poate găsi la unii indivizi 
din rasa mongolă, s'a găsit și la alţii, din alte rase. El nu poate 

fi socotit ca un caracter etnic, cum 'credeă SANsON, ci mai mult 

ca un exemplu al legii de variaţiune a organelor în serie. 
“Culoarea predominantă a calului mongol este vânătă, ca şi a 

arabului. Se găsesc însă şi roibi, murgi şi negrii. Pielea este sub- 
ţire, bine arborizată cu vase sanguine, iar părul, moţul, coama 
şi coada sunt subțiri. 

In făptura lui generală, calul mongol este mult mai puţin fru- 
mos și mult mai puţin armonic ca arabul. Dacă îl judecăm din 
punct de vedere al aptitudinilor sale, constatăm .că acest cal: 

este: sobru, rustic, rezistent şi e obişnuit ca și calul arab, cu toate 

privaţiunile. El formează un bun cal. de călărie. Galopul calului 
mongol este foarte frumos şi foarte uşor. 

Deşi poate rasa mongolă a dat loc la o mulţime de varietăţi, 
noi ne vom ocupă numai de două, pe cari le considerăm ca mai 
importante. Aceste două varietăţi sunt: varietatea calului din 
Statele barbareşti şi varietatea de Dongola. 

Varietalea Barbă sau Berberă. 

Se dă numele de cal barb la o populaţiune cabalină care se 
găseşte la: triburile sedentare din nordul Africei, din Statele bar- 
bareşti, Berberii, popor indigen al continentului African, cres- 
cători de cai, erau răspândiţi în Barbaria 1), Maroc și în 'regiunea 
deşertului până aproape de Egipt, Sahara şi oceanul Atlantic. 
Acest popor formă patru naţionalităţi diferite : : Amazorghs, 

în Maroc; Kabili, în munţii Tunisului şi Algeriei; Tibbus, în de- 

şert, între Tezan şi Egipt şi Tuareks, în Sahara şi deşert. 
In Statele barbareşti însă predominau două rase de cai :' mon- 

golă și ariană, aşa că populaţia cabalină a acestor State este compusă 

„mai mult din metiși ariano-mongoli. -- + 

PNR 1) Barbaria este vechea" Mauritanie. A luat numele de Barbariu în urma conchetei 

arabikr.: S'au mai numit „,State barbareşti“, după numele poporului Berber, popor 

indigen, care t:ăiă într'o stare mizerabilă în regiunea muntoisă.
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Aceasta însă nu exclude faptul că înâinte de concheta Al-. 
gerici, se găseau și cai de viţă pur mongolă. In vechime, calul barb 
eră foarte stimat şi vestita cavalerie numidă,- atât de temută. 
de romani, eră compusă din cai barbi. 

Inainte de a descrie caracterele zootehnice ale actualului cal 
barb din Algeria, este bine să redăm pe scurt: istoricul ocu- 
pării Algeriei de francezi, mijloacele întrebuințate de ei pentru 
a îmbunătăți calul barb şi cari sunt modificările ce s'au „putut 
aduce acestui animal. 
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Fig, 43. — Cal berber din Ego. După P. Ghermanor, Alb. animal. domestica, 

1 , i p- 

' Concheta Algeriei a încâput sub domnia lui Carol al X-lea, 
“sub pretextul, ne spune Istoria, de a răsbună o lovitură cu evan- 
taiul dată ambasadorului Franţei de Beiul Tunisului. Această 
conchetă a fost urmărită cu multă vigoare în timpul domniei lui 
Ludovic Filip. Kabilii însă nu'se supuseră decât în timpul celui de . 
al doilea imperiu. Șeful cel mai de temut fu emirul Abd EI Kader. 
Acest şei eră un entuziast în ceiace priveşte calul. 

Din momentul ce Franţa ocupă Algeria, văzând. caii cari în- 
cepuseră “să degenereze, ea se ocupă cu periecţionarea lor. In 
acest scop se luă mai multe măsuri. Se înființă în anul 1844 trei
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depozite de armăsari: unul la Caleah; provincia Algeria şi câte 
unul la Mostaganem şi Allilick pentru celelalte provincii 1), . 

In aceste depozite erau armăsari arabi, anglo-arabi şi barbi 
selecționați, spre a contribui la îmbunătăţirea calului autohton. 
Mai târziu armăsarii anglo-arabi au fost suprimaţi. Tot în scopul 
ameliorării calului barb s'a mai înfiinţat în anul 1885 şi un stud- 
book 2). Ia a a 

Ministerul de răsboi, în urma propunerilor direcţiunii herghelii- - 
lor, a instituit şi curse. Scopul acestor curse era ameliorarea cailor 
de rasă barbă sau barbo-arabă, cai cari dau un contingent destul 
de mare armatei franceze. 

In urma acestor măsuri bune, populaţia calului barb a în- 
ceput să se mai îmbunătăţească. Caii însă cari aparţin triburilor 
muntoase, ş'au păstrat în mare parte vechile lor caractere, 

D-nii DECHAMBRE și ROSSIGNOL, în raportul lor prezentat con= 
gresului velerinar naţional din anul 1906, ocupându-se şi de viitorul 
calului barb, propun mai multe măsuri, între cari mai principale ar 
fi : Statul să cumpere mai mulţi cai pentru armată şi la o vârstă 
mai tânără. Să răspândească cât mai mult cunoştinţele generale 

„asupra îngrijirii, hranei şi. adăpostului. Să încurajeze producţia 
catârilor, | 

Caracterele zootehnice ale vechiului cal barb.:.— Calul barb 
de astâzi, în totalitatea sa, nu putea să aibă decât caracterele. 
rasei din care provine. Caracterele vechiului cal barb s'ar pute 
rezumă în chipul următor : talie mică, nări puţin deschise, buze 
subţiri, greabăn ridicat, gros, spinare şi şale scurte, crupa unghiu- 
loasă, scurtă, teșiţă, coada lungă, prinsă jos, membre lungi, fluere 
de asemenea, coate de vacă, culori variabile ; cal bun ca acţiune, 
“sobru, rustic şi propriu pentru călărit3). Acest cal, din cauza 
neglijenţei, a degenerat foarte mult şia trebuit ca Franţa să ia 
xnăsuri pentru a-l regenera și a-l face mai apt pentru armată. Calul 
algerian din ziua de astâzi se deosibeşte de cel din trecut. 

+ Caracierele zootehnice ale calului barb de astâzi.—Incrucişat sau. 
“nu cu calul arab,barbul propriu zis constitue un bun cal de călărie. 
Energic, sobru şi în stare să producă un mare efort, acestea sunt în 

  

-. *1) Dechambre et Rossignol. La production chevaline en France, 1906. 
| 2) Herghelia militară dela Thiare! produce buni cai barbi. - 

3) După o legendă arabă, regele Adrum el Kais îşi procură cai barbi ca să 
poată învinge pe inamic. După generalul DAuMAS caii barbi în timpul expediţiunii 
francezilor în Africa s'au arătat foarte rezistenți, suportând mari greutăţi pe spi- 
nare. In cursul răsboiului din 1914—1918, aceşti cai au adus un serviciu însemnat 

armatei franceze. -
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câte-va cuvinte calităţile: calului barb modificat. Tipul său este a- 
proape uniformizat, ţesăturile sale sunt fine şi sistemul osos compact, 
Calul barb esteun animal foarte docil. Din punct de vedere militar, el 
a rămas tot așa de bun ca și calul cavaleriei numide, atât de temută: 
pe vremuri de romani. Dacă însă calul barb de astâzi are ase- 
menea calităţi apreciate, nu este mai puțin adevărat că are şi câteva | 
imperfecţiuni, aşa de pildă : nu este aşa de bine conformat, are: 
capul cam ling, -rău prins, profil convex, gâtul gros şi adesea 
scurt, greabănul deși larg însă scurt, cavitatea toracică puţin largă, 
iar coastele turtite. Membrele anterioare sunt prea apropiate. Linia 

  

      
Fig. 44.—Tipul calului de Dongola. După L.. de Simonolt şi ]; de Moerder. 

! Les races chevaliens. - Ia 

superioară a corpului în general bună. Spinarea lungă, crupa teşită, 
fără să fie suficient desvoltată. Coada prinsă jos şi vârâtă între 
fese, coapsa subţire-şi coatele apropiate. Făptura calului barb se 
poate încadră într'un trapez a cărui bază mică, foarte strimtă, 
este către pământ. Astfel cum este plăsmuit, cl a fost subiectul a 
o mulţime de discuţiuni. După MoLz, Gaxor, DE -CURNIEU, etc., 
acest cal nu este 'ceiace trebue cavaleriei, căci nu are o bună făptură 
corporală. Dacă în aceste aprecieri este o bună parte de adevăr, 
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nu este mai puţin exact că printr'o selecţiune, sau chiar o încru- 
cişare cu arabul, printr'o îngrijire mai bună, multe din aceste: 
defecte s'au corectat și se mai pot corectă. Calul barb din ziua 
de astâzi, îndeplinește rolul său în armată mult mai bine ca cel'vechi. 

Acest cal modificat sub influența calului arab şi mai ales-a selec-" 
țiunii, formează un bun material pentru cavaleria numită î „Chasseurs 
d'Afrique“ şi „Spahis*. 

Anglo-arabul, care la herghelia din Thiaret, provincia Oran, 
s'a întrebuințat la îmbunătăţirea calului barb, n'a dat rezultatele 

aşteptate. “Cu armăsarul arab rezultatele sunt mult mai bune, 
caii însă sunt mici de talie; de altfel să nu se creadă că se va puteă 

mări așă de mult talia la calul barb, căci condițiunile de mediu se 

opun. Cu armăsarul de pur sânge englez rezultatele n'au fost bune. 
„In această ţară, unde animalele sunt hrănite numai cu orz, cu un 
climat extrem, oscilând între 4+400 și —300, unde nu sunt decât 
două luni de verdeață, restul uscăciune, cu o apă nu tocmai 
bună de băut, de sigur că nici nu se poate bine aclimatiză purul 
sânge englez și nici rezultatul obţinut din curcirea lui cu calul 
barb, nu poate fi bun. 

Prin decretul Preşedintelui Republicii franceze din anul 1909, 
Martie 4, se prevede supravegherea armăsarilor din Algeria, luân- 
du-se cele mai serioase măsuri, spre a nu se întrebuinţă pentiu 
monta publică armăsari cari ar ave cusururi creditare. 

Statul plăteşte calul arab cu preţul de 600 lei aur, cu condi- 
ţiunea ca talia să nu fie mai mică de 1,48 m. 

Rasa barbă, după VArLBe DE LoNcEYy 1) nu se poate îmbună-. 
tăți decât prin ea însăşi, prin selecțiune zootehnică. Statul este 

dator să încurajeze producţia acestui cal, căci el constitue o ramură 
de bogăţie a Algeriei 2). | 

„Putem susţine în rezumat că, actualul cal barb s'a modificat 
în făptura lui corporală din cauza selecţiunii, îngrijirilor şi până la 
un oarecare punct şi a intervenirii sângelui arab. Actualul cal barb 
și-a păstrat rusticitatea şi sobrietatea sa, două însuşiri foarte 
bune. 

Calul barb se întrebuinţează. nu numai pentru cavaleria fran- 
ceză, dar . şi . pentru necesitățile altor State. Italia a. cumpărat 

înainte de 1914 cai barbi pentru nevoile armatei sale. 

1) VALLEE DE LONOEY. La race barbe. Jour. d'Agr, pr. 1891. 
2) VIGo. Jour. de AL Yet Zoot.: 1912. A se mai consultă şi Calul algerian. Lib. 

Challamel. Ia , _
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Sunt autori cari prin denumirea de cal barb înţeleg numai 
caii algerieni din câmpie. Aceşti autori mai descriu următoarele 
rase: Marocană, Tunisiană, Kabilă, sau de munte: Toate aceste 
pretinse rase nu sunt decât varietăţi ale calului barb, cu oarecari 

mici modificări. Calul marocan şi cel din Tunisia sunt mai corpo- 

lenți ca barbul. Calul Kabililor este mai mic de talie şi ocupă regiu- 

nea muntoasă. El și-a păstrat mai mult vechile sale caractere. 

Varietatea nubiană. 

Această varietate se mai numeşte și de Dongolo sau Dongolawi: 

Ea prezintă -vechile caractere ale rasei mongole. Caii nubieni s'au 

  

  

  

    
Fig. 45.— Calul de Dongola ameliorat. După Freitag.: 

răspândit în. Egipt, în valea Nilului, În Abisinia. Cei mai buni 
însă se găsesc în împrejurimile oraşului Dongola.: Varietatea de 
Dongola n'are pentru noi nici o importanţă. 

III, — Caii din Țara Românească, 

A. Istoric. | 

Regatul român de astâzi cuprinde teritoriile Vechiului Re- 
gat, care a fost format la rândul său din Principatele române 

şi la care s'au adăogat în urma răsboiului din 1916—1918, toate
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provinciile româneşti ce odinioară au format Dacia Traiană : Tran- 
silvania, Banatul, Bucovina şi Basarabia; ” 
„In decursul timpului, aceste provincii româneşti, fiind sub 
stăpânirea Austro-Ungară şi a Rusiei, măsurile luate și metodele 
întrebuințate pentru creșterea şi îmbunătăţirea calului ne fiind 

„aceleaşi; iar acestea la: rândul lor deosibindu-se mult faţă de 
situaţiunea prin care a trecut calul în. Vechiul Regat; nu ne: 
permite să studiem istoricul calului aflat între graniţele ării 
româneşti de astăzi, la un loc. Pentru acest motiv istoricul său. 
îl: vom cerceta pe provincii, în ordinea următoare : 

1):Caii diri Vechiul . Regal. 
2) >» Transilvania şi Barial. 
3) >» Bucovina. 
4) >» >» Basarabia. 

În urmă, vom studia numărul și caracterele cailor din ţara 
noastră, apoi ne vom ocupa cu fie care. rasă în parte, herghe- 
liile cele mai importante din trecut şi de astâzi; precum şi de mă- 
surile luate de Stat şi de particulari, În vederea îmbunătățirii 
raselor de cai dela noi. 

L Caii din Vechiul Regat. 

In trecutul calului românesc din Principatele române, cari, 
în urmă au format Vechiul Regat, deosibim două faze distincte, 
prin care a trecut calul nostru: una de glorie, când el er apre- 
ciat şi căutat până departe peste hotarele ţărişoarelor românești 
şi o altă, când el începe să degenereze. . 

De aceia, cercetând deaproape trecutul calului românesc din 
Vechiul Regat, vom împărți acest trecut în două, studiind: a) 
Istoricul cailor din Vechiul Regat până când ei au început să 
degenereze şi b) Cauzele degenerării calului românesc în Vechiul - 
Regat. şi măsurile de îmbunătățire ce s'au luat până la 1916. 

2) Istoric cailor. din Vechiul Regat. 

Calul 'românese din trecut, aflat în Vechiul Regat, eră foarte 
apreciat, atât în ţară, cât şi în străinătate. EI se importă în mai 
toate ţările, fie pentru nevoile armatei, fie ca element ameliorator 
pentru rasele din aceste ţări. Posedăm date istorice precise, prin cari 
se arată calităţile acestui cal românesc, excelent fugaci, bun pentru. 
călărie, având forme frumoase, făptură arăbească, fiind sobru şi
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„rustic.. EI eră elementul indispensabil al poporului:. român. In 
afară de datele istorice, mai sunt baladele şi cântecele populare, 
cari ne probează că micul cal din Vechiul Regat, acest. produs na- 
tural al condiţiunilor de trai, aveă într'adevăr calităţi şi că  stră- 
moşii noștri puteau să se fălească cu el. 

Origina calului românesc este foarte obscură ; cu toate acestea 
-se ştie că barbarii, cari au năvălit la noi, erau mari amatori de cai. 
Aşă bunăoară, Sciţii se considerau ca cei mai buni călăreţi din anti- 

chitate. Goţii şi Dacii aveau cai excelenți. Decebal, regele Dacilor, 
„aveă o renumită cavalerie. Ovidiu, în poeziile sale, ne vorbeşte despre 
valoarea cailor daci. Hunii, Gepizii, Avarii, Cumanii, Pecenegii, 
.ete., odată cu năvălirea ce au făcut-o în aceste regiuni, au adus 
cu dânşii şi caii lor. lar cum, aceste popoare 'barbare nu aveau: 
aceiaş origină, caii lor de asemenea proveneau din tulpini diferite. 

Aşa fiind, putem susține că, în ceiace priveşte origina, calul 

din ţara noastră trebue considerat ca un produs ieşit din curcirea 
celor două rase domesticite pentru prima .oară în platoul central 
al Asiei. Una numită rasa Ariană, după numele poporului care a 
îmblânzit-o, cu profilul capului drept, ortoid, mezomorfă, eumetrică ; 
alta, rasa  Turaniană, mongolă sau protomongolă, cu profilul 
capului berbecat, mezomoriă și eumetrică 1). 
„Din aceste două rase s'a format calul românesc. Dealtiel, astâzi 
chiar, în făptura calului românesc, se văd urmele alianţei celor 
două tipuri de cai, cu forme și dela calul arian şi dela cel mongol. 

„_ Origina calului românesc nu poate fi deosibită de a calului 
unguresc şi când zicem cel unguresc, înţelegem vechiul cal care se 
găseă înainte în Ungaria, nu cel de astâzi. Cu toate că aceşti cai 
au 0. origină comună, totuși “calul din Vechiul: Regat eră 
mai frumos, mai armonic ; dovadă că ungurii l-au: importat şi l-au 

întrebuințat la îmbunătățirea cailor din ţara lor. 
“După ipologii unguri, caracterele vechiului cal, care se.  gătseă 

în Panonia, erau: “„sTalie' de obicei mică,cap purtat în vânt, din 
pricina concavităţii marginii superioare a gâtului, frunte largă, 
profilul capului cam berbecat, ochii mari, nări deschise, spinare 
dreaptă, sapa (crupa) cam teşită, piept larg, tendoane bine depărtate 
de os, coate de vacă, » copite de o calitate foarte bună și membre 
solide“. 

Cunoscând caracterele vechiului cal unguresc, vom puteă de- 
duce pe acele ale calului nostru, cu diferenţa că acesta din urmă eră 
mai frumos și mai armonic în forme. Prin caracterele sale exte- 
rioare, el se apropiă mult de calul Arian : sapa sa nu eră atât de te- 

  

1) În ultimul timp prin lucrarea lui Zaborowschi se contestă că patria primi- 
_tivă a Arienilor ar fi fost platoul central al Asiei,
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şită, iar profilul; capului nu atât de berbecat, ca la calul unguresc, 
Deși mic de talie, aveă însă o vigoare şi o rezistenţă : neîntrecut 
«de mare. Eră tipul calului răsboinic, acel cal care puteă să reziste 
tuturor:privaţiunilor şi neajunsurilor unei | campanii, să ducă peste 
mări şi ţări gloria armatei române. : 

Din documentele istorice ce le avem la îndemână, putem cită 
câteva. Astfel, istoria ne spune că Filip, regele Macedoniei, a cum- 

părat pentru armatele sale din câmpiile situate la gurile Dunării.: 
20.000. de epe. 

La începutul. înființărei unei armate permanente în Europa, 
cavaleria română din: Principate, eră considerată ca una din cele 
mai bune. Mircea cel Bătrân fu cel dintâi. organizator al unei 
armate permanente, | 

Cavaleria din Muntenia, sub domnia marelui principe Mihai 
Viteazul, ajunse la o mare desvoltare, din cauză că eră nevoe 
de o bună cavalerie şi pentrucă acest Viteaz Domn ştiă să-i 
prețuiască importanţa. . 

Cu privire la organizarea armatelor sub Mihai Viteazul, găsim 
în lucrarea lui ULyssE DE MARSILIAC : : „histoire de armee rou- 
„maâine“* cele ce urmează: : E A 

Michel a non sculement, sous ses orâres, des Valaques, dont les Tures ont 
appris ă connaitre la bravoure, dans les guerres qu'ils curent sous Dracou:; mais, 
aussi beaucoup. des Hongrois, des Transylvains, quclques Albanais, des Bulgares 
„des Serviens.. Il a peu de cannoniers, ce dont manquent aussi les Transylvains parce. 
“que ces peuples aiment micux se servir de Varme blanche que des armes ă feu. La 
plus part d'entre eux sont des cavaliers. Is, portent de longues lances et ne fuicnt 

„pas facilement Vaspect, des ennemis“, 

După această citaţiune, făcută din ULysSsSE-DE MARSULLAG, se 
«constată că cea mai mare parte din armata lui Mihai Viteazul, 

- eră compusă 'din cavalerie, arma cea mai de seamă, 

MIHAIL. KOGĂLNICEANU, unul dintre cei mai iluştri. istorio- 
„ grafi ai ţării noastre, în tratatul său „Histoire de la Valachie, de 
„la Moldavie et des Valaques transdanubiens“, ne vorbeşte de ca- 
-valeria română. din secolul al XV-lea în chipul următor: 

„Cavaleria română în” al XV-lea secol eră foarte renumită, cră compusă din 

"cai mici de talie, însă așa de uşori, ca vântul şi atât de repezi, ca fulgerul. Ei stră- 

băteau. fără temere râurile, precipiţiile, torentele. Apăreau şi dispăreau neînchipuit 

de repede... ÎN 

Marele nostru istoric XENOPOL, î în volumul al II-lea al impor- 

"tantei sale lucrări „Istoria Românilor“, ne spune că plugarii Princi- 
'patelor româneşti se ocupau în timpurile trecute cu cultura pă- 
„mântului și creşterea animalelor. Cultura pământului se, limită
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numai la producerea cerealelor necesare consumaţiunii interne, pe 

când creşterea animalelor eră ocupaţiunea cea mai de seamă. Se ex- 
portă în acele timpuri în Bosnia, Lituania, Polonia, Silesia, Branden-. 

burg şi de obicei în toată Germania, un mare număr de animale. In 

timpul acela cavaleria eră bine organizată, căci ea eră armata de 

încredere. : - 
Vladislav, regele Poloniei, stipulă î în tratatul făcut cu românii 

— 1457 — condiţiunea de a-i da şi 400 cai, ceiace probeazii supe- 
rioritatea: cailor din Principatele româneşti. 

Principele Vlad "Ţepeş, pentru a distruge armata turcă, co- 

“mandată de sultanul Mahomet în 1462, se servi de cavalerie. 
In anul 1446, cavaleria română aveă un efectiv de n mai bine de 

- 4.000 cai. 
In anul 1462, numărul călăreţilor se urcă la 10. 000. 
Ştefan cel Mare, domnul Moldovei, în 1475 atacă pe turci 

cu o armată de 50.000 de oameni, călăreţi Şi pedeștri. Toţi caii, 

pe timpul acestui principe, se remontau în ţară. 

-Matei Muriano, medicul lui Ştefan cel Mare, făceă cunoscut 
Senatului - venețian următoarele : „Prinţul este foarte înţelețt, 

țara e frumoasă, bogată şi cu multe animale. Armata are un efectiv 
de 40.000 de pedeştrii şi 20.000 călăreţi. ' 

PAUL lovro zice. despre armata lui Ştefan cel mare ,Naţiu- 
nca aceasta moldovenească, se distinge prin cavalerie. 

Istoricul ungur BRUZI susțineă că Impăratul Ferdinand prefera 
alianţa cu Moldova, din cauza bogăției de cai și mai alesa superio- 

rităţii lor. Impăratul Ferdinand socotea cam la 40, -000 . oameni 

cavaleria moldovenească, 

Caii din Principatele române erau atât de buni, atât de: superiori, 
încât se dădeau ca dar diferitelor personagii importante. Astfel, 
Principele Radu Ștefan Basarab, după ce închee-pacea cu Turcia 
Şi pentru ca 'să fie liniştit din partea tătarilor, făcă dar Hanului 

Tartariei 500 cai.  --. ! 
- Caii românești, din cauza calităților lor, erau obicetul £ aten- 
țiunii şi al rapacităţii „vecinilor noştri. Aşa se explică - de ce pe 

când Principele Aron al Moldovei își făcea preparativele sale de 
Tăsboi, o invaziune de cazaci îi luă 20.000 de cai. 

Intr'un document găsit la Veneţia, din anul 1502, se spune că 
armata moldovenească ar putea aveă până la 10.000 călăreţi şi 
20.000 pedeștri. 

- In anul 1525, ANTONIO Bunc1o, nunciul apostoli din Ungari ia, 
scrie lui Iacob Sodoletu, secretarul papal, că există 'o înţelegere 

- e Voevozii români Şi Turcia și că. Sultanul a dat ordin să se 
3 

Filip şi Dumitrescu — „Caii“ ..
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cumpere un număr îndestulător de cai, spre a se puteă transportă 
artileria dela Adrianopole la Nicopole 3), | | 

“ MARTIN BIELSKI, în descrierile sale asupra armatei române, ; 
susține că cea mai mare parte este compusă din cavalerie, foarte. 
bine organizată. Ei 

Un ambasador transilvănean pe lângă Papa Clement al VIII, 
expunându-i puterea armatei române, îi afirmă că armata formată 
din cavaleria moldovenească poate să atingă 30—40.000 de călăreţi. - - 

Moldova a fost întotdeauna renumită pentru rasa cailor săi; 
deși de talie mică, erau însă foarte vii și foarte robuşti. - 

REICHESDORF, în lucrarea sa intitulată ;>Corografia Transyl- 
vaniae:s, susține că în Principatele române şi mai ales în partea 
muntoasă a acestor ţări, s'ar găsi cai excelenți. " : 
- Tntrun alt document venețian - se zice: „„Moldova ar putea 
hrăni pe întinsele sale pășuni mai mult de 100.000 de cai. 

| Carol al XII-lea îşi procură caii necesari remontei din Prin- 
cipatele române. . 

Sub domnia Voevozilor Ștefan cel Mare şi Alexandru cel Bun, 
“exportul cailor eră oprit, din cauza nevoilor pentru remonta ca- 
valeriei. necesară Principatelor române. | 

Francezul BLAISE DE VIGENERE, în descrierile sale din anul 1573, 
ne spune că plugarul moldovean nu se ocupă aşa de-mult cu cul- 

„tura pământului, dar că prima lui grije eră animalele, pe cari le . 
exportă în număr mare. După ce ne arată ţările unde exportam 
animalele, ne mai spune că cea mai mare bogăţie a Moldovei constă 
în caii săi cu desăvârșire buni şi neobosiţi. a . 

In anul 1560 Iacob Vasilie Heraclide, pretendent la tronul Mol-. 
dovei, se obligă a plăti generalului francez Zay suma de 15.000 fl., 
şi a-i da 12 cai românești, îndată ce va ajunge pe tronul Moldovei 2). 

MIRON CO3rin, în lucrările sale asupra stării economice a Mol- 
dovei, pe timpul domniei lui Vasile Lupu, ne spune că, sub dom- 
nia acestui Principe, starea economică a Moldovei eră foarte pros- 
peră. Această stare este datorită unei stăpâniri de linişte şi pace. Fără 
grije eră, ne spune MIRON CosrIy, țara din toate părţile. Stau toţi 
de negustorie şi agonisire. Plină eră țara de aur ce curgeă din Po- 
lonia, mai ales pe boi, cai, etc. 

“CANTENIR în „Descrierea Moldovei“, ne vorbeşte în chipul ur- 
mător, despre caii cari se găseau în Moldova : 

„Caii moldoveneşti în partea muntelui sunt mici de talie şi 
la făptură asemănători celor rusești, însă vârtoși şi răbdători la 
lucru, iarla copită -așa de tari, încât n'au trebuinţă a fi potcoviţi, 

  

1) HURMUZARI, vol. 11, partea III, pag. 490, | 
2) HURMUZAEI, Vol. II. partea V. pag. 473.
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putând merge la orice drumuri grele; In partea câmpiei sunt 
cai mai mari șimai frumoşi la făptură, poteoviţi la picioare, 
mai iuți și mai duri și nu sunt iubiţi numai de poloni și de unguri, 
dar şi de turci, cari au și proverbul : Adzem dilberi, Bogdan bargiri 
messhurdir, adică : „un tânăr persan şi un cal moldovenesc este tot 
ce poale fi mai slăvil«. 

»Imprejurul marginilor Moldovei se mai găsesc încă herghelii 
mari de cai sălbatici, cari nu sunt cu nimic alt osebit cu cei domes- 
tici, ci numai că sunt mai mici şi copitele de o palmă de late, 
vârtoase şi rotunde. Pe aceştia îi cumpără tătarii din Buceag Şi-i 
țin ori pentru ospăț, ori pentru serviciul casei, | 

“CANTEMIR, după ce ne descrie caracterele cailor din Moldova, 
făcând diferenţă între caii de munte. şi caii de câmpie, ne spune 

„că aceştia din urmă. erau preferaţi: nu numai de polonezi și de. 
unguri, dar şi de turci, cu toate că ei posedau în ţara lor una din” 
rasele cele mai bine. Această preferință ne arată în mod vădit 
calitatea şi renumele calului moldovenesc. 

CANTEMIR ne mai face cunoscut că în împrejurimile Moldovei 
se mai găseau şi herghelii de cai sălbateci, pe cari îi prindeau tă- 

„tarii din Buceag. Iată modul întrebuințat de tătari spre a-i prinde: :. 

„Căci, despre toamnă, când este vre-o parte. de acelea adăpată 
cu ploi necontenite, prefăcându-se ca o mlaștină, atunci deter- : 

mină ei o zi şi locul unde să se adune şi toate câmpiile acelea de . 
prin prejur le umpleau de chiote şi sbierete. Deci, .caii când aud 
chiote, cari răsunau din toate părțile de pe câmpii, fug răspândiți 
într'o parte şi alta Si nu găsesc nici un loc să fie fără vuet și cu 
acest chip îi mână în mijlocul vreunui șes de acelea mlăștinoase, pe 
cari îl numesc Gheoler, de unde ei, pentru copitele lor cele late, 

nu pot să mai îugă, ci rămân acolo înglodiţi şi aşa îi ucid apoi tătarii : 
cu săgețile lor şi cu suliţele şi-i prind pe o seamă şi vii, şi-i împărţesc 
între dânşii, după plăcerea lor“. Este de netăgăduit că scriitorul 
CANTEMIR ne-a lăsat cea mai completă descriere a cailor moldove- 
nești. Multe din caracterele arătate de CANTEMIR sunt exacte și se 
observă şi astâzi la caii ce n'au fost curciţi. 

„RAICEWICH vorbeşte în mod elogios de animalele domestice 
ale Principatelor, le finele secoluluial XVIII. EI scrie : „lingurarii, 
rudarii nutresc cea mai bună rasă de boi, pe cari îi vând.cu 60 lei 

bucata armenilor din Galiţia, cari au în Moldova moșii în arendă, 
- unde îngraşe boi şi menţin rasa cailor. 

„Fiecare boer are numeroase herghelii în Moldova, de 100—200 
epe, cele mai bune sunt ale armenilor. Roba obișnuită este neagră 
sau murgă. Hergheliile trăesc pe câmp. Vara caii pasc iarba fragedă 

.
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şi iarna se nutresc cu fân, pe care proprietarul are grija să-l facă. 
Moldovenii pentru a reînoi rasa se servesc de armăsari din Asia, 
dar numai pentru a aveă câţiva mânzi, pe cari îi cresc cu îngrijire. 
Apoi se servesc pentru bătutul epelor şi armăsarii cari ies din 
această a doua generaţiune, cari sunt consideraţi ca indigeni, cu 

„toate că abia i-au introdus în rasa lor. Aceşti cai rezistă climei 
“și mau nici un defect. S'a observat că fără această precauţiune, 
adică fără aducere de armăsari pentru înoirea sângelui, mânzii 
eșiți din caii turci, arabi, spanioli, erau mai frumoşi decât cei 
naturali, dar de obicei în al 6-lea an dobândesc ticnafes, şchiopă- 
tează și adesea au picioarele strâmbe. | | 

„Caii moldoveneşti se fac destul de mari pentru a fi buni şi 
„de şea şi de înhămat. Au forme frumoase; mult foc şi ascultare. 
Ei sunt renumiţi pentru bunătatea. copitei. Prusienii şi Austriacii... 
îi cumpără pentru cavaleria ușoară. a a - 
 ssRomânii din Muntenia au. neglijat “mult - rasa .cailor şi 

pretind că, cu toate încercările ce le-au. făcut cu epe şi armăsari 
moldoveneşti, nici odată nu au putut dobândi cai de această mă- 
rime, de unde vine că în general caii lor 'sunt mici, dar de altfel 

„plini de foc şi capabili să ducă la osteneli mari... .. 
„Superioritatea ce au animalele domestice ale Moldovei: de . 

acele ale "Țării Româneşti (Muntenia) vine dela diferenţa păşu- 
nilor și dela” calitatea apelor, cari influențează mult asupra tutu- 
ror animalelor. - Da . 

In anul 1552, Impăratul Ferdinand serie lui Carol Quint că 
numai cei doi. Prinţi români şi puţini tătari, ar putea dă 100.000 că- 
lăreţi contra Ungariei. . : . -.. : a 

In anul 1555, Martines, ambasador al lui Henric al II-lea 
la Constantinopol; informează pe Rege de planul Sultanului de 
a întreprinde în persoană un răsboi în'Ungaria, în unire cu Prinţul 
Moldovei, care singur poate aveă cel puţin 30.000 călăreţi 2) 

In anul 1875, în raportul ambasadorului venețian pe lângă. 
curtea Poloniei, Girolamo Lippomano, se vorbeşte - despre ra- - - 
porturile ce aveă Polonia cu Moldova în secolul al XV-lea şi al 
XVI-lea. | a i 

Intre altele'se spune despre negoţul mare de cai 3), 
„In anul 1579, Poarta ia din Moldova 3.000 cai pentru răsboiul 

din Persia 4).: | A a 
In anul 1580, Gavril Cavazza trimite un raport dogelui Veneţiei, 

  

1) HURMUZAKI, vol. |, supliment. 
2) ” » , » I » - 

3) RR ">>" TI, partea II, pag. 375. | 
4) » m IV, II, Nr. 24, pag. 107,
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că noul Domn al Moldovei a trimis ca dar lui Sinan-Paşa 150 cai, . 
cari erau „„bonissimi da viaggio“ 1). 

“In anul 1582, Sultanul dă ordin Domnilor din Principatele 

româneşti să trimită fiecare câte 500 cai la Cafia 2). 

Tot în acest an, Baronul Preuner face un raport către Impărat, 
arătând că Voevodul Moldovei şi acel al Munteniei au trimis cei 
500 cai la Caffa. 

Secretarul Capello scrie ambasadorului Molin că se face în 

Principatele române o rechiziţie de: 300 cai pentru Curtea din Ve- 

neţia 2). 
Giovanini Soranzo face un raport către dogele Veneţiei, ară- 

tându-i că Poarta a cerut Domnului Moldovei 1.000 cai 4). 
| In anul 1594, turcii iau caii trebuitori armatei din Principate 5). 

In anul 1601, Eremiă Movilă trimiteă ca dar lui Zamoischi 

câțiva cai din grajdurile sale. ” 
In anul' 1602, Francesco Contarini trimite un raport” degelui 

Veneţiei, în care îi face cunoscută o rechiziţie de cai făcută în. 

Moldova 5), 

In anul 1604, acelaş Francesco Contarinii spune dogelui + Ve- 
neţiei că Eremia Vodă a făcut dar Sultanului 4 cai?) 

"In anul 1605, Turcia trimite oameni în Moldova 'spre a re-. 
chiziţionă 1.500 cai de artilerie pentru Persia 8). 

In anul 1605, Octavian Bon face cunoscut dogelui Veneii 

că se vor rechiziționă în Moldova 1.900 cai 2). . 

In anul: 1607, Octavian Bon comunică - dogelui Veneţiei că 
Simion Vodă a făcut dar Sultanului între altele şi „ducento cavali 

ordinari et sei milla castrati““ 10). 
In anul 1614, Christofor: Valier comunică dogelui Veneţiei. 

că Poarta a ordonat 0 rechiziţie de 1 1.000 cai din Moldova și Mun-.. 

tenia 11). 
In anul 1614, “ Kazley.. scrie. către Regina Franţei că Marele. 

1) HURMUZARI, vol, IV, partea II, Nr. 24, 110. 
2) N UL, 55, „1. 
3) . Ve a 55 pp 121. 
4) » „IV, pag. 533.—- 
5) » IX, Nr. 529, pag. 388.-— 

6). n VI partea, II, ,, 271.— 

7) „» IV, o .. s 279.— 

8) > "> IV, > 9 PE] 283.— 

9. IV 12.3 283.— 
10) po IV, o m 289.— 

11) »: » 1V, 3 » » 316.—:
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Vizir cere dela Domnii Munteniei şi Moldovei câte 200 cai de câte: 
500 taleri unul, în contul tributului anual). | 

In anul 1625, Simion Contarini şi Zorzi Giustiniano fac cu- 
noscut dogelui Veneţiei că se vor rechizişionă pentru Veneţia cai: 
din Moldova şi Muntenia 2). . 
"In anul 1626, Zorzi' Giustiniano comunică dogelui: negocierile: 

referitoare la rechiziţia de.eai5). 
„In acelaș an, Veneţia vrea să cumpere cai din Principate ; 

afacerea stagnează, căci Poarta se opune 4). EI 
In anul 1629, Sebastiano Venier face un raport Dogelui. Ve-.. 

neţiei în chestiunea cumpărării de.cai din Moldova şi Muntenia 5). 
| In ânul 1630, Giovani Câpello faceun raport: Dogelui în Chestiu-; 
nea rechiziţiunii cailor din Moldova şi Muntenia 6). 

„_- Intr*un document al bibliotecii Academiei Române, vorbindu-se 
despre „„negustorie“* se spune între altele: -:.... , 

„„Aşişderea şi vaci, cai, capre,” râmători...... şi aceasta este 
neguțătoria ce iese din'țară de se agoniseşte şi birurile şi alte. greu- 
tăţi“, 

"Cam în anul 1633—1637, Mihul Spătarul trimite lui Gheorghe 
Rakoczi, craiul Ardealului, o scrisoare în care îi: spune : „,înțeles-am 
din gura lui Codeş Mihai, când ai trimis Măria Ta pre Pălrul Mi- 
halcea aicea în ţară să cumpere cai pe seama Măriei Tale). 

In anul 1655, Giovano Battista Ballarino comunică Dogelui 
despre o rechiziție de.cai făcută în "Țările române 8). : 
„In acelaş an, Domnul Moldovei serie lui Gg. Tyniceki, notarul 

cancelariei polone, că-i trimite” un cal „de luptă pentru serviciile 
făcute. 

“Intr'un . document găsit la biblioteca armbrosiană din Milan, 
„se descrie astfel Moldova : . 

„Moldova est una terra molta grande, piena, fertile e habitata 
di molti citta e ville, con pochi monti, e molti boschi, et abon- 
dante d'ogni sorti di animali“ 9). 

  

1) HURMUZARI, vol. 1, supliment. 
2) - 2 IV, partea II, pag, 408409. 
3 - IV UI, 415, 
4) » » IV, » - II, > 408—416, 

5) „ „IV, II, 431 
6) » n IV, II, 2, 441444. 
7) IORGA Studii şi documente, tom. 3—4, pag. 106. 
3) HURMUZAKI, vol. V, partea II, pag. 22, 23, 100. 

9) Relazione di Fra Bernarâino Quirini, osservante di S-to Franco-Vescovo, nelte 
provincie Moldavia et Valachia, intorno le cose del suo viscovato fatta la S-ta din 
No. csmocese S-ta l'anno 1599,:



119 - 

„Ceiace a izbit atenţiunea lui Fra Bernardino a fost „et abon- 
dante d'ogni sorti di animalic. NE i 

Citaţiunile ce le-am făcut ne arată că în trecut starea agricolă 
a Principatelor române eră următoarea : cultura pământului se 
făcea pe o scară restrânsă şi ea era mărginită numai la satisfa- 
cerea necesităţilor interne; în timp ce creşterea animalelor, în 
general, luase o mare desvoltare şi în special, aceia a cailor ; astiel 
că ţara pe de o parte îşi formase o cavalerie atât de renumită, iar 
pe de alta, din exportul animalelor îşi îndestula trebuinţele interne. 

Dacă în acel timp cultura plantelor agricole erâ atât de res- 
trânsă, este că transportarea grânelor întâmpină mari dificultăţi. 

Nu eră aceiaşi uşurinţă de export ca astâzi, deoarece mijloacele 
de comunicaţiune lipseau aproape cu desăvârşire.. 

Această restrângere în cultura grânelor a fost foarte prielnică 
desvoltării şi înmulţirii animalelor, căci câmpii întinse cu o floră 
variată şi hrănitoare, străbăteau țara dela un cap la altul. | 
„Toţi streinii cari vizitau țările noastre, au rămas fermecaţi de 

imensitatea, bogăţia și frumuseţea acestor păşuni. Restrânse erau 
locurile cultivate, căci mici erau trebuinţele interne de hrană. - 

“ In anul 1715, Baronul de Trek scrie comitelui Steinvile urmă- 
toarele : 

s„Les Turques demandent a ce Prince( Ştefan Cantacuzâne) 1230 chevaux pour 
ttre mânts A Cunstantinople“ 2), 

CARRA, în urma unei călătorii făcute în Moldova, observă că 
abia a 40-a parte din pământul Moldovei era semănat, restul fiind 
o imensitate de pășuni. : Sa 

- Lordul BALTIMORE, într'o călătorie făcută în Moldova în anul 
1764,. ne. spune că a mers dela Galaţi și până la Hotin, mai mult - 
pe pământ nemuncit. | Sa ID a 

Pe aceste pășuni atât de întinse și atât de bogate, era natural ca 
animalele să găsească tot ceiace le era necesar şi era logic ca ele să 
se înmulțească în cele mai bune condițiuni, de oarece unul dintre 
factorii necesari vieţii, „hrana“, se găsea din belşug. 

Cu cât ne vom apropia de o dată mai recentă, vom constata că, 
diferiţi autori sau ocupat atât de calul românesc, cât şi de starea 
economică a acestei ţări: Așa BurFrON în vol. II al,,Istoriei Na- 
turale** la pagina 107, zice: 

„Il y avait aussi en Transylvanie et en Valachie des chevaux â tâte l6gtre, A grands 
crins pendants jusqwă terre et â queue touitue, qui etaient trâs prompts ă ]a course“, 

1) HURMUZARI, tom. 6, pag. 148.
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"Dintr'o dare de seamă asupra Moldovei, publicată de Canna în 
anul 1777, extragem : „preţul unui cal ordinar. era între 12—20 
piaştri ; al unui cal de husar 30—35*... Tot acest autor ne mai spune 
că mai multe mii de oi se exportau anual la Constantinopol cu pre- 
ţul de o .piastră bucata „Şi. de asemenea se mai trimeteau în fiecare 
an.20.000 de animale cornute mari: boi şi vaci. 

In timpul lui CARRA, Moldova exporta pentru: Polonia anual 
5.000—6.000 cai. 

WILCKINSON, care în anul 1821 a scris asupra comerţului Mol- 
dovei, ne glăsuește astfel : 

„La plus abondante production du sol est le froment, dant les deux principautes 
sont supposes produire annuellement 10.000.000 des kiles —il.entend des kiles 
de Constantinople : quoiqw'un 6-me de leurs vastes et fertiles plaines sont â peine 
cultivâes, et qu'une grande partie de ce 6-âme soit semmee en mais, en orge et en 
chanvre“t, 

s„Constantinople retire chaque annte 1. 000. 000 kiles froment, 25 000 moutons, 
-8.0.0chevaux, du, bois pour les vaisseaux, etc. Ces produits sont achetes ordinaire- 
ment pour le quart des prix courants, Galatz est le grand march€ „Pour les produits 
de deux princi paul6s, 

WILKINSON, vorbind | mai departe « de bogăția Moldovei şi a 
Munteniei, face următoarele reflexiuni : „dacă aceste ţări ar. avea un 
guvernământ regulat, o administraţiune înţeleaptă, sub care agri- 
cultura și industria să prospere; dacă comerţul: exportațiunii ar 
fi deschis, dacă relaţiunile cu celelalte naţiuni streine ar fistabilite 
în mod convenabil şi în fine, dacă minele ar fi exploatate, ele ar 
deveni în puţin timp provinciile cele. mai populate și i mai înflori- 
toare din Europa“... - 

„Tată în adevăr reflexiuni bine întemeiate și sănătoase, Evident, la 
începutul secolului trecut,. nu aveam nici olibertate, căci o cohortă 
de domni fanarioți exploatau nemiloși această țară, fără să se 
gândească măcar un pic la prosperitatea ei economică. Iată pentru . 
ce nu puteam: avea o bună administraţie, iată pentru ce nu puteam | 
avea un guvernământ regulat, Locuitorul român nu putea face nimic 
în ţara sa, el trebuia să facă numai ceiace i se poruneca şi ceiace 
i se poruncea, era contra intereselor sale, 

“DINITRIE MELEGHI, un alt scriitor, vorbindu- ne ae! comerțul 
“ce Moldova făcea până în anul 1828, se exprima astiel : 

;»Comerţul cel mare al Moldovei, până în acest an, sta în vite, 
mai cu seamă în ținutul Dorohoiului, Botoșanilor, Iaşilor, Fălciului 
şi o parte din Tutova. 

„Boierii cari se ocupau cu gospodăria moșiilor, cum şi arendaşii 
moșiilor, mai cu seamă Armenii, se ocupau cu 1 creșterea vitelor 

=
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fiecare după putinţa sa, aveau cirezi de „vite bovine, herghelii de 
cai şi turme de oi. Vitele bovine în tot anul cu miile treceau la măce- 
lăriile din Austria, poate şi în Germania. Vitele se duceau și până la 
Viena, dacă în drumul lor până acolo nu se puteau vinde cu preţ 
bun pe la iarmaroacele din: Galiţia, Silezia și Moravia. Mii de cai 
se remontau de oştirile austriace; și „germane. Oile se duceau în 
Turcia, lâna şi pieile de mici treceau la fabricele din Austria şi Ger- 
mânia“, 

Moldova făcea cel mai mare comerţ cu Austria şi Germania, 
pentrucă aceste două țări aveau nevoe de animalele noastre şi 

pentrucă le găseau la noi mai eftine. 

Ca şi în timpurile vechi, la începutul secolului trecut, pământul 
nu fusese luat în cultură pe o scară întinsă, pentrucă exportul 
cerealelor noastre nu-l făceam decât. în: ţara turcească, de care 
depindeam. 

Pentru acest motiv, preţul de cumpărare era mai mult decât 

modest, adesea ne dădea mult -mai puţin decât valoarea lor, 

Din cauză că Turcia se aproviziona dela noi de tot ceiace avea 
nevoe, Principatele Munteniei şi Moldovei se numeau ,,Kelerul Stam- 

bulului““ — Hambarul Constantinopolului —căci până în anul 1829 
nu aveam dreptul să exportăm cerealele pe mare, decât numai 
pentru Turcia, Tratatul din Adrianopol aduce o ameliorare din 
acest punct de vedere, contribuind în mod simţitor la desvoltarea 

comerțului din Principatele române. 

În asemenea condiţiuni—până la 1829—find stăviliţi î în export 
şi nevoiţi să vindem Turciei cerealele noastre pe un preţ derizoriu, 
era firesc ca cultura pământului să rămâe limitată aproape numai 
la satisfacerea nevoilor interne şi era deasemenea firesc ca plugarii 

Principatelor române să se ocupe mai mult cu creşterea vitelor, 
cari le aducea mai multe beneficii. 

NEIGEBAUER în lucrarea sa intitulată „Die Donăufiirsten- 

thiimer« ne face cunoscut următoarele : 

„Cine vrea să-şi facă o idee de creşterea vitelor în această ară, să meargă dela Do- 

rohoi la Prut şi să străbată ţinuturile aşezate pe lângă Jijia. Aci se poate călători mai 

multe ceasuri, fără a da de altceva decât de stepe pustii, acoperite” cu: păşunile 

cele mai bogate şi întrebuințate fie ca fâneaţă, fie ca păşune pentru vite. Aci se văd 

turmele cele mai frumoase, cari stau păscând în iarbă până la burtă ; la vederea omu- 

lui, ele îşi ridică capetele împodobite cu coarne frumoase, asemenea : unui cerb, şi o 

iau la fugă, dacă nu cumva năvălesc asupra lui, Aci viţelu! învaţă să-şi găsească alături 

de mama sa hrana cea mai plăcută şi deoarece laptele nu-i este luat prin mulgere, 

el se face în anul întâi aşa de mare şi de gras, ca şi când ar fi de trei ani. Prin această 

hrană îşi câştigă puterea de a sta în viitor sub cerul liber, la orice timp al anului,
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»„Hrana lor consistă din păşuni: mănoase vara şi nutrej ales iarna, precum şi apă limpede pe care o au la orişice ceas din zi, adăpatul lor fiind liber şi vara, ca şi iarna De aceia este aşa de însemnat comerțul cu boii, ce-l fac Principatele cu Ozcidentulre, 

Despre 'cai NEIGEBAUER ne spune că,cu miile se vând re- montelor germane și austriace, | | 
 VAILLANT ne afirmă că, la începutul secolului trecut, România 

trimetea anual Turciei : 15.000 oi, 150.000 kile de grâu și 3.000 de cai, pentru cari Turcii nu dădeau decât un sfert. din valoarea lor 

* 
38 & 

Am spus mai sus că sub domnia lui Alexandru cel Bun, principe al Moldovei, cavaleria era foarte bine organizată şi ea se distingea atât, încât la bătăliă dela Magdenburg, învinse cavaleria teutonă, una din cele mai faimoase cavalerii din acele vremuri. |. | - Nu “numai cavaleria moldovenească “era bine organizată, dar şi cea. din Muntenia, aa | i. 
Pentru a ne face o idee de organizarea armatelor.:noastre, vom face o:scurtă . descriere, e SE 

„=. In Muntenia, armata, organizată de. Mircea cel Bătrân, era îm- părțită la început în trupe de câte 1.000 oameni, sub comanda unui căpitan. Fiecare din aceste trupe erau împărţite în 10 centurii—100 oameni — sub comanda unui sutaş și fiecare centurie se împărția în 10 decurii — 10 oameni — comandaţe de un cetaș. Comandantul a 900 oameni se numea vătaf, | o. In timp de pace, efectivul armatei permanente trecea peste 30.000 oameni şi era mult mai mare în tim» de răsboi, Armata se compunea: - „. - 
1. Pedestrime ..... iai ae oaia „20,000 2 Călăraşi .......,... o... ea ei aaaua 8.000 3. Roşii de ţară, călărime foarte vestită, comandaţi de ma- rele Paharnic. . i 4, Lefegii Spătarului <a „500 5. Lefegii, oameni pedeștri, comaândaţi deuncăpitan .... 1.000 6. Vânătorii :. pedestrime şi călărime, Această armată „avea multă importanţă. E e 

7. Sărăceii și Scutelnici, Călărimea Bucureştilor: - 8. Lipcanii, comandaţi de marele Postelnic cc... ei 1.000 9. Cazacii : călărime și pedestrime „......... 
10. Aprozii „cc eee eee eee eee . 500 11. Pușcașii aia 500
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12, Copii din casă compuneau garda din lăuntru a Palatului 
domnesc. 

__13. Curtenii. Garda călăreață a Palatului, | 
„14. Ferentarii. Pedestrimea uşoară. - ! 

15. Fustașii — Lanceri ... ce eee eee eeeeenenee 1.000 
16. Haiducii. Călărimea şi -pedestrimea armată cu sabie şi 

lance. | 
17. Călărimea Serdarului de Mazâli, compusă din toţi bo- 

ierii ieşiţi din slujbă. | 
18. Tunarii ...cc.c... eee eee eee mana nanaee o... 500 

Această armată permanentă era numai în Muntenia propriu 
zisă, căci Oltenia câre era ocârmuită de un Ban, ăi avea oştirea 

sa aparte. 

In timpul domniei lui Mihai Viteazul, armata Munteniei ajunsese 
la apogeul , de organizaţie şi atinsese culmea ca model dei 
credinţă şi de dragoste către Şeful său. Pentru acest motiv, 

după moartea lui Mihai, când Grecii năvăliră în ţară, cu gândul de 
a slăbi Statul românesc, cele dintâi lovituri pe cari le-au dat, 
au fost îndreptate împotriva armatei. Douăzeci de ani de stăpâniri 
streine, până la Matei Basarab, fură de ajuns a demoraliza armata. 

| Şerban al II-lea Cantacuzino, ca şi Constantin Brâncoveanu şi 
înaintea lor Mihnea al III-lea şi Grigore: Ghica, începură a mai 
organiza armata. 

| In afară de armata permanentă, mai erau şi gloatele, pe cari 
de asemenea se putea conta. Laolaltă, armatele din Muntenia, 

- după NICOLAE BĂLCESCU, se ridica în secolul al XV-lea, la un 
efectiv de 100.000 oameni. 

In Moldova, armata lui Ştefan cel Mare se compunea din 40. 000 
„de moldoveni şi 14,000 streini : nemți, cazaci, sârbi, bulgari, alba- 
nezi şi greci. 

Armata permanentă era compusă din : 

1. Dorobanţi ...... cc... e aeeeeeaee eee deea "8.000 
2, Călăraşii de ţară ....... n... aaa ee eeeseseaa: . 11.000 
3, Panţârii, călărime, | 
4, Călăraşii de Galaţi şi cei de “Țarigrad ame ee eaeneaasa 1.000 
5. Umblătorii de Hotin şi Soroca. 
6. Vătășia de fustași, 

7. Curtenii. Neam de boeri cari nu a unsese la boerie şi cari 

slu eau în curtea domnească. 
. Pușcaşii sau tunarii, 

„ Aceste 8 corpuri erau compuse numai din moldoveni.
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Străinii formau : 

„1; Seimenii hătmănești, pedestrime : sârbi, bulgari, arntuţi 
şi greci. - 

„2. Patru căpitănii de unguri și nemți, fiecare câte 1.000 oameni. 
3. Patru căpitănii de cazaci. 
4. Patru căpitănii de tătari. 
5. Două căpitănii de veștii. 

Miliția se compunea din : | 

1. 19 căpitănii, fiecare 1.000 oameni.. ...... 
„2. Seimenii : cavalerie şi infanterie. 

3. Călărimea, foarte numeroasă, din ţinuturile Lăpuşnti, Orheiu- 
lui şi ale Sorocei. 

4. Ceata vânătorilor din ţinutul Pietrei. - | 
5. Pedestrimea Câmpulungenilor Şi Hânganilor.. 
6. Codrenii Tigheciului : 12.000 călăreți. 

Aceste armate erau deosebite de acelea ale republicilor: Tighe- 
ciul, Câmpulung şi Vrancea, cari aveau 0 administrație indepen- 
dentă de a Moldovei. 

„In timpul domniei fanariote, armatele noastre și mai ales ca- 
valeria, fură desorganizate. 'O privire sumară asupra armatei ro-. 
mâneşti în timpul fanarioţilor, ne va lămuri mai bine. 

In Muntenia, Nicolae Mavrocordat fu cel dintâi. domn fana- 
riot, care în anul 1716 reduse mult armata și miliția, 

Fiul său Constantin Mavrocordat, î în anul 1739, desființă vechea 
organizaţie militară a țării şi păstră numai 120 tălpaşi, 120 cazaci 
și 1.620 slujitori. Alexandru Ipsilante la 1775 și Nicolae Mavro- 

_gheni, organizează puţin armatele decăzute. După ei, seria domniei 
fanariote avu ca rezultat să desorgânizeze cu desăvârşire armatele 
din Principatele române. 

- Dacă ne-am oprit “puţin asupra organizării armatelor române, 
înainte şi în timpul fanarioţilor, a fost numai spre a vedea că sco- 
pul principal al acestor domni era să desorganizeze armata româ- 
nească, : 

ULISSE DE MARSILIA, în lucrarea sa—citată de noi—ne vor- 
beşte de fanarioți în chipul următor: 

| „„Parmi les instructions donnces aux hommes du Phanar, la plus pressente îut 
d'an6antir /armâe roumaine. II est tout naturel que ces milices aguerries et nombreuses 

- fissent ombrage aux maitres. On mâne aisâment ă la boucherie les agneaux sans dâfense, 
On n'y mtnerait pas les lions aux ongles robustes, 

„„Desarmer les roumains fut le premier soin des Phanariotest,
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In diferitele documente istorice, în scrierile deoscbiţilor autori, 
se laudă mai. mult calul moldovenesc şi se vorbeşte relativ mai 
puţin de cel din Muntenia. Cauzele după noi, ari: 

"1. Pentrucă Moldova Lăcea un comer cu cai mai mare de- 
cât Muntenia. 

2. Pentrucă în Moldova se , găseau în adevăr cai mai supe- 
riori. 

Eminentul nostru economist şi agronom. AURELIAN, în lucrarea 

sa asupra stării economice a României în secolul al XVIII-lea, ne 
“spune că fiecare boier avea dela 100—200 epe fătătoare. Ca confor- 
“maţiune caii moldoveneşti erau mai buni ca cei munteneşti. Ei 

erau mari, buni şi pentru călărie şi pentru tracțiune. Prusienii, | 
Polonii,. Austriacii, etc. îşi făceau pe întrecute din - Moldova apro- 
vizionările lor. 

RAICEWICH, consul austriac la Bucureşti sub domnia lui 
Alexandru Mavrocordat, în lucrarea sa : „„Osservazzioni storiche 

«naturale et politiche intorno la Valahia et. Moldavia“, ne spune 
că Austria aprecia foarte mult caii româneşti şi mai ales cei din 
Moldova şi că cumpăra un număr foarte însemnat pentru cava- 
leria sa uşoară, 

Turcia, care de mult apreciase calităţile cailor din ţara noastră, 
făcea tot posibilul şi întrebuința toate mijloacele, ca să introducă 
pe teritoriul său un număr cât mai mare din aceste rase. Prin 
diferite tratate ea impunea obligațiunea' Principatelor române de 
a-i da anual un număr determinat de epe fătătoare, Istoria ne 
arată că Principatul Moldovei, până sub domnia Principelui- Bog- 

dan, fiul lui Ştefan cel Mare, nu plătea nici un. tribut Turciei. 
“Sub guvernământul acestui Principe, se decise ca ţara Moldovei 
să se subordoneze suveranităţii Sublimei -Porţi și să se trimeată 
Sultanului Baiazet al II-lea o comisiune, spre a stabili condiţiu- 
nile de vasalitate. Se stipulă, între multe condițiuni şi obliga- 
ţiunea : ca Moldova să trimeată Porții în fiecare an un număr 
de 40 epe fătătoare. Această condiţiune se păstră cu sfinţenie 
mult timp.. 

Sub domnia lui Petru Rareş, România trimetea Conistantino- 
polului multe epe fătătoare. 

Pentru ca o: ţară ca Turcia, care avea o excelentă rasă de cai, 

să stipuleze în tratatele de vasalitate condiţiunea ca Moldova să-i 
trimeată în fiecare an un număr determinat de epe, este ncîn- 
doios că rasa cailor moldovenești era superioară. 

Ca să punem în evidenţă şi mai bine afirmaţiu nea noastră, să luăm 
un exemplu. Se ştie că rasa merinos de oi nu se găsea în vremuri
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„decât în Spania. Celelalte țări cunoscându-i și apreciindu-i superio- 
tatea, căutară să o introducă prin toate mijloacele. Franţa, prin 
tratatul dela Bale (22 Iulie 1795), puse condiţiune Spaniei ca să 
o lase să importe 4—5.000 oi merinos. De sigur că Franţa n'a vizat 
prin această dispozițiune alt ceva,decât introducerea şi propagarea 
rasei merinos în ţară, convinsă fiind de superioritatea acestui ani- 
mal, din punct de vedere al lânei. Absolut acelaş lucru s'a întâm- 

„plat şi cu caii noştri. Ei fiind superiori, Turcia căută prin toate 
mijloacele, să-i introducă. Această ţară, căutând să-şi facă ea 
cea dintâi aprovizionarea, ne stăvilea comerţul cu celelalte ţări. 

„Prin diferite firmane împărăteşti, scrisori viziriale, ne ameninţa 
în caz de export. Cu toate acestea Principatele române şi mai ales 
ţara Moldovei, exporta anual un număr considerabil de cai, 

Caii românești, din cauza agerimii şi frumuseţii lor, aveau 
în ţara turcească mare căutare. Aa 
„„ Referitor la caracterele acestor cai, ANATOLE DEMIDOR re 
vorbeşte în chipul următor : „Caii sunt de-o speţă mică, subţiri şi 
fără rasă. Se aseamănă cu ceiace se chiamă în Franţa „„porteurs 
de cerises“, dar ei au o vivacitate și o energie fără seamăn; ei 
merg ca săgeţilece. | a 

La începutul secolului al XVIII-lea, Veneţianul.Paul Minio, 
ginerele lui Petre Șchiopul, propune să se cumpere cai din Moldova 
pentru cavaleria italiană şi dalmatină D. | 

„RaroewIcH 2), vorbind despre caii din Moldova, ne spune că | 
sunt mai groși şi mai cărnoşi, „Ei sunt de aceiaș talie ca cei din 
Ungaria, dar au picioarele mai scurte și: pântecele mai gros. Se 
exportă un mare număr pentru vecini şi mai ales în Silesiae, 

Cronicarul  NECULGEA 2) ne spune că aprecierile Impăratului 
Rusiei erau : „și mult lăuda Impăratul lucrurile, chipul şi toate 

„obiceiurile Moldovenilor şi încă şi dobitoacele acestui pământ. al 
Moldovei, zicând-că sunt frumoase“. . - | 

Polonia cumpăra până la 20.000 cai. Vânzările se făceau la 
" Mohilow, pe ţărmul Nistrului, în Podolia. In această localitate 
regele Prusiei avea ofiţeri însărcinaţi să cumpere cai, 

Impăratul Austriei de asemenea cumpăra cai pentru husari, 
plătind cu 13—15 sechini unul 4). 

1) IORGA, Meşteşugul şi negoțul în irecul la Români, 

2) RAICEWICH, Călătorie. în Valahia, 
3) Cronicarul. NEGULOEA, Letopiseţul Moldovei, pag. 110. 
4) Sechinul este egal cu 1/3 galben.
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In privinţa remontei ce Austria făcea în Principatele române, 
găsim câteva date interesante. Astfel, în jurnalul „Des Haras“ din 
1842 se zice : 

„Al 10-1ca regiment de husari din Polonia era compus.din cai polonezi ; al 11-lea 
regiment din cai transilvănești, iar restul cavalerie! „uşoare, compus din 19 regimente, 
se remonta din caii sălbatici ce veneau din Moldova, Basarabia şi Utrainia“. i 

Caii se cumpărau prin intermediul Grecilor, Evreilor şi Arme- 
nilor, cari aveau meseria de geambaşi. 

| Tot în acelaș jurnal, la pagina 427, vorbindu-se despre carac- 

terele calului moldovenesc, rusesc și basarabean, se spune: 

„Caii din această speță au foarte bună aparenţă. Ceiace îi caracterizează este vi- 
goarea lor excepţională şi deşi au oarecari defecte de estetic, totuşi calităţile lor anihi- 
lează cu desăvârşire aceste defecte. Ei pot suporta oboseala, variaţiunile de tempera- 
tură, foamea şi setea ; nu sunt pretenţioşi la hrană, mănâncă tot felul de îuraje“, 

Caii aceştia se trimeteau'la depozitul principal de 'remontă care 
era înființat pe lângă herghelia dela Rădăuţi. Ei rămâneau acolo 
până când se puteau trâmite pe la regimente. Un asemenea depozit 
era şi la Viena. - 

La pagina 249 din acelaş jurnal şi din anul 1830, se vorbeşte 
astfel de procedeul prinderii remonţilor : : 

„Des procâdts scmbiables a ceux que je viens de decrire, „pour se rendre maltre des 
chesaux €leves dans Ptat de liberte, ont lieu A Vegară des chevaux sauvages de la 
Moldavie, lorsqubils arrivent en troupe âu grand dâpât de Vienne, pour la remonte 
de la cavalerie legâre. I/Autriche entretient dans la Bucovine un €tablissement 'destin€ 
ă recevoir ces remontes, Les chevaux qui vivent en Moldavie dans Pâtat. entitrement 
sauvage, sont pris par des moyens semblables â ceux qu on emploi pour s'emparer 
de certaines bpâtes fauvcs ; on les reunit ensuite en troupe et c'est ainsi quw'ils sont 
conduits â Vienne. Au dehors de cette grande 'ville, sont &tablies des enceintes en- 
tourâes de barriăres, qui communiquent de Pune ă Vautre. C'est IA quwă mesure de 
leur arrivte sont renfermâes ces difirentes troupes. Les otficlers et cavaliers chargâs 
de recevoir les remontes des diiftrents regiments s'y reunissent au jour fix€ pourla 
distribution. Les conducteurs moldaves qui ont amene les chevaux sont chargts de la 
mission ptrilieuse de les livrer Vun aprâs Pautre aux corps auxquels ils ont ct6 attri- 
buts, par une coimmission d'otficiers superieurs. Il est curieux, en meme temps 
qw'efirayant, de voir ces hommes intrâpides se precipiter au milicu de cette troupe 
sauvage, aller saisir par le nez et les. oreilles le cheval qui lui est dâsigne,”: se cram- 
ponner ă lui et se laissant froisser, trainer, souvent mâme blesser sans jamais jacher 
prise, axriver enfin â V'endroit ou la barritre s'ouvrant tout-ă- -coup donne passage â 
Yhomme qwau cheval, Dans ce moment on passe A ce dernier un lacet, qui, serrant 
"fortement la gorge lui 6le la respiration et /oblige de se renverser ; a Vinstant on 
lui met le licou de force, un cavalier s 'emparant de sa longe, Ventraîne dans une 
€curie oi on Pattache et revient aux barritres recevoir un autre cheval'e, 

In anul 1782, Aprilie 4, Poarta opreşte pe Austria de a cum- 
„pără cai din Principate. In acest timp comerţul cu cai al Princi-
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patelor era foarte mare. Multe țări îşi cumpărau remonţii necesari 
cavaleriei. : In 1782, Noemvrie 4, după multe stăruinţe,. Poarta 
îngădue Austriei cumpărarea remonților din Principate, 

„Austria a făcut remontă în Principatele noastre româneşti 
până la un timp foarte apropiat de. noi. In anul 1856, căpitanul de, 
"“SzIRMAY, a fost însărcinat să viziteze toate hergheliile din Mol- 
dova şi. să vadă cam câţi remonţi s'ar putea găsi. In acest an, 
cei mai frumoși cai moldoveneşti se găseau în herghelia Prințului . 
Moruzi, la Zvoriştea, judeţul Dorohoi. Aceşti cai, ne spune” că- 
pitanul de SznaraY, aveau toate caracterele calului arab : con 
formaţia lor, fineţea, soliditatea membrelor, capul lor mic şi 
aproape pătrat, etc., arătau noblețea rasei din -care făceau parte. 
“In prezent, după cum vom vedea mai departe, din herghelia 

Prințului Moruzi n'a mai rămas nimic și caii săi atât de frumoşi 
s'au stins cu desăvârşire, . Si 

Principatele române âu dat Austriei, într'un lung şir. de ani, 
caii necesari atât armatelor sale, cât şi .reproducătorii destinaţi 
îmbunătățirii raselor din această ţară. Austria lua ce era mai 
bun din Principatele române. şi căută în toate . chipurile să-şi 
amelioreze rasele sale de cai. De a 

Dacă, din acest punct de vedere, am compara trecutul înde- 
părtat, cu epoca din timpul domniei de prosperitate a regelui Carol 
I,am constata că, în trecut Principatele române erau țări exporta-.. 
toare; pe când Vechiul Regat până acum '11 ani, adică până în. 
ajunul răsboiului din 1914, dimpotrivă, cumpăra caii necesari: 
armatelor noastre, fie din Austria, fie din țara rusească, Deci, 
timp de mai multe decenii am fost tributari străinătăţii şi ca. o 
deriziune a soartei, am importat aceste animale din ţările, carialtă.: 
dată veneau la noi și cumpărâu 'cai, Astăzi, în ' urma. întregirii 
neamului, această situaţiune s'a schimbât mult în bine, prin apor- 
tul ce l-au adus proviinciile românești alipite. la patria mumă, 
atât din punct de vedere numeric, cât şi calitativ, Astfel. că, în 
prezent remonta se face în țara noastră şi numai suntem ; tri- - 
butari străinătăţii. - | | a 

* Dar în trecut, nu numai Austria trimetea emisari la noi să 
cumpere cai, ci şi alte ţări, cum era de pildă : Prusia. Intr'un. 
memoriu. asupra desvoltării progresive a cavaleriei prusace, vor- 
bindu-se de remonta; ce se. făcea pe timpul domniei lui Frederic
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al Il-lea, cunoscută, sub numele de „„remontă poloneză“, se 
zice: 

| 
>„Prin expresiunea generală de remontă poloneză nu se înţelegea că ar fi com- 

pusă numai din cai polonezi, ci era compusă din cai originari din ţările Europei orien- 
tale,situate la N. V, Mării Negre şi aflate sub dominaţiunea Poloniei, Rusiei şi Turciei 
za : Moldova, Munteni, Podolia, Basarabia şi câteva districte cazace. Aceste țări a- 
veau ţinuturi cari erau considerate ca cele mai bune pentru cumpărarea remonţilor:t, 

Calul românesc din Principatele. române era foarte apreciat în Prusia. Dovada ne-o face și Mareșalul de Saxa, care îi aducea 
cele mai mari elogii. Ne intemeicm această afirmaţiune, pe baza 
unui document-scrisoare a Mareşalului de Saxa, — aflată . în 
proprietatea Academiei Române — și prin. care el arată regelui 
Albert al Poloniei, minunile făcute în Pomerania de cele 12 
companii de Munteni călări și dezastrul adus Fanezilor în Nor- 
vegia de către cavaleria munteană, dusă acolo de Carol al XII-lea; 
Apoi insisiă asupra. strălucirii călăreților români din, 1739 şi 
termină recomandând regelui să formeze cadre militare de ca- 
valerie cu cai munteni. Aceşti cai, scrie Mareșalul de Saxa, sunt cu totul mai buni, mai iuți şi mai bine legaţi decât cei ungurești; 

Comisiunea română trimeasă în Austro-Ungaria în anul 1898, 
să cumpere armăsari de 1/a sânge pentru . epele noastre, vizitând 
herghilia Sarvar din Ungaria, proprietatea A. S. R. Prințului “Ludovic de Bavaria, a avut ccaziunea să audă dela un colonel din armata bavareză afirmaţiunea, că: în anul 1858, făcând, remonta 
în Moldova, se găseau fvaite frumoase ex: mplare. Pa 

Se susține chiar că remonţii cumpăraţi sub domnia regelui Frederic Wilhelm I şi destinaţi celor 2 escadroane de husari, nu erau criginali din Ungaria, după cum s'a crezut, ci veneau din 
ţinuturile dunărene. Ungaria, pe vremurile acelea, nu era bogată 
în cai şi nici nu-i avea cu forme frumoase. | . 

Intr'o depeşe a generalului de Winterfeld, 'dată din Postdam 
la 23 Fevruarie 1749, se indică mai multe bâlciuri din Polonia, 
de unde s'ar putea cumpăra caii necesari -husarilor alsacieni. 
Aceste bâlciuri aveau loc în Cracovia, Dombrowna, Sendomir, 
Yaroslaw şi Kratoszin. In fiecare din ele se puteau găsi dela 3—4.000 cai originari din 'Tartaria, Ucraina şi Principatele române. Pre- 
țul unui cal se socotea la 30—31 taleri 2, 

Primul regulament prin care se stabiliră dispoziţiunile definitive pentru cumpărarea cailor din Muntenia şi Ucraina, datează din 

  

1) Journal des haras din 1853, pag. 197. 
2) Ua taler preţua 3,7516. aur. 

Filip şi Dumitresca. — «Caii», 9
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anul 1751 şi a fost făcut sub domnia lui Frederic al II-lea 5). Cum- 
părarea cailor se făcea sau prin intermediul ofițerilor, sau prin 
acel al Evreilor. Cel dintâi mod era mai preferat, o 

In anul 1767, Von Zegelin se plânge Porții contra Domnului 
Moldovei, care favorizează mai mult remonta pentru Austria 2). 

- Remonta continuă în chipul acesta până în anii 1775—1777, 
când Polonia și Rusia, din cauza diferitelor motive politice, 

începură să cam stăvilească cumpărarea şi mai cu seamă trece- 
rea cailor cumpăraţi î în România, pe teritoriul lor. Bine înţeles că 
Prusia nu putea rămâne indiferentă faţă de o asemenea. dispozi- 
țiune şi regele: Prusiei interveni personal și ceru prin diferite 
„scrisori permisiunea de a putea transporta şi cumpăra remonți. 

In anul 1778, ambasadorul Prusiei la Constantinopol, Von 

Gaftron, se plânge Porții pentrucă Domnul Moldovei, Constantin 
Moruzi,. oprise 300 cai comandaţi pentru Prusia. Poarta ordonă 

| liberarea lor. În scrisoarea către rege, Von Gatiron adaogă, relativ 

la această chestiune : : 

: „cet orâre doit contenir la repotition de la dttense de ne permettre d6sormais 

la sortie d'aucun cheval. , . 

»J'apprends que les Autrichiens y -ont voulu acheter 2.600 chevaux. Etc 'est peut 

âtre ce qui occasionne cette grande rigueur de Ja Porte, qui soutient en avoir elle 

meme le plus pressant besoin de chevaux de Moldavie, pour monter les Spahis sous 

les ordres' du .Gentralissime Abdula Pacha“ 5), ! 

In ceiace priveşte Ţara Românească din acelc + vremuri, în me-.. 

moriul citat mai suș, „găsim următoarele : | 

“Les hospodares de la Moldavie, de ta Valachie et le Kan de la Tartarie m'etaient 

pas en gântral, contraires â Yachat de remontes dans leurs domaines ; bien plus, îls, - 

facilitaient quelques îois ces optrations avec une complaisance toute particulăre, par 

la raison qu'ils &taient flattâs de pouvoir se 'rendre agrtables A un monarque dont la 

grandeur et les hautes faits militaires €taient Vobjet.::de Padmiration gentrale, En 

plusieures occasions, ces princes r6gurent du roi des missives autographes, du style le 

plus amical, demandant Jeur consentement et leur aide ă Vex&cution des” achats de 

remonte pour Varmee. de Prusse“t, | 

“In anul 1778, Domnii din Moldova şi Muntenia, sub instigaţiu- - 
nea a Consiilului austriac şi a Ambasadei din Constantinopol, inter- 
zise ieșirea din lăuntrul ţării 2 cailor, cu -destinaţiunea' pentru 
Prusia, cu toate că cabinetul din Berlin toomise şi plătise în parte 

“1. N: E. ' MOSCU avea contract cu Piusia, prin care se ana) să- -i dea cai 

de' remontă. : : E 

2) IORGA. Acte și fragmente, vol. L pag. 393. Mai vezi şi pag. 94, 9%, 95, 

în care se vorbeşte despre remonta Peusiană. 

3) IORGA, Acle și fragmente cu privire la Istoria “Româniior. Vol. II, pag. 148.
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2.000 cai. Regele Prusiei scrie personal celor 2 Principi, precum şi reprezentanţilor săi din Turcia, rugându-i ca să obţie retragereă acestei hotărâri. | = ă Relativ tot la greutatea exportului, Von Gaffron trimite la 17 Octomvrie 1780 un raport Regelui Prusiei spunându-i : 
„Cestle prince actuel qui 1e premier leur a ouvert les Jeux (Turcilor) ă cet tgard, ayant fait de la tolârance de ce commerce de 'contrebande un des principaux crimes a. Gicka, son prâdecesscur, pour le perdre et lui succeder.. „ste Da. 

In anul 1781, acelaş ambasador prusian Von Gaffron, comunica regelui că Prinţul Moldovei trimițând Porții o scrisoare cu privire la caii de  remontă, aceasta este  ambarasaţiă asupra numărului cailor ce trebue să acorde Prusiei, Reis-Eftendi nu vrea să ia răs- punderea asupra lui, temându-se de Iiaya-Bey, care este plătit de Domnul Moldovei 2). Sa e Deşi remonta Prusiei în Moldova se făcea cu mare greutate, totuş se puteau cumpăra cai. | 
Reis-Effendi face cunoscut dragomanului Frangopulo urmă- toarele : 3). 

i | 
s» Quoique les haras de Moldavie et Valachie ont beaucoup souifert, pendant la guerre prâctdente et que jusqu'ă present ils ne 'se sont remis, et quvique PAsie et Ja Roumâlie mâme en ont grand besoin de cette sorte des chevaux, pour les postes du pays, de fagon qu'elles se trouvent forcâes d'empâcher toute exportation ; pourtant en consideration de Vamitit sincere de Sa Majest€, a voulu cette fois-gi permettre' pour une fois Yachat et Pexportation de 400-—500 chevaux, pour lequel effet elle a donn& des ordres rigureux au prince de Moldavie, pour ne “pas porter 'aucune diffi- culte â ceux qu'ils seront charges de la part de Sa Majeste et autorists ă cet efiet avee des passeports et papiers n6cessaires, 

i 

La 14 Mai 1781, Von Gattron comunică regelui Prusiei că a. căpătat răspuns în afacerea remontei; dacă numărul este prea mic, pricina este stăruința lui Kiaya-Bei, contra căruia s'a plâns 4). Intr'un raport din 26 Martie 1782, Von Gaffron face re- gelui Prusiei cunoscut cele ce urmează : a 
sase ss PEgard des chevaux de remonte a acheter en Valachie, le Reis-Eifendi ă confit€ a Frangopulo (Enachi Frangopulo, dragomanul lui Von Gaiiron) que les Autri- chiens avaient demand une expâdition de 8.000 chevaux et qwon leur avait long- temps refus€ tout net; qu'on suppliait donc Votre Majest€ de ne pas attribuer ă mau- vaise volont6 que dans ce moment on ne dâftrait pas ă ces dâsirs, mais que, quant ă la Moldavie, le prince avait regu des ordres si s&veres de laisser exporter 600 chevaux 

Po III 

1) IORGA. Acte şi /ragmenie, vol. II, pag. 132. 
2) Idem, ibidem, vol, II. pag. 152, 
3) Idem, ibidem,:yol. II, pag. 152. 
1) Idem, ibidem -vol:“I1;'pag. 154.
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pour le compte de Votre Majest€, qw'il €t it impossible que le prince ne fit le meilleur 

accueil a ceux qui 6taient charges des orâre de Votre Majest, â moins qu'il ne 

voulât s'exposer ă un châtiment severe... comme il parait trâs certain que le mauvais 

sujet qui gouverne en Moldavie sera incessamment depos€ je pourrai m'arranger 

avec Vinterprete de la Porte, actuel qui parait devoir suceâder et dont je connais 

toute la bonne volonte ă cet €gard pour une exportation tr&s considerable...“ 1). 

„In ceiace priveşte remonta în Muntenia, Reis-Effendi comu- 
nică lui Von Gaffron că lasă liber pe Domnul Munteniei să judece 
numărul cailor ce poate permite să iasă, fără a da de bănuit Aus- 

triei şi fără să depopuleze ţara 2). 
Intr'un alt raport din 7 Mai 1782, cu privire la exportul cailor 

din Principatele române, Von Gaffron scrie regelui următoarele : 

„le prince de la Moldavie ne peut rester en place. (Este vorba de “Constantin 

Moruzi). Comme c'est lui qui, par sa mauvaise volontă, a sonnâ le tocsin sur la disette 

peut-âtre chimârique, des chevaux, tout peut changer fort vite, surtout si le drago- 

man actuei (Mihalachi Draco Şuju) devient prince. Au lieu de 607 chevaux, on sn 

pourrait exporter 6.900, sans avoir besoin de la Porte, si ce n'est pour la forme. 

„„Telle serait aussi inclination du prince de Valachie actuel (Nicolae Caragea), s'il 

n'avait pas Pennemi du prince Moruzi â craindre sans lequel rien ne saurait sortir de - 

la, Valachieti 3) " 

Acelaş ambasador, prin raportul său din 10 Iunie 1782, face 
cunoscut regelui Prusiei, că în locul lui Moruzi s'a numit Domn 

Alexandru Mavrocordat și speră ca acesta să fie „mai favorabil 
remontei. | 

In timpul acesta, Austria face în Principate o remontă mai : 
însemnată ca Prusia. Ambasadorii acestor ţări pe lângă Poartă, 
se sileau care mai de care să câştige avantaje. Referitor la această 
chestiune, Diez, ambasadorul Prusiei Ia Constantinopol, trimite la 10 - 

“ Decemvrie 1785 regelui Prusiei un raport în care îi face cunoscut : 

s.* Je voudrais bien pouvoir eftectuer que la Porte empâche que les Autrichien 

m'achetassent pas des chevaux en Moldavie et Valachie, en reservant l'achat ă Votre 

Majeste scule. J'y travaillerai aussi de mon micux, mais on ne peut point ctre sur de 

Vinssue, car les princes de Moldavie et Valachie, et mâme Vinterprâte de la Porte 

feront tout leur possible pour miner ce que j'entame â cet 6zard et pour les ministres 

turcs il est difficile de rcussir,,.. sans faire A propos de presents“ 4), 

-D IORGA. Acte şi fragmente, vol.. 1, pag. 158, 

.2) Ibidem. . 

3) Ibidem. 

4) IORGA. Acte şi jraginente, vol, II, pag. 196. Acesta este răspunsul ordinului 

dat de regele Frederic al II-lea, 7 Noemvrie 1735, în care tace cunoscut lui, Diez: 

„Les Autrichiens tachent de gagner beaucoup de personnes en Valachie et Moldavie 

au moyen des quelles ils tirent pour leur cavalerie tous les chevaux qu 'ils veulent 

de ce pays,
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Ambasadorul Diez, prin raportul său din 27 Martie 1786, expune 
regelui Prusiei un plan după care s'ar putea face remonta, adu- 
cându-i la cunoștință totdeodată că Poarta nu se îngrijește de 
ceiace se petrece în Principate şi că Domnii nu împiedică cum- 
părarea de cai, care îmbogățește vama. 
„Se pot cumpăra cai fără firman, lucru ce *] fac austriacii şi 

olandezii, cari cumpără anual mii de exemplare, fără a fi împiedi- 
cați. Arată şicanele ce fac Domnii când li se prezintă firman. Mai 
spune că Maiorul de Seidlitz, comisarul prusian pentru remontă 
în Moldova, se înșeală dacă crede că prin ajutorul scrisorilor parti- 
culare către hospodarul Moldovei, ar putea cumpăra cai mai lesne. 

După ce arată aceste inconveniente şi după ce critică caracterul 
principilor din Moldova și Muntenia, ambasadorul Diez expune regelui Prusiei planul de remontă astfel : . 

+ Enfin je dois observer que Von n'achâte. point des chevaux en VaJachie, parce- 
qu'ils sont trop petits ct faibles, Ce n'est que depuis quelques mois que les valaques 
mâmes ont tir€ de la Moldavie des tilons, afin de faire race, voyant que c'est aujour.: 
d'hui un object de commerce. E . 

*„Pour ce qui regarde mon plan,il ne s'agit que d'une crâance de 15.000 tcus pour 
s'assurer annuellement dans la Moldavie de tant des chevaux de service que Votre Majest€ ordonnera. | , 

„Les Autrichiens entretienneni toujours â Jassy un major avec quelques subal- 
ternes, afin quwiil ait soin de VPachat, sans paraître devant V'hospodar. Il ne conviendra 
pas a Votre Majest€ de faire une institution pareille. Effectivement, on saurait en 
passer, en faisant un arangement qui coâte moins ct donne moins d'ombrage. 

>»Le consul Ixocnig pourrait ctre charge tout seul de V'achat. Si votre Majestâ lui 
avance 15.000 tcus et entrelient aupres de lui â Jassy un marechal, qui se connaisse 

- aux chevaux, il devait prendre â ferme une metairie sur Je Dnister, pour quelques 
centaines d'ecus, afin d'y faire faner le foin. Il ferait le tour de tous les haras en hiver, 
oh Pon en passant des contrats avec les proprittaires et faisant des avances sur le 
prix, de telle sorte que les proprittaires doivent nourrir les chevaux jusqwă la livraison. 

„„Les maquignons et les livrants autrichiens ne paraissent qu'au mois de mars, 
par consequent ils ne pourraient plus encherir nos chevaux et emporter les meilleurs. 

Mais comme le consul devait aussi acheter des chevaux que les 'Tartars vien- 
nent vendre A la foire de Jassy. Ils les ferait transporter ă la mâtăirie susdite, sur ie 
Dnister, pour qu'ils y soient nourris jusqu'au terme de la livraison“e 2. 

DIEz, după ce expune. Regelui Prusiei vederile sale; asupra 
modului remontării cailor din Moldova, mai susține că : cu chipul 
acesta nu mai este nevoe să ceară dela Poartă și dela hospodar . 
permisiune şi favoruri; că remonta va costa mai puţin; iar caii 
cumpăraţi vor fi de o calitate mai bună, | 

Acest plan âe remontă, destul de inteligent combinat de amba- 
sadorul Diez, este respins de rege, ca prea costisitor. O 7 

  

1) IORGA. Acte și fragmente, vol. II, pag, 292,
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In anul 1791, Marchizul de Lucchesini trimite regelui Prusiei, 

din Siştov, un raport în care atinge între altele și chestiunca remon- 
tei, spunând: . 

„En second lieu i ya dans les princi pautes de Moldavie et de Vallachie des 

terrains assez vastes et propres A servir de pâturage aux bâtail et aux chevaux, qu'on 

prend â bail ă longs termes et sur lesquels le colonel Cavallaro, pourvoşeur des che- 

vaux de remonte pour la cavalerie lEgăre de la cour de Vienne, entretenait avant la 

guerre et pendant Vespace de 2 ans, un grand nombre des chevaux tartares et 

vallaques, avec une trâ&s petite d&pensc.... : . 

„Ilnem *appartient pas de dâcider, Sire, si cette mâthode de pr&parer la remonte 

„de votre cavalerie l6gâre peut vous convenir, mais en cas que cela tut trouvâ profi- 

"table, il-serait ncesaire d'en faire un article... 1). - | 

In anul 1792, Von Stein, consilier la ambasada prusiană din 

Constatinopol, face cunoscut printr'un raport ministerului aface- 
rilor străine, că se vând cai în Moldova pe preţul de 12—13 ducați 
unul.. Relativ la preţurile 'cailor de remontă din anul 1786, Von 
Seydlitz, maior prusian, însărcinat cu. remonta în. Austria, con- 

„firmă deasemenea acest lucru 2). : 
Tot în anul 1792, Regele Prusiei scrie ambasadorului său: din 

Constantinopol, ca să ceară pentru ofiţerii remontori scrisori de 
recomandaţie către Domnul Moldovei şi Pașa din Hotin 5). 

Sub domnia lui Frederich Wilhelm al III-lea, se cumpărau cai 
din Moldova pentru armata Prusiană. Printre altele, se prevedea: 
în contractul din 1802—1803 ca talia remonţilor pentru dragoni 
să fie de 4 picioare şi 9 puse. In acest: timp preţul remonţilor 
era : 17 ducați olandezi pentru calul dragonilor şi 15 pentru al 
husarilor. 

Până în anul 1806, Prusia: făcea remonta în țară. la noi pentru 
dragonii și husarii săi. Se exportau în fiecare an 1.300—1.500 capete. 
Cu efectuarea acestei remonte, erau însărcinaţi doi furnizori din 
Breslau, anume Lipmann Marcus și Marcus Rafael. Aceştia, în- 
soțiţi de ofiţeri, subofiţeri şi soldaţi, cumpărau caii şi îi transportau 
în loturi de câte 2—300 capete la frontiera Prusiei şi anume în. 
două centre stabilite dinainte. Astfel Lipmann Marcus îi ducea 
la Petrikan, Prusia Meridională şi Marcus Rafael la Lellow, Si- 

lesia Nouă. In aceste două localităţi se aflau depozite, unde se 

1) IORGA. Acle şi jraymenie, vol. II, pag. 329. Vezi și pag. 315, un raport ci 

lui Lucchesini relativ la înființarea unui depozit de remontă în Moldova, după cum 

are şi Austria. 

'2) Idem, vol. II, pag. 213, 

3) Idem, vol. I1. pag. 310.
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făcea clasificarea cailor şi distribuirea lor pe la corpuri. Preţul fiecărui cal era socotit dela 18—00 ducați olandezi, plus un taler pentru plata vămii. Se " 
In anul 1806, se cumpărau cai din Moldova şi pentru ofiţeri. „Dela anul 1806—1815, guvernământul prusian n'a primit din Moldova decât transporturi puţin însemnate, din cauză că Prusia începe pe de o parte a face remonta, în ţara sa, iar pe de alta şi-a mai redus cavaleria, | i o 
In anul 1817, guvernământul prusian văzând că nu este posibil a completa cu remonta internă necesităţile sale, face un contract cu Lipmann Marcus, pentru 600 de cai moldoveneşti, cu preţul » de 83 taleri unul, Predarea trebuia făcută în luna lui Octomvrie a aceluiaș an; însă Marcus Lipmann nu putu veni decât în luna lui 

Martie 1818 şi numai cu 352 cai, din cauză că rasa calului moldo- venesc începuse a se strica, din pricina dificultăţilor de export şi mai cu seamă din cauza concurenţei ce-i făceau cumpărătorii austriaci, Mai departe vom comenta detaliat aceste cauze, cari âu prici- nuit degenerarea şi descreșterea cailor buni: din Moldova. 
In anul 1818, Prusia importă din Moldova 1,362 cai a 85 taleri pentru dragoni şi lăncieri şi a 83 taleri pentru husari. In acest număr de cai, 245 aveau cetatea de 3 ani. 

Inanul 1819 sc cumpără 1.500 caja 85 | taleri, 
5.» 1820 ss» 1.007. 2 85 - 
s » 1821 » » 1.000 3 85, 

i, 

s 1822, » „704,85 
» >» 1823, . 204 „80 » 
ns 1824, 679 ,,,, 76 » 
x 1895, PR 329 „78. 
>» 1826, 227 55 781, 
>» 1626, 263 „781, 
n» 1827, . 114,781, 

Prusia a continuat să facă remonta, în țara noastră până în anul 1827. a 
„ “Iată înce termeni se exprimă autorul memoriului citat mai sus : 

„En 1872, on a mis fin A ce systâme de remonte qui avait €t6 en viguer pendant â peu prâs.100 ans, dans. Parmee ; prusienne, et qui avait -procur6 durant 'ce long espace de temps â la cavalerie l&gtre un contingent non seulement utile, mais toute ă fait indispensable, dans le temps od le pays ne pouvait suftire aux btsoins de Par mâe, On peut ajouter n6anmoins, que application trop longtemps respecte. de ce systme a prâsent€ un invitable inconvenient, celui de comprimer la propagation chevaline dans le pays et de la maintenir dans des conditions dependantes, :
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Prin urmare, plecând dela anul 1827 încoace, Prusia; graţie 
stăruinţelor puse de a îndruma bine producția calului autohton, 
începe a-și face remonta pe teritoriul său. Puținele cumpărări 
făcute în urmă, n'au nici o însemnătate. | , 

Acestea sunt, credem, probe destul de evidente, prin cari se 
poate demonstra că, avea destule calități calul românesc din 

Principate, el fiind apreciat nu numai în ţară, dar şi în străină- 

tate; căci pentru ca Prusia, Turcia, Austria, Polonia, etc., să-l 
cumpere pentru armatele lor, a trebuit, de bună seamă ca acest 
cal să fie robust, rezistent şi răbdător la muncă. 

In timpurile bune, singură Moldova exportă anual 140.000 cai, 
adică un număr tot atât de mare ca şi acela pe care-l exportă 
regatul ungar în anul 1905. Numărul exportat de Ţara Românească 
(Muntenia) cră mai mic şi el sc ridică anual la 10.000 capete. 

"SULZER, în istoria Daciei transalpine ne descrie alaiul cu care 

erau duși la păşune: 1) caii româneşti în „timpul domniei fanario- 

ilor.” 

In ziua de Sf. Gheorghe, în fiecare primăvară, marele comis, 

îmbrăcat în caftanul de gală, conduce caii, cari erau acoperiţi cu 

covoare scumpe şi brodate cu fir de aur şi argint. După el urmă 
muzica militară. In urmă venea poporul. 

Din asemenea solemnităţi reese importanţa de care se bucurau 
caii noştri chiar în timpurile acestea de restriște atât pentru neamul 
românesc, cât și pentru populaţiunea ecvină, întrucât aceşti Domni 
streini de ţara noastră, căutau prin toate mijloacele să reducă cât 
mai mult posibil armata şi în deosebi cavaleria. 

Cu toate greutăţile întâmpinate, calul din Principatele române 
păstrându-şi calităţile sale valoroase, el eră încă mult apreciat. 
peste hotare în acest timp. 

» 

* * 7 

In anul 1767, Francezii cumpărară 100 de cai din Crimea —re- 
zervându-şi dreptul de a lua mai târziu şi alpi Unii din. aceşti 
cai | erau din Moldova, 

"In anul 1768, Franţa cumpără 1.000 cai moldoveneşti. 
Caii româneşti s'au importat și în alte țări, nu numai pentru 

serviciul armatei, ci şi ca amelioratori. In acest din urmă scop, 

,. 
"1) Păşunea rezervată lor se afla în'acel timp pe malurile Dâmboviţei, sub 

inănăstirez' Cotrocenilor ; acolo unde se află” astâzi “Facultatea de medicină şi 

Grădina botanică a' Facultăţii de ştiinţe. 

Cp
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ţările vecine făceau din România mari cumpărări de armăsari şi 
epe. Cu toţii știm că Frederic al II-lea sa ocupat în mod serios cu 
desvoltarea creşterii calului în ţara sa; probă dispozițiunea din 3 
Martie 1755, în scopul de a favoriza creşterea calului; circulara 
din 23 Fevruarie 1764 şi în fine desele cumpărări făcute în anii 
1773, 1775 şi 1777, în scopul de a forma la Netzbruch o herghelie 
de unde să poată procura cai dragonilor, Şi pentru a stimula din 
ce în ce mai mult ameliorarea cailor prusieni, înfiinţă în anul 
1788 o herghelie rurală la Marien-Werder, prevăzând-o și cu un 
regulament, după care să se conducă acei ce erau însărcinaţi cu 
direcţiunea hergheliei. Instituţiunca prosperă şi crescătorii erau 
foarte mulţumiţi. Regele însă, dorind să aibă un rezultat cât 
mai repede, decise să-i mărească efectivul şi cumpără din Mol- 
dova, Muntenia și Polonia de sud; 75 armăsari, 1.362 epe, 358 
mânji de 1—2 ani şi 615 mânji mai mici de un an. o 

In Germania, la Trackenen, nu departe dela frontiera polonă, 
există una din cele mai celebre herghelii. Iar -dacă am consulta 

„puţin istoricul acestei herghelii, am vedea că în anul 1777 Princi- 
pele Ghica al Moldovei i-a făcut danie mai mulţi armăsari moldo- 
veneşti, dintre cari unul numit ;„Ghicae, de o frumuseţe extraordi- 
nară, Acest armăsar a făcut suşă și se zice) că un crescător 
francez cu numele de Goltz, vizitând herghelia în anul 1785 şi 
mirat de frumuseţea descendenţei acestui armăsar, ar fi. cum- 
părat pentru hergheliile sale mai multe bucăţi. . o 

Relativ la dania făcută de prinţul Grigore AL. Ghica, Doninul 
Moldovei, Regelui Frederic al II-lea, găsim în lucrarea d-lui NIGo- 
LAE IORGA, Acle şi jragmente, ctc., vol. II, pag. 133, că Prinţul 
Ghica trimesese la 4 Septemvrie 1777 ca dar Regelui Frederic: 
al II-lea un armăsar arab şi 4 epe moldovenești, alese din cele mai 
bune herghelii. 

„In acelaş an,la 2 Octomvrie, Regele Frederic al II-lea mulţu- 
mește Prințului Grigore Alexandru Ghica pentru cadoul ce i l-a: 
făcut şi de modul cum ajută ofiţerii prusieni de a remonta caii 
necesari armatelor prusiene 2). 

Dela anul 1777—1801 s'au introdus în herghelia dela Tra- 
ckenen mai mulți armăsari și epe moldoveneşti. 

  

1) NEGULESCU, Raport asupra ameliorajiunii cailor româneşti, : 
2) N. IORGA. Acte şi fragmente, vol. II. pag, 135,
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“După cum vedem, caii din Principatele române âu luat şi ci 
parte la formarea calului de Trackenen,, cal care astăzi se bucură 
de o frumoasă  reputaţiune, 

* * + 

Herghelia dela Mezăhegyes din: Ungaria î îşi datorește de ase- 
menea o: parte din reputaţiunea sa, calului românesc. Este bine 
să ne oprim puţin asupra istoricului acestei herghelii, ce' a fost 
una dintre cele mai mari din Europa. 

După afirmaţiunile istorice, răsboaele Mariei Ther eza decimară 
"un număr considerabil de cai și cum'se simţea din ce în ce mai mult 
nevoia acestor animale, se decise înființarea mai întâi a depozi- 
telor de armăsari şi mai în urmă, a hergheliilor. 

- Cu toate că Maria Thereza îu cea dintâi care organiză „însti- 
tuţiunea primelor“ pentru cei mai buni cai din ţară, totuş fiul său, 
Iosef al II-lea fu acela, care înființă 4 depozite de armăsari. După 
stabilirea acestor: depozite, Impăratul trimise o comisiune com- 
pusă din colonelul Hoditz, maiorul Cavalar, căpitanul Csekonici 9] 
și veterinarul Scoti, pentru a cumpăra armăsari. 

” Comisiunea luă din Moldova,. Bucovina şi Ungaria 500 'cai. 
* Infiinţarea hergheliei dela Mezăhegyes se datorește căpitanului 

Csekonici, care cel dintâi avu idea, în anul 1785, de a alege pusta 
Mezâhegyes ca loc pentru o herghelie. 

Primii armăsari introduşi erau originari din Moldova, Transil- 
vania, Germania, Ungaria,” Polonia: şi Turcia. Numărul epelor 
tătătoare era de 553, din cari 177 proveneau din Moldova: 

In anul 1787, se cumpără din Moldova, pentru herghelia dela 
Mezăhegyes, 411 epe fătătoare. Doi ani mai târziu, în 1789, se 
mai cumpără încă 126 epe 2). - e 

Din această scurtă recenzie, se vede că epele din Moldova au 
format matca ; hergheliei . dela Mezâhegyes,. contribuind mult la 
formarea actualului cal unguresc, precum şi a acelora din Tran- 
silvania. 

Dacă vecinii noştri dedeau preferință epelor din Principatele 
române, pricina este buna lor. coniormaţie. Ei. ştiau foarte bine că 
prin formele sale exterioare. calul moldovean se apropie mult de 
calul arab, 

  

1) Unul din descendenţii săi poseda unul din domeniile cele mai mari ale Unga- 
riei la. Zsombolya, aproape de Timişoara, 

2) N. FIuIp. Dare de seamă asupra a hergheliei dela MezGheg yes, Publicată in 
Buletinul Ministerului de Agricultură, .
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Dacă herghelia dela Mezâhegyes s'a bucurat până la răsboiul 
mondial din 1914 de o mare reputaţie, de altfel meritată,: este bine 
să se recunoască dela început că armăsarii și epele din Moldova au jucat un mare rol... | a e 

PETRI, în jurnalul ss Oeconomische Winke und Verhandlun- 
gen“, vorbindu-ne despre hergheliile din Austro-Ungaria, ne spune: 

„Les juments de tout ces haras descendent pour la plupart d'anciennes races 
hongroises, transilvaniennes et moldaves<, - 

* + 

In herghelia dela Rădăuţi din Bucovina, s'au introdus de ase- 
menea -epe din Moldova și ele au contribuit foarte mult la for- 
marea actualului cal de Rădăuţi. De altfel, faptul acesta nu tre- 
bue să ne surprindă, ţinând socoteală că herghelia dela Rădăuţi 
este așezată în apropiere de nordul Moldovei, unde se găseau cai 
buni şi unde se aflau multe herghelii. La începutul secolului trecut, 
Austria, după cum am văzut, avea în, Bucovina, la frontiera 
Moldovei, un depozit de remontă, Aci se alegeau epele cele mai 
bune de origină moldovenească şi în loc ca ele să fie distribuite 
diteritelor regimente, se trimeteau la herghelie, servind ca' repro- 
ducătoare. Incă o probă mai mult de superioritatea calului mol- 
dovenesc, i o | A 

» .. 

. e *..: | | | 

Dar epele moldovenești au fost introduse şi în Danemarca, 
Astfel profesorul PICHARD, într'una. din scrierile; sale şi anume : 
„Introducerea. calului englezesc în' mai multe ţări din Europa, şi 
rolul său ca ameliorator“, arată că danezii nu au introdus calul 
englez, ci au preferat să Gurcească rasele lor cu armiăsarii aduşi 
din Spania şi Turcia. Ei întrebuinţau de asemenea pentru repro- 
ducţiune epe moldoveneşti. De aci rezultă că, în vechea herghelie 
care exista la Frederiksborg, epele moldoveneşti au jucat 'de 
asemenea un mare rol. Agronomul AURELIAX, în lucrarea sa citată, ne 
spune, cu privire la, Danemarca, că regele Danemarcei trimise 
în Moldova pe specialistul NirsEx, pentru a cumpăra epe şi a 
studia în acelaş timp organizarea hergheliilor din ţară, 

RE o ș 
e € 

Calul moldovenesc a mai contribuit la îmbunătățirea cailor din 
Basarabia, Polonia, etc. Citațiunile ce le-am făcut şi în cari gă- 
sim aprecierile diferiţilor-autori, probează în mod vădit renumele:
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de care se bucura calul românesc din Principate î în vechime, precum 
şi sârguința ce-şi dădeau celelalte ţări spre a-l introduce, fie ca 
ameliorator, fie pentru armată. Acest: renume se baza pe exec- 
lentele calităţi ale acestui fugaci neobosit și robust, ale acestui 
cal atât de ușor ca vântul şi atât de repede” ca fulgerul, care a 
“contribuit la gloria strămoşilor noştrii şi la gloria Principilor 
români. Vecinii noştri și mai ales turcii, îi cunoşteau destul de 
bine valoarea. Calul roib al lui Mihai Viteazul, a dat probe de 
o neîntrecută voinicie în răsboiul dela Călugăreni. 

Li 
e ste 

In trecut, trei factori principali dăduseră o implusiune: pre- 
ţioasă creșterii şi producţiunii cailor. Aceştia erau : 

1) Marii proprietari, ce aveau moşii întinse, însă din cari nu- 
mai o mică parte . era lucrată, restul. servind pentru creșterea 
vitelor. Ie . 

2) Mănăstirile închinate şi neînchinate, cari ocupau domenii î în 
întindere de 1/, din suprafaţa ţării şi 

3) Mocanii transilvăneni, ca mari crescători de vite, cari se bu- 
curâu de mari favoruri în ţară şi în Turcia, garantate lor prin 
stipulaţiuni internaționale încheiate între cele 3 împărăţii: Au- 
stria, Rusia și Turcia, | 

Intr'adevăr, toţi aceştia : marii proprietari, mănăstirile şi mo- 
canii iransilvăneni, aveau herghelii numeroase, formate fiecare din 
sute de capete. Aceste herghelii făceau faima Principatelor române. 
Hrisoavele ne spun că, marii „proprietari, reprezentaţi prin Boeri, 
cumpărau adeseori pentru hergheliile lor armăsari arabi şi tur- 

ceşti de mare valoare, plătind cu 2.000 şi chiar peste 2.000 
galbeni unul. 

Astfel ne putem explică cum ei puteau produce exemplare 

atât de apreciate de toată lumea. Dar aceşti boieri, se luau la în- 
trecere și din punct de vedere al producţiunii cantitative, nu numai 
calitative, Căci, câte un singur boer produceă caii necesari pentru 
echiparea mai multor regimente de cavalerie ; în timp ce alţii luau. 

în antrepriză mari furnituri pentru armatele streine.) SuL- 
ZER 2) ne descrie numeroase palate boerești și moşii frumoase din 
Muntenia, pe cari se aflau cai de bună calitate. 

A. Worr,în descrierea Moldovei din 1802, ne spune că „în 

  

1) Proi. D-r Gl. MAIOB : Ippologia. | 

2) SULZER : Daciae tiansalpine. Toem..]. 1.781.
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Moldova sunt foarte mulţi boeri, cari au herghelii mari de câte 
400—500 epe fătătoare, şi la cari dau armăsari de rasă din cei 
mai buni, între alţii şi de cei de rasă arabă şi turcească, Şi mulţi 
din ei.aveau angajaţi stallmaisteri cu anul“, 

In afară de alte consideraţiuni, producţiunea şi creşterea cailor 
eră activată şi din cauza deselor războae între Ruşi şi Turci, între 
Austrieci, Ruşi și Turci, la cari se mai adăogaseră în decursul 
timpului războacle mari curopene : cel 'de 7 ani şi acele ale lui 
“Napoleon. Plugarii din Principatele române, în urma cererilor 
din ce în ce crescânde ce veneau atât din interiorul țărişoarelor 
române — în vederea formărei unei cavalerii cât mai numeroase — 
cât și din afară, își dădeau silinţa să producă acest animal în număr! 
cât mai mare şi de calitate cât mai bună. Caii din Principatele 
române, datorită calităţilor superioare ce le întruneau — îndeosebi : 
agerime. și rezistență, — au dobândit în scurt timp o reputaţie 
europeană, în special cei din Moldova. Pentru acest motiv boerii 
au putut să alimenteze cu succes o mare parte din necesităţile 
armatelor europene şi să dea naştere unui export însemnat de cai. 

Dar în afară de boerii cu domenii întinse, au contribuit într'o 
niăsură destul de însemnată la producţiunea calului și plugarii 
mijlocii, mai ales în unele regiuni ale Principatelor, ce erau prin 
excelență prielnice creșterii calului. Căci, iată ce ne spune profe- 
sorul agronom Da. G. Maron: | E | 

»„In a doua linie venea proprietatea mijlocie, a moşnenilor şi răzeşilor, în- 
trucât aceştia nu erau prea săraci şi cal:ciţi, în urma prea marei înmmulţiri a 
populaţiunii şi fărimării excesive a proprictăţilor lor, ohavnice. Şi înfine mai venea 
creşterea intensivă a cailor în anumite judeţe și regiuni, din consideraţiuni pur 
locale, păşuni abuncente, ori unde comunicaţiunea sc făceă până astăzi exclusiv 
pe cai şi transporturile cu caii—la munte, în Bărăgan şi în Baltă, şi unde deci 
mare şi mic, fruntaș şi codaș,. toată lumea ținea şi creştea cai, şi crese cei mai 
mulţi şi astăzi“, - i | 

SuLzER 1) du pă ce ne descrie danţurile, jocurile şi petrecerile 
populare, ne vorbeşte şi de întrecerea tinerimii la curse călări, 
la alergări şi la vânătoare. e A 

În afară de plugarii mari şi mijlocii ai Principatelor române, 
o contribuţiune prețioasă a adus în trecut în creşterea şi producerea 
calului şi Mănăstirile, a | | 

In fine, mocanii posedau mari herghelii în Principatele române. 
De fapt însă, cei mai buni cai proveneau din hergheliile boerilor 

(marilor. proprietari) și. din acelea ale mocanilor transilvăneni, 
Aceştia din urmă creşteau în deosebi calul pentru poștă. Şi d-l 
Prof. Da. Maron ne spune din acest punct de vedere: 

  

1) SULZER. Luer. citată,
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| >„Apoi, nai. veneau olacurile, poştiele, cari. cu iuţeala vântului, trebuiau ex- 
pediate stafetele şi curierii ambasadorilor ruseşti dela Constantinopole în Rusia, 
şi din Rusia la Constantinopole, fără de a ţine seama nici de 'starea drumurilor, 
a timpului, şi nici de cruţarea materialului. Lipsa: de şosele şi drumuri regulate 
făcea necesară înhămarea- a câte 10—12 cai la o diligentă ; apoi chirvanele cele 
mari cu obezile roatelor de câte un picior de groase, pentru a putea cși cu ele 
din cele nămoale, .și a circula primăvara” pe pământul desfundat”. 

De aci rezultă cât de rezistent eră acest fugaci al Principatelor 
române și ce servicii grele puică el îndeplini. 

Așa era calul + nostru pe vremuri în graniţele Vechiului Regat. 
Acum, acest animal, care făcea fala strămoșilor noștri, nu mai 
are aceleaşi calităţi, fiind în mare parte degenerat în Oltenia, 
Muntenia; Moldova și Dobrogea. Cauzele cari au' contribuit la de- 
generarea lui în aceste provincii românești, „urmează să le « exa- 
minăm. 

p Cauzele degenerării calalai. românesc : din vechiai Regat, 

Din partea istorică a calului românesc ce se afla în Principa- 
tele române, s'au văzut calitățile pe .cari le avea acest cal în 
vechime, Deasemenea s'a arătat că ţările româneşti crau locul de 
întâlnire al cumpărătorilor din Polonia, Austro-Ungaria, Prusia, 
Danemarca şi chiar din Turcia, 

Jinduită era străinătatea de cavaleria noastră. Această cavalerie 
era compusă din cai mici, dar neobosiţi și iuți ca rândunelele. 
Cu dragoste vorbea românul, în acele timpuri, de căluşeii săi, 
pentrucă adesea numai graţie lor își scăpa și viaţa și avutul. 
Numeroase erau hergheliile de cai, pentru că numeroase crau 
trebuinţele şi pentrucă mari şi frumoase erau pășunile ce se întin- 
deau dela un capăt la altulal ţărilor române. Furia culturii. pămân- 
tului, în acele timpuri, nu se manifesta aşa de mult, pentrucă 
anevoios şi costisitor era transportul grânelor. Ca consecinţă se 
producea numai atât. cât era necesar consumaţiunii interne. 
Frumoasă şi căutată era rasa cailor din Moldova, pentru că gos- 
podarul moldovean o îngrijea mai bine decât cel din Muntenia. 
Intins şi mare era comerțul ce-l.făceau Principatele române cu 
străinătatea, pentrucă apreciaţi și căutaţi erâu caii noștri aiurea, 
Şi câte reflecțiuni deasemenea natură n'am putea face și prin câte 
fapte nu S'ar putea constata că în adevăr strămoșul. calului
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nostru de astâzi s'a bucurat de un frumos renume; că el a con- 
tribuit mult la gloria Domnilor pământeni ; că el a fost dus peste 
hotare ca să dea și celorlalte rase de cai o parte din ardoarea 
şi neoboseala lui. Calul românesc din vechime, deși mic ca 
făptură, era totuş tipul calului de răsboi, acel cal care putea 
să îndure, fără să șovăiască, toate mizeriile unei campanii. 

Astâzi, din nenorocire, nu îl mai avem în Vechiul Regat, în 
aceiaş stare ca odinioară în Principatele române, deoarece el nu 
mai are calitățile sale de altă dată : este pipernicit în mare parte 
şi fără armonie..E un reprezentant palid al acelui animal care, 
după cum se ştie,a avuto înrâurire așa de însemnată asupra 
desvoltării şi propagării civilizaţiei. Iă 

Multe sunt cauzele cari au avut ea consecință degenerarea calu- 
lui nostru pământean din Vechiul Regat şi nu este nevoe să le stu- 
diem pe toate, ci pe cele mai de seamă. După noi, cele mai prin- 
cipale. cauze, cari au contribuit în mod simțitor la degradarea 
acestui cal pământean sunt: 

„1. Exportul celor mai de seamă reproducători : armăsari şi epe. 
2. Lipsa debuşeului. | ” 
3. Restrângerea păşunilor. N | 
4. Schimbarea mijloacelor de comunicaţie. 
5. Stabilitatea mai mare a locuitorului român în ţara sa. - - 

„Dacă pe lângă aceste cauze de ordin principal, se mai adaogă şi 
altele, cum e: lipsa de stimul, indiferența noastră condamnabilă şi 
absoluta nepricepere dela un timp încoace în: creşterea acestui 
animal, se înţelege perfect de bine pentru ce în Vechiul Regat calul 
românesc a ajuns în halul de astâzi. o 

După cum se vede, între cauzele degenerării, citate de noi, n'am 
voit să atingem şi firimiţirea terenului, ca putând influenţa aşa 
de rău producţia calului, pentru motivul că sunt alte ţări, unde 
pământul este mai divizat şi cu toate acestea caii sunt buni. 

a) Prima cauză a degenerării calului românesc din Vechiul Hegat. 

Din istoricul calului românesc, ce se află în Vechiul Regat, s'a 
văzut că, armăsarii și epele din ţara noastră âu fost introduşi în 
diferite părţi, servind la îmbunătăţirea raselor şi varietăţilor au- 
tohtone. Este de netăgăduit că se alegea și se cumpărau cei mai 
buni. reproducători, din acei cari posedau mai bine caracterele 
rasei şi aveau o conformaţiune mai armonică. Asemenea expor= 
turi se făceau des și în -cantităţi mari. Nu exista nici un. scrupul,
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nici o dispozițiune serioasă, prin care să se poată stăvili expor- 
tul reproducătorilor de frunte; prin care să se poată deci ga- 
ranta perpetuarea rasei calului românesc, cu aceleași caractere, 
cari o făceau superioară raselor de cai din alte ţări. 

Un exemplu despre modul cum se stăvilea exportul cailor din 
Moldova, îl găsim în lucrarea lui Varuranr. Iată-l: 

„Peu aprâs son entr€z aux affaires, Morrouzzi, s'ttant appergu que des maquignons 

„russes exptdiaient depuis longtemps deja, mais sans bruit, de Vautre câte du Dniester, 
une quantit€ immense de jeunes chevaux, 6talons et juments, et que ce trafic ilicite 
menagait, d'enlever au pays ces haras, il s'en plaint Ala Porte et obtint facilement 

Vautorisatioa d'y mettre un terme. Voici comment il s*y prend: D'aboră, îl fait 
defense sous peine d'amende et de confiscation de sortir aucun cheval du pays; puis 

„ÎL fait dire tout bas aux trafiquants: payez un ducat par tâte ct j'y ne regarderai 
pas. Temoins de cette manitre de faire les employ6s interprâtent ă leur tour la defense 

ă leur fagon. Qui ne peut sortir de chevaux, ne peut davantage sortir des boeuls 
I en resulte que les maquignons paştrent, que les paysans refustrent de payer, que. 
la defense fut retirce, qwen quelques annces la Moldavie „perdit sa rage de chevaux, 

Pune de plus belle de VEurope“ 1). : 

Această citaţiune este foarte caracteristică, căci ea ne arată 
că una din cauzele micșorării numărului de cai buni în Moldova, 

-a fost exportul reproducătorilor de frunte. Ne putem închipui, 
deci, că o asemenea practică nenorocită n'a putut fi decât defa- 
vorabilă creşterii calului, pentrucă fatal a trebuit să vie un mo- 
ment, când numărul reproducătorilor de frunte era foarte mic şi 
ca consecinţă, producţia cailor buni mult redusă. Căci, cum ar fi 
fost posibil să se mai menţie o rasă oarecare cu aceleaşi caractere, 
când reproducătorii buni lipseau? Cum s'ar mai fi: putut păstra 
superioritatea cailor noștri, când guvernanţii ţării înlesneau în 
mod ilicit exportul celor mai bune epe şi celor mai de seamă ar- 
măsari ? Ar fi, ni se pare, copilăresc să admitem, că exportul 
reproducătorilor de seamă dintr'o ţară n'ar avea nici o , înrâu- 
rire asupra descendenţei. - - 

Exportul continiu de armăsari şi epe de scamă a contribuit 
mai mult decât s'ar crede la degenerarea calului românesc din 
Vechiul Regat și suntem înclinați să susţinem că acest export, 
dacă nu poate fi considerat ca. cea mai principală cauză, de 
bună seamă însă că, este mult mai importantă decât altele, Să ne 
explicăm : “într'orasă oarecare de cai, oricât de ameliorată ar fi, 
este de netăgăduit că unele animale sunt mai superioare decât al- 
tele. Dacă toate animalele cari compun acea rasă ar fi desăvârşite, 
se înţelege atunci că operaţiunea zootehnică, cunoscută sub iiu- 
mele de selecţiune, nu ş-ar mai avea locul, pentrucă acel triaj ce 

  

1) Memvires du general RAIGEWICH, pag. 81.
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„îl facem din totalitatea animalelor, n'ar mai fi necesar, deoarece 
toţi reproducătorii ar avea acelaş grad de superioritate, ar fi 
deopotrivă de armonici şi ar însuşi aceleași caractere. Lucrul însă 
din fericire sau din nenorocire nu se întâmplă astfel, pentrucă 
unii din cai sunt mai buni, alții mai răi, unii însuşesc condițiuni 
mai favorabile scopului ce se urmărește în amelioraţie, alții nu; 
ca consecință a acestei gradaţiuni în superioritate, reproducătorii 
trebuesc aleşi, opriţi cei buni şi depărtaţi cei răi. Un exemplu ne 

va lămuri mai bine asupra acestui lucru. În rasa calului englez 
de cursă, se nasc unii cai mai superiori, mai buni şi cari se apro- 
pie mai mult de ideal, prin conformaţiunea lor, prin aptitudinele 
lor etc., în timp ce alţii sunt mai inferiori din aceste puncte de 
vedere, În asemenea cazuri, selecţiunea se impune şi englezul 

practic va căuta să împreune epele sale cu 'armăsarii cei mai 
buni. Dacă el n'ar lucra în chipul acesta şi dacă ar exporta tot ce 
este mai frumos, mai bun, ca reproducător, este firesc că descen- 
denţa nu va fi atât de superioară; şi este deasemenea logic că, 
continuând această practică un timp mai îndelungat, va ajunge 
inevitabil la niște rezultate foarte rele, rezultate cari nu sunt 
altceva decât consecința fatală a unei practici nechibzuite. 

Astfel s'a întâmplat cu caii noștri. Străinătatea : Prusia, Au- 
stro-Ungaria, Polonia, Turcia, etc., ne-au luat continiu tot ce 
țara noastră producea mai bun ca armăsar, sau iapă şi nu ne-au 
lăsat decât pe aceia cari nu însușiau condiţiunile cerute. Incă din 
anul 1817, rasa calului moldovenesc începuse să alunece puţin pe. 
povârnișul degenerării, pentrucă încă de atunci se simţea în ţară 
lipsa reproducătorilor buni. 

Ca să ne putem da socoteală de importanţa acestei cauze de 

degenerare, este bine să ne. punem următoarele întrebări : Pentru 
ce petimpul lui Mircea cel Bătrân, Mihai Viteazul și Ştefan cel Mare, 
Țările române aveau cai buni și pentru ce calităţile vechiului cal 
românesc din aceste Principate s'au menţinut până la primul pă- 
trar al secolului trecut? Răspunsul la aceste întrebări. nu poate 
fi altul, decât că populaţia calului românesc a început să 'şi piardă 
din calităţile ei, din momeatul ce țările megieşe s'au apucat să 
înbunătățească caii lor şi de când ele au introdus „dela noi cei 

- mai frumoși armăsari și epe. 
Exportul reproducătorilor de scamă.a avut deci o înrâurire 

defavorabilă asupra producțiunii calitative a calului localnic.: 
Dacă în acele timpuri s'ar fi luat dispoziţiuni serioase prin cari 
să se îngrădească cşirea din ţară a unor asemenea reproducători, - 
desigur că war fi mers cu paşi atât de repezi spre degenerare 

Filip şi Dumitrescu. — „Caii' 10
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caii româneşti din Vechiul Regat. Insă asemenea măsuri pe atunci . 
se ignorau, sau dacă nu se:ignorau, Românul nu era volnic să 
iacă mai nimic în ţara lui, a 

„In alte ţări, sau luat măsuri energice ca să se împiedice exportul 
celor mai de seamă reproducători masculi şi să se garanteze per- 
petuarea rasei calului cu aceleaşi caractere. Aa 

In Belgia, în anul 1889, Leon de Bruyn, Ministrul Agricul- 
turii, Industriei și Lucrărilor Publice, într'un raport adresat Majes- 
tății Sale Regelui Leopold al II-lea, se exprimă în chipul următor : 

O diminuare simţitoare în efectivul celor mai buni armăsari preocupă şi cu drept 
cuvânt, lumea agricolă. Străinătatea cumpără tocmai pe aceia cari sunt premiaţi 
la concursuri, fiind sigură că în acest mod poate avea cei mai buni reproducători“, 

„ Pentru a împiedica exportul reproducătorilor. buni, Leon de 
Bruyn supune aprobării Majestății Sale : o sumă de 20.000 de 
franci aur, necesară creierii premiilor aşa zise naţionale, sau de 
conservaţiune. | It a Se 

Această dispoziţiune, după cum vedem ,a fost luată în scopul 
de-a premia armăsarii cei buni și a obliga pe proprietar ca 
să-i ţină în ţară atât timp, cât prima de conservațiune durează, 
Durata unei: prime de conservaţiune este de 5 âni, dându-se. pro- prietarului în acest interval, câte 1.000 lei anual. Dacă în acest 
timp de 5 ani, proprietarul vinde armăsarul premiat străinătăţii, 
el este obligat să restitue Statului suma ce a primit-o ca primă; 
Iată o bună dispoziţiune, 'care a avut ca consecință garantarea 
producţiunii cailor buni şi conservarea calităților rasei brabansone 
belge, una din cele mai bune rase de povară. e 
„__* Din cele semnalate: constatăm că, ocrotireare producătorilor 
de seamă este şi trebue să fie considerată ca cea dinţâi condiţiune, 
atunci când se face ameliorarea animalelor, sau când rasa fiind 
ameliorată, voim să o menţinem cu aceleaşi caractere, Să 

- Dar nu numai în Belgia s'au luat asemenea dispoziţiuni, ci şi 
în alte ţări. Guvernele, când-ochesc la vre-un proprietar un armă- 
sar mai de seamă, fie că'] cumpără, trimiţându-l hergheliilor naţio- 
nale, fie că'i dau o primă de aprobaţiune. Astfel se face în multe 
țări. i a Să 

lată consideraţiuni importante, cari ne fac să susţinem că una 
din principalele cuuze, dacă nu cea mai principală, a degenerării 
calului roniânesc- din Vechiul Regat, a fost exportul continiu de armăsari şi epe de frunte, export care a luat proporțiuni din ce în 
ce mai mari, mai cu seamă de atunci de când ţările vecine s'au 
apucat să-şi îmbunătăţească caii, i
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„Dacă acum, presupunem că în Belgia nu s'ar fi luat această înţe- 
leaptă măsură şi s'ar fi exportat continiu armăsarii cei mai buni, 
cum asemenea armăsari erau căutați—este logic ca—după o serie 
mai mare sau mai mică de gencrațiuni, rasa belgă ar fi mers spre 
declin, ar fi păşit spre degenerare; pentrucă unul din elementele 
indispensabile ameliorării sau menţinerii. ei, reproducătorul bun, 
ar fi lipsit. Cele susţinute de noi din acest punct de vedere, nu 
pot fi decât exacte, căci prin nimic nu se poate proba conira- 
riul. 

„Dacă la începutul secolului trecut am i avut o administraţiune 
patriotică, care ar fi împiedicat exportul reproducătorilor de frunte, 
de sigur calul românesc din Vechiul Regat şi-ar fi păstrat superio- 
ritatea lui și ar fi avut astâzi aceiaş conformaţiune ca în trecut. 

b) A doua cauză a degenerării calului românesc din Vechiul Regal. 

Dacă exportul reproducătorilor, de frunte a contribuit mult la 
degenerarea calului românesc, nu este mai puţin adevărat că o 
altă cauză care a avut o acţiune nefastă asupra: producţiunei ca- 
lului pământean din Principatele române, a fost micșorarea de- 
buşeului. Din momentul ce străinătatea nu.mai. trimetea emisari 
pe pieţele noastre să-i mai cumpere caii necesari și: din momen- 
tul ce ea își alimenta trebuințele sale cu caii localnici; calul 
din țărişoarele noastre a început să degenereze. Deci, atenţiunea 
n'a mai fost îndreptată asupra lui, - pentrucă lipsea debuşeul şi 
-se cunoaște soarta nenorocită la care este expusă o marfă, atunci 
când desfacerea ei este imposibilă? Ce era să se mai facă cu her- 
gheliile ce se găseau în țară? Cum era să se mai păstreze intacte 
acele imense păşuni, atunci: când, creşterea calului numai dedea 
foloase ? : 

Ni se va obiecta poate, că țăranul ca şi proprietarul erau datori. 
să se ocupe cu creșterea calului și să-și îngrijească marfa, cunos- 
când că o mariă bună în totdeauna poate fi vândută. Da, obiec- 
ţiunea este logică, dar ei în acele timpuri nu se mai „gândeau la 
aşa ceva și chiar de s'ar fi gândit, cum ar fi putut să mai continue 
creşterea calului î în aceleaşi condițiuni ca mai înainte, când repro- 
ducătorii de. seamă erau daţi străinătăţii? Şi apoi evenimentele 
politice .nu  .le mai dădeau răgaz să se mai gândească la ase- 
menea . lucruri. : o 

Ştim că Prusia, timp. de un secol, a tăcut vemonta la noi în 
"fară. Ştim deasemenea. că remontorii acestui Stat aduseseră încă
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de mult la cunoştinţa organelor superioare din Prusia că cumpă- 
rarea și procurarea cailor din Moldova se făcea greu, deoarece rasa începuse a se stinge, bine înţeles rasa cailor buni și apoi, pentrucă 
Austria îi făcea o concurență înverșunată, - i 

„_ Prusia a încetat cumpărăturile în anul 1827. Austria ceva mai 
târziu, cam prin anii 1830-1840. Şi una şi alta, ocupându-se 
serios de îmbunătăţirea cailor şi dobândind roade bune datorită 
muncei lor încordate, n'au mai recurs la caii româneşti, "pentru 

“simplul cuvânt că, nu mai aveau nevoe. Ceva mai mult, aceste 
țări și mai ales Austro-Ungaria, de unde trimetea la noi emisari 
să cumpere cai, a început în urmă să ne trimită cai pentru nece-- 
sităţile armatei. Şi până în ajunul răsboiului din 1914, am fost 
în materie de cai, tributari şi acestei țări. De reţinut este că, nu 
puleam importa pentru remontele noastre din Austro-Ungaria ce 
era mai bun, ci omeagul populaţiunii cabaline, trebuind să luăm 
ceiace ei nu voiau să oprească. | e 

„Dar, să reluăm iar firul discuţiunii acestei a doua cauze a de-- 
generării calului pământean din Vechiul Regat şi să 'vedem dacă 
încetarea exportului şi deci lipsa debușcului, poate fi în stare să 
stăvilească şi chiar să pericliteze producţiunea unei mărfi oare 
care, Se ştie că orice marfă, fie haină, gheată, cal, eic., este fatal 
supusă legii de cerere şi ofertă. Atunci când este cerere, marfa se 
vinde cu preţ bun şi repede; când consumatorul nu o mai caută, 
ea lâncezeşte, producţiunca ei se micşorează din ce în ce, până 
în cele din urmă se pierde cu desăvârşire, sau în unele cazuri șe 
modifică, a daptându-se cerinţelor consumatorului. Unei mărfi care 

“nu mai are căutare, nu i se mai dă nici o atenţiune şi în con- 
secință nu se mai angajează nici un câpital pentru ea. In ca- 
zul când: s'ar găsi cineva care din imprudenţă şi neprevedere s'ar 
apuca de producţiunea unei mării, al cărui debuşeu lipseşte, va 
pierde și timpul şi capitalul; doi factori foarte importanţi în 
chestiuni: de negoț. N | | 
„Aşa fiind lucrurile şi aşa ni se par logice, calul românesc din 

Vechiul Regat ne mai având căutare nicăeri şi ne mai exportân- 
du-se în nici o ţară, a fost părăsit. Creşterea lui fiind neglijată, 
fatal a alunecat pe panta decăderii, a degenerării şi odată in- 
trată pe această pantă, nimic w'a fost în stare a o opri. 

S'ar putea să ni se obiecteze că, dacă străinătatea nu măi avea 
trebuință de calul nostru pământean, ţara însă, pentru. recesităţile 
sale şi în primul rând pentru armată, putea să aibă nevoe de 
el și ca atare debuşeul său ar fi putut fi asigurat. Această 
obiecţiune ar putea avea în adevăr multă valoare, atunci când
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armatele noastre,când mai bine zis cavaleria noastră, Ja începutul. 
secolului trecut, ar fi fost atât de numeroasă ca pe timpul lui 
Mircea cel Bătrân, Mihai Viteazul şi Ștefan cel Mare. Da, desigur 
Că întrun asemenea caz producțiunea calului românesc n'ar fi 
fost atât de părăsită şi ea s'arfi menţinut mai bine. Să nu se uite 
însă, că grija domniei fanariote a fost să distrugă armatele TO-. 
mâne din Principate şi mai ales cavaleria, arma cea mai 
de seamă; să le desorganizeze şi să reducă ţările române la im- 
posibilitatea de a se mai răscula contra Semilunii. Cunoştea bine 
această  Semilună, câte neajunsuri i-au făcut armatele noastre 
şi de câte.ori trufia ei nu a fost știrbită | Li era teamă de arma- 
tele noastre și de aceia dedea poruncă să le reducă cât de mult. 

In nişte notițe statistice, cari datează dinaintea anului 1812 
şi publicate în Vol. 19 din Uricar, la pag. 300, găsim următoarele : 

„Aai întâi au pricinuit vătămare cu stricarea de istoc a oştirilor din ţară, slăbind 

țara cu totul și cu aceasta nu numai au adus întru îndeplinire socotinţa puterii stZ-— 

pânitoare, lăsând ţara în a Porții nălucire şi voinţă, ci au supus încă ţara la tot t-:lul 

de supărări despre Turcii de pe lângă Dunăre, neîmpăcaţi duşmani ai țării. Pentrucă 

până la al II-lea răsboi al Impărătesei Ecaterina II-a împotriva Turcilor, ei făceau 

fără sfială adesea şi necontenite călcări în țară, luând în silă şi în putere daruri de:a 

Domni, şi îmbogăţindu-se cu stricăciunea 'și paguba locuitorilor ; tot întracea vreme,. 
Snsuşindu-şi tot felul de negoţ, pentrucă nu aveau mat multe braţe înarmate spre: 

impiedicarea şi pedepsirea răutăţilor lor, 

In asemenea cazuri, ori şi cine poate înţelege că debuşeul calu- 
lui românesc, chiar în ţară, era ca şi dispărut, din cauză că tre- 
buinţele armatei erau foarte mici. Cum era să se mai menţie în 
aceiaş stare, în care se afla altă dată, când și străinătatea şi ţara 
noastră nu mai aveau nevoe de el? , 

De creşterea și producțiunea lui nimeni nu s'a mai ocupat. Din 
cauza acestei indiferenţe provenită din lipsa .de debuşeu, calul 
românesc s'a pierdut din ce în ce și a ajuns în starea atât de dezar-- 
monică în care îl vedem astâzi. NE 
„Tată cum ne explicăm că lipsa de debuşeu, atât în ţară, cât şi. 

în străinătate, poate fi considerată ca una din principalele cauze 
ale degenerării calului pământean din Vechiul Regat. 

„€) A treia cauză a degenerării calului românesc din Vechiul Regat. 

Inainte, în Principatele române păşuni mari și frumoase se întin- 
deau dela un capăt la altul şi graţie acestor păşuni, animale: 
multe şi bune populau tot cuprinsul acestor țărişoare, Ele trăiau 
în semi-domesticitate, unele chiar, după cum ne spune CANTEMIR,
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sălbatice, formând herghelii mai mult: sau mai puţin numeroase. Animalele aveau din belşug cu ce să se hrănească, de vreme ce autorii, cari s'au ocupat cu descrierea economică a României în trecut, me afirmă că această ţară ar putea hrăni pe pământul ei mult mai - multe animale, Solul ei mănos conținea în ele, elementele necesare întreţinerii lor, Flora variată și îmbelşugată, crescută pe un teren virgin de acţiunea plugului, elabora principii imediaţi indispensa- bili întreţinerii animalelor, Pământul Principatelor române pe acele vremuri, după cum se știe, în mare parte nu era supus culturii cerealelor, cum este astâzi ; deci el era nesleit. “Tezaurul principiilor 
mineral nu era atât de . secat, cum, din nenorocire, în multe părţi, este astâzi, graţie unci practice agricole quasi primitive, „+ Totul era prielnic creșterii animalelor, nimic nu o stăvilea : şi debuşeu, şi hrană, şi îngrijire, şi năzuinţa de a avea cai buni, ete, „Pe măsură ce pășunile s'au împuţinat, pe măsură ce cultura cerealelor a început să se întindă din ce în ce mai mult, creşterea cailor a suferit. Proprietarul mare şi mic nu s'a mai ocupat. aşă de mult de- animale, grija lui cra ca să supue imensele pășuni - acțiunii plugului şi să le semene cu grâu, pentrucă grâu i se cerea, 
Creşterea calului, de unde până aci,era cea dintâi preocupaţiune a locuitorului român, începe să cadă în al doilea planși încet—încet, ea este părăsită aproape cu desăvârşire, Păşunile restrângânau-se din ce în ce, se înţelege că întreținerea animalelor începe a deveni mai oneroasă, hrana lor mai costisitoare, iar cheltuelile mai mari, Ca să ne convingem că suprafaţa pășunelor: dela un timp încoace s'a micşorat, n'avem decât, să le comparăm pe cele din 1914, cu cele din 1860 şi 1861 şi vom constata că în trezut în- tinderea păşunilor era mult mai mare. a 
„Dacă în anii 1860-—1861 erau mai multe pășuni ca acum, de si- gur că pe la începutul secolului trecut ele erau cu mult mai nume= roase. Relaţiunca, sau mai bine zis legătura intimă ce exista între păşuni şi creşterea animală, atât de cunoscută, încât nu este - necesar să mai insistăm, Totuşi, n'avem decât să privim ţările unde animalicultura a luat o extindere mare şi vom constata că acolo pășunile sunt abundente și în deosebi. păşunile artificiale cari au început să se introducă şi la noi. In Elveţia, Olanda, Danemarca, 

etc., sunt multe păşuni artificiale și naturale cu o floră aleasă, cu 
un pământ îngrășat și irigat în conformitate cu ştiinţa agricolă, 
De vom studia animalele din Normandia, Anglia, Germania, cic., vom constata relațiunea strânsă ce există între animale şi pământ. In toate aceste ţări, animalele reflectează bogăția pămân- 

tului. Cine a cutreerat Normandia dela un capăt Ia altul, nu poate
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avea: decât o amintire plăcută şi de bogatele sale păşuni Si de fru- 
moasele sale animale. 

La noi,în Vechiul Regat, din belșugul de pășuni ce aveam antă 
dată, astâzi ele s'au redus atât de mult, încât nu mai ocupă 
nici jumătate din suprafaţa ce o ocupa odinioară. S'a cultivat 
și se mai cultivă încă aproape tot terenul, pentru a se: obţine 
grâne... Singura parte a Vechiului Regat, unde mai sunt pășuni 
şi unde furia culturii pământului n'a pătruns aşa de mult, este 
Dobrogea ; şi singura parte iarăş, unde se mai găseau cai buni și 
oi frumoase, a fost până în-1916 tot Dobrogea. 1) Aceste obser- 
ţiuni sunt în măsură să ne arate importanța pășunilor în creşte- 
rea animalelor şi ne pot proba că lipsa sau insuficiența” lor, este 
vătămătoare, 

Mintea unui om sănătos nu poate pricepe: o exploatare animală 
în mare, acolo unde pășunile. sunt insuficiente față cu numărul 
animalelor. Şi dacă s'ar găsi cineva care ar crede că animalele, 
mai ales în timpul creșterii, în epoca tinereţii, se pot ţinea 
locului, în stare de stabulaţiune, fără să facă îndeajuns gimnas- 
tica funcțională a aparatului locomotor, fără să consume iarbă, 
alimentul ;esenţial, natural şi cel mai desăvârşit succedaneu al 
laptelui, amarnic s'ar înșela; căci animalele din speța calului, 
obţinute astfel, nu vor fi desvoltate, nu vor avea aplomburi bune, 
şi vor îi uşor susceptibile bolilor. 

Producţia şi creşterea cailor sunt strâns legate de pășuni şi 
exerciţiu. Primele, prin flora lor bogată în 'principii nutritivi, 
vor da animalelor. elementele indispensabile construirii cheres- 
telei lor osoase; secundul, punând în activitate muşchiulatura, ca 
şi celelalte organe, va avea menirea de a fortifica organismul, a-l 
face mai vânjos şi mai adecvat în raport cu serviciile ce i se cer. 
„Pentru a neconvinge şi mai bine, n'avem decât să privim prac- 

tica urmată 'la toate hergheliile din lume, relativ la creşterea 
mânzilor și vom vedea cât preţ se pune pe păşuni și exercițiu. 
Mânzii din cea mai fragedă vârstă şi până la 3 ani, când sunt puşi 
la învățătură, nu fac altceva decât să alerge de colo până colo, 
prin terenuri de multe ori accidentate. Exereiţiu î în plin aer, hrană 
şi blândeţe, iată care trebue să fie călăuza celor ce sunt însărcinaţi 
a se ocupa cu producțiunea cailor. Ori şi ce obiecţiune ni s'ar aduce, 
asupra celor susţinute mai sus, nu poate avea nici un temei, pen- 
trucă. pășunile și: exerciţiul au: cea mai mare iniluenţă asupra 
producțiunii Și creşterii cailor, 

  

1) Războiul din 1916 16-a aeiaăt "ta cea mai mare parte.
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Din cele spuse reiese clar înlănţuirea ce există între creşterea animalelor şi pășuni, Când cele din urmă lipsesc, cea dintâi nu se poate face în condițiuni bune şi a încerca creşterea cailor acolo 
unde nu sunt pășuni suficiente, este a ne expune la o pierdere 
sigură. Ă | 

Nu voim să insistăm așa de mult asupra unei chestiuni a cărei importanţă este apreciată de toţi, vom conchide spunând că păşu- nile au o întreiţă importanţă : 
a) Procură -animalelor tinere, hrana cea mai apropiată lor; 
b) Animalele fugind pe aceste păşuni își fortifică întreaga 

economie ; N | 
c) Fiind în plin aer, supuse diferitelor intemperii, sunt mai rus- tice, mai rezistente, pot suporta cu mai multă ușurință toate varia- țiunile de temperatură și în fine, nu sunt atât de plăpânde ca în cazul când ar fi fost ţinute numai în grajd. | „ Stabilită importanţa pășunilor în creşterea cailor, ne putem explica pentru ce de când ele s'au împuţinat în Vechiul Regat, 

caii nau mai găsit condițiuni prielnice pentru prosperarea' lor, 

d) A paira cauză a degenerării calului românesc din Vechiul Regat. 
Inainte, atât la noi, cât și în celelalte țări limitrofe, comu- nicaţiunea și transporturile nu se făceau în general decât prin 

ajutorul calului şi mai ales a celui de călărie. El era considerat ca o necesitate absolută, ca un ce foarte indispensabil. Fiecare 
locuitor căuta să-și aibă calul său, care să] transporte _dintr'un loc într'altul. Drumurile fiind aproape impracticabile; mersul cu trăsura devenea imposibil, în majoritatea cazurilor. Pentru acest motiv calul de călărie era în vogă pe acele vremuri, cu toate că talia sa era mică. Dar nu asupra taliei era îndreptată atențiunea oamenilor din acel timp, ci asupra solidităţii mem- 
brelor. şi asupra voiniciei câilor. 

Mai târziu, când drumurile începură a se deschide în toate părţile, s'au ameliorat mult mijloacele de transport şi au înce- put să se întrebuințeze și „ftrăsurile pe o scară mai întinsă. Atunci desigur şi calul de călărie fu mai puţin căutat. Se cerea 
un produs nou, caresă corespundă modificărilor făcute şi situa- țiunii create: se căuta calul destoinic și pentru tracţiune. In 
special în ţara noastră, poştele (menzilurile) au jucat până în ultimii timpi un rol foarte important în comunicațiune, Nu voim 
a intra în studiul organizării lor, totuşi amintim că ele au fost reorganizate în Muntenia de Ipsilante. Moruzi s'a ocupat de ele
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mai târziu. In Moldova, Alexandru Scarlat Calimachi se ocupă cu: 
reorganizarea menzilurilor, ca de un lucru foarte necesar ţării. 
Numărul cailor întrebuințaţi pentru poştă se ridică în acel timp 

până la 5.500 capete și ei se procurau din ţară. Menzilurile prin 

urmare începuseră să creeze un debușeu însemnat peniru calul 
localnic. | 

In anul 1818 sa cheltuit cu menzilul, de care se fo- 
losea numai Domnul Scarlat Alexandru Calimachi, suma de 
94.986 lei aur. - 

In 1626, Gheorghe Buhuș, hatman, ia la licitaţie menzilul pe 
preţul de 200.000 lei aur şi 400 chile de orz. Patru cai româ- 
neşti prinși la o căruță făceau fără mare "oboseală zilnic 60—70 
kilometrii. 

Referitor la iuţeala cailor de poştă din ţara noastră, Regina 

Elisabeta zicea : „ca vântul merge "Țarul în ţara sa rusească, dar 
tot nu aşa de iute ca poșta românească,  - 

Acest mijloc de transport a durat până atunci, până când mo-, 
dificări importante s'au făcut în comunicaţiune. Invenţiunea dru-. 
murilor de fier şi aplicarea lor ca factor important în comunica- 
ţiune, au înlocuit poştele. Comunicaţiunea fiind mai lesnicioasă, 
nimeni nu s'a mai: gândit la calul de călărie, sau la calul de 
poştă. Calul ne mai fiind obiectul absolut indispensabil, creșterea 
lui a fost neglijată de majoritatea bunilor şi! rutinaţilor plu- 
gari, excepiându-se un număr restrâns dintre ei, care au căutat 

să modifice acest animal, adaptându-l noilor necesităţi. 
Astiel se poate explica pentru ce calul românesc din Regat, 

care odinioară era frumos, rustic şi solid; rămânând tot vechiul 
cal de călărie din tiecut şi nefiind deloc modificat, n'a mai putut 
corespunde cerinţelor şi prin urmare a degenerat, pentru cuvân- 
tul foarte simplu, că a ajuns un moment când nu se mai simţea 
atâta nevoe de el.: 

„ Consumul reclama produse în stare de a servi cât mai bine 
necesităţile timpului și calul românesc, atât de rustic și de solid, 
îndemânatic şi sigur pe drumurile accidentate, rămăsese” calul 
unor timpuri din trecut şi nu mai putea fi întrebuințat. 

Astiel se explică, cum o schimbare în comunicăţiune a făcut 
ca animalele cabaline dela noi din țară, proprii pentru călărie, 
să piardă o parte din favoarea de care se bucurau altă dată şi ca 
consecinţă fatală, -o' parte din meritul lor. Cererea redu- 

cându-se din ce în ce, era natural ca producţiunea să se 
restrângă și calitatea, cum se întâmplă adesea, a diminuat cu 
cantitatea,
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Văzându-şi calul depreciat, plugarul român l-a lăsat în pără- sire şi n'a mai căutat să”] amelioreze şi să'] modifice în așa chip, . încât să poată corespunde cerințelor nouă, cerinţe izvorâte din necesitățile exploatării raţionale a culturii pământului. 
Dacă locuitorii Vechiului Regat ar fi modificat puţin calul autohton, dacă l-ar îi adaptat noilor necesităţi, dacă în acelaş timp, printr'o hrană îmbelşugată i-ar fi mărit talia, de sigur că n'ar fi ajuns în halul de degenerare în care se afla până la 1916 şi se mai află din nenorocire și astâzi. Totdeodată, n'am mai fi avut nevoe să importăm cai din străinătate și n'am mai fi fost la dis- creția ci până în 1916; iar sumele de bani ce anual treceau gra- nița până atunci şi se duceau aiurea, ar fi rămas în țară şi ar fi contribuit la mărirea capitalului nostru . naţional. . Iată ceiace trebuia să facem şi cum trebuia să modificăm calul românesc și să-l adaptăm nevoilor consumaţiunii; a 
Pentru a se realiza aceste modificări, nu era nevoe, după cum 

poate s'ar crede, de nici un amestec cu alte rase, Calul românesc 
S'ar fi. putut modifică prin el. însuşi ; el nefiind atunci atât de degenerat cum este acum. S'a obiecţat că avea o talie mică. Oare 
pentru a i se mai mări puţin talia, era nevoe să se facă încrucișă- rile cele mai nepotrivite? Era -novoe să se alerge la cei mai mari reproducători, cu o conformaţiune antipodă calului: românesc ? Nu trebue să uităm că talia unui animal oarecare este subordo- nată, în afară de alţi factori şi hranei. Un animal dintr'o rasă, însă hrănit din belșug, va avea desigur o talie mai mare decât un altul, din aceiaș rasă, dar nutrit cu multă sgârcenie. 

Caii, arabi introduşi în Europa și supuși unei alimentaţiuni mai intensive, ne dau cea mai vădită probă ; de altfel chestiunea 
aceasta este în deobşte Cunoscută: şi nu mai este nevoe să insis- 
tăm asupra ei, os i i - Hrănit bine, selecționat, îngrijit la tinereţe, iată ceiace trebuia să facem şi de sigur că : am fi mărit. puţin .talia calului românesc, | ae ME 

N'am voit sau n'am ştiut să ne folosim de aceste poveţe şi am. lăsat creşterea calului în cea mai complectă părăsire. Astâzi nu 
adunăm decât ceiace am semănat. | | 
„.. latăcum se poate explica, că modificările aduse în comunicaţie, 
în mijloacele noastre de transport, trebuia să aibă ca consecință 
transformarea calului de „odinioară şi: adaptarea lui la ne- 
voile .ivite.. Calul românesc nefiind și el modificat și. neputând „corespunde. cerinţelor. consumaţiunii, fatal a aluneacat pe panta decăderii. 

it 

,
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c) A cincea cauza a degenerării calului românesc din Vechiul Regal. 

Nesiguraânţa locuitorilor români din Muntenia şi Moldova, nesi- 
guranţă pricinuită din cauza deselor 'invaziuni musulmane, ne 
face să înţelegem deosebita îngrijire ce se dedea cailor în acele! 
vremuri. În adevăr, graţie voiniciei şi agilităţii unor asemenea. 
animale, bietul român își putea scăpa şi viaţa și avutul, Strămoșii 
noştri. deşi nu erau zootehnicieni titraţi, ei crau buni plugari şi 
cunoscători ai creșterii vitelor; astfel că știau bine alege: 
atât epele, cât şi armăsarii, . | 

Eminentul economist și agromom AURELIAN, într'un studiu 
asupra ameliorării cailor din ţară, studiu publicat în Revista Știin- 
țifică din anul 1890, Nr. 3, pag. 46, ne glăsueşte astfel: 

»Degenerarea raselor noastre a început să se simtă maicu seamă de vreo 50 ani, 
pentrucă de atunci am şi abandonat calea urmată de către strămoșii noștri în repro- 
ducerea şi creşterea cailor. Străbunii noştri aveau cea mai deosebită băgare se seamă 
pentru armăsari, cum şi pentru epele de prăsilă ; cercetau de aproape calităţile şi 
defectele armăsarilor şi epelor, pentru ca să le poată îndrepta unele prin altele; 
ţineau seamă chiar de părul reproducătorilor, Când cra vorba să aducă un armăsar, 
nu-l aduceau din Rusia sau din Austria, ci căutau să-şi procure armăsari orientali. 
Când vedeau la vreun ture vreun armăsar bun,.dau pungi cu bani şi bacșişuri ca să-i 
poată dobândi. Dacă mergeau la Constantinopol, mulţi dintrinşii cumpărau armăsari 
de prăsilă. Incât despre epe, nu aduceau din alte ţări, ci alegeau pe cele mai bune din 
ţară, sistem logic şi cel mai bun de urmat. Prăsila care ieşea, era crescută cu cea 
mai mare îngrijire, Scoteau din herghelii toate epele cari aveau cusururi de conformaţie: 
şi opreau numai pe acelea cari întruneau întrun grad mai superior caracterele rasei. 
Procedând cu chipul acesta, nu este mirare că au ajuns să înzestreze ţara lor cu o 
rasă de cai căutată de unguri, poloni, danezi şi turci“. . ” 

Acum, după ce cunoaştem părerile agronomului AURELIAN Asu- 
“pra degenerării calului românesc, este bine să ne întrebăm : Pen- 
truce străbunii noștri aveau ochii în patru, când era vorba de pro- 
ducţia calului de călărie? Pentruce aduceau ei armăsari orientali, 
fie din Constantinopol, fie de aiurea? Pentrucă necesitatea unui 
bun cal de călărie era mult simțită, de vreme. ce cu ajutorul său 
se putea transporta dintr'un loc în altul; pentrucă atunci când 
intrau duşmanii în ţară, locuitorul îşi ducea în creerul munţilor şi 
familia şi avutul, cât mai! repede, spre a putea scăpa de schin- 
giuirile barbare ale inamicilor lui; | a 

Producţia calului rustic și solid;pe drumurile atât de acciden- 
tate, era legată de însăş existenţa locuitorilor. Ei nu se puteau 
priva de aceste animale, din cauza condiţiunilor lor de trai, 
cari erau atât .de sbuciumate. Cine nu ştie că românul nu- 
mai la auzul năvălirii turcilor în ţară, își lua tot ce avea:
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aflau în munţi 3). 
| Iată pentruce strămoşii noştri erau nevoiţi să aibă cai atât de 
buni, atât de vârtoşi şi atât de apreciați de străinătate ; iată iarăş 
pentruce dădeau atâţia bani spre a cumpăra armăsari buni şi a-i 
împreuna cu epele cele mai frumoase ce le aveau în țară. Şi dacă 

„ei nu importau decât numai armăsari orientali, este că aceşti armă- 
sari, împreună cu epele localnice, produceau mai bine decât alţii, | 
din alte rase. | | 

Când în ţară la noi nesiguranța a dispărut; când românul a 
început să fie mai liniştit şi când sa pus stavilă invaziunilor ino- 
pinate ale musulmanilor, românul n'a mai simţit așa de mult . 

„ nevoia calului de călărie. EI şi-a îndreptat privirea în altă parte 
și o indiferență condamnabilă a fost de aci încolo călăuza creşterii 
şi producerii calului. Am părăsit înțeleptele măsuri ce strămoșii 
noștri plugari le luau, ne-am agăţat în urmă de faptul că ta- 
lia calului românesc este mică și prin diferite măsuri nechibzuite, 
am contribuit la degenerarea și stârpirea vechiului cal românesc, 

mai de valoare şi se ascundea pe la diferitele mânăstiri ce se. 

+. 
+ * 

Dacă pe lângă aceste cauze principale ale degenerării calului. 
românesc din Vechiul Regat, mai adăogtim şi altele, cum e: lipsa de. 
stimul, lipsa de debuşeu, concurenţa ce ne-o făceau în urmă vecinii, 
în parte indiferența marilor proprietari, absoluta nepricepere în 
creșterea calului, modul defectuos de arendare, răul sistem al 
remontării, lipsa de directive serioase și mijloacele insuficiente 
a îmbunătăţirii calului românesc, putem înţelege perfect de bine 
pentruce calul nostru pământean din Moldova şi Muntenia, atât 
de slăvit altă dată şi care se răstăță pe întinse pășuni, a fost până 
în 1916 şi persistă să fie încă și astăzi, întrun hal atât de mizerabil. 

- .€) Caii din Vechiul Regat, delia Unirea Principatelor 
române și până ia 1916. 

După ce am urmărit istoricul calului românesc din Princi- 
patele române — din care se desprinde o epocă de glorie şi stră- 
lucire pentru el — şi după ce am arătat cauzele degenerării acestui 

  

-1) Piângerea locuitorilor: din mai multe judeţe ale Munteniei către consulul rus, 
spre a cere protecţiunea Rusiei în contra exceselor făptuite de turci. Vezi Uricarul, 
an 6, pag. 59, : ” : i -
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nobil animal atât de iubit şi prețuit de către strămoşii noştrii ; 
ne vom ocupa de caii ce populau teritoriul Vechiului Regat, dela 
Unirea Principatelor române şi până la declararea răsboiului din: 
1916. 

Pentru a studia populaţiunea cabalină în această epocă, o 
vom privi din următoarele puncte de vedere : . 

1) Al numărului. — Statistica cailor. | 

2) Al caracterelor şi aptitudinelor. — Varietăţile de cai. 

3) Al instituţiunilor ipice. — Hergheliile principale din ţară. 
4) Al măsurilor ce s'au luat. — Măsuri luate de Stat şi de par- 

liculari spre a se îmbunălăți rasa calului românesc. 
5) Al situațiunii geograțice, climaterice, 'agrogeologice, ele. — 

„Sau cu alle cuvinte este teritoriul Vechiului Regat prielnic. creşterii 
cailor şi ce fel de cai se pol obţine. 

'1) Statistica cailor. In anul 1860 numărul cailor se ridica în 
Principatele Unite la 461.073 capete. Cu foarte multă probabili- 
tate, că înainte de 1860 şi atunci când Principatele române făceau 
un mare comerţ de cai, populaţiunea cabalină era şi mai numeroasă. 

Dela 1860 şi până la 1916, populaţiunea cabalină a mers într'o 
continuă creştere, având o singură perioadă de regres, în anul 
1873. 

Această micşorare a numărului de cai s'a pus de fapt în evi- 
denţă imediat după anul 1864 și s'a accentuat din ce în ce mai 
mult, până am avut de înregistrat 391.147 capete în anul 1873. 

- Desigur, una dintre cauzele principale şi care a contribuit într” o 
largă măsură la reducerea numărului, a fost diminuarea ezpor- 
tului, provenită dinti'un complex de cauze şi pe cari le-am văzut 
în cea mai mare parte cu ocazia studierii cauzelor ce au deter- 
minat degenerarea cailor din Vechiul Regat. | 

Totuși, până la 1864, cu toată reducerea exportului: de cai 
şi cu toată degenerarea acestui fugaci, tot mai există în Principa- 
tele Unite o creştere destul de însemnată a cailor. 

„Ea se curmă însă brusc — ne spune Prof. De. Ga. MAloR 1)— 
“în urma legei rurale dela 1864, împreună cu secularizarea .averilor 

1. Lucrare citată,
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„mânăstireşti,: prin care se.dete lovitura de graţie tuturor herghe- liilor şi tamaslâcurilei mânăstirești, iar materialul găsit pe cle în. 
momentul secularizării, vânzându-se în îavoarea tezaurului public: 
Evident deci, că atunci s'au vândut şi repus cei mai buni reprodu- 
cători de rasă, ce erau în țară. Apoi urma de sine arendarea vas- telor moşii ale Statului unic în favorul tesaurului, cui se nemeria pe termene scurte, de câte 3—5 ani, fără a le cere ver ce garanţie în folosul culturii ţării şi a agriculturii ori al creşterii vitelor. 

„Prin. aplicarea legii rurale dela 1864, s'au spart păşunele comune și cele în devălmășie, ce erau pe atunci în uz, și s'a luat 
„şi săteanului posibilitatea de a mai ţinca şi creşte vite“, a 

Iată o cauză, ce a:contribuit mult la scăderea numerică a cailor după .1864.și pe care noi am înregistrat-o, cu toate conse- cinţele ei, în statistica din anul 1873. . Se 
Dăm mai jos numărul cailor la âiferite epoci, în decursul tim- pului dela 1860—1916. | 

După statistica din anul 1860 Deea 461.073 
an 878) ceea 391.147 
a a o 18842 ii 532.881 a 18882) iu 563.744 
o 18909) n aaaura a 594.982) 
- n 1897) 670.909 
: ao 19006) ua, 864.746 
-. aa ID) ui. oaia 1.134.171 
mmm 0916) cuie 1.218.563 

„* “Din aceste cifre rezultă că populațiunea cabalină aproape 
s'a întreit, în timp de 43 ani. Creşterea numărului de cai se da- 
toreşte în această epocă — în afară de alte consideraţiuni — şi 
următorilor doi factori principali : extensiunea mare pe care a luat-o 
agricultura şi necesităţile crescânde ale armatei. 

Diagrama 1, ne arată oscilaţiunile prin cari a trecut creşterea 
calului dela 1860 şi până la 1916. 

  

1. Aci se cuprind datele pentru Moldova și Muntenia, fără Basarabia, _ 
2. Datele se referă la țara întreagă, afară de comuna Bucureşti, 
3. Statistica c lor numai din comunele rurale. : 
4. Ţara întreagă fără . Bucureşti, 
5. Ţara întreagă. | 
6. “Țara întreagă, fără jud. Caliacra şi Durostor, 

Ţara întreagă, inclusiv judeţele din Cadrolater,
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Diagrama. l— Numărul cailor la diterite date î între anii „1860-1916,
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După ce am luat cunoştinţă de situaţiunea numerică a cailor 
“din 1860 şi după ce am văzut mersul creşterii numărului de cai 
„din Vechiul Regat dela 1860—1916, vom lua în cercetare mai dea- 
proape trei epoci, cari ni se par mai însemnate şi pentru cari avem 

„datele necesare — 1860, 1900, 1916 — şi vom căută să comentăm 
statisticele din aceste timpuri, pentruca apoi să le putem com- 

- para între ele. 
In anul 1860 populaţiunea cabalină din Principatele Unite se 

ridica la 461.073 capete. Spre a ne da, mai bine seama de situaţiunea . 
“în care se afla ]a noi creşterea speciei Equus cabalus în 1860 — 
situaț'unea numerică —vom raporta numărul cailor la suprafaţa țărei 
şi la numărul locuitorilor din acel timp. Statistica populaţiunii 
din 1859 ne arată că Principatele Unite aveau 3.864.848 suflete. 
Deci revine pentru mia de locuitori 119 cai. Raportând popula- 

- țiunea cabalină la suprafața teritoriului, avem de înregistrat o 
densitate de 3—4 (3,5) cai la km. p. 

„Statistica din anul 1900 ne arată că se aflau în țară 864.746 
cai. Situaţiunea repartizării lor pe judeţe, provincii şi categorii 

„0 găsim expusă în tabloul de pe pag. 161. 
Judeţele cele mai bogate în cai erau deci în 1900 : 

1. Ialomiţa ..... cc, 88.529 
2. Iov ceea 72.727 
3. Dolj ceea. 67.921 
4. Constanţa „cc... 50.653 
5. Teleorman .,. cc, 45.226. 
6, Brăila eee 44.791. 

Din totalul de 864.746 cai, sc găsesc în anul 1900 : 
1 Armăsari „cc... 46.783 
2. Cai ceea 388.383 
3. Epe ...cecicce a. „338.571. 
4. Mânzi şi mânze . oma asee 91.009 

Dacă facem proporţia între numărul cailor şi acela al hecta- „relor — Vechiul Regat din acel timp avea 13.778.600 hectare — - am înregistra aproximativ un cal pentru 16 hectare. Raportând „Însă populaţiunea cabalină la suprafața teritoriului, avem o den- 
sitate de aproximativ 7 cai la km. p., față de aproximativ 3—4 „ai la km, p. pe care i-am avut în 1860. Deci, în interval de 30 ani, „numărul cailor aproape s'a dublat. 

;.: “Considerând numărul locuitorilor din 1900, în raport cu po- 
pulaţiunea: cabalină, revine pentru mia de locuitori 144 cai, faţă de. 119, câţi se aflau în 1860. - Da
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A RR EI a PUMN MARIRE 

. JUDEȚELE aizisua | Car EPE SEA TOTAL Pzi , | 
. 

1] Argeş .....cc.. 1.256 5.441 7.015 1.938 15.650) 
2] Bacău... 640 5.727 4.951 1.987 13.305, 
3] Botoșani ........, 1.008 7.994 8.691 2.519 20.212 
4] Brăila cc, 1.945 22.468 16.068 4.310 44.791 
5 Buzău ........., 1.:410 13.331 11.900 3.267 28.917 
6] Coastanţa......... 3.972 20.511 19.993 „6.147 50.653 
7] Covurlui .,......... 1.068 7.481 6.831 1.749] 17.129 
*] Dâmboviţa ....... 1.352 10.972 9.731 2.079] - 243,134 
9 Dolj .... cc, 2.585 34.741 25.428 5.167 67.921 

10] Dorohoi ....,..... 1.159 3.06% 9.384 3.343] — 21.953 11| Fălciu... 613] 4.063] O 4.487]. 1,545] 10.708 
12] Gorj... 936 3.575 6.429 2.328 13.268 
13) Ialomiţa ........, . 5.019 39.818 35.659) 8.003 88.529 
14] laşi cec. 801 6.231 7.010 2.228 16.270 
15| Dfov .......c., 3.280 40.587 13.746 „5.114 72.727 
16; Mehedinţi ......,. 1.086 13.175 11.318 3.467 29.046 
17 Muscel .........., 274 1.995 2.294 1.056 5.619 
18] Neamţ .........., 610 5.372 5.519 2.195 13.696 
19] Olt .... cc, 858 6.609 „6.959 1.621 16.047 
20] Prahova .......... 688 10.972 6.642]. 1.599 19.901 
21| Putna .,.......... 921 6.580 5.910 1.857 15.268 
22) R„-Sărat ......., 1.371 12.621 10.379 2.511 26.882 
23] Roman ...,......, 955 6.235 6.651 2,515 16.356 
24| Romanați ......., 1.729 17.805 13.673 2.807 36.014 
25| Suceava ......,,. 682 3.860 6.861 2.932] . 14.335 
26| Tecuci .........., 575 6.114 5.617 1.891 14.197 
27| Teleorman ....,., 2.418 21.833) 17.599] 3.376 45.226) 28] Tulcea ....ccc.., 3.782 14.462 14.521 4.072 36.837 
29] Tutova .,......... 615 "4.063 4.485 1.436 10.599 
30] Vaslui... 627 3.032 3.835 „1.540 9.034 
31] Vâlcea ........... 739, :4.9-49) 5.014 1.531 12,243) 
32| Vlaşea ........... 1,799 18.639 13.971 2.370) 37.279 

Vechiul Regat ..., 46.709] 308.309] 338.571] .. or-oarl 964.746) 
Moldova .......... 10.274 74.819 80.232 27.737] 193.062 
Muntenia ..,...., 28.755] 278.561] 223.828 53.053] 584.194 
Dobrogea ......... 7.754 35.003 34.514 10.219 87.490                 

Statistica animalelor domestice din :1916 2) ne arată că nu- 
mărul cailor a atins în acest timp 1.218.563 capete. Repartizate 
pe categorii şi judeţe, avem următoarea situa 
găsim reprezentată în tabloul de pe pag. :162. 

  

țiune, pe care o 

:) Intocmită sub conducerea d-lui [. CoLescu şi publicată de Ministerul 
Agriculturii şi Domeniilor. 

Filip şi Dumitrescu. — „Caii', a
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|z JUDEȚELE ARNĂSARI CAI RPE SA EZE TOTAL; 

1| Argeş ........... 936 6.021 6.698 4.647] : 18.302 
2] Bacău... - 516) 10.656] . 7.774 3.992] 22.938 
3| . Botoșani . ........ 888| 11.737] 11.627 6.759) 31.011 
4) Brăila cc... 2.739] 22.821] 17.410 9.299] 52.269 

5]: Buzău 1.261] 13.447] 12.468 7.114)  :4.290 
6] Caliacra . 5.492] 17.100] 17.560] 12.769] 52.851 
7] Constanţa ........ 5.740] 381.106] 28.404] 20.274] 85.524 
8]: „Covurlui ......... 716 8.092] "5.331 2.758] 16.957 

-9| Dâmboviţa ....... 1.419] 13.799] 13.218 6.628] 35.064 
10| Dolj ......cccc... 2.306] 32.186] O 24.797| 14.829] 74.118 
11]: Dorohoi .......... 1.505) 10.287]. 11.977 7.545] 31.314 
12] Durostor .......... 3.702] 12 669 9.249 5.921] - 1.541 
13| Fălciu cc... 432 5.201 4.763] -2.936| 13.332 

14) Gorj'.. cc... 907 3.961 5.933 4.999] 15.800 
-15| Ialomiţa .......... 3.292) - 41.762] 38.766] 22.879] 106.699 
16| aşi „coco... 885 8.650] 10.541 6.666] 26.742 

17 Ifov cc, 5.019] 48.545] 37.468] 18.424] 109.455 
'18]- Mehedinţi ....... 1.524] 13.803] 11.047 5.622]  32.996]- 
19] Muscel ........... 320 3.146 2.818] 2.029 8.313 
20| Neamţ............ 653 6.995 8.067 4.170] 19.885 
21| Olt cca... 796 5.700 5,738]. 3.969] 16.203 
22] Prahova... 1.128] 16.586] 10.168]. 5.399). 33.281 
23| Putna cc... 1.010] 9.029 6.834 4.233] 21,108 
24|  R.-Sărat ec... 1.379] 14.607] 10.607 6.487] 33.080 
25| BRoman-........... 362 3.939 9.451]. 4.873) 23.675 
26| Romanați ........ 1.299] O 11.931 12.032] ..7.855| 33.120 
27| Suceava ......... 412 6.570 9.734 5.324 22.040 

28] Tecuci „cs... 565 7.176 6.174 3.389] 17.304 
29) Teleorman ....... 1.303]  '18.473 17.338 11.337] ' 48.451 

30| Tulcea ........... 5.819] 16.348] 20.529] ..14.813] . 57.509 
31] Tutova ........... 533 1.836 4.967] 2.811] 13.147 
32] Vaslui... 684 3.647] . 5.394 3.703] 13.428 
33| Vâlcea ........... 653| . 4.848 4.519 3.130] 13.150 
34] Vlaşea ........... 1.906] 21.551] 19.676] 10.534] 53.667]. 

Vechiul Regat ....| 59.091] 472.275] 429.080] 257.117] 1.218.563 

1] Oltenii soccer... 0.684 66.729] 58.331] 37.435] 169.184 
2] Muntenia ........- 21.498]  226.458| 192.375] 108.74.| 549.075 
3] Moldova ....... a... 9.221] 101.865] 102.634] 59.159] 272.879 
4] Dobrogea ......... 20.683] O 77.2234 75.742] 53.777] 227.425  
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Din cifrele acestei statistici rezultă că, în anul 1916 aveam 
8 judeţe, în cari populaţiunea cabalină trecea de 50.000 cai. Acestea 
erau, în ordinea descrescândă, următoarele : 

1. lifov în nceeoeeaonneseeaaee 109.456 

2. Ialomiţa „cc... 106.699 
3. Constanţa .,... cc... 85.524 

4. Dolj [cc ccceoeacaaa 74.118 
5. Tulcea „ceea... 57.509 

6. Vlaşea „cec ccccaa.. 53.667 

8. Caliacra „cnc... 52.851 
8. Brăila „nea 52.269 

Aruncând o privire generală asupra întregei ţări din 1916, 
constatăm o populaţiune mai densă a cailor în judeţele ce se aflau 
aşezate în şesul Munteniei şi în- Dobrogea ; în timp ce în judeţele 
de munte şi acelea din Moldova, numărul lor era mult maâi redus, 

O deosebită importanţă prezintă însă și repartiția stocului 
cabalin din fiecare judeţ, după cum el se află în oraşe sau în co- 
munele rurale. | 

Tabloul de pe pag. 164 ne dă situaţiunea repartizării speciei 
cabaline în 1916 pe provincii, comune, vârstă şi categorii de ani- 
male. | 

Din această statistică reese că, din 1.218.563 capete cabaline, 
numai 115.641 se aflau în comunele urbane, iar restul de 1.102.922 
cai se găseau în comunele rurale. Deci, majoritatea cailor se aflau 
în posesia plugarului român, sau mai bine zis în slujba agriculturii. 

Această situaţiune ne-o redă în mod plastic diagrama 2, 
aflată pe pag. 165. 

Voind să comparăm statistica cailor din 1916, cu aceia din 
anul 1900, avem de întâmpinat oarecari dificultăţi, deoarece au 
intervenit între timp mai multe împrejurări şi pe cari trebue să 
le luăm în consideraţie, căci altfel numai avem date comparabile. 
Cea mai importantă 'dintre toate acestea, e populaţiunea şi supra- 
faţa teritorială a Vechiului Regat, care n'a mai rămas aceiaș, din 
cauza alipirii Dobrogei-Noi în 1913. | 

Pentru acest motiv dăm pe pag, 166 o situaţiune, în care se pun 
îață în faţă situaţiunile statistice similare din 1916 şi 1900. In 
acest tablou comparativ se găsesc trecute în coloana 3 situaţiunea 
numerică din 1916, făcută pentru întreg Vechiul Regat ; în timp 
ce în coloana 4 se ajlă aceiaş situaţiune, însă: fără stocul cabalin 
din cele două judeţe :ce formează Dobrogea-Nouă sau C>drula-
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în 1916, pe gat 

    

Diagrama 2.— Statistica cailor din Vechiul Re 
provincii, comune, sex şi etate.
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terul. Coloana 6 cuprinde pe categorii plusurile ce s'au înregistrat în 
1916, faţă de situaţiunea din 1900, adică după un timp de 16 ani. 

  

  

  

  

      

  

          

= 

a 8 COMPARAȚIE 
_. 5 

3 Ss | Total în | 
FELUL Sao 3 [1916 fără || mota || Diferențe în Nr. SSE judeţ. Du- -++ din 1916, ANIMALELOR = S2= | rostorși || în 1900 faţă de 1900 

25 Caliacra 

1 2 3 4 5 6 

1| Armăsari.......... 58.09] 48.907] O 6.776] 4 2.191 

2 Cai ...., DR 472.275] 442.506G| 388.222 + 54.284 
—— 

3 Epe .... cc... 429.080 402,271 338.465 + 63.806 - 

47 Mânzi şi mânze .... 259,117 | 90.861 + 149.566 

Totalul speciei cai- - 
lor... o. n... ... 1.218.563] 1.134.171 864.324 + 269.847                 

Această situaţiune ne indică o creştere de 269.847 capete | 
în specia ii Equus cabalus timp de 16 ani, creştere în care nu 
intră şi aportul ce l-au adus judeţele Caliacra şi Durostor, . 
- Făcând o. comparaţie între populaţiunea Vechiului Regat 
din 1916 şi numărul de cai din aceia epocă, înregistrăm 154 ca- 
pete la mia de locuitori, în timp ce în anul. 1900 se ridica numai 
la 144. Avem deci o înmulţire a speciei cabaline în decurs de 16. 
ani cu 10 %y.de locuitori. - 

Referindu-ne şi la suprafaţa teritoriului din acel timp — 
137.903 km. p..— avem aproape 9 cai pe km. p., pe când la 1900: 
această proporţie nu trecea de 7, . a a 

Diagramele 3 și 4 reprezintă modul cum a evoluat numărul 
cailor în Vechiul Regât dela 1860 și până la 1916: pe km. p. şi. 
la 1000 de locuitori.



  

  

  

          
        
  

  

  

        
  

  

  

144 

119 

1860. 71900 1916. | Diagrama 3.— Numărul cailor la 1000 de locuitori. 
- . ” ” : 9 . . ” 

7 
- 

[16;8) ea 

ii 

1860 1900 1916 
Diagrama 4.—Numărul cailor pe km. p.
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_2) Caracterele şi aplitudinele cailor din Vechiul Regat. Calul 
românesc din Vechiul Regat fiind de origină orientală şi rudă dea- 
proape cu calul arab, posedă într'o măsură destul de accentuată 
multe din caracterele şi aptitudinele vestitului cal din Arabia. 

Cu toată îngrijirea şi hrana ce i s'a dat, chiar în timpul său 
de glorie,calul nostru însă nu ş'a putut păstra aceiaş făptură cor- 
porală ca a calului arab, din cauza condiţiunilor de trai, de climă, 
de sol, etc., cari erau altele decât acele din Arabia, Cu alte cu- 
vinte, calul nostru a suferit modificări, datorite mediului în care. - 
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Fig. 46. — Cai din Hanul bisericii Sf. Gheorghe din Bucureşti, După Demidolf. 

se află, el căutând să se adapteze cât mai mult condiţiunilor ecv- - 
nomice în care a fost chemat să trăiască, | 

D-l General Dr. veterinar P. SrAvRESOU 1) descrie astfel ca- 
racterele generale ale calului românesc : „In general, conformaţia 
şi fisionomia sunt de cal arăbese rău întreţinut şi oropsit de mic, 
capul pătrat și uscat, ochii mari şi vioi, gâtul mai mult scurt, 
pieptul mai mult strimt, coastele învoalte, greabănul mărunt, spi- 

  

îi. P. STAvRESCU: Ipologie, 1900. 
” 7
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narea dreaptă şi foarte puternică, spata şi crupa cam scurte, iar 
picioarele de o frumuseţe și soliditate rară, aplomburile membrelor 
anterioare totdeauna perfecte, pe. când ale celor posterioare mai 
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mult cu coate de vacă. Calul românesc nu ştie ce va să zică os 
mort; vezigon şi molet. Copita lui e cea mai bună care există. 
Călcătura membrelor dinainte e clasică, întocmai ca a cailor bi-
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gurdani, iar cei ce n-o au astfel, o au ca a celor lipiţani, călcătura 
membrelor dinapoi e însă târşită, la 'mare parte din ei“, . 

„Printre caracterele comune ale calului românesc nu: putea 
irece cu vedere : sobrietatea, rezistența şi durabilitatea extraordinară, 
de cari au dat întotdeauna: dovadă. 

Deşi caii ce se găsesc în câmpiile şi partea muntoasă a Vechiului 
Regat au aceiaş origină, sau mai bine zis au plecat din aceiaş 
tulpină, cu. oarecare: excepţiune pentru -cei din Ialomiţa,. totuşi 
între dânşii -se deosibesc prin oarecari caractere, ce trebuesc cu- 
noscute. DC e NE 

Pentru a înlesni descrierea caracterelor cailor românești, îi 
vom împărţi în 4.grupe: | | 

a) Calul moldovenesc. 
3) Calul de munte, -. 
c) Calul de Ialomiţa (Bărăgan). 
d) Caii de Dobrogea. . _ 

Dacă în clasificarea” noastră numai adoptăm și diviziunea : 
caii olteneşti, 'munteneşti, etc., este că şi în munţii Olteniei, ca 
și în acei ai-Munteniei sau Moldovei, caii au aproape aceiaș făp- 
tură. Ei sunt „cuprinși în clasa cailor de':munte. Nu adoptăm dea- 
semenea nici clasificaţia făcută: de unii autori şi anume ; caii de 
Vrancea, de Cărbuneşti, de -Teşila,. de Bisoca, etc., pentrucă nu . 

„ni se pare justă, de vreme ce'.nici la Teşila şi nici la Bisoca sau 
„Cărbuneşti nu-'se găseau tipuri diferite de cai, cari să constitue 

varietăţi. e i , 
a) Calul: moldovenesc; Moldova, şi mai ales partea de nord, 

a avut în vechime cei mai frumoşi cai. In Moldova se găseau odi- 
nioară cele rhăi: de. seamă .herghelii. Chiar cu puţin înainte de 
răsboiul din 1916, cu toată. degenerarea cailor. din Vechiul Regat, 
tot aci se mai 'găseau cai "buni și tot'aci se mai aflau . herghelii 
îrumoas€. ENE Ei - 

Calul moldovenesc nu este mare de talia, are media 1,40—1,45m. 
In părțile Moldovei: cu pământ mai fertil, cu iarbă în cantitate 

mai mare şi unde calul este-mai bine îngrijit, talia se ridică la-1,50m. ; 
acolo unde însă: traiul:său:-este mizerabil şi unde se pune la muncă 
prea crud, are. întotdeauna o. talie mai mică de 1,40 m.1. 

Dacă privim capul calului moldovenesc, putem deduce numai 
decât originea lui. Are ochii mari şi expresivi cu o privire inteli- 

a 

  

D .1. Măsurătorile făcute asupra unui număr mare de cai moldoveneşti ne-au dat 0 .medie de 1,40 m..: 
”
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gentă, urechi mici, mobile şi cu vârful urechii către partea din 
„utru. Profilul capului drept, câteodată însă puţin convex, mai 
ales în regiunea frunţii, ceiace probează proveniența lui şi din calul 
mongol. Nările mari, bine deschise, gura mică şi cu buzele subţiri. 
Capul însă cam mare, în raport cu celelalte regiuni ale corpului 
și mai cu scamă cu gâtul, care este mușchiulos și cam scurt. Coama 
abundentă şi într'o singură. parte, greabăn nu tocmai bineieșit, 
piept desvoltat, coaste rotunde, spinare puţin cam lungă, sapa 
teşită, coada prinsă bine, cu părul lung și având portul arăbesc. 

  

    D
a
 
m
g
 

n 

SE
 

  

o
m
 i
 

poi 
Le 

: - 

fi 
i pc 3 e 

€ 
+ 

3 e
      D

a
 

i 
a
a
 

2 
- 

i 
” 

e
 

p
e
 

z
a
 s
a 

- 
i 
a
 

c
a
l
a
 

ja
 

[
E
 

“a
 

  

  

  
Fig. 46. — „Botoşanca“, iapă românească, talia 1,43 m., din herghelia lui Ciolae, 

judeţul Botoşani; reproducătoare la Herghelia Cislău, ca reprezentând tipul vechilor 
cai moldoveneşti. După General Dr. vet, P, Stavrescu, 

Pielea e subţire, părul în: timpul verii şi mai ales când animalele 
sunt îngrijite, este mărunt şi subţire, iar în timpul iernii şi când 
caii- nu sunt bine adăpostiţi, el este lung. _:: - 

Membre cu o lungime proporţională, uscate şi muşchiuloase, 
copitele bune; mici şi rezistente, “aşă că n'au trebuinţă 'de pot- 
coavă, Ceiace în adevăr constitue o mare calitate la caii din acest! 
grup, sunt membrele. Au încheieturi foarte largi și nişte tendoane: 
bine desprinse. Rar,. foarte rar, se văd oase moarte şi mai ales 
spavanuri la caii moldoveneşti, 
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Deşi au membrele solide, cam păcătuesc însă prin direcţiunea 
lor ; au coate de vacă la picioarele dinapoi. Culoarea părului este 
variată, sunt negri, murgi, roibi, vineţi, etc., însă culoarea care 
se vede mai des este murgă. a | 

Adevăratul cal moldovenesc, acel care şa păstrat întru câtva 
caracterele, are o frumoasă înfăţişare, este nobil în expresiunsa 
şi în mișcările sale, şi se aseamănă foarte mult cu calul arăbesc. Din 
nenorocire, am puteă zice din nechibzuinţă, numărul acestor 'cai 
este foarte mic; şi marea majoritate a cailor din Moldova sunt 
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Fig. 49. — „Urseanca“, iapă românească, talia 1,45 m., , 
din prăsila lui Urseanu dela Mihălăuşeni ; reproducătoare la Herghelia Cislău. 

- După General Dr. Ve. P. Stavzescu. 

cam nepotriviţi la făptură, sunt prea borţoși din cauza hranei 
rele ce o primesc, au o spinare prea lungă, un gât prea subţire, şi o 
sapă prea teșită, In general sunt defectuoşi ca conformaţiune. 

Ori şi care ar îi conformaţiunea lor, bună sau rea, frumoasă 
sau urâtă, toţi sunt ageri, vioi şi de o rezistență surprinzătoare, 
Sunt îndurători, se mulțumesc cu puţinul ce li se dă, sau ce gă- 
sesc şi muncesc fără preget -din zi până în noapte. Acestea sunt 
calităţi ale calului românesc. în general, calități ce sub nici un cu- 
vânt nu trebuesc pierdute. 
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! Figurile 48, 49 şi 50 ne înfăţişează trei epe de elită, cres- 
cute în diferite herghelii din Moldova şi luate ca reproducătoare 
Ja Herghelia dela Cislău. 

; Caii moldoveneşti sunt rezultatul condiţiunilor de mediu în 
care trăesc, sunt obişnuiţi cu căldurile cele mai mari, ca şi cu frigui 
cel mai riguros. Stau cea mai 'mare parte a anului sub cerul liber, 
sau adăpostiţi în nişte grajduri primitive, flueraţi din toate părțile 
de vânt şi cu toate aceastea morbiditatea şi mortalitatea nu este 
mare. Forţa, vioiciunea și rezistenţa de care se bucură, sunt rezul- 
tatul felului vieţii lor. 

  

  

      

Fig. 50. — „Apa Volovăj“, iapă românească, talia 1,48 m,, din prăsila 
lui Gh. Stroici dela Manoleasa (Dorohoi) ; reproducătoare la Herghelia Cislău. 

După General Dr. Vet. P. Stanescu. 

Printre caii moldoveneşti sunt unii cari sar admirabil ; astfel 
istoria ne face cunoscut că, în timpul răsboiului ruso-turc din 
anul 1828, un călăreț ture, cu un cal moldovenesc, a sărit la Varna 
un zid de 2 m. | 

Modul de hrănire al acestui cal moldovenesc este cât se poate 
de rău. Vara, în timpurile bune, când este iarbă, se hrăneşte și 
el. mai bine, dacă pe pășune nu sunt prea multe animale. In tim- 
purile de secetă însă, când iarba lipseşte, abia mai găseşte cu ce 
să-și ție viața de azi pe mâine. Iarna este un supliciu pentru acest -
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animal ; în multe părți nu i se dă decât numai pae, o mână de fân, 
şi acela de multe ori stricat, iar grăunţe foarte puţine, 

In unele părţi însă, şi mai ales pe la marii proprietari, caii 
erau mai bine hrăniţi în timpul iernci; aşa bunăoară la câteva 
herghelii din Dorohoi, Botoşani, Iaşi şi Suceava, (astâzi judeţul 
Fălticeni) mânzilor, epelor și cailor li se dădeau şi grăunţe. Ince- 
puseră proprietarii să înţeleagă, că traista cu grăunţe face, în 
chestiunea îmbunătăţirii cailor, în adevăr minuni. 

Rasa calului moldovenesc, ca toate rassele orientale de altfel, 
nu-şi poate termină desvoltarea completă decât la vârsta de 5—6 
ani ; deci, până la această vârstă, este absolută nevoe să. fie şi bine 

2 

    

  

  

Fig. 51. — Păsărel, armăsar moldovenesc. 

îngrijită şi să nu fie pusă la munci grele. Din nenorocire, mulţi 
din proprietari, ca şi ţăranii, înhamă căluşei de 2 ani şi le scot su- 
îletul biciuindu-i, să tragă poveri mari. Nehrăniţi în deajuns, mun- 
ciţi peste fire, din cea mai plăpândă tinereţe, nu este de loc de mi- 
rare: ca talia lor să fie așa de mică şi că sunt atât de piper- 
niciți. | o 

Greutatea cailor moldoveneşti este de 300—400 kgr. 
Nu în toate hergheliile din Moldova se găseau cai buni. La! 

fostele herghelii a lui Stroici din comuna Manoleasa, judeţul Do-
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rohai ; a lui Ursianu, comuna Brăteni, judeţul Botoşani şi a moşte- 

nitorilor Lascăr, Darabani-Codreni, din judeţul Dorohoi, se găseau 

cele! mai frumoase epe moldoveneşti. 

!In aceste herghelii, dar mai ales în acelea ale moștenitorilor 
V. Lascar şi Stroici, se-lucră cu multă stăruință la îmbunătăţirea 
calului moldovenesc, prin âjutorul reproducătorului anglo-arab. 

„Ca să ne dăm socoteala de fondul şi rezistenţa calului mol- 
dovenesc, vom cită exemplul următor : fă răsboiui din anul 1877—78, 

cea mai mare parte din cavaleria noastră eră compusă din cai 

ungurești şi ruseşti și numai câteva excadroane aveau dai mol- 
doveneşti din Bacău şi Neamţ. După afirmaţiunea multor oameni 
de credinţă, caii moldoveneşti au rezistat mai bine la toate nea- 
junsurile acestui răsboi. Mortalitatea cailor ungurești și ruseşti a 
fost proporţional mult mai mare decât a micilor cai româneşti ; 

şi deşi hrăniţi cât se poate de mizerabil, totuş au făcut toate ser- 
viciile. * 

Acestea oare nu sunt calităţi cu cari trebue să fie înzestrat 
un cal milităresc ? 

Caii moldoveneşti sunt mai puţin expuşi diferitelor boli, ca 
cei din Europa -occidentală, : 

b) Calul de munte. Sunt câţiva autori cari, descriind calul 

“de munte. din ţară, l-au împărţit :în mai multe varietăţi, după 
localitate ; "aşa ne vorbesc despre varietatea de Bisoca, de Vrancea, 
de Cărbuneşti, etc., ete. Dela început am prevenit cetitorul, fă- 
cându-i cunoscut că nu împărtăşim de loc acest mod de a vedeă, 
dat fiindcă cu foarte puţine excepţiuni, acelaş tip de cal există 
în toată partea muntoasă a Vechiului Regat : Moldova, Muntenia, 
şi Oltenia. Caii dela Bisoca, Vrancea, Cărbunești, Broşteni, ete,, 
etc., nu sunt altceva decât cai de munte, cu formele 'lor carac- 
teristice. 

Calul de munte, judecat după formele sale, după conformație, 
se aseamănă foarte mult cu cel moldovenesc, cu deosebire că are 

o talie mai mică. Această 'asemănare dovedeşte că au aceiaşi ori- 

gină. Calul moldovenesc ca şi cel de munte, au plecat din aceiaș 
tulpină orientală. 

Iată ce ne spune DIMITRIE CANTEMIR despre calul de. munte 
din Moldova : „Equos fert Alpestres Moldavia minores equidem, 
et corporis patientissimos, nunquam soleam inducere opus est“, 
Sau pe româneşte ,,Moldova produce cai de munte mai mici ceva, 

şi după făptura corpului aproape asemenea cu aceia a Rutenilor 
(Huţanilor din Bucovina), dar ei sunt foarte tari şi cei mei răh-
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dători la muncă și oboseală şi nu au nevoe niciodată a fi pot- 
coviţi“, - 

Talia cailor de munte, după mai multe măsurători făcute, 
este de 1,25—1,30 m. In genere sunt mai îndssaţi ca făptută decât 
cei moldovenești. o . 

Capul cu aceleaşi forme ca ale tipului din Moldova, cu pro- 
filul drept, câteodată convex în regiunea frunții, sau puţin concav 
în regiunea feței. . PI a a 

Ochii cu aceiaş expresiune inteligentă, cu acelaș foc, ure- 
chile mici- și foarte mişcătoare, coama abundentă şi într'o parte, 

  

    

  

  

Fig. 52. — lapă de munte. 

gât cam scurt, piept larg, greabăn jos, spinare dreaptă şi lungă, 
pântece cam mare, sapă scurtă, largă şi teșită, 'coada prinsă bine, 
membre excelente ca soliditate, acelaş defect de direcţiune ca şi 

“Ta caii moldoveneşti, iar coatele de vacă mai pronunţate. 
Culoarea cea mai răspândită este murgă, câte odată cu câte 

o dungă neagră pe şira spinării, dungă de catâr,: 
“Calul de munte deci este un cal mai îndesat ca cel moldo- 

venesc şi cu o talie mai mică. Soliditatea picioarelor este foarte 
bine cunoscută. Și cine a făcut excursiuni pe munte, ştie cu câtă 
precauțiune pășeşte, şi cum pipăe mai întâi locul unde își aşează
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piciorul. Ei sunt neobosiţi şi de o blândeţe extraordinară. Mulţi 
din caii de munte sunt buestrași din naştere. 

; Pentru a scoate în evidenţă fondul acestor cai de munte şi 
viteza de cari erau capabili, mai cu seamă în trecut; vom aminti 
alergările ce au avut loc la Focşani în ziua de 22 Septemvrie 1868, 
cu ocazia expoziţiei regionale. La aceste curse au luat parte 107 
cai româneşti din jud. Putna, Buzău şi Râmnicul-Sărat. Printre 
concurenți se aflau şi 15 fete din Vrancea, cari veniseră cu caii 

- lor, Au fost 17 premii, ce constau din câte un galben fiecare. Printre 

câștigători au fost 6 Vrânceni și 3 fete Vrâncene, deci în total 9 

  

    

  

  

Fig. 53. — Ghincu, armăsar de munte. 

premii din 17 au fost câștigate de către acești căluţi mititei, însă 
sprinteni și focoşi. | 

Figura 53 reprezintă un armăsar cu numele Ghincu, din | 
comuna Dumitreşti, judeţul Râmnicu-Sărat. Acest armăsar nu. 

cunoştea alt mers decât buiestrul şi pasul. Produșşii săi de asemenea. 
au fost buiestrași. Armăsarul Ghincu, deși nu mare de talic, a aveă 

totuş forme corporale corecte. Rai 

In munţii Sucevei pe la Mălini, Broşteni, etc., caii de munte a 

au formele corpului şi mai îndesate și se aseamănă cu caii Huţuli 
din munţii Bucovinei. 

  

   

Filip şi Dumitrescu. — „Caii“, Lt



178 

Cei mai buni cai de munte îi găseam în judeţele : Muscel, 
la herghelia Baștea dela Rucăr; Putna, la herghelia lui Popa Taftă ;, 
Bacău, Suceava, Râmnicu-Sărat, etc. Ma i 

Inainte, la târgul dela Cărbunești din judeţul Gorj, se găseau 
cai de munte foarte frumoși ; acum nu mai sunt. 

„- Calul de munte este foarte robust și foarte sobru. Are o greu- 

  

4 

tate medie de 300—320 kgr. ... Se 
c) Calul ialomiţean. Spre-a cunoaşte bine origina acestui cal, 

precum și caracterele lui, este necesar să ştim mai întâi de unde au - 
venit locuitorii acestui district. Cunoscând. aceasta, putem uşor 
deduce originea calului ialomiţean. | | 

Este în deobşte cunoscut că, pe întinsele câmpii ale -Bără- 
ganului, veneau Românii din Transilvania cu oi, cai şi boi spre a 
le paşte. Pe Bărăgan păşunile erau bune, îlora bogată, mâncare. 
destulă.. La început locuitorii români din Transilvania stăteau cu 
vitele lor pe Bărăgan numai o parte a anului, mai târziu și înce- 
tul cu încetul, văzând că în Ialomiţa găsesc condițiuni bune de 
existenţă, au început să se instaleze cu familiile lor, cu vitele lor 
şi au prins a-și face gospodăria aci, în loc:de Transilvania. Mo- 
cani transilvăneni găsim nu numai în judeţul Ialomiţa, dar şi 
în judeţele :: Brăila, Constanţa, Tulcea, etc. | 

Mocanii aveau herghelii mari, unul dintr'înşii, anume Țipei, 
scriă într'o broşură următoarele : „La leatul 1840 avea unul dintre 
Seceleni, anume Cosma Purcărea, 800 de epe de herghelie, ceă 
mai bună rasă și de 15 pumni de înalţi; apoi avea Radul Țiţei 
herghelie şi Păraipan. tot asemenea. Niculae Popa Şorici avea 
300 de epe“. Fiul său Sandu Șorici mai avea până în ajunul 
răsboiului din.1916' o rasă bună de cai. „Cel măi bogat între ei 
eră Niţă Muscâlul, ce poseda o herghelie de peste 900 de epe. El 
şi nevastă-sa se rugau scara şi dimineaţa lui -Dumnezeu, zicând : 
O mie, Doamne, o mie. După spusa: oamenilor n'a ajuns la o mie 
de epe, a pierdut herghelia în scurtă vreme din cauza unei boale““. 

„ Mocanii cu herghelii erau cu sutele, cei: mai buni cai însă îi 
aveă înainte de anul 1848 Gheorghe Moldoveanu; care ţineă pe 
moșia Mărculești 200—300 capete și Cociu dela Cocarcea pe moşia 
lui Hagi Moscu... . ::.. ÎI 

Calul ialomiţean mu poate fi altceva decât vechiul cal tran- 
silvăneari, de origină tot orientală, curcit cu calul unguresc şi poate 
şi cu cel rusesc din Basarabia, pentrucă mulţi mocani au venit: 
în Ialomiţa, Brăila, etc., din Basarabia. 

“ Calul-ialomiţean este de o talie mai mare ca'cel moldovenesc 
și de munte, bun și de șea şi de trăsură,
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Intre calul ialomiţean, cel de munte şi cel moldovenesc, există 

ca formă, proporţ
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Calul. de Ialomiţa se aseamănă mult cu cel unguresc. După 
Prof. Da. G. Maron acest cal este aproape identic cu 
calul săsesc vechi din ţara Bârsei. Și aceasta se datorește faptului 
că crescătorii ardeleni de vite, cunoscuți sub numirea generică de 
Mocani şi Seceleni „se aprovizionau pentru hergheliile lor cu ar- 
măsari de reproducție, parte de pe la boerii şi mânăstirile. din 
țară, dar mai des îi aduceau din Transilvania, cumpăraţi în satele, 
săsești, în bâlciurile din Tara Bârsei şi Secuime, ori de pe la Co- 
halm, din apropierea nemijlocită cu Braşovul“. Dela răsboiul 
vamal, mocanii însă au încetat să mai aducă reproducători din 
acește părţi, tocmai într'un timp când acest cal începuse să fie 
mult ameliorat în Transilvania. 

In general, calul ialomiţean e mai mare de talie şi mai ciolănos 
decât cel moldovenesc şi cel de munte. Totdeodată sunt şi mai puţin 
armonioşi în formele lor corporale și în consecință inferior ca 
estetic calului moldovenesc. 

“Capul acestui tip de cal este cam mare, cărnos şi ălcos. Ade- 
seori €e .chiar butucănos. Urechile mai lungi şi mai puţin agere. 
Ochii nu sunt atât de expresivi, fizionomia nu atât de nobilă şi atât 
de mândră ca a calului de munte şi moldovenesc. Profilul ca- 
pului adesea convex, ceiace denotă influenţa calului unguresc. 
Formele corporale -nu sunt atât de corecte, gâtul e prea scurt în 
raport cu capul şi cam cărnos. Greabănul adesea e destul de 
pronunţat. Spinarea cam lungă. Pieptul e bun. Crupa nu atât de 
desvoltată şi teşită. Coastele sunt cam drepte, fapt pentru care 
nici coşul pieptului nu e destul de bine format. Coada prinsă jos 
şi purtată rău. Infăţişarea generală a acestui cal nu este frumoasă, 

Proiesorul FREYTAG, în importanta sa lucrare „Regaiul Ro- 
mâniei din punctul de vedere al agriculturii sale“, la pagina 346, 
făcând diferinţa între caii de munte şi cei de pe marginea Dunărei, 
ne spune : „Caii din regiunile muntoase şi a colinelor României se 
disting de cei din câmpia Dunărei iarăş numai prin talia şi greu- 
tatea lor. Cei dintâi sunt de obicei ceva mai mici și mai uşori decât 
aceştia“. 

Să ne fie îngăduit să nu fim părtaşii ideilor exprimate de fostul 
profesor de zootehnie dela Universitatea din Halle, deoarece cre- 
dem că este o diferenţă destul de mare între tipul de Bărăgan şi 
celelalte două : moldovenesc şi de munte, diferenţă pe care am 
scos-o în evidenţă mai sus. 

Calul ialomiţean are membre foarte bune, articulaţiuni solide 
și tendoane bune. In trecut, datorită pășunilor din Bărăgan, al 
căror pământ era tare ca fierul, copita era excelentă : solidă, mică



181 

şi îrumoasă. Odată cu luarea în cultură a terenului, copită s'a 
mai mărit şi a devenit mai moale, mai cu seamă la acei cai duşi 
să pască în baltă. Din punct de vedere estetic acest cal ialomi- 
ţean nu este frumos ; însă ca forţă, rezistență şi sobrietate nu lasă 
nimic de dorit. Sunt buni şi de trăsură şi de călărie. 

Ca şi caii moldoveneşti, cei din Ialomiţa stau sub cerul liber 
cea mai mare parte din timp. Supușşi tuturor variaţiunilor de tem- 
peratură, este firesc ca ei să fie rezistenți şi să poată suportă toate 
privaţiunile. Calul din Ialomiţa .se întrebuinţează și în armată. 
Veterinarii militari, mulţi ofiţeri şi în deosebi agricultorii români, 
ce deţin majoritatea acestor cai, întrebuinţându-i în slujba plu- 

  

    

  

  

Fig. 35. — Cal de Ialomiţa. 

găriei, i-au apreciat în deajuns rezistenţa. Mortalitatea, ca şi re- 
forma, era mult mai mică ca la remontul cumpărat din Ungaria 
înainte de răsboiul din 1916 şi care, în treacăt fie zis, numai re- 
zistent nu era. Dovada ne-a dat-o în toamna anului 1916, cu ocazia 
retragerii. trupelor noastre în Moldova. Calul ialomiţean era de 
altfel, înainte de răsboiul din 1916, unul dintre caii ce se întrebuință 
în Vechiul Regat pe o scară mai întinsă și cu mai mult folos pentru 
muncile agricole. Astfel, în marile gospodării agricole din jud. Ia- 
lomiţa, Brăila, parte din Buzău, 'R.-Sărat, etc., aceşti cai deve- 
niseră absolut necesari, deoarece controlul pe aceste moşii întinse
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Și chiar transportul rapid al vehiculelor, maşinelor, etc., se făcea cu ei. Apoi calul de Ialomiţa se mai întrebuința cu succes şi pentru transporturile grele de cereale la schele şi docuri. Pe timpuri, înainte de înfiinţarea căilor ferate, el era unul dintre bunii fugaci ai poş- telor. Cunoscutele trăsuri de Floreasca şi Hereasca aveau toate cai ialomiţeni. E 
Deși ca frumuseţe estetică calul ialomiţean este mai urât ca cel unguresc, ca rezistenţă îi este cu mult superior. , „Cu puţin înainte de 1916, debuşeul calului ialomiţean înce- pând să se mai mărească, mulţi dintre marii agricultori, proprie- tari de herghelii, începuseră să facă o mai bună selecțiune printre reproducători şi să îngrijească mai bine de mânzi. Un debuşeu însemnat începuse să-l facă armata şi anume pentru necesităţile " cavaleriei, | A 
„Greutatea medie a calului ialomiţean. este dc-400—450 kgr. Vom vedeă mai departe cari erau cele “nai de scamă herghelii din Ialomiţa, Brăila şi Dobrogea. Din studierea acestor herghelii se va constată că: erau o mulțime, de epe bune de prăsilă, dar că -ociace în adevăr lipsea erau armăsârii: de. soi, cari, împreunaţi cu „epele din herghelie, să dea produşi: buni. - - 
d) Caii din Dobrogea.:: Caii din această. provincie transdanu- biană, având o importanță zootehnică: mare, credem necesar să ne ocupăm mai întâi de condiţiunile de sol, climă, hrană și pe urmă de făptura calului din Dobrogea. . o 
I.. Solul Dobrogei. — Pământul acestei provincii a fost bo- tezat de. mult timp cu denumirea „stepele Dobrogei, stepe cari se credeau că sunt de aceiaş natură cu câmpiile din sudul Rusiei. 

O mulţime .de autori s'au: ocupat cu geologia acestei provincii, 
între cari: Căpitanul englez Spratt, Szabo, Von Winke, Mare- - şalul de Moltke, Ion Ionescu dela Brad, Visquenel, Correard, M. R. Danielescu, Saba Ștetănescu, Grigorie Ștefănescu, Toula, Mrazec 
Pascu, Murgoci, Macovei, Enculescu, etc. | | 

Harta geologică a Dobrogei are o înfăţişare foarte variată. Dintr'un strat de lăss, ce acoperă toată suprafaţa Dobrogei, ies 
la iveală terenuri din cele mai diferite, începând dela formaţiuni 
străvechi şi -trecând prin toată seria geologică. 

In nici o parte'a Europei nu-se găseşte un teren care, pe o * 
suprafaţă aşa de mică, să aibă o varietate mai bogată de forma- 
ţiuni geologice. o 

“Dobrogea are aspectul unei peninsule muntoase, prelungită 
dela sud către nord şi strânsă între Dunăre şi Marea Neagră.
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Dacă ne uităm pe harta geologică vedem că 2/a din suprafaţa 
Dobrogei este acoperită cu un strat de lăss, care în multe părţi 
este destul de adânc. Aceste pături de teren sunt acoperite cu 
soluri bălane, în cea mai mare parte, caracteristice acestei re- 
giuni și pe cari nu le mai întâlnim decât în sudul Basarabiei 1). Acest 
strat de pământ dă regiunii fertilitatea sa, caracterul său emina- 
mente agricol și. propriu, creșterii vitelor, e 
"Din punctul de vedere al: productivităţii pământului, Do- 
brogea o putem împărţi în: . i ” 

1. Versantul dunărean. Este unul din cele mai productive. 
Plăşile Silistra şi Tulcea sunt cele mai bune ; în timp ce Medgidia 
şi Măcinul sunt mai puţin productive. A 

2. Versantul Mării Negre. Plăşile Mangalia şi: Constanţa sunt 
tot atât de bune ca Medgidia şi Măcinul. o 

In rezumat avem, un centru slab ca producţiune : plăşile 
Hârşova şi Babadag; două extremităţi foarte productive, însă e 
mai bună partea de sud, plasa Silistra, ca cea 'de nord, Tulcea. 
Intre centru şi extremităţi se găsesc două zone de-o egală pro- 
ducţiune. . IC a 

Nu trebue însă uitat că sistemul agricol — cultură cereală 
bienală şi trienală 2)—întrebuinţat în Dobrogea este mai: primitiv 
decât în Vechiul Regat și desigur productivitatea acestui pământ 
inconteștabil se va mări, când se vor luă toate măsurile necesare. 
pentru o exploatare agricolă sistematică. Probe avem multe. Nici 
calul din Ardeni, nici calul din stepele Donului, nici calul din nordul 
Italiei, etc. nu s'a perfecţionat decât atunci când pământul a 
fost îngrijit şi lucrat bine. - i 

Graţie poziţiunii sale geografice, vecinătăţii mării, consti- 
tuţiunii geologice variate şi accidentelor topografice ce prezintă 
solul său, Dobrogea are o floră variată şi bogată. Flora Dobrogei - 
este o floră de stepă cu foarte multe elemente de origină. imedi- - 
teraniene şi elemente pontice, amestecată cu elemente euroaşiatice 
şi eurosibirice. Ne | 

In partea muntoasă dela N. V. şi în partea dela S. V. pro- 
vinciei se găsesc păduri formate din plante lemnoase caracteristice. 
In flora Dobrogei, atât în formațiunea lemnoasă, cât şi în forma- 
țiunea de stepă se găsesc pe lângă elementele mediteraniene şi 
pontice, elemente ștrict localizate în Dobrogea ca endemisme l0- - 
cale : Centaurcia Jankae, Campanula Romanica, Mochringia Jankae, 
Agropyrum Brandzae, Centaurea Kanitziana, Cyclamen Durosto- 

  

1. Prot. D-. P. ENCULESCU: Curs de agrogcologie, 1925. 

2 Prof. D-. N. O. PoPovrcr-LuPpA: Curs de Economia rurală, 1925.
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ricum. Flora Dobrogei prezintă oarecare asemănare cu stepa din Bugeac; din Moldova, din Basarabia, din Transilvania şi din Banat!), Doctorul Brândză, fostul profesor de botanică la Universitatea din București, împarte Dobrogea în 6 regiuni botanice : | 1. ' Regiunea. septentrională. "Terenurile înalte cari compun această regiune nu ating mai mult de 500 metri deasupra nivelului mării. Aceste terenuri înalte sunt cuprinse între : Tulcea, Isaccea, Măcin, Cerna. și Babadag, ele având cele mai frumoase păduri " ale Dobrogei. a | 
2. Regiunea centrală. Această regiune, afară de partea spre malul Dunării, este constituită din stepe întinse, sterile şi aride, cu 0 vegetaţiune puţin importantă. | 
3. Regiunea maritimă. Banda îngustă de pământ ce se întinde dealungul Mării Negre, dela Mangalia şi până la gurile Dunărei, este formată, afară de. țărmul stâncos şi abrupt dela Constanţa, de. nisipurile dunelor, cu 0: vegetaţiune caracteristică şi bogată. 4. Regiunea meridională. Relativ puţin feitilă ; „la care trebue să adăogăm vegetaţia din Dobrogea Nouă și anume aceia a jud. Caliacra, care are o vegetaţie dominantă de stepă şi aceia a jud, Durostor, care are o vegetaţie dominantă de Pădure?) - . 5. Regiunea acvalică. Cuprinde numeroase gârle, bălți şi mla- ştine, ce se întind dealungul braţelor Dunărei. Flora: este caracte- ristică localităţilor umede. ” „ .6. Regiunea Deltei Dunărei. Cu o. vegetațiune destul de va- riată și bogată. 

| Pe pământul Dobrogei, agricultura, deşi primitivă cum este, s'a putut face în condițiuni destul de bune şi în unele părţi astăzi 
graţie inteligenţei omeneşti, a luat o mare desvoltare, cum pro- bează localităţile : Caramurat, Pervelia, etc. 

Mai toate speciile agricole se pot cultivă pe pământul Do- 
“brogei. Cât priveşte flora păşunelor sale, 'este mai cu seamă a celor 
sărate. Ea e destul de abundentă şi hrănitoare. Graţie unei ase- menea flore, animalele, mai ales din speța oii, progresează foarte 
mult.. . 

II. Clima Dobrogei. — Intre clima actuală a Dobrogei şi cea 
din trecut pare a fi oarecare diferență. 
-: HERODOT ne spune că în timpul iernii, care ţine opt luni, 

" frigul este foarte Ynare, iar vara, numai de 4 luni, frigul se mai 
domoleşte. d o 

  

1 Pol. Dr, TRAIAX SăvULESeT: Curs de botanică, 19:5, 
2 idem ibiaem, * : :
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Pe timpul iernii e şi marea îngheţată, iar boii, din cauza fri- 
gului,- n'au coarne. Caii pot suferi rigorile iernii; pe câtă vreme 
asinii şi catârii mor. 

OvInIu în scrierile sale pe zugrăvește cu multă tristeţe frigul 
Dobrogei. Ingheaţă bărbile, îngheaţă vinul, îngheaţă Dunărea, 
îngheaţă Pontul, strigă la' fiecare pas molaticul poet din sudul 
Italiei. 

Prin situaţia ei pe coastele Pontului neospitalier, expusă 
vânturilor ce vin de peste Urali, în Dobrogea crivățul este mai 
mult simţit ca oriunde. 

UBICINI afirmă că în Dobrogea iernile pot rivaliză cu cele 
dela Moscova, iar verile cu cele din sudul Franţei şi Platoul Casti- 
liei. “Trecerea dela căldură la îrig şi vice-versa, se face aproape 
brusc. 

Poziţiunea geografică a Dobrogei are o mare influenţă asupra 
climei sale. Vecinătatea Mării Negre şi a Dunărei întreţin oarecum 
umiditatea, care temperează atât căldurile din timpul. verii cât 
şi “frigul iernii pentru regiunile riverane. Primăverile, deşi 
scurte cum sunt de obicei în Vechiul Regat, totuşi dau 
posibilitatea vegetaţiunei să atingă gradul său de desvol- 

„tare. Iernile sunt târzii şi de regulă durează puţin. Fâneţele 
sunt bune. Intreţinerea animalelor este favorizată în primul rând 
de condiţiunile climatului. Aceste împrejurări au contribuit foarte 
mult a aduce pe păstorii străini, cari au venit din Transilvania 
cu turmele lor de oi, spre a le iernă în Dobrogea, mai ales pe timpul 
dominaţiunii musulmane şi în virtutea unor vechi tratate încheiate: 
între Turcia şi Austria. = 

Suprafaţa Dobrogei fiind în mare parte descoperită, climatul 
său este secetos în interior, în timp ce pe margini, datorită pădu- 
rilor, clima se răcoreşte şi devine mai umedă. 

Dela anul 1859 încoace, observaţiunile climatologice s'au făcut 
cu multă regularitate, In anul 1859, Comisiunea Dunăreană or- 
ganizează la Sulina o staţiune meteorologică, 

Până în 1916 se aflau în Dobrogea peste 30 de staţiuni. Tem- 
peratura anuală mijlocie este de 11 "grade GQ. Comparată cu. cele- 

lalte țări, Dobrogea ar sta cam pe aceiaş linie izotermă cu nordul 
„Japoniei, Corea, Peking, Turkestan, Crimeia, Centrul Europei, 
Paris, Centrul Statelor-Unite între Washington şi St. Francisco. 
Dobrogea este aşezată pe linia izotermă 21,5 C. 

Dobrogea forma partea cea mai puţin favorizată a Vechiului 
Regat din punct de vedere al precipitaţiunilor atmosferice, căci 
pe când Oltenia avea în mediu 752 mm. cantitate în apă, Mun-
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tenia 616 mm.; Moldova 554 mm., Dobrogea nu atinge decât 508 mm. Natura terenului însă și gradul destul de ridicat al umi- dității relative a aerului, influențează considerabil asupra ferti- lităţii solului. Numărul zilelor de ploaie este cuprins între 57—76. Vântul predominant este Crivăţul. e o 
După natura solului, din vegetaţiunea lui spontanee, după flora sa, ca și după climatul predominant, avem tot dreptul să susţinem că această regiune este foarte propice creşterii în bune con- dițiuni a calului de călărie, uşor şi vânos, | - 
In cejace priveşte Dobrogea Nouă d-l Por. Da. AGRICOLA CAR- DAŞ 1) ne spune următoarele : „Mediul fizic - din Cadrulater im- plică creșterea calului înaintea oricărui: alt animal domestic, ei servind atât pentru agricultura încă rudimentară ce se practică, dar mai ales ca mijloc de transport. Şi aci este rentabilă cre- șterea unui cal de talie mică şi foarte rezistent, un animal de stepă“. 

LI 
Ă = :% - 

După această digresiune, să revenim la subiectul nostri, In afară 'de nordul Moldovei, nu există în Vechiul Regat o altă lo- calitate mai prielnică producerii calului de călărie ca Dobrogea. 
„Nu toţi caii din Dobrogea au aceiaș făptură şi nici nu o pot aveă din cauză că origina lor este diferită, cum diferite sunt şi 

naționalităţile cari le găsim pe solul dobrogean. In Dobrogea sunt : români ; turci ; tătari veniţi din Crimea, Bender şi Akerman ; ruşi ; 
nemți, fostele colonii germane aduse în Rusia de Impăratul Ale- 
xandru I, venite în urmă în Dobrogea ; bulgari ; greci ; găgăuţi, etc. 

Fiecare naţionalitate în Dobrogea se îndeletniceşte cu o anume 
ocupaţiune.. Astfel turcii și tătarii. cu creşterea calului. Şi într'a- 
devăr, cei mai buni cai de călărie şi de făptură dobrogeană se gă- 
sesc în comunele locuite de turci. Bulgarii şi românii din 'Transil- 
vania se ocupau mai mult cu creşterea oilor, Rușii cu pescuitul, 
satele lor fiind aşezate pe marginea Mării Negre şi a Dunărei. 
Nemţii se îndeletniceau cu o cultură a păinântului mai sistematică 
şi cu creșterea cailor mai mari de talie, a Sa 

In anul 1897,Paor. Da. N. Frure făcând un studiu zooteh- 
nic detaliat al. câilor din Dobrogea, ş-a putut da socoteala de 
materialul bun ce se poate găsi aci. Din acest studiu reiese, că 
înainte de răsboiul din 1877—1878 se găseau și mai mulţi şi mai 
buni cai ca acum. . .. a 

Istoria ne spune că-poporul Get, Scit, precuin şi alte „popoare 
nomade; ce peregrinau. prin Dobrogea, creșteau de predilecție 

  

1. Da. AGRICOLA CARDAŞ, Profesor de zoo eh .ie la Universitatea agricolă 
dela Iişi: Materialul Zootehnic din Jud, Durostor şi Caliacra.Academia Română, 1915.
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calul, absolut necesar pentru felul lor de viaţă“ 1). De aci urmează 
că Geţii, Sciţii etc; fiind popoare renumite pentru călărie, ci. 
trebuiau să fie şi buni crescători de cai. Istoricii romani ne fâe. 
cunoscut valoarea cea mare a cailor ce se aflau răspândiţi din! 
Moesia şi până la Marea Neagră. Aceşti cai sunt descrişi ca având. 
o formă corporală apropiată de aceia a tipului de stepă. Filip, 
Regele Macedoniei, cumpără dela gurile Dunărei 20.000 de epe 

„alese, pe cari le trimise în Macedonia pentru prăsilă. 
DIMITRIE CANTEMIR, care 'a călătorit deseori prin Dobrogea, 

în scrierea sa ;„ Imperiul Otomani, ne spune următoarele despre Do- 
brogea : „Țara aceasta produce şi cai foarte iuți la îugă, pe cari: 
turcii îi consideră ca cei mai buni după caii moldoveneşti“. 

“PEYSSONEL, consul francez în Crimea, în cartea sa „Despre co-- 
merțul Mării Negre“, din 1762, zice: „Caii din Dobrogea sunt, 
foarte căutaţi, sunt de talie mică şi forţi, ca și cei tătăreşti, însă. 
mai bine făcuţi şi mai gingaşi“. Aci cuvântul gingaş trebue luat. 
în sensul că sunt mai frumoşi, iar nu mai debili. 

Tot în memoriile sale ne spune, că această provincie este. 
renumită pentru rasa ei de cai, cari sunt mici, buestraşi și foarte- 

„stimaţi. de. turci. 
In trecut, existau şi cai în stare sălbatică în câmpiile dela. 

Dunăre şi din Bugeac. 

„_.. Calul Dobrogean a fost obiectul cântecelor şi baladelor popu-— 
lare, astfel: - 

Voinicul fi ortoman, 

Pe un cal negru dobrogean, 

Ciuca-i bate botniţa, 

Şi comiţa chișiţa. 
"Coada-i trage pogor verde, 

Şi-i astupă urmele, 

De nu i se văd săritele 2). 

In escursiunea pe care a făcut-o Prof. Dr. N. Fire în: 

Dobrogea, s'a interesat şi de trecutul calului dobrogean şi a. 
constatat că în vremuri erau o mulţime de herghelii compuse: 
din cai frumoşi, de făptură mai mult arăbească. 

Nu este rău, credem, să cităm câteva exemple : 

In comuna "Techirghiol se găseâ o herghelie mare, frumoasă. 
cu: armăsari aduşi din Arabia. Produşii acestei herghelii aveau: o- 
talie mai mare decât aceia pe care o găsim astăzi; 

1. PRoF. Da “A. Canpaș. Lucrare citată. 
2. Din balada „Şarpele“,
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In comunele: Mahometcea, Nazarcea, Gelingec, Gargalâc. 
“Caraharman, Peletlia, Chiorcioşmea, Ivrinez, Rasova, Enigea, 
Biul-Biul, etc., erau multe şi frumoase herghelii. Materialul acestor 
herghelii îl formau epele şi armăsarii arăbeşti. In plasa Mangalia 
mai ales şi în comunele locuite de turci, se găseâ cel mai frumos 
tip de cal. Vechiul cal dobrogean, cu făptura' lui arăbească, cu 
vioiciunea și cu fondul lui, eră un nepreţuit cal de călărie. Pe acele 
vremuri, fiecare turc, tătar, român, etc.,-aveă 'cel puţin 30—40 
de epe, cari îi serveau și la reproducție şi la treeratul grânelor. 
Locuitorii dobrogeni, și mai ales turcii, puneau mare preţ pe ar- 
măsari ; mulți din ei cumpărau asemenea reproducători din Arabia. 

Din existenţa hergheliilor, cari se găseau înainte în Dobro- 
gea, precum și din faptul că în acele herghelii erau cai buni, se 
poate trage concluzia că, mai de mult în Dobrogea, se puteau în 
condiţiunile de climă, hrană, ete; existente, produce cai frumoşi 
și apți pentru călărie. Deşi talia-.acestor cai nu eră mare, voi- 
nicia şi vioiciunea lor însă îi făceau foarte căutați. 

După ce cunoaștem în linii generale trecutul îndepărtat al 
calului din Dobrogea, să vedem .care era starea lui în 1916. Deşi 
situaţiunea din 1916 nu se poate compară cu trecutul, deşi calul 
dobrogean dinainte de răsboiul mondial 1914—1918,era mult mai 
degenerat ca cel din trecut, deşi răsboiul din anul 1877—78 dis- 
trusese cea mai mare -parte din hergheliile dobrogene, cu toate 
acestea nu e mai puţin adevărat că Dobrogea în 1916 încă con- 
stituia pentru Vechiul Regat un centru însemnat de producţiune 
în ce priveşte calul de călărie. Din hergheliile dobrogene se re- 
montau cai pentru armată și încă cai buni. In satele locuite de 
turci se mai găseau urme din acei cai vioi: şi voinici. Totuși calul 
dobrogean, propriu zis, s'a împuţinat şi a degenerat din cauza 
condiţiunilor “agricole din Dobrogea, din lipsa debușeului și din 
cauza totală de îngrijire; astfel că întreţinerea lui ajunsese foarte 
anevoioasă şi nu mai îngăduia locuitorilor a se mai ocupă cu produ- 
cerea calului. 

Calul dobrogean nu mai eră o necesitate absolută, cum fusese 
altă dată, el ne mai servind decât foarte rar chiar pentru treeratul 
grânelor, în timp ce imensele păşuni cari erau pe vremuri se îm- 
puţinaseră din ce în ce mai mult până în 1916. Dacă din cauza 
acestora calul dobrogean a degenerat şi s'a împuţinat, nu însem- 
nează, după cum se afirmă uneori, că condițiunile de mediu, de 
climă nu sunt prielnice creşterii calului. Aceste condițiuni au fost 
aceleaşi şi în vechime și cu toate acestea se produceau cai mulți 

"şi foarte buni de călărie, DP
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Dacă prin situaţia ci Dobrogea se găsește pe aceiaș linie izo 
termă cu Japonia, Corea, Pekingul, Centrul Europei, Centrul 
Statelor-Unite, etc. şi dacă condiţiunile meteorologice -nu sunt 

aşa diferite de ale acestor localităţi, nu vedem pentru ce nu s'ar 
puteă produce cai de călărie în Dobrogea, când în majoritatea 

localităţilor aşezate pe aceiaș linie izotermă cu Dobrogea se poate 
foarte bine produce acest cal de călărie. Exemplul cel mai tipic 

ni-l dă Japonia, care cu câţiva ani înainte de răsboiul din 1914 
începuse să se ocupe serios cu producerea calului de călărie, curcind 

„rasa ei locală cu armăsari anglo-arabi. 
Dacă ne-am încercă să producem în Dobrogea cai masivi, 

de povară, de sigur că nu am reuşi, pentru motivul că condițiunile 
de mediu s'ar opune şi de sigur în seria generaţiunilor acești cai 
de povară își vor reduce talia. Dovada o avem cu caii basarabeni 

introduşi în Dobrogea; descendența acestor cai are o talie mai 

mică, însă mai multă vioiciune. Cât pentru producerea cailor de 

călărie cu o talie cuprinsă între 1,50—1,55 m., suntem convinși 
că Dobrogea se potriveşte admirabil, cu atât mai mult cu cât gă- 
seam și un material, iapa, cât se poate mai bun. Epele din herghe- 
liile -Pariano, Athanasof, Moţoi, Eremia Popa, cu făptura lor mai 
mult arăbească, constituia de sigur un bun material. 
- Judeţul Constanţa dispunea de un număr aproximativ - de 
6.000 epe bune de prăsilă. N'aveam decât să destinăm armăsari 

buni, apoi' să îngrijim și să hrănim bine produşii, să creăm de- 
buşee, şi atunci am fi putut cu siguranță produce cai de călărie 

şi tracţiune uşoară, de făptură mai mult arăbească şi cu un fond puţin 
comun. Pentru aceasta însă 'trebuiau să conlucreze două forţe 
unite : Statul şi particularul. 

Statul începuse să exercite în Dobrogea oarecare rol în ches- 

tiunea îmbunătăţirii calului. Astfel, în anul 1897, s'a înfiinţat la 
Constanţa un depozit de armăsari. Armăsarii erau în mare: parte 
de rasă anglo-arabă. 

In anul 1909, s'au răspândit în judeţul Constanţa peste 120 
de armăsari, cari au bătut aproximativ 3.500 de epe. Plecând tot 
din acest an, s'au înființat 26 stațiuni de montă bine organizate. 

In primăvara anului 1910, numărul armăsarilor din depozitul dela 
Constanţa a fost de 250, împărţiţi în 30 staţiuni de montă. Per- 
sonalul conducător al acestor staţiuni erau relativ bine pregătit, 
In: Dobrogea, Ministerul Agriculturii concentrase înainte da 1916 
toată activitatea sa ipică. De dorit ar fi ca Statul'să caute să cum- 
pere armăsari anglo-arabi mai mult din ţară, stimulând astfel 

crescătorul de cai. Judeţele din Dobrogea să prevadă fiecare cel
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puţin câte 30.000 lei aur în bugetele lor anuale. Prin personalul 
său: Statul să-şi deă socoteală de toate condiţiunile creşterii ca- 
lului în Dobrogea, să încurajeze înfiinţarea păşunilor artificiale, 
să încurajeze remonta cavaleriei, să mărească preţul remontei, să 
creeze depozite de mânzi. 

Din aceste multiple atribuţiuni, putem vedeă că rolul Sta- 
tului în chestiunea îmbunătăţirii calului dobrogean, este și foarte 
important şi foarte complex. Nu era de altfel timpul să ne mai 
gândim, căci ne luase și Bulgaria înainte. 

Particularul, proprietar de cai, are un foarte mare rol în che- 
stiunea producerii și creşterii bunului cal de călărie. El trebue 
să ştie că tot secretul îmbunătăţirii animalelor constă în hrană. 
Prin hrană, englezii, oamenii cei mai practici din lume, şi-au îm- 
bunătățit toate rasele -de animale. Filozofia îmbunătățirii ani- 

„Inalelor, ziceă BAUDEMENT, constă în arta de a hrăni animalele. 
Poate Statul să pue la dispoziţia proprietarilor cei mai de frunte 
armăsari, chestiunea îmbunătăţirii cailor nu va face un pas înainte, 
atât timp cât producţia acestor armăsari se va hrăni Şi întreținea 
în condiţiunile actuale. 

Proprietarii - trebuesc sfătuiţi prin conferinţe populare de 
rolul ce-l joacă o hrană bună asupra ameliorării animalelor. Este 
nevoe să se ştie odată pentru totdeauna că nu cu pae și fân de ca- 
litate rea se pot creşte cai buni şi voinici. Crescătorii de cai trebue 
să mai ştie că nu este bine să deă la prăsilă toate epele cu cusu- 
ruri ereditare, cum nu trebuesc puşi caii prea tineri la munci grele: 
Ei trebuesc să fie pătrunși de faptul, că un cal ca să devie bun şi 
puternic, trebue hrănit şi îngrijit cum se cuvine. 

Referitor la caii din Cadrulater şi în deosebi asupra celor din: 
jud. Silistra, d-l Da. P. PoPESOU-DArA 1) ne afirmă următoarele = 
;„Majoritatea 'sunt de rasă dobrogeană, cu o talie variind între 
1,25—1,35 m., maximum 1,40 m. Caii de ham, mai ales prin co- 
munele apropiate de Dunăre sunt de provenienţă rusească, talie 
mijlocie, de Don. Cu toată talia redusă, calul din Cadrulater este: 
mai vioi, având mult sânge arab, robust, iute, rezistent, cu picioa-- 
rele-bine făcute şi foarte rar atinsc de:oase moarte. Am văzut cai 

cari au făcut 3 zile pe rând câte 80 km. pe zi, fără să asude şi fără. 
să se simtă-obosiţi. Majoritatea sunt-la păr murgi,. fruntea. pătrată 
şanfrenul puţin teşit, ochiul mare, sporgent și vioi, ne arată pe: 

„moştenitorul aristocratului arab, însă degenerat, căci diferitele: 

  

1. Da. p. Pozescu- Daza: Report asupra creşterii vitelor în teri: crină 
cucerit, 1914,



191 

“regiuni ale corpului s'au depărtat de tipul rasei, nefiind selecțio- 

naţi şi fiind lipsiţi de îngrijirile apropiate unei rase de elită. De 

altfel se şi explică existenţa descedentului arab în aceste localităţi, 

pentrucă: înainte de răsboiul Ruso-Româno-Ture din 1877, erau în 
Bulgaria şi mai ales în Dobrogea o mulţime de Bei, Agi şi Paşi, 
cum de ex. la Rahman Ași-Klar Accadanlar, la Kurt-Bunar, Bei- 

Bunar, etc., cari iubitori de cai cum erau turcii, întreţineau pe 
moşiile lor, nenumărate herghelii de rasă arabă, de unde se răs- 
“pândea şi în masa populaţiunii, Astâzi chiar, în toate satele tur- 
ceşti din jud. Silistra, sunt mulţi turci mai bogaţi, cari au herghelii 
dela 20—60 epe fătătoare, cum am văzut în com. . Serighiol, plasa 
Turtucaia“. 

In ceiace priveşte modul de întreţinere al. acestor cai, d-l 

„Dr. P. Popgscu-DAra ne dă următoarele lămuriri : „Am: fost sur- 
prins când am văzut că epele de prăsilă, mai ales în satele turceşti, 

nu se pun niciodată la ham. Ele sunt păstrate numai pentru pro- 

ducerea mânzilor şi nici decum pentru altă muncă mai obositoare. 

Aceste epe, iarna ca şi vara, sunt lăsate în libertate — nu știu 

„ce este căpăstrul — prin păduri, pe dealuri, pe câmpii, aproape 
fără păzitor. In timpul iernci noaptea sunt ţinute afară — ca şi 
vara — sub o polată înconjurată cu.o perdea de scânduri sau: mă- 

răcini, iar ziua li se dă drumul în pădure unde pasc iarba şi frun- 
-zişul uscat, scormonind zăpada cu picioarele. Felul acesta de viață 
face ca aceste animale să fie foarte rezistente intemperiilor, să nu 

fie atinse de boale şi cât se poate de rustice. Această rusticitate 
şi rezistenţă se transmite prin. legea credităței cu multă preciziune. 
Caii de ham se bucură însă, de mai multă atenţiune din partea 
„proprietarului. Ei sunt ţinuţi la grajd în timpul iernei și răniţi 

„cu dughie, borceag, pac şi orz“. 

- “Din cele expuse mai sus, rezultă că materialul zootehnic :ca- 
balin din Cadrulater posedă calităţi de mare valoare, însă el era de 
talie mică-și de o greutate redusă. Pentru aceste două motive caii 

din Dobrogea Nouă nu corespundeau tuturor nevoilor plugăreşti, 

precum şi, acelora pentru satisfacerea tuturor necesităţilor armatei, 

adică nu găseam până la 1916 cai pentru muncile grele, pentru 
„cavalerie, artileria grea, etc. 

Se luaseră măsuri ca prin selecțiune, hrană intensivă, îngrijire 
mai bună, încrucişare cu armăsari apropiaţi de sângele acestui 

„cal autohton şi cari aveau totdeodată. o talie ceva mai ridicată 
să se îndrumeze creşterea cailor în vederea satisfacerii nevoilor 

atât. de ordin plugăresc, cât şi al apărării naţionale. Evenimen-
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tele din Balcani şi apoi răsboiul mondial, n'au dat răgaz ca rezul- 
tatele ce se aşteptau să se pună în evidență. 

e = 

După această escursiune în domeniul trecutului calului din 
Dobrogea până la 1916, să vedem acum cari erau caracterele acestui 
cal. Studiind cu atenţiune caracterele şi originea cailor din Do- brogea, îi putem împărţi în cinci tipuri : | 

1. Calul dobrogean propriu zis. 
2. Calul basarabean. 
3. +» mocănese sau transilvănean. 
4. ,, Deliorman. 
5. dobrogean curcit, 

| In clasificarea noastră nu am voit să deosebim calul dobro- 
gean în : Dobrogean turcesc şi dobrogean tătărăsc, pentru motivul 
că şi unul şi altul se aseamănă, și unul şi altul provin din aceiaş 
tulpină. | 

1. Calul dobrogean propriu zis nu este altul decât vechiul cal 
turcesc. Și într'adevăr, când. Statul român a luat în stăpânire 
Dobrogea, acești cai se găseau în posesiunea 'Tătarilor şi 'Turcilor, 
Ei îl aduseseră odată cu venirea lor în această provincie şi pro- 
babil îşi avea origina din Crimeia, De aceia, caracterele acestui 
cal sunt asemănătoare cu ale calului turcesc de odinioară. As- - 
pectul general ne arată proveniența lor orientală. Talia sa e mică : 
130—1,35 m., capul avână o făptură arăbească, fruntea lată, 
profilul său e drept, adeseori însă uşor convex. în regiunea frunţii,— 
aceasta e o influenţă a calului turcoman, —urechile sale sunt mici 
şi mobile, gâtul său e scurt și gros, iar greabănul bine așezat. Pieptul 
e adânc şi larg, spinarea scurtă, şealele lungi şi crupa cevă teșită. 
In general toate aceste regiuni sunt bine proporţionate între ele. 

- Membrele ioarte solide şi muşchiuloase, având o copită mică şi vâr- 
toasă. Părul îl au abundent. Aceşti cai se găsesc mai mult în comu- 
nele locuite de turci, ca bunăoară în plasa Mangalia âin judeţul Con- 
stanţa. Calul dobrogean propriu zis este, cu toată talia lui cam 
mică, un foarte bun cal de călărie, neobosit cursier, având o tena- 
citate și o viteză într'adevăr de admirat, întocmai ca şi calul ară- 
besc. Culoarea părului caracteristică calului dobrogean, este vâ- 

„nătă, ca-și la calul-arab. Caii dobrogeni propriu zişi sunt în stare 
să facă curse de fond pe distanţe foarte mari. 

„Doctorii de Snronorr şi 'T. de MoERDER în importanta lor lu- 
crare „Les races chevalines“, vorbindu-ne despre caii chirghi- 
zilor, se. exprimă în următorii termeni referitor la alergările ce 
fac aceşti cai;
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;xDar ceiace este mai important sunt cursele chirghizilor, cari 

de obicei au loc la diferite sărbători. Distanţele ce fac aceşti cai 
sunt enorme : 27, 32, 53, 64 kilometri deodată. Inainte de a în- 
cepe cursa, se alege juriul, din care o parte supraveghează por- 
nirea cailor, iar alia se duce la locul de destinaţiune şi observă 
ajungerea lor. Chirghizii concurenţi se așează în linie şi la un semnal 
dat fug cu caii lor... .« | 

Autorii mai sus citați ne descriu modul cum se! fac alergă- 
rile de cai la chirghizi şi ne fac cunoscut că ficeare chirghiz care 
alcargă cu calul său trebue să ajungă la destinaţiune, dacă nu vre 
să fie pentru totdeauna dezonorat. 

  

  
  

  

  
Fig. 56, — Cal tip de Dobrogea. După Prof. Dr. G. Maior. Î Pi 

4 

Dacă am insistat :puţin asupra curselor. chirghize,. moliviăl 
este că ele sunt aidoma cu cele dobrogene. La ori şi ce imare şăr- bătoare familiară, cum bunăoară botez, cuntinie, etc. turcii. şi 
tătarii organizează alergări de coi pe distanţe de, 30.—40 kiloinetri. 
Celui care ajunge întâi i se dă un dar a cărui valoare, este în raport 
cu bogăţia amfitrionului, Cei cari. riu 'pot să facă această . cursă 
sunt pentru mai mult timp obisctul distracţiunii celorlalți. Ceiace 
e important de văzut, este modul cum turcii și: tătarii. ştiu să-și 
antreneze caii lor.Ei îi acoperă cu o mulţime de pături, îi încing peste 
pântece cu nişte coloane largi, spre a înăduși şi pierde din grăsimea 

Filip şi Dumitrescu.— „Caii. 3
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grămădită în corp. Dacă turcii şi tătarii nu cunosc sistemul en- 
glezesc de antrenare, ştiu însă ine pe cel arăbesc şi suit destul 

de meşteri în a-l practică. Ministerul Agriculturii, voind, să-și dea 
socoteală de fondul calului dobrogean, a instituit la Constanţa 
curse de două ori pe an. Distanţa pentru cursa mare eră de 6.000 
metri. Această distanţă de 6.000 metri eră făcută aproximativ 
în 3 minute şi 2 secunde, ceiace face mai mult de 12 metri pe se- 
cundă, o vileză vertiginoasă pentru un cal cu o talie de 1 „30 m, - 

până la 1,35m. 

In anul 1899, pe ipodromul dela laşi au alergat pentru cursa 
de 8.000 metri : 2 cai pur sânge englez şi 3 cai dobrogeni. Invin- 
„gătorul acestei curse a fost un cal dobrogean, care a făcut 8.090 
meui în 10 minute, ceiace revine mai mult de 13 metri pe secundă. 

Această probă ne arată că pe distanţe mari calul dobrogean este 

un element foarte bun, După terminarea acestor: 8.000 de metri, 
examinat calul dobrogean, comparându-l cu cel englezesc, s'a 

constatat că respiraţiunea nu cră atât de deasă, iar tendoanele 
ncohosite. Aceasta probează că gradul de oboseală eră mult mai 
mic ca la calul de pur sânge englez și că acest cal dobrogean aveă 
mult fond. Cât priveşte fondul său, locuitorii din Dobrogea îl cu- 

nosc şi-l apreciază destul de bine. Ceiace în adevăr lipsește acestor 

cai este talia. Făptura ca şi fondul sunt arăbeșşti.: 

Cei mai buni cai se găseau în judeţul Constanta în comunele : 
-Gara-Omer, Gheringec, Tatlageac, etc., în plasa Mangalia 5. Din 
nenorocire numărul lor începuse să se micşoreze din ce în ce mai 
“mult încă din 1910, din pricină că turcii și tătarii nu se mai ocu- 
'pau aşa de mult ca altă dată, deoarece un adevărat debușeu 
activ pentru asemenea cai nu exista. O altă cauză mai poate îi 
şi faptul că locuitorii nu mai aveau absolută nevoe de un ase- 
menea cal. 

Ministerul Agriculturii, voind să stimuleze producţia calului . 

dobrogean, a înfiinţat la Constanţa un depozit de armăsari, curse, - 
expoziţii, etc. Mai deparie vom arătă părerile noastre asupra 
acestor dispozițiuni. 

2. Calul basarabean 2).—Soiul acestor cai se găseşte mai ales 
în comunele locuite de nemţii și rușii veniți din Basarabia, așa 

de exemplu în comunele: Carat-Murat, Cobadin, Două Mai, Os- 

man-Facâ, Cogelac, Tali-Verde, Atmagea, cete. 

  

1) 3 Ministerul Agriculturii a cumpărat dela locuitorul Ismaii Hagi Omer din co- 

muna: Cara-Omer, cătuna Danlu-ioi, doi armăsari dobrogeni, din cari unul anume 

Hasan, foarte frumos, a făcut monta la depozitul de armăsari din Constanţa, 

2) I-am dat această denumire pentrucă este originar din Basarabia.
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Calul basarabean nu este autohton Dobrogei, cl a fost introdus 
de nemți şi ruşi. Intre acest tip de cal şi cel dobrogean, există foarte 
mare diferenţă. Calul dobrogean are o talie de 1,30—1,35 m., pe 
când cel basarabean 1,55—1,60 m. Calul basarabean are capul 
nare, profil aproape drept, ochi mici, urechi cam mari şi cam blegi. 
„Atât pieptul, cât şi capul pieptului nu sunt aşa de desvoltate, grea- 
bănul e adesea suficient de ridicat, spinarea e lungă şi cam înşelată, 
având în general mai mult o făptură longilinie. Sapa în genere 
bună ; moţul, coama și coada cu peri abundenţi şi lungi. Membrele. 

  

  

    
  

Fig. 57. — Cal de Dobrogea. 

sunt mai puţin solide ca ale calului dobrogean şi adesea se văd 
„pe dânsele umflături tari şi moi. Articulaţiunile insuficient des- 
voltate, de asemenea şi tendoanele. Aa 

Calul basarabean este mult mai limfatic și mai moale ca cel 
dobrogean. A par 

Atât caii, cât şi epele, se întrebuinţează pentru munca câm- 
pului. Locuitorii nemți aduceau din Basarabia armăsari desti- 
naţi reproducțiunii. Ei au armăsâri comunali şi fiecare ţăran con- 

„tribue la cumpărarea -armăsarului cu o sumă mai mare sau .mai
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mică, în rapori cu numărul epelor de prăsilă. Această măsură, 
după părerea noastră, este una dintre cele mai bune, căci cu chipul 

acesta fiecare comună ar puteă avei unul sau doi armăsari cari, 

în adevăr, ar contribui la îmbunătăţirea cailor din acea comună. 
O chestiune interesantă, din punctul de vedere ştiinţiiic, este 

dacă caii din tipul basarabean, născuţi în Dobrogea, ajung sau 

nu la aceiaș talic, ca și cei aduși din Basarabia. Am căutat ca 

asupra acestei chestiuni să avem cât se poate mai multe aprecieri 

şi mai toţi locuitorii ne-au spus, că talia cailor basarabeni născuți 

„ în Dobrogea este puţin mai mică ca a celora importaţi, însă în schimb 

ci sunt mai puţin limfatici. Chestiunea reducerii taliei nu trebue 

să ne surprindă, ţinând seamă că în Dobrogea climatul este mai 

uscat ca în Basarabia 1); totuş, însă, această uşoară micşorime a 

taliei: nu trebue socotită ca un defect, ca o degenerare. 

Calul basarabean în Dobrogea se întrebuinţează la tracţiune ; 

cl putând fi bun şi pentru artilerie. 

* 3:- Calul mocănesc sau transilvănean. — Calul mocănesc de 

asemenea nu este autohton Dobrogei. EL se găseşte mai răspândit 

în comunele locuite de românii din Transilvania şi a fost introdus 

de ci. - 

Calul mocănesc din Dobrogea are absolut aceleași caractere 

ca şi cel din Ialomiţă, adică : talie mare, cap cam berbecat şi cam 

urât; sunt puţin armonici în formele lor, însă rezistenţi.. | 

Calul mocănesc din Dobrogea constitue un bun remont pentru 

cavalerie. - 

4. Calul Deliorman.— Se află răspândit în Cadrulater şi mai. 

cu seamă în partea de sud, unde populaţiunea de origină turcă 

se ocupă mult cu creșterea calului. 

Acest cal a căpătat denumirea de Deliorman, pentrucă în 

satele Deliormanului se află un mare număr de cai cu caractere 

şi aptitudini în mare parte asemănătoare. 

Calul Deliorman are obârşia din Equus Przwalski. 

PRoF. Da. AGRICOLA CARDAŞ 2) studiind în 1915 tipurile curate, 

indigene, a constatat următoarele. Capul e cam mare în raport cu 

“corpul — caracteristica raselor orientale primitive — însă el ec uscat, 

Profilul capului în partea nazală e drept şi berbecat puţin în cea 

inferioară. Gâtul e cam scurt, însă mușchiulos. Se prinde bine cu 

  

1) Mii departe vom stărui mai în detaliu asupra taliei cailor din ţara 
p 

nozstră. 

2) Paor. DR. AGRICOLA Cannaş: Materialul zootehnie din judeţele Durostor 

şi Caliacra, Academi! Română. 1915.
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pieptul. Greabănul înalt, lat și prelungit înapoi, pierzându-se pe 
nesimţite în spinare. Spinarea e scurtă și dreaptă. Crupa fiind la 
acelaș nivel cu greabănul sau ceva mai ridicată, e scută, înclinată, 
însă nu destul de'lată. Pieptul puţin proeminent, dar adânc şi 
lat. Membrele: solide, mușchiuloase și cu un aspect uscat. Cele 
dinapoi prezintă deseori „coate de vacă“. Pielea e subţire și elas- 
tică, având un păr scurt, fin şi strălucitor. Coama e lungă, moţul 
acoperă uneori şi ochii, iar coada e lungă, ajungând adeseori până 
la chişită. 

" Formele corporale ale Deliormanului corespund tipului calului 
de călărie şi tracţiune ușoară, posedând aptitudini asemănătoare 
cu ale calului dobrogean din Dobrogea Veche. Ei au aceiaș viteză, 
rezistenţă şi sobrietate. Imbunătăţirea lor începuse să se facă cu 
reproducători orientali, din rasa calului arab. Fiind un material 
zootehnic de mare valoare, ameliorarea sa se impune să se con- 
tinue. . | | | 

5. Cât privește calul dobrogean curcit, adică cel eşit din împreu- 
narea tipurilor din Dobrogea, el n'are aproape nici o conformaţiune 
sau, mai bine zis, este foarte defectuos :are un cap mare, picioare 
slabe, pântece desvoltate și piept strimt. Fiind astfel, se înţelege 
că un ascmenea cal, cu o făptură atât de disproporţionată, n'are 
nici o importanță. - Se 

lată în mod concis, însă precis, cari erau caracterele cailor 
din Vechiul Regat. Aveam în ţară şi cai bunişori, pe lângă mulţi 
cai răi şi degeneraţi. Important este să ştim cum să-i perfecţionăm. 

3) Herghetiile cele mai însemnale ce se găseau în Vechiul Regat 
până la 1916. — In partea istorică a calului românesc, s'a arătat 
că mânăstirile și boerii deţineau odinioară caii cei mai frumoşi. 

" Intradevăr, mânăstirile aveau înaintea sceularizării, mari. şi 
frumoase herghelii. Cine nu a auzit de renumiţii cai dela mânăstirea 
Neamţului, ce poseda cai de călărie și de trăsură ; precum şi de aceia 
cari se găseau la mânăstirea Căldărușani. Dar toate mânăstirile, 
fără excepţie, aveau herghelii şi tamaslâcuri de vite mari şi mici, .. 

Odată cu secularizarea averilor mânăstireşti, acest materiâl 
zootehnic de mare valoare -sa împrăștiat, iar rolul pe cate'l juca- 
seră mânăstirile în perfecționarea calului, încetează. i 

Dar, rămăseseră - boerii. Fiecare boer, arendaş sau proprietar 
avea câte o herghelie compusă din animaie, unele mai mândre ca 
altele. Creșterea cailor forma pe atunci una din ocupaţiiinile de căpe- 

"tenie ale agricultorilor români. aa i
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In Moldova şi mai ales în partea de nord, erau mult mai multe 

herghelii ca în Muntenia ; iar calitatea cailor cu mult superioară. 

Tipul arăbesc predomina în prăsila acestor herghelii, căci 

"reproducătorii masculi erau de făptură arabă. Nimeni nu între- 

buinţa, ca armăsari de prăsilă, cai de viţă rusească sau austriacă, 

pentrucă făptura lor nu se potrivea cu a epelor din herghelie. şi 

pentrucă, neavând făptură asemănătoare, nu puteau da produşi buni. 
_ Proprietarii hergheliilor încrucişau, dacă putem întrebuința 

aci acest cuvânt, 'epele lor cu armăsarul arab sau turcesc, pentrucă 
era multă asemănare între dânşii şi pentrucă o practică îndelun- 

gătă le arătase că produşii unor asemenea împreunări sunt nu se 

poate mai buni, mai voinici şi mai răbdători la muncă. Nici nu 

voiau „să ştie de alt soi de cai. 
In urmă, ci'au început să întrebuințeze ca reptoducători și 

din rasele anglo-arabe, orlof, englez, unguresc, nemţesc, etc. 

Printre cele mai de seamă herghelii în vechiul Regat am 

avut până la 1916... 

I. In jud. Dorohoi. — Una dintre cele mai celebre her ghelii, 

am putea zice cea mai celebră herghelie, care se găsea în Dor ohoi, 

eră a Prințului Moruzi, cunoscută nu numai în ţară, dar şi în stră- 

inătate şi mult apreciată, din cauza făpturii arăbeşti a cailor ceo 

compuneau. Armăsarii din herghelia Moruzi au fost răspândiţi 

pretutindeni și pretutindeni au servit ca amelioratori. | 

După informaţiunile pe cari le avem dela Prinţul Dimitrie . 

Moruzi, istoricul hergheliei se poate rezumă astiel : 

In anul 1820, herghelia a fost înfiinţată la Svoriştea, jcăcţul | 

Dorohoi, şi se cumpunea din mai mult de 100 de epe fătătoare de 

tipul curat moldovenesc şi din 4 armăsari arabi, de o frumuseţe 

uimitoare, cumpăraţi din Egipt, cu preţul de 2—3.000 galbeni fiecare. 

„In anul 1858, se găseau în herghelia Moruzi peste 600 cai şi fic- 

care cal se vindea cu 200—300 galbeni. Tot în acelaș an s'a trimis 

pe hipodromul dela Iaşi un cal din această herghelie, care la cursa de 

4.000 metri, a bătut un cal englezesc trimis anume . din Londra 

pentru această - cursă. 

„In 1868, herghelia a fost în parte vândută, iau în parte decimată 

de răpciugă ; aşa că în 1915 nimic nu se mai găsea din produșii 

acestei faimoase herghelii. 
In afară de herghelia lui Moruzi, se mai aflu în Moldova şi 

altele, aşa bunăoară hergheliile Ventura şi Brănişteanu, compuse 

din cai tot cu făptură arăbească şi foarte focoşi. Urme din prăsila 

acestor herghelii se mai vedeau până în ajunul răsboiului din 1916 

în Moldova, mai ales în hergheliile lui Stroici dela Manoleasa şi ale
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lui Urseanu dela Brăteni, jud. Botoșani. D-l general Dr. Veterinar 
P. Stavrescir găsea herghelia lui Stroici, „ca cca mai frumoasă her- 
ghelie din Moldova căci „în ea caracterele arăbeşti ale calului mol- 
dovenesc s'au păstrat mai bine ca ori under. 

Pela 1900 se aflau în herghelia aceasta armăsari de sânge 
englez şi anglo-arabi. Statul prin Ministerul de răsboi și-a procurat din herghelia lui Stroici mai multe exemplare între 1,49—1,54 m. înălțime la greabăn, pentru necesitățile cavaleriei. | 

Herghelia lui A. Pilat, din cătuna FHăneşti, pendinte de comuna „Sârbi, era compusă din cpe şi armăsari troteur-americani şi pur sânge englez. Proprietarul urmărea reproducerea calului destinat 
curselor. 

In afară de.aceste herghelii de scamă din jud. Dorohoi, mai aveam şi altele, printre cari semnalăm aceia a lui V. Lascăr dela 
Codreni. Aci se aflau 70 epe de prăsilă, din rasa moldovencască,cari s'au împerecheat apoi cu armăsari ungurești şi anglo-arabi, 

Importantă era şi herghelia lui Kaufman, ce avea 60 cepe moldovenești de prăsilă şi cari fuseseră curcite cu reproducători masculi din rasă Orlof. i ăi 
Ga herghelii mai mici aveam în jud. Dorohoi în comuna Coţuşea, 

-aparținând lui Văsescu; în comuna Desca, proprietatea lui Hector de Biurbiur, etc. Herghelia Văsescu poseda. 25-—30 cepe de prăsilă, Făptura corporală a acestor cpe era mai mult anglo-arabă. Aveau talia de 1,50—1,55 m,, erau bune pentru călărie, iar produşii obţi- -nuţi erau în genere bine conformaţi. Herghelia lui FI. de Diurbiur dela Desca avea 25 epe de prăsilă moldo-arabe, în timp ce herghelia „lui [. Spotaim număra ca matcă numai 20 epe moldovenești. 
II. In judeţul Botoşani, aveam herghelia Mavrocordat. Ea se atla în comuna Dângeni şi era înființată din anul 1897. Ca matcă 

a avut epe din tipul românesc şi unguresc. Armăsari pepinieri au 
îost : Pluto, din rasa lipițană; Seraky, jumătate sânge arab; 

- King-Nutwoord, de rasă americană şi diverşi anglo-arabi. 
Proprietarul, un foarte bun gospodar şi un profund cunoscător 

în -ale calului, îngrijea și îşi întreținea bine herghelia. Produșii „acestei herghelii în mare parte crau armoniei, Scopul ce se urmărea 
“cu această instituţiune ipică era producerea cailor destinaţi vân- 
zărci : fie pentru armată, fie la particulari. In rezumat herghelia Mavrocordat era bine îndrumată şi bine îngrijită. 

Herghelia fraţilor Goilav, din comuna Ringhileşti, înfiinţată în anul 1878 cu un număr de 65 epe de prăsilă, provenite din împre- unarea tipului moldovenesc cu cel bucovinean. Herghelia 'a avut la început 2 armăsari : EI-Bedavy, jumătate sânge arab şi Pluto, .
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din rasa lipiţană. Mai târziu a avut ca armăsar de prăsilă pe Nuage, 

cart era pur sânge englez. 
Caii din această herghelie aveau o talie de 1,50—1,55 m., şi 

deşi conformaţia lor corporală nu era atât de armonică, totuşi dată 

fiind, talia şi sobritatea acestor animale, se puteau întrebuința cu 

folos atât la tracţiune, cât şi pentru călărie. , 

Incepând de prin 1910, proprietarul hergheliei alegând cu mai 

multă grije epele de prăsilă şi având reproducători masculi dela 

Stat, produșii obţinuţi erau mai regulaţi ca forme. Scopul urmărit 

cra obţinerea calului necesar cavalerii. 

“Herghelia lui Urseanu dela Brăteni avea 30 cepe moldovenești, 

provenind din hergheliile Ventura și Brănişteanu. Fig. 49 ne înfă- 

țişează o 'apă de a lui Urseanu dela Mihălăuşeni. | | 

Herghelia locot. George Moruzi dela Buccegea avea cai pentru 

curse. 
Herghelia lui Cantacuzino-Paşcanu dela Salcia, unde se găseau 

35 epe de prăsilă şi care aveau aceiaş origină ca şi epele din her- 

ghelia lui Urseanu. 

Herghelia Alexandrescu, din comuna Guranda, era compusă 

din 10 epe fătătoare şi armăsari anglo-arabi şi ardenezi.- | 

Herghelia lui Țăranu, dela Costeşti, avea 25 epe moldoveneşti. 

In afară de aceste herghelii, se mai găseau şi altele, şi pe cari 

numai le menţionăm : herghelia lui Balș, Calimachi, Ciolac (vezi 

fig. 48), Codrescu, Cristescu, Fischer, Ianovici, Iosipovici, Miclescu, 

Tăut, Vernescu ; precum şi altele mai mici, însă fără nici o impor- 

tanţă. 
III. In jud. Suceava, astâzi jud. Fălticeni, am avut herghelia lui 

Cantacuzino-Paşcanu, în comuna Baia, înfiinţată în anul 1889. Se aflau 

60—65 epe de prăsilă. Primele epe proveneau din hergheliile lui 

Ghica Bragadiru şi Şuţu. Făptura acestor epe era curat moldove- 

nească. In urmă s'au introdus și epe bucovinene, astiel că produşii 

obţinuţi crau rezultatul curcirii rasei locale cu tipul bucovinean. 

Produşii acestei herghelii aveau o talie de 1,50—1,55 m. 

La început stau întrebuințat şi armăsari din Bucovina. In 

anul 1898 sau introdus în herghelie armăsari perşeroni, de tipul 

mic şi s'au împreunat cu epele existente, Scopul introducerii acestui 

tip de cal a fost ca, prin curcire, să se poată obţine cai buni şi pentru 

munca câmpului şi pentru tracţiuni mai grele. In diferite ocaziuni 

prof. N. FILIP a văzut produşii hergheliei Paşcani şi a constatat 

că ei erau foarte bine reuşiţi. Proprietarul, unul dintre cei mai buni 

agricultori şi crescători de cai din ţară, conducea herghelia după 

toate regulele zootehnice. |
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Herghelia lui Cantacuzino-Paşcanu se poate socoti printre 
cele dintâi în ţara noastră, înainte de răsboiul pentru întregirea 

neamului. Statul cumpăra în fiecare an mai mulţi armăsari pentru 

prăsilă din această herghelie. 

Herghelia Miclescu, din comuna Stolniceni, avea în trecut 

30 fătătoare, iar în ultimul timp efectivul scăzuse la 20—30 capete. 
Ele proveneau din tipurile : moldovenesc, unguresc şi huţan. S'au 

întrebuințat pentru curcire armăsari de pur sânge englez, printre 

cari vestitul Dalipan şi Ricardo, ce au făcut mult timp monta în 

această herghelie. 

Totalitatea produșilor her ghelici Miclescu întrunca condițiuni - 

foarte bune din punctul de vedere al conftormaţiunii şi la expoziţiile 

agricole dela Iaşi şi Bucureşti, au dat dovada calităţii şi fon- 

dului lor. 
Caii proveniţi din asociaţia acestor tipuri aveau un mers îru- 

mos, erau buni şi pentru şea și pentiu trăsură, bine conformaţi, cu 

o talie de 1,55 m. şi se asemăuau până la un punct oarecare cu hun- 

terul. Era una din hergheliile producătoare a cailor de lux, foarte 

frumoși şi de calitate superioară. 
Proprietarul hergheliei, priceput în chestiuni de creșterea 

cailor, desfăcea produsul herghelici lui atât la ofiţeri, cât şi la parti- 

culari. Statul a cumpărat deasemenea armăsari de prăsilă din her- 

ghelia Miclescu. 
In herghelia prinţului Sturza dela Cristeşti se aflau 80 epe fătă- 

toare din rasa Orlof şi un număr redus de troteur-american. Era 

condusă cu multă pricepere 'de N. Catargiu, care ajunsese să aibă 

în această herghelie exemplare de.o frumuseţe rară, ce se puneau 

în evidenţă atât din punct de vedere morfologic, al conformaţiunii 

corporale, cât şi din punct de vedere al antrenamentului, al mersului. 

IV. In jud. Iaşi se găsea herghelia lui Şendrea dela Frăsuleni.. 

"Ea era formată din epe de jumătate sânge englez. Frumoasă era 

şi herghelia Zarifopol dela Cepleniţa. 
V. In jud. Roman.—La Secueni era herghelia lui I. Temistocle, 

compusă din epe corci anglo-arabe. 'Tot în acest judeţ la Cârligi 
mai avea şi Zarifopol o herghelie, al cărui material era asemănător 
cu acela dela Cepleniţa din jud. Iaşi. 

VI. ăn jud. Făleiu— Herghelia Al. Săulescu, la moşia Cozia, cu 
epe de jumătate sânge. O parte din epele de prăsilă erau de origină 
de Don. Se întrebuinţau armăsari arabi şi armăsari de povară, 

dintre cari unii au fost daţi de Ministerul Agriculturii. 
VII. In jud. Baciu —Era herghelia lui Condopol la Valea Seacă, 

formată din epe moldoveneşti.
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„VIII. In jud. Putna — Herghelia lui Negroponte dela Mărăşeşti, 
avea cai de pur sânge, destinaţi pentru curse. 

" TX. În jud. Teeuei.—Se găsea herghelia lui Vidraşcu la Condră- 
hăeşti, formată din corci rusești. Apoi semnalăm aceia o lui Nestor 
Gincu dela Țigănești, 

X. In jud. Covurlui —Era renumită herghelia Prințului Leon 
Cantacuzino la Băleni, compusă din corci rusești. In timpul din. 
urmă această herghelie se mărise mult. Dela 20 epe ajunsese Ia S0 
epe jătătoare, Se adusese armăsari Orlofi şi se cbţinuse un tip de 
jumătate sânge, de mare valoare. Această moşie de peste 2.000 hec- 
tare, cu păşuni naturale bogate, arendându-se lui Pop şi Lăzărescu, 
aceştia au continuat să ţină herghelia. Cu tot dezastrul răsboiului. 
produs în această regiune de trupele ruseşti, tot se mai putea vedea: 
în anul 1918 şi 1919 un număr de vre-o 25 exemplare din această 
herghelie. Era un material zootehnie; de elită. Curând după expro- 
pierca moşiei, murind atât Ştefan Pop, cât şi prinţul Leon Canta- 
cuzino, epele au fost vândute la diverşi şi herghelia faimoasă de 
odinioară s'a spulberat. 

O altă herghelie de mare însemnătate a fost aceia a lui Nicu 
Cincu dela Diocheţi sau Drăgușeni. Matca sa era de 40 bucăţi şi 
formată din epe autohtone. In timpul din urmă adusese armăsari. 
bulonezi. Se obținuse cu epele îndesate din această regiune acci- 
dentată o herghelie de jumătate bulonez, ce s'a bucurat de o repu- 
taţie deosebită. Erau admirabili carosieri, şi în acelaș timp buni 
şi pentru muncile agricole. Un număr de peste 20 bucăţi rămă-, 
sese şi după 1918. 

Dar şi herghelia lui Nicu Cincu a dispărut odată cu expro- 
pierea şi vinderea restului de moşie rămas dela expropiere. 

XI. In jud. Brăila—Se afla Herghelia lui Dumilru Slamu în 
apropiere de oraşul Brăila, având 70 epe de origină românească și 
pe cari le împerechea cu armăsari anglo-arabi. 

Insemnată era şi herghelia fraţilor Panu dela Viziru, cari aveau 
60 epe de prăsilii. Se produceau aci curcituri ungurești. Infine, de 

provenienţă recentă înregistrăm herghelia d-lui Lucasievici, mare 

amator și cunoscător de cai, care cu toate greutăţile survenite din 
cauza răsboiului şi a reducerii terenului marii proprictăţi, caută să 

menţină la înălţime creşterea calului la moşia sa. 

XII. In jud. Râmnicul Sărat, aveam herghelia Şuţu, din comuna 
Slobozia. Istoricul acestei herghelii, aşa cum ni l-a făcut cunoscut 
însuși proprietarul, este următorul: herghelia datează din 1889. 
şi provine în mare parte. din epele aduse din herghelia lui Iorgu 
Radu dela Bârlad.
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Primul armăsar care a făcut monta hergheliei s'a numit Sultan, 
de origină arabă şi .de o făptură, se zice, foarte frumoasă. Mai în 

urmă, s'au introdus armăsari din Ungaria şi de Don. Făcându-se 

alegerea produșilor mai mult în spre făptura ungurească, s'au obţi- 
nut animale cari se asemănau mai mult cu tipul unguresc. | 

Etectivul hergheliei era în 1914 de 12 armiisari, 61 epe de prăsilă, 

16 armăsăruşi de 2 ani, 25 mânzi şi mânze, etc., în total cam 160—170 

capete. Caii din herghelia Şuţu erau bine confomaţi și aveau o 

talie medie de 1,45—1,55 m. 
Proprietarul, unul dintre inteligenţii crescători, îngrijea bine 

de animale şi le hrănea în mod raţioral. Epele, armăsarii, ca şi 
- produșii, stau vara în timpul zilci la păşune; în timpul nopței și 

iarna erau adăpostiţi în grajduri bine construite. 
Scopul ce se urmărea cu această herghelie era obţinerea calului 

de călărie cu un debuşeu atât de asigurat pentru armată şi pentru 
particulari. Se dădeau pentru monta publică anual 10—20 armăsari 
de prăsilă. 

O altă herghelie mai mică era în jud. Râmnicul- Sărat aceia 

a lui Lazăr Dumitru dela Gulianca, compusă din 35 epe de 

prăsilă de origină rusă şi ungurească, însă în care predomina 

sângele unguresc, 
Apoi merită atenţiune și herghzlia lui Lupaşcu dela Obilești, 

ce avea 21 epe locale, din părţile Buzăului şi pe cari le bătuse cu 

armăsari de Don. 
XIII. În jud. Buzău.—Una din celc mai însemnate herghelii 

particulare din ţara noastră până în 1916 a fost aceia a lui Alezandru 
Marghiloman. Ea a continuat să trăiască şi după 1916, refăcându-se 
şi căutând să-şi câştige locul de frunte în România întregită, după 
cum a ştiut să şi-l impună în România mică. Alex. Marghiloman fiind 

un mare amator și un iscusit cunoscător de cai, herghelia sa a fost 

una dintre puţinele ce s'au menţinut cu demnitate până anul trecut, 
când proprietarul său a închis ochii pentru totdeauna. După moartea 
sa, această herghelie urmează să trăiască mai departe, conform 

dorinţei fostului proprietar. 
Herghelia lui Alex, Marghiloman e cunoscută sub denumirea: 

de herghelia Albatros. Numirea de Albatros, dată hergheliei, pro- 
vine dela numele unui cslebru armăsar de pur sânge englez. 

Herghelia Albatros era formată din cai de pur sânge englez. 
Alex. Marghiloman a fost iniţiatorul sportului de cursc din România 

şi el s'a ocupat tot timpul vieţei sale cu creșterea calului de pur 

sânge englez destinat curselor.
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Herghelia e situată într'un pare din împrejurimile orașului 
Buzău. Creşterea cailor se face în parcuri aflate în apropierea vilei 
și a terenului destinat pentru antrevamentul cailor de curse, Unele 
din aceste parcuri sunt canalizate, astiel că ele erau în totdeauna 
verzi şi frumoase. 

La început herghelia era formată din cepe și armăsari 
autohtoni. | | | 

Pe la 1882 tatăl lui Alex. Marghiloman adusese la moşia sa 
reproducători masculi de pur sânge englez, destinaţi curcirilor. 
Dar herghelia de pur sânge englez începe să funcționeze abia pe la 
1839, iar primele naşteri, obţinute şi înregistrate în Stud-Book 
s'au produs în anul 1890. S'au importat în acest scop din armăsarii 
de pur sânge engiez din Franţa: Albatros” şi Villeroy. Amândoi, 
deși aveau o confomațiune corporală frumoasă şi cu toatecă obţi- 
nuseră premii de seamă în Franţa, ci nu făceau parte din cei mai 
de seamă reproducătosi de pur sânge englez. 

In anul 1892 a fost adus armiăsarul Sledge, din Bruce, dela 
depozitul de armăsari dela Pin — Franţa — care poate fi socotit 
ca unul din cei mai buni reproducători de pur sânge englez. El 
era mai stofat, mai plin şi nu atât de dolicomorf în formele lui cor- 
poraie. In Franţa câștigase premii de 50.000 franci aur. La noi în 
țară el creiase o varietate de seamă, mult căutată şi apreciată, întru- 
cât toţi produşii săi erau robuști, aveau o spinare ireproşabilă, bine 
legată şi picioarele foarte bune. 

Puţin mai târziu, în anul 1895 a fost adus armăsarul de pur 
sânge englez Goum. E! era asemănător lui Sledge şi câştigase în 
Franţa mai multe. premii în valoare totală de circa 50.000 franci 
aur. Totuşi, cei mai frumoși produşi obţinuţi erau aceia din Sledge. 
Pentru acest motiv s'a căutat să 'se păstreze în herghelie cele-mai 
bune epe obţinute din Seldge, cari au fost împerecheate cu doi repro- 
ducători de valoare, pentru a se reîmprospăta sângele. Aceştia au 
fost Contrelemps şi Solon, născuţi în anul 1897. Contretemps pro- 
venea din herghelia baronului de Rothschild şi se trăgea din Nicham 
şi Convallarie, cari la rândul lor posedau din sângele lui Hermit, lui 

* Wellingtonia şi a lui Barcaldine; ramuri renumite şi reputate, ce 
contrază pzintre cele mai de seamă ale calului de pur sânge englez. 
Solon aparţinea. hergheliei lui Gaston Dreyfus. Tatăl său fusese 

Saint-Damien, care câştigase marele premiu Cheri la Paris, iar 
mama sa Sagesse. Solon poseda deci sângele unei ramuri a purului 
sânge englez Saint-Simon, ce era foarte căutat pentru calităţile sale. 
Desigur, acești doi armăsari din urmă sunt superiori lui Sledge 
şi Goum.
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Alex. Marghiloman, cu Loate că avea -armăsarii necesari pentru 

monta epelor fătătoare — fie cumpărându-i de peste graniţă, fie. 

din producţia propriei sale herghelii — totuși neputând achiziţiona 

un număr mai mare de reproducători de cea mai însemnată valoare, 

trimetea în străinătate unele din epe, spre a îi bătute de tei mai 

celebrii -armăsari de pur sânge englez. . 

Toate acestea ne arată că proprietarul hergheliei Albatros 

făcea toate sacrificiile posibile, spre a obţine produşi cât mai reuşiți. 

Epele din herghelia Albatros au fost aduse din Anlgia şi Franţa. 

Printre ele unele erau de origină foarte nobilă şi anume : Sagrace, 

Lavigie, Polenta, Elise şi Mortadela. Una singură a îost importată 

din Austria, numită Pajtasn6, care se trăgea din Buccanneer şi s'a 

pus în evidenţă. printr”o fecunditate deosebită. 

“Mânzii şi mâuzele produşi în herghelie, în mare parte foarte 

frumoşi, au fost destinaţi unii pentru curse, iar alţii pentru vânzare. 

S'a vândut şi Statului armăsari şi epe de părsilă. Datorită acestui 

fapt, herghelia dela Albatros a jucat un rol.de seamă în ţara noas- 

tră. Astfel fraţii Seceleanu din jud. Ialomiţa au avut ca reprodu- 

cători în herghelia lor pe Sledge,. Sir Walter, Eric şi apoi pe 

“Spătar. Printre reproducătorii masculi produşi şi vânduți cităm 

pe: Paradoz, lui Zarifopol din jud. Roman; Sa Grandeur, lui C. 

C. Vernescu din jud. Dorohoi; Pic, prinţului Barbu Știrbey din 

jud. Ilfov; Melinguc, lui Dinu Golescu din jud. Teleorman ; Pri- 

mar, lui Mavrodin din jud. Brăila ; Ardeal, lui Gherorghe Cantacu- 

zino din jud. Prahova; Cioban, Cobzar, Argeş, Edwin, Vinlilă-Vodă, 

Le Vengeur, Ministerului de Răsboi; Monrose, prinţului Moruzi, 

ete, ete. Numărul epelor vândute a fost şi mai mare. | 

Grajdurile boxe unde sunt adăpostiţi caii pot îi luate ca model, 

atât din punctul de vedere al dispoziţiunii, cât şi din al curățenici, 

Sunt parcuri pentru fiecare iapă fătătoa:e, cum de asemenea sunt 

boxe pentru caii cari se antrenează. 

| La herghelia Albatros mai există o boxă numită „Materni- 

tatea“ un fel de spital, unde epele pline, cu 2—3 zile înainte de a 
făta, sunt aduse spre a putea fi observate mai bine. In această mater- 

nitate epele se ţin câteva zile după ce fată şi în urmă sunt duse în - 
hoxele şi padocurile respective. 

In această herghelie se găsea până în ajunul răsboiului din 1916 

aproximativ 20 epe de prăsilă, din rasa pur sânge engleză şi anume 
din ramurile cele mai nobile ale acestei rase. | 

Ca he ghelie de pur sânge englez, precum. şi ca îngrijire şi hrană 
dată produşilor şi epelor, pepiniera Albatros putea şi „poate chiar 

să rivalizeze cu cele mai bune din străinătate.



206 
  

XIII. Jud. Ialomiţa. —-Herghelia fraţilor Seceleni din comuna Măr- 
culeşti, se considera ca una din cele mai bune herghelii din Vechiul. - 
Regat. 

Deşi herghelie veche, a fost însă reorganizată în anul 1898, 
când s'au cumpărat şi adus din Rusia o sută de epe de Don. Her- 
ghelia se compunea din : epe de Don şi epe româneşti de pe Bărăgan, 
alese din hergheliile lui Niculae Sandu Popa, Ştefan Moldoveanu, 
Sulică şi Radu Ionescu, 

Armăsarii erau de viţă engleză și anglo-arahă, daţi de Minis- 
terul Agriculturii. 

In timpul verii herghelia se ţinea la pășune, i iar iarna în graj- 
duri. Produşii de jumătate sânge englez şi jumătate sânge anglo- 
arab erau în mare parte bine conformaţi, viguroşi şi rustici, cu toate 
că talia lor nu era așa de mare. Scopul înființării acestei herghelii 
a îost producerea calului de călărie şi de tracţiune uşoară, a acelui 
cal cu o făptură mai frumoasă, mai elegant, care să sc poată vinde 
pe un preţ mai mare. 

In anul 1909, din herghelia Seceleanu, Statul a cumpărat 50 
eai pentru remontă. Ministerul de Agricultură cumpăra de: aci 
aproape anual armăsăruşi pentru depozitele sale. 

Îndrumarea acestei herghelii era bună, căci inaterialul ceapă 
era bine ales şi bine conformat. Proprietarii nu s 'au dat înlături dela 
nici un sacrificiu. . 

Dacă selecţiunea și hrana tineretului ar îi fost mai bună, desigur 
că herghelia fraţilor Seceleni, ar fi dat rezultate și mai bune. 

Herghelia lui Nicolae Sandu Popa din comuna Cegani, era 
compusă din 80 epe de rasă românească, tip mocănesc. Armăsarii 

erau de rasă engleză şi anglo-arabă. 

Istoricul hergheliei după deelaraţiunile chiar ale lui Nicolae 
Sandu Popa, se poate rezuma astfel: 

Herghelia data mai bine de 120 ani—în anul 1914 — şi era 

formată din cepe mocăneşti curcite cu armăsari din Basarabia. 
Reproducătorii masculi de făptură basarabeană au fost întrebuințaţi 
la această herghelie până puţin înainte de răsboiul pentru întregirea 
neamului, când s'au introdus reproducători anglo-arabi şi englezi. 
Herghelia lui Nicolae Sandu Popa era socotită ca una din cele mai 
bune” și din cele mai mari herghelii din Ialomiţa. Se afirmă că 

odinioară produșii acestei herghelii se trimeteau în mare număr 
în Austro-Ungaria. | 

In timpul verii, epele şi produşii lor erau ţinuţi la păşune, iar 
iarna erau hrăniţi cu pae şi fân. Tineretului nu i se da grăunţe 

până când se începea dresarea.
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Caii produşi în această herghelie erau voinici, aveau talia 

„reglementară și erau rezistenți. Proprietarul vindea produşii her- 

ghelici şi armatei, cu preţul de 500 lei aur bucata. Coinisiunea de 

remontă găsea că aceşti cai aveau capul cam mare, fără ca să 

ţină socoteală că picioarele lor erau de oţel. Societatea de tramvac 

din București a cumpărat un număr însemnat de cai din această 

herghelie, apreciindu-i. pentru fondul lor şi pentru talia lor destul 

de ridicată. | 

Din herghelia lui Nicolae Sandu Popa se putea vinde anual 

până la 50 de cai. Dacă proprietarul ar îi ştiut să prepare și să pre- 

zinte mai bine caii pentru vânzare, ar fi făcut desigur afaceri şi mai 

rentabile. | 

Herghelia lui Radu Ionescu dela Feteşti era una din marile 

herghelii aîlate în jud. Ialomiţa. Se aflau aci circa 120 epe de pră- 

silă ialomiţene şi ungureşti. 

Herghelia lui Sulică dela Ograda se compunea din 80 epe de 

prăsilă ialomiţene. ” 

Herghelia lui Poenaru dela Poiana, avea 30 epe corci de ialo- 

miţa, ruseşti şi englezeşti. ” 

Herghelia lui Gheţu dela Cosâmbeşti număra 35 epe ialo- 

miţene. 

Herghelia lui Pop:scu dela Malu avea 25 epe ialomiţene. 
Herghelia lui V. Mallezeanu din comuna Stelnica era compusă 

din 50 epe ialomiţene și ungurești, având 2 armăsari englezi. Această 

herghelie era înfiinţată cu puţin înaintea răsboiului, în anul 1903, 

însă era foarte bine întreţinută. Proprictarul, iubitor de cai, îşi dădea 

toate silințele ca această .instituţiune să dea cele mai bune roade. 

XIV. Jud. Constanţa.—Herghelia fraţilor Aloţoi. Fraţii Moţoi, 

români din Transilvania, după ce se stabiliseră mai întâi în Basa- 

rabia, au trecut după răsboiul din 1677—78 în Dobrogea, comuna 

- Taş-Punar (Taș=pialră, Punar=puf) cătunul Chior-Cişmea, plasa . 

Medgidia. _ 

Herghelia avea o vechime de peste -10 ani în ajunul răsboiului 

din 1916. Caii obţinuţi din aseastă herghelie proveneau din epe 

transilvănene curcite cu basarabene. Ei aveau o talie de 1,55—1,60 

m., deci satisfăceau din acest punct de vedere exigenţele cerute de 

armată. Formele corporale ale acestor produşi nu erau atât de îru- 

moase. Astfel, capul lor era cam mare şi cam berbecat. Totuşi excep- 

tând oarecari defecte de estetic, caii hergheliei Moţoi erau robuști și 

rezistenți. 
Proprietarii herghelici începuseră în Limpul din urmă să aleagă 

mai bine epele și înlocuiseră armăsarii ungurești prin anglo-arabi.



„In herghelie se găseau mai mult de 100 epe fătătoare. Epele, 
ca şi produşi, erau ţinuţi în cea mai mare parte a anului în plin aer, 
supuși tuturor intemperiilor, fapt care explică robustitatea Şi soli- 
ditatea lor. | 

Caii din herghelia îraţilor Moţoi crau cumpăraţi şi de Stat 
şi de particulari, pe preţul de 400—500 lei aur bucata. Ei erau 
întrebuinţaţi mai mult de călăraşii cu schimbul. 

Herghelia Pariano din comuna Hasancea era considerată ca 
una din cele mai bune herghelii ale judeţului Constanţa. 

„ “Proprietarul acestei herghelii, om inteligent, inginer agronom, 
absolvent al Institutului agricol dela Gembloux, adunase cpe din 
adevăratul tip dobrogean şi spre a le mări talia produșilor, le-a 
curcit cu armăsari englezi şi anglo-arabi. Reproducătorii englezi 
se aseminau prin formele lor mai mult cu făptura arăbească. Pro- 
dusul unor asemenea inteligente curciri n'a putut fi decât bun. 

Produșşii hergheliei Pariano la expoziţiile din Constanţa, ca şi 
la alergările de cai din această localitate, au obţinut întotdeauna 

„cele dintâi premii, 

Caii hergheliei erau apți și pentru 'călărie şi pentru trăsură. 
Exemplarul se vindea cu preţul de 500—800 lei aur. Mai mult 
stimul din partea Statului cra absolut necesar, pentru a da un 
imbold mai accentuat acestei iniţiative particulare. Herghelia în 
ultimul timp a suferit mult din cauza durinei. 

Herghelia lui Stoian Avram dela 'Techir-Ghiol, avea 40 epe 
de prăsilă dobrogene. 

. Herghelia lui Penciu Atanasof din cătunul Mahometeea, co- 
muna Hasancea, număra deasemenea 40 epe tătătoare, de tip dobro- 
gean. Talia cepelor și a produşilor era de 1,40—1,45m., aveau capul 
trumos, picioarele bune, copite solide și făptura corpului în general 
cra arăbească. Proprietarul hergheliei avusese înainte un armăsar 
arab, ce:ace ne explică asemănarea epelor sale cu tipul arab. Her- 
ghelia Penciu Atanasot era considerată ca o bună herghelie şi dacă 
epele s'ar fi împreunat cu un armăsar anglo-arab ş ar îi fost mai bine 
selecționate, desigur că şi produşii ar fi avut otalie mai mare și poate 
ar îi îost în general mai îrumoşi. 

Ilerghelia lui Ivan Penciof: se găsea în acelaş cătun unde se 
afla şi herghelia lui Penciu Atanasof, având. 20 epe de prăsilă, în 

aceleaşi condițiuni de conformaţie ca şi ale lui.Penciu Atanasof, 
Herghelia fraţilor Giurgea dela Dilmircea număra 50 epe dobro- 

gene. 

Herghelia lui Hagi-Suna-Seid-Mehemet dela Karabaca, era 

compusă din 45 epe de prăsilă de tip dobrogean. Proprietarul, iu-
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bitor şi cunoscător priceput în creşterea calului, selecţiona cu îngri- 

jire epele şi obținea produşi de valoare, ce posedau caracterele tipu- 

lui dobrogean. 

Herghelia lui Ilagi-Deblei-Azap dela Osmancea, avea 40 epe 

de prăsilă, tot de tip dobrogean. 

Herghelia lui Murtaza-Beilula dela Biul-Biul se compunea 

din 35 epe dobrogene, reprezentând tipul calului dobrogean. 

Hergitelia lui Manolescu se afla tot la Biul-Biul şi avea un număr 

de 30 epe de prăsilă dobrogene. 
Herghelia lui Sorescu Marlin. o găseam deasemenea la a Biil-Biul, 

însă ea nu cra compusă din epe dobrogene, ci din 30 curcituri cu 

unguresc. 
Herghelia lui G. Solacolu din comuna “Biul-Biul, cu 20 epe 

fătiătoare, făptură dobrogeană curcită cu ungurească. Armăsarii 

întrebuinţaţi au fost din rasa anglo-arabă. Produșii hergheliei erau 

mărișori de talie, focoşi şi bine conformaţi. ” 

Herghelia lui A. Solacolu din comuna Murtatlar, era compusă 

din epe de jumătate sânge. Proprietarul se ocupa mai mult cu 

producerea cailor destinaţi tracţiunii. In acest scop, Statul î îi acorda 

anual un armăsar din rasa ardeneză. , 

Herghelia lui Enache Andrei dela Gocargea avea 40 epe dobro- 

gene. Produşii erau bine conformaţi şi reprezentau tipul dobrogean. 

Herghelia lui V. Constantin dela Enigea, compusă tot din 40 

epe de prăsilă dobrogene, însă cari în urmă s'au împerecheat -cu 

armăsari streini, producând corci dobrogeni. 

Ierghelia lui Suditu ta IKara-Durat număra 50 cepe fătătoare 

şi cari proveneau din vechea şi renumita herghelie a lui Hagi Moscu. 

Herghelia lui [Hagi Stoian dela Casincea se compunea din 40 

epe dobrogene. 
Herghelia lui Arghiropol la Mangalia avea 30 epe fătătoare 

dobrogene. 

Herghelia lui Cadâr-Ali-Asar dela -'opraisar, herghelia lui 

Hagi-Abdul-Aman dela Iasi-Doliuc şi herghelia lui Mehemet Mus- 

tafa dela Hagilar, numărau toate câte 25 epe de prăsilă dobrogene, 

cari reprezentau bine acest tip. ” 

Ilerghelia lui Sasu dela Kaugagi era compusă din 30 epe ce 

proveneau din herghelia lui Hagi Moscu. Aceste epe se asemănau 

mult cu acele ale lui Suditu dela Kara-Durat şi cari proveneau tot 

-din herghelia lui Hagi Moscu. 

Ilerghelia lui Iagi-Suna-Seit-Mehemet dela Kertic-Punar era 

una dintre cele mai de seamă. Ea se compunea din 40 epe dobrogene, 

pine conformate şi ele erau bine îngrijite şi hrănite. 

Filip şi Dumitrescu. — „Caii“.
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Ierghelia lui Curtagi dela Agigea cu 30 epe dobrogene, her- 
ghelia lui Stanciof dela Gheringec cu 30 epe dobrogene, herghelia 
lui Ivan Pencioj dela Mahometcea cu 25 epe dobrogene și herghelia 
lui Neicu Stoian dela 'Techir-Ghiol cu 20 epe dobrogene, erau dea- 
semenea printre cele mai bune herghelii, unde se putea găsi tipul 
calului dobrogean. . 

Herghelia lui Văleanu dela Enigea cu 35 epe, herghelia lui 
Ahmel-Hagi-Alil dela Erebiler cu 25 epe, herghelia lui Ismail Sulei- 
man dela Erebiler cu 25 epe şi herghelia lui Opran dela Amzalia cu 
30 epe ; toate acestea se compuneau din corci dobrogeni cu ungureşti. 

Din situaţiunea judeţului Constanţa, rezultă că aci creşterea 
calului se bucura de o deosebită atenţiune din partea agricultorilor. 

XVI. In jud. Prahova se aflau următoarele herghelii mai Însem- 
nate : E 

Herghelia lui G. Gr. Cantacuzino dela Măgureni, se compunea din 
30 epe de prăsilă. Ele proveneau din încrucişarea epelor românești 
din regiune, cu armăsari anglo-arabi. 

Herghelia lui Hariton dela Ciorani se compunea din epe frumoase 
de prăsilă, bine selecţionate, însă ele aveau aceiaş proveniență. 

| XVII. In jud. Iliov. — Herghelia d-lui Ing. agronom I. C. Berceanu 
din comuna Ștefănești, înfiinţată în anul 1908, se compunea din 22 
epe jumătate sânge englez. Proprietarul cunoscător în creșterea 
calului, obținea produși din ce în ce mai unitormi şi mai buni. Dintre 
produșii acestei herghelii s'au vândut şi Ministerului de Agricultură, - 
precum și Ministerului de Răshoi In deosebi aceşti produşi erau buni. 

* pentru cavalerie. : | 
Herghelia Blaremberg înfiinţată la Paşcani în anul 1870, e una 

dintre cele mai vechi.» Aci s'a crescut calul arglo-arab. Materialul 
de aci a servit pentru întemeerea hergheliei naţionale în 1874. | 

Cu creşterea cailor se ocupa deaproape în acest judeţ un număr 
destul de însemnat dintre marii proprietari, cum erau d-nii Nicu-- 
lescu Dorobanţu, Gh. Cipăianu, Dinu Stolojean, etc. 

XVIII. Jud. Vlaşea. —IJerghelia-lui Barbu Grăjdănescu dela 
Buleanca de jos, număra 40 epe de prăsilă corci de jumătate sânge 
englez, . ” 

XIX. Jud. Muscel. —Aci se aflau următoarele două herghelii re-. : 
numite : | 

a) Ilerghelia lui Baştea dela Rucăr, ce avea 40 epe de munte 
din regiune, bine selecţionate, îngrijite şi hrănite. Produşii obţinuţi 
în această herghelie erau bine confomaţi, legaţi şi frumoși, repre-- 
zentând tipul calului de munte ameliorat. Statul a cumpărat mai 
mulţi produşi din această herghelie pentru necesităţile armatei şi în.
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deosebi pentru bateriile de munte, unde s'a constatat că acest tip 

face serviciul mult mai bine decât alţi cai şi chiar de cât catârii. 
b) IIerghelia lui Năstăseanu dela Rucăr era compusă din aceiași 

cai ca şi aceia a lui Baștea. Singura deosebire era că aceastaa lui 

Năstăseanu se compunea numai din 25 epe de prăsilă. ” 
XX. Jud. Romanați. —I/erghelia lui M. Mărăscu dela Gustăvăţ, 

număra 15 epe de pur sânge englez. Această herghelie poate fi 

considerată ca a doua de pur sânge în ţara noastră, după Albatros, 

având în vedere atât vechimea ci, cât şi produşii de valoare ce 

s'au obținut şi pentru cari amintim calul Eol, care în anul 1898 a 

câștigat Derbiul în ţara noastră. 

XXI. Jud. Dolj.—/Ierghelia lui Cioclea dela Desa număra 20 

epe provenite din încrucișarea tipului local cu nemţesc,. - 

Tot ca herghelii mai mici, se găseau în ţară următoarele : 
Herghelia lui Niţă Coman, din jud. Constanţa; herghelia lui 

Paraipan, jud. Constanţa; herghelia lui Gheorghe Popa, jud. - 

Constanţa ; herghelia lui Moldoveanu, jud. Ialomiţa; herghelia 
lui Cantacuzino-Paşcani, jud. Roman; herghelia lui Lupescu, 

jud. Râmnicul-Sărat ; herghelia lui Golescu, din jud. 'Teleormari; 
a lui Popa 'Taftă, din jud. Putna, etc., etc. 

+ 
, că * 

In afară de aceste herghelii mai aveam și. herghelia Societăţei 

Dacia, acelea ale Domeniului Coroanei şi ale Statului. 

Herghelia Socielăjei Dacia dela Drăguşeni, se compunea din 

- 30 epe ungureşti, iar armăsarii necesari pentru monta lor era din 

acei ai Statului. Herghelia fiind de puţin timp înfiinţată înaintea , 

răsboiului din 1916, wa avuttimpul material să'şi pună în valoare 

produşii. 
Herghelia domeniului regal Broşteni era. compusă din 15—20 

-epe de prăsilă, făptură de munte. In herghelie se aflau armăsari 

anglo-arabi cumpăraţi din Bucovina în anul 1905. Această herghelie 

avea înainte mai multe epe şi un armăsar arab. 

Herghelia de pe domeniul Coroanei Segarcea, jud. Dolj. Admi- 

nistraţia domeniului înființase în anul 1901 o herghelie, care ajun- 

sese să numere până la 200 capete. i 

Matca hergheliei o formau epe : ungurești, arabe, anglo-arabe, 

şi de povară. Armăsarii erau : englezi, arabi, Nonius şi Ghidran. 

In anul 1915 Ministerul Agriculturii a dat pentru montă armăsarul 

St. Bel. 
La herghelia domeniului Coroanei sunt cele mai sistematice 

şi mai igienice instalaţiuni, asemănătoare cu cele din Ung aria.
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Piodușii erau selecționați și bine îngrijiţi. Administratorii cari s'au 
perindat la domeniul Segareca ; Florian Davidescu, d-l E. Medianu 
şi d-l 1. Popovici, secundaţi de d-nii Simion Comârzan și Gheorghiu, 
toţi ingineri agronomi, oameni harnici şi pricepuţi, au pus multă. 

“pasiune ca această herghelie să se perfecționeze din ce în ce. Şi 
întradevăr reuşiseră. Grupurile din această herghelie erau separate 
pe rase şi cetăți. 

Scopul herghelici de pe domeniul Coroanei Segarcea era în 
primul. rând de a îmbunătăţi calul țărănesc şi de a produce calul 
necesar muncilor agricole.. Apoi, de a produce cai pentru călărie și 
cai de lux. 

Modul cum era îndrumată herghelia, selecțiunea ce se practica, 
modul cum se hrăneau caii, sacrificiile ce se făceau, pasiunea ce se 
punca, îndrituia pe Prof. Dr. N. Filip să socotească această her-- 
ghelie ca cea dintâi din Vechiul pogat i înainte de răsboiul din 1916, 
Şi într'adevăr aşa era. ! 

Căci, rolul cel mare pe care îl avea această herghelie, era îm-- 
bunătățirea calului țărănesc pentru necesițăţile plugăriei. 

e 

Comentarii asupra hergheliilor din Vechiul Regal până la 1916. 
Cunoscând lipsa aproape completă a cailor buni în ţară—căci 
numărul cailor buni din hergheliile amintite mai sus era neîn- 
semnat faţă de populaţiunea cea mare a ecvinelor—este firesc 
să ne întrebăm: care cra cauza? Cercetând cu deamănuntul 
motivul, îl vom găsi în parte datorit şi relei conduceri a unora 
din he gheliile particulare şi chiar în indiferența majorităţii ma- 
rilor proprietari. 
„In ce priveşte herghelia, fie ca a Statului, fie particulară,. 

ca să poată da roade buue, trebue în principiu să satisfacă mai 
multe deziderate. Cele mai însemnate din aceste deziderate sunt 
următoarele : i 

1. Epele de prisită, ca şi armăsarii de reproducție, irebuese 
să fie continiu aleși şi lipsiţi de ori şi ceviţiu de conformaţie sau boală 
ereditară. Acest principiu zootehnic sănătos era trecut cu vederea 
„de: cei mai mulţi dintre proprietarii hergheliilor. Că se practica. 
selecţiunea ici colea de câte un proprietar mai ştiutor şi mai sâr-. 
guitor, nu însemna mare lucru. Mulţi, foarte mulţi din-ei, nu se 
interesau prea mult de o asemenea alegere, și din ştiinţă sau ne-. 
ştiinţă, lăsa ca totul să meargă mai mult la voia întâmplării. In 
asemenea cazuri, cu siguranţă, nici produşii nu puteau fi cum trebue: 
și în consecinţă nici debuşeul produșilor hergheliilor nu putea.
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îi asigurat. Desigur, cumpărătorul era mai exigent ca în trecut și 
vânzătorul inteligent trebuia să facă totul pentru a satistace cerinţele 

cumpărătorului. Numai astfel se putea merge înainte şi numai 

astfel capitalul angajat în cai putea fi rentabil. 

La hergheliile particulare din Ungaria, în fiecare primăvară 

se făcea cea mai minuțioasă alegere a epelor de prăsită, ca şi a armă- 

sarilor de reproducție. Tot ce era defectuos, cenu corespundea unui 

scop urmărit, se elimina din herghelie; aceiaş alegere se făcea 

şi la produşi. De aceia hergheliile din Ungaria din an în an se per- 

fecţionau, pentrucă din an în an matea este mai bună. 

Unii proprietari dela noi din ţară alegeau numai armăsarii 

de prăsilă, crezând că un armăsar bun dă naştere produșilor bine 

contormaţi,: chiar în cazul când se împreunau cu epe defectuoase. 

Aceasta este o greşeală ştiinţifică nepermisă, greşeală care s'a comis 

altă dată şi în alte țări. Dacă s'ar adeveri că la procrearea unei noi 

"fiinţe, numai masculul joacă rol, nimie mai logic decât să alegem 

numai armăsarul. Cum însă se ştie pozitiv că fiinţa procreată moşte- 

neșie caractere, ca și defecte, dela amândoi reproducătorii, urmând 

să moștenească mai multe dela acela a cărui putere de transmitere 

este mai mare, şi cum nu în totdeauna armăsarul. predomină în 

transmiterea caracterelor, este mai mult decât firesc, ca să alegem 

cu aceiaş băgare de sezmă şi armăsarul şi iapa, căci numai atunci 

vom avea mai mulţi produşi buni. De acest învățământ zootehnic 

trebuia să se convingă proprietarii hergheliilor din ţară, altfel este 

un nonsens şi se lucrează în totdeauna greşit. A ţinea într'o her- 

ghelie epe defectuoase, aşa cum se găseau în unele her ghetii din 

ţară, însemnează a se face cheltueli zadarnice, deoarece ele rămân 

în totdeauna într'o stare primitivă. Asemenea herghelii primitive 

nu pot să renteze, pentrucă maria produsă este i în condițiuni foarte 

inferioare. 
După declaraţiunile mai tuturor proprietarilor de herghelii 

din ţară — făcute până în 1916 —reese cam acelaş lucru: ssnu 

mai merge, nu mai pot ţinea herghelii, căci fac cheltueli prea mari 
şi n'am nici un profit. Nici Statul, şi nici particularii nu cumpără 

cai, sau dacă cumpără, oferă preţuri derizorii“. Cercetând mai 

deaproape dacă aceşti proprietari de herghelii alegeau epele și 

armăsarii aşa cum trebuia, aşa cum se face și aiurea, constatăm 

că ei dădeau din umeri, ca şi cum acest lucru n'ar avea nici 0 im- 

portanță. Mulţi din ci se mulţumeau să aibă în herghelie epe cât 

mai multe, c'or fi bune de prăsilă, c'or fi rele, puţin interesează, 

să fie multe. Pare că numărul ar fi fost singurul punct impor- 

tant în chestiunea rentabilităţii acestor herghelii.



214 

  

Ni s'ar putea obiecta că, deși erau unii din proprietari, cari 
ar fi-dorit să facă anual o alegere a epelor şi a armăsarilor din her- 
ehelie, însă ci nu aveau cunoștințele necesare.unei bune și pricepute 
alegeri, astfel că nu puteau să oprească dela prăsilă anime lele atinse 
de oarecari viţii ereditare, Răspunsul la această obiecţiune este 
foarte simplu. Mai întâi se ştie că un om, care o serie de anis'a 
ocupat cu creșterea cailor, e în măsură să poată face alegerea. Al 
doilea, presupunem cazul: cel mai rău, atunci când proprietarul 
hergheliei nu se pricepe de loc să facă selecţionarea, are la dispo- 
ziția sa pe medicul veterinar, pe agronom; iar acum după răsboi | 
pe consilierul agrico', sau pe egronomul regional, cari sunt datori 
să dea toate sfaturile în chestiunea creșterii cailor. 

Concluzia logică a acestui prim deziderat este: în fiecare 
herghelie particulară şi în fiecare an trebuia să se aleagă cu cea 
mai. mare băgare de seamă epele, armăsarii şi produşii. Să se fi 
oprit numai ce este bun şi să sc fi vândut tot ce nu putea fi folositor ' 
scopului propus. Continuându-se în acest mod oserie de mai mulți 
ani, cu siguranţă că hergheliile s'ar fi îmbunătăţit şi produşi ar fi 
îost din ce în ce mai armoniei. Statul era dator să încurajeze prin 
ori și ce mijlocace pe acei crescători cari aplicau metoda riguroasă 
a sclecțiunii în hergheliile lor. 

2. Produşii unei herghelii, ca să se poată bine desvolta, ca să 
ajungă la o talie mai mare şi ca să fie vânjoşi, trebue să fie hrăniţi 
intensiv, mai ales în etatea tânără, Nici nu mai încape îndoială 
că, ori cât de minuțioasă ar fi alegerea, ori cât de ireproşabili, ca 
conformaţiune, ar fi armăsarii şi epele, din momentul ce produşii 
nu se vor hrăni cum trebue, ci nu se vor desvolta, nu vor atinge 
maximum talici în rasa lor, nu.vor îi viguroşi şi nu vor r putea deveni 
adevăraţi cai. 

Hrana acestor produși este o chestiune atât de importantă, 
încât cu drept cuvânt englezii, oamenii cei mai practici din lume, 
au susţinut că prin gură se poate modifica un animal îmbunătă- 
ţindu-l. Sau în alţi termeni, că sacul cu grăunţe joacă un rol mai 
important decât cele mai pricepute combinaţiuni zootehnice. 

Când ne vom ocupa cu animalele din speciile bou și oaic, vom 
arăta în detaliu marea influență ce are o hrană intensivă asupra 
ssvoliării lor. 

Popoarele înaintate în chestiunea îmbunătăţirii cailor s'au 
pătruns de mult de rolul unei hrane intensive asupra desvoltării 
animalelor tinere. In ţară la noi hrănirea animalelor este partea 
cea mai defectuoasă, cea mai rea. Mulţi din proprietarii de herghelii 
lasă sarcina hrănirii animalelor din herghelie pe seama herghele-
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giului, care nu poate şti importanţa alimentaţiunii animalului 

domestic. 
Puţine sunt hergheliile unde produşilor tineri li se dau şi gră- 

unţe. In cea mai mare parte, în primul an mânzul suge laptele 

mamei lui, după înţăreare i se dă puţin fân, pae şi de loc grăunţe. 
Anul următor, în timpul verii : pășune, pac, fân, iarbă și aşa se 

continuă până când ajunge vă sta de 4—5 ani, când sau se vinde, 
sau se pune la serviciu. Această nechibzuinţă în hrana tinerelor 

animale face ca multe din ele să fie pipernicite şi să nu poată ajunge 
la o talie mare, cu forme corporale frumoase, fond mare, vioae, 

robuste, etc, 
Este îndeobşte stabilit astâzi, că o hrană substanţială, mai 

ales în etatea tânără, are o influenţă hotărâtoare asupra desvoltării 
animalelor. In această etate tânără, organismul fiind în creştere, 

în plină desvoltare, are absolută nevoe de multe principii hrăni-. 
toare. Cine nu ştie că copii alăptaţi mizerabil sunt foarte tardivi 
în desvoltarea lor. Mulţi dintr'înşii rămân înziliz ţi, rahitici şi cu o 

foarte mică forţă de rezistenţă. Acelaş lucru se observă şi la mânz, 
ca şi la ori şi ce alt animal tânăr. 

| Dacă proprietarii de herghelii ar fi pus un preţ mai mare pe 
intensitatea nutriţiunii şi ar fi hrănit mai bine tineretul, desigur 
că mulţi din produșii hergheliilor ar fi devenit cai-mult mai buni 

decât aceia cari s'au obţinut. 
Fiind stabilit că o alimentaţie bogată în „principi nutritivi 

este absolut indispensabilă creșterii normale a animalelor şi fiind 
cunoscut faptul că alimentele concentrate ca : grăunţele și seminţele, 

sub un volum mic conţin o mare cantitate de aceste principii hră-. 

nitoare, nici nu mai încape îndoială că asemenea alimente trebuesc 

să intre în hrana animalelor tinere.: In locul paelor sau fânului de 

calitate adesca rea, nutreţurile” păşunilor artificiale ca : lucerna, 

iritoiul, ete., sunt mult mai hrănitoare. 

Un inteligent proprietar de herghelie va cultiva pe moşia lui 

lucernă sau trifoi, bob, măzăriche, ovăz, orz, porumb furajer, etc. 

EI va alcătui o hrană pentru animalele sale şi economică și nutritivă. 
Să fie bine ştiut că atât timp cât nu vom hrăni produşii her- 

gheliilor așa cum trebue, ci nu se vor putea vinde uşor şi în condițiuni 

atât de avantajoase. Herghelia niciodată nu va :progresa. Să nu 

avem pretenţiunea copilărească ş şi să credem că nedând mai nici o. 

îngrijire. produșilor hergheliei, îi vom putea vinde bine. 

3. Al treilea deziderat referitor la o bună îndrumare a unei 

herghelii este alegerea armăsarului, făptura lui şi asemănarea lui cu 
conformaţia epelor de prăsilă. Din acest punct de vedere și la her-
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gheliile Statului, ca şi la hergheliile particulare, s'au comis şi din 

nenorocire se mai comit multe greşeli. 
Fiind stabilit în mod cert că animalele cabaline diri Vechiul 

Regat nu se pot îmbunătăţi prin ele înşile — selecţiune — pentru- 
că nu se mai găsesc armăsari românești buni, este ncîndoios că 

trebuia şi trebue să recurgem la curcire. Dacă curcirea este nece- 

sară îmbunătăţirii calului românesc, să nu credem că acest procedeu 
zootehnic este aşa de ușor și că putem întrebuința ca ameliorator 
orice armăsar și din ori şi ce rasă. Nu, căci nici ştiinţa, nici practica 
nu ne dau asemenea poveţe. Este nevoe să ştim alege rasa amelio- 

„zatoare, care să se potrivească ca formă cu epele din ţară, care să 

se aclimatizeze la noi şi care să se oDişnuiască cu condiţiunile de 

cultură ale regiunei. Lucrând altfel dăm greş şi riscăm şi capitalul 
şi timpul, doi factori absolut importanţi în chestiuni economice. 

Am avut ocaziunea să auzim proprietari, cari dau preterință unei 
rase sau alteia numai pe consideraţiunea că-i place, sau că areo 

talie mare, fără să vadă dacă făptura acelei rase se potriveşte cu 
rasa locală, sau dacă nu este prea exigentă în raport cu condiţiunile 
de trai ale Regatului. Intr'un asemenea caz se înţelege că nu se 
poate produce bine și nu se lucrează sănătos, iar după câtva timp 

acel proprietar se va desnădăjdui şi. va spune pretutindeni că în 
țara aceasta creșterea și producţia calului nu merge. Cine este vino- 
vatul aci, dacă nu proprietarul, care a crezut că spre a-şi îmbună- 

tăţi rasa, crede că este nevoe numai să aducă un armăsar sau doi 
dintr'o altă rasă mai bună? | 

Ni s'a întâmplat să vedem în Dobrogea herghelii cu epe dobro- 
gene, de cel mai îrumos tip, date la c6l mai comun armăsar rusesc. 

Proprietarii acestor herghelii aveau ferma convingere că se 

lucrează bine. Roadele s'au văzut peste câţiva ani. Produşii aveau 
o conformaţiune rea, erau nearmonici şi declasaţi din punctul de 
vedere al valorii comerciale. De asemenea am văzut herghelii com- 

puse din epe relativ bune ca făptură, date la cel mai deşirat armăsar 
englezesc, spre a se putea obține animale de sânge, mai focoase. 

Rezultatele au fost rele, căci produșii erau disproporţ: onaţi. Am 
putea cita o sumedenie de exemple prin cari să se dovedească că 
adeseori nu se alege cel mai potrivit armăsar pentru herghelie 
şi nu se dă preferință nici măcar acelora, cari din punctul de vedere 

al originii și al făpturii, se aseamănă cu epele de prăsilă. Un alt 
prejudiţiu dăunător mai este şi credinţa ce aveau unii proprietari 
de herghelii că s'ar putea corecta un defect al produșilor, împreu- 
nând epele cu armăsarii cari au defecte contrarii. Ca să putem 
pricepe mai bine aceasta, să luăm un exemplu. Să presupunem că
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epele, ca şi produşii unei herghelii, au regiunea chișiţei prea scurtă. 

Spre a se corecta. la viitorii produşi acest defect, se împreună epele 

cu armăsarii lungi în chişiță. Cu chipul acesta, credeau unii pro- 

prietari că produșii moștenind jumătate dela fată, jumătate dela 

mamă, vor avea chișiţe intermediare. Această credinţă este naivă, 

-ăci nici odată nu se moștenește matematic egal, jumătate dela tată, 

jumătate dela mamă. Apoi, în multe cazuri, produsul moşteneşte 

calităţile şi aptitudinele părintelui celui mai forte, tată sau mamă 

şi cari primează în transmisiune, iar produşii cşiţi vor avea în acest 

caz chişiţele când lungi, când scurte, după cum caracterul l-a moş- 

tenit dela mamă sau dela tată. Cel mai bun lucru şi în acelaștimp 

cel mai practic, când voim să corectăm la produşi un defect exis- 

tent la iapă, este să o împreunăm cu un armăsar foarte bine con- 

format. Produșii eşiţi din acestă împreunare să-i alegem, să oprim 

pentru prăsilă numai ce este bine conformat şi să vindem pe cei- 

lalţi. Cu chipul acesta, după mai multe generaţiuni, defectul va fi. 

cu siguranţă corectat. | 

După toate studiile făcute, referitor la calul românesc, rezultă 

că atunci când herghelia se compune din cpe de tip românesc, cei 

mai buni armăsari de prăsilă sunt cei de viţă arabă sau anglo- 

arabă ; iar când în herghelie se găsește tipul de munte, în afară de 

reproducătorii masculi arabi şi anglo-arabi, se mai poate între- 

buinţa şi tipul Lipiţan. Acesta este tipul care în Yransilvania a con- 

tribuit foarte mult la îmbunătăţirea calului de munte. 

Proprietarilor cari în hergheliile lor vizau producerea calului 

de lux, n'aveau nevoe de orientări din acest punct de vedere. Ei 

erau oameni pricepuţi, astfel că ştiau să introducă o rasă sau alta, 

așa încât să-şi modeleze caii, încât să-i poată vinde repede şi bine. 

4. Herghelia trebue să fie bine adăpostită în timpurile frigu- 

roasc şi mai ales tineretul, care este atât de debil. Pentru aceasta, 

grajduri economice însă igienice sunt de neapărată necesitate, 

acolo unde se doreşte o bună îndrumare. Câţi din proprietarii de 

herghelii aveau grajduri, unde pe timpurile rele: să-şi adăpostească 

caii? Puţini, foarte puţini. . La cea mai mare parte caii, epele, 

mânzii, etc., stăteau şi vara şi iarna afară, sau erau adăpostiţi — 

dacă se mai poate numi adăpost — în nişte saivane sau perdele. 

Vedeai mânzii iarna sgribulând de îrig şi cu părul mare pe ei, de 

credeai că sunt urşi. Că asemenea animale sunt rezistente, nici 

nu mai încape îndoială ; dar că vor rămânea primitive, cu o talie 

mult mai mică, este neîndoios. Animalului perfecţionat îi trebue 

carecari îngrijiri, ca şi omului civilizat.
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Să nu se creadă că susţinând un asemenea lucru am avea 
intențiunea să recomandăm ca animalele să fie crescute numai în 
grajd şi să le ferim de cel mai mic frig. Nu, căci un asemenea ani- 
mal, ca şi un om, ferit de toate vânturile, nu poate îi rezistent. La 
cel mai mic frig, la cea mai mică schimbare de temperatură, se va 
îmbolnăvi. Um lucru e bine stabilit, că nu putem crește animale 
“perfecţionate afară şi numai afară. Ştim că în America este tendința 
de a se creşte animalele în aşa fel, încât să fie obişnuite cu toate 
schimbările de temperatură ; dar mai ştim că tot în această țară, 
hrana lor este foarte copioasă şi foarte substanţială, făcând faţă 
“tuturor nevoilor organice. La noi este altfel, caii sunt ţinuţi afară 
sau în niște adăposturi primitive, iar mâncarea lor este cât se 
poate de parcimonioasă. În asemenea condițiuni nu vom putea 
produce cai cari să-i putem vinde Statului sau particularilor. 

Proprietarii de herghelii trebuiau să se gândească serios la 
* adăpostul cailor din hergheliile lor. 

Dacă în afară de aceste patru deziderate, cari le considerăin 
ca cele mai principale, mai adăogăm şi altele, cum ; neîngrijirea, 
adăpatul nefăcut la vreme, bătaia epelor practicată în mod cât se 
poate de primitiv, etc., putem înțelege pentru ce hergheliile par- 
ticulare pe cari le-am avut dela unirea Principatelor române şi 
până în anul 1916 în Vechiul Regat, erau departe de a putea pro- 
duce numărul suficient de cai buni pentru necesităţile interne şi în . 
deosebi pentru acelea ale armatei. 

Ca să încheem cu aprecierile noastre asupra hergheliilor parti- 
culare din această epocă, vom spune că, aşa cum erau organizate, - 
ele nu puteau merge şi nu puteau da cai buni. Hergheliile nepro- 
-ducând bine, din cauza neglijenţei proprietarilor, ei nu prea aveau 
dreptate să se plângă de activitatea Statului, întrucât nu trebue să 
aşteptăm totul dela el. Deasemenea nu 5e putea pretinde comisiu- 
nilor de remontă să le cumpere toate bracurile aflate în aceste her- 
ghelii. Dacă proprietarii de herghelii s'ar fi ocupat mai serios de 
ele, desigur ar i obţinut cai mai buni, şi atunci ar fi avut dreptul să 
spună comisiilor de remontă să cumpere mai întâi caii din ţară 
Şi numai ce nu găseau aci, să cumpere din altă parte. 

se 
e 3 

4. Măsurile luate de Stat şi de parliculari până la 1916, 
spre ase îmbunălăţi rasa calului românesc din Vechiul Regal. Am 
stabilit în prima parte a studiului nostru și am arătat că aşa 
cum se găsea calul românesc din Vechiul Regat până în anul 1916, 

-el pu corespundea unui bun motor animat şi nici că putea avea
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vreun debuşeu însemnat. Este bine să ne întrebăm acum, ce măsuri 

a luat Statul spre a îndrepta un rău așa de mare? Dacă măsurile 

luate de el au dat sau nu roade şi în fine, ce au făcut proprietarii ? 
In anul 1861, Noemvrie în 16, marele om de Stat şi patriot 

Mihail Kogălniceanu, văzând că degenererea calului românesc 
este foarte mare, a adresat prefecţilor de judeţe circulara cu Nr. 

26.725. Această circulară prezentând un mare interes, din punctul - 
de vedere al ideilor sănătoase ce le cuprinde, credem că este bine 

să 0 reproducem: 

„„Domnule Prefeci, 

„Ţara Moldovei eră odată renumită pentru caii săi, herghetiile sale înde= 

plineau nu numai trebuinţele sale din năuntru, dar încă îndestulau şi cavaleria 

statelor streine. Până la 1812, când am pierdut Basarabia, Austria și mai ales 

Prusia îşi făceau remontele lor în ţara noastră. 

„Bătrânii noştrii îşi aduc aminte de ofiţerii prusicni și austriaci, cari în toţi 

anii veniau în Moldova pentru cumpărare de cai. ” 

„Astăzi am ajuns că noi cumpărăm cai dela streini. 

„„Deşi hergheliile noastre au desenerat mult din aceca ce cele aveau altădată 

aceasta nu va să zică că nu mai avem cai, însă disprețul a tot ce este din ţară şi 

mania pentru cele streine au avut înrâurire și asupra creşterii cailor. 

„Proprietarii de herghelii văzând că şi guvernul şi particularii preferau a 

cere dela străini caii ce le trebuiau, în loc de a-i căută în ţară, au început a părăsi 

o ramură a comerțului naţional, care altădată ne da foloase aşa de mari şi cart 

în alte state se încurajează atât de mult şi cu atâtea sacrificii din partea guver- 

nelor. 
„In anul acesta am avut trebuinţă de un număr însemnat de cai pentru 

jandarmeria şi cavaleria de linie; cu toate stăruinţele unor proprictari de cal, 

cu toate recomandaţiunile ministerului de interne, caii jandarmeriei s'au cumpărat 

în străinătate, caii cavaleriei s'au cumpărat din ţară. 

»;0 curândă ispită va dovedi că nu cavaleria de linie a pierdut. 

„Această ispită ne va îndemnă, ca în viitor să fim cu ochii mai deschişi asu- 

pra celor ce avem în ţară, 
„Ar îi trist ca necontenit să năzuim la străini și pentru c cele ce le putem 

găsi la noi. . 

„Cu sporirea oștirii, are să sporească și trebuinţa cailor; de pe acum se poate 

prevedea că armata română va aveă în tot anul o trebuinţă de cel puţin 500 cai. 

Prin urmare un larg câmp se deschide acelora ce'se ocupă cu creşterea cailor. 

„Guvernul îşi propune de a cere dela Cameră un credit pentru cumpărarea 

de armăsari de sămânță şi pentru primele de dat la cei mai buni reproducători. 

Insă cel mai bun premiu este trebuinţa anuală de cai de remontă. 

»Indată ce proprietarii de herghelii vor fi încredinţaţi că Guvernul. la tre- 

buinţele sale nu-i va mai trece cu vederea, ei se vor ocupă cu îndoită râvnă de 

creşterea cailor, | | 
„Iată încredințarea ce vă invit, d-le prefect, ca să le daţi. Precum în toate 

ramurile -bogăţiei naţionale, guvernul este hotărât, şi în ramul producţiunii soiului 

cavaleriei, a da în viitor preferinţă cailor din fară asupra cailor din afară,
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„„sInsă la aceasta şi proprietarii de herghelii trebue să vie în ajutorul gu- 
vernului, silindu-se a produce nu numai cai buni, dar şi cu preţ care cel puţin 
să nu îie mai mare decât acel al cailor din străinătate. 

„sVă invit, d-le prefect, ca să comunicaţi această circulară tuturor pro- 
prietarilor de herghelii din districtul d-voastră şi să puneţi o deosebită râvnă pentru 
a desvoltă şi a încurajă în cl creşterea şi îmbunătăţirea cailor“. 

Această circulară nu mai are nevoe de comentarii. 
In ea se oglindeşte tot trecutul, , prezentul şi viitorul calului 

pământean. 

Herghelia naţională, istoricul ei, rolul ei şi roadele date 
până la 1916 

Spre a ne putea face o idee cât se poate de exactă despre her- 
ghelia naţională, ca și de roadele date până în anul 1916, este bine 
câ mai întâi să vedem istoricul acestei instituţiuni ipice şi fazele 
prin care a trecut. 

Cea dintâi herghelie a Statului a fost înființată în anul 1864, 
la Reviga, Copuzu şi Odaia-Bărăganului din judeţul Ialomiţa - 

“Eiectivul hergheliei era de 120 epe, găsite bune de prăsilă, din 
epele alese după secularizare dela mânăstirile : Cernica, Pasărea 
şi Căldăruşani. Conducerea hergheliei a -fost încredinţată părintelui 
Eliseu, recunoscut pe acele vremuri ca cel mai cu pricepere în ase- 
menea chestiuni. Pentru instalaţiuni și funcţionare sa prevăzut 
în buget suma de 300.000 lei aur. 

Proectul de regulament al acestei instituțiuni a fost promulgat 
prin Inaltul Decret Nr. 1.642 din 23 Noemvrie 1864, când au apărut 
și instrucţiunile relative la administrarea hergheliei, tamaslâcului 
şi ocriei model a Statului. 

La 22 Fevruarie 1865, s'au cumpărat din Franţa pentru această 
herghelie 2 armăsari de rasă perşeronă, cheltuindu-se cu ei suma 
de 5.810 lei aur. 

In toamna anului 1865, luna Septemvrie, făcându-se o minu- 
țioasă inspecţiune acestei instituţiuni şi găsindu-se animelele foarte 
rău îngrijite, din cauză că nu se puteau supraveghia, s'a decis a 
se reduce numărul şi a se muta la Şcoala de agricultură dela Pan- | 
telimon. | 

In anul 1866, s'au ales 27 epe şi 1 armăsar perșeron și s'au trimes 
la Şcoala de agricultură dela Pantelimon, iar celălalt armăsar per- 
şeron s'a trimes în Dorohoi, spre a face montă. 

Epele trimise la Şcoala de agricultură cela Pantelimon au 
fost întrebuințate la muncile agricole ale moșiei, iar armăsarul 
-perșeron, a fost predat hergheliei dela Nucet.
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In anul 1872, adică 6 ani dela desființarea hergheliei dela 

Reviga, se resimţiră din nou inconvenientele lipsei unei asemenea 

pepiniere, lucru care hotărâ pe generalul Florescu, ministru de 

răsboi, să propună înfiinţarea unci herghelii. In acelaș an, prin 

Inaltul Decret Nr. 1.241 din Iulie, herghelia se înfinţează. 

Această herghelie avea menirea ca, pe lângă îmbunătăţirea 

rasei calului din ţară, să mai dea cai pentru remonta ţării. 

In acest scop s'au ales 33 epe din cele mai de frunte aflate la 

regimentele de artilerie şi cavalerie şi s'au trimis în toamna anului 

1872 la Paşcani, judeţul Ilfov, unde se arendase locuri de păşune. 

La înfiinţarea acestei herghelii, Regele Carol I, în Inalta Sa 

solicitudine, a binevoit a-i dărui armăsarul pur sânge „Don Juan“. 

In acelaş timp M. Ghica dărui armăsarul „Spătar“. 

Conducerea hergheliei a fost încredinţată căpitanului FH. Blarem- 

berg, mare cunoscător în arta creşterii cailor. 

. Herghelia luă fiinţă în anul 1874. Prin Inaltul Decret Nr. 

1.740 din 4 Aprilie acelaş an se promulgă Leges pentru înfiinţarea 

unei herghelii militare.. 

Pentru a putea vedea ce roade a dataceastă herghelie, să dis- 

cutăm mai întâi în treacăt herghelia particulară a căpitanului 

Blaremberg dela Pașcani, pentrucă acestă herghelie a fost punciul 

de plecare a înfiinţării hergheliei noastre naţionale. Moșia Paşcani 

a fost proprietatea lui Alexandru Ghica, Domnul Munteniei. Prin 

moştenire această moşie a trecut în anul 1855 nepotului său, colonelul 

Blaremberg, care, împreună cu fratele său, căpitanul Blaremberg, 

înfiinţă în anul 1870 o herghelie, considerată ca una din cele mai 

de seamă din ţară. 

Epele introduse în această herghelie erau mai mult de făptură 

englezească, în timp. ce armăsarii de pur sânge arab: Derviș, 

Ceapkân şi Kalif, erau întrebuinţaţi ca pepinieri. Se producea în 

această herghelie calul anglo-arab. Produşii hergheliei Blaremberg 

crau foarte bine conformaţi, printre cei mai buni se citează epele : 

Mip, Mademoiselle Lange şi armăsarul Mandarin. Aceşti doi pro- 

“ duși din urmă au fost cumpăraţi de Prinţul moştenitor al Suc- 
diei—în timpul călătoriei sale în Țara noastră ă—şi pe cari i-a tirmis 

la Stockolm în anul 1879. 

Caii proveniţi din herghelia Blaremberg de multe ori au câș- 

tigat pe hipodrom. In afară de calul anglo-arab, la herghelia dela 
Pașcani s'a mai încercat şi curcirea între calul românesc cu armăsari 

arabi şi englezi. Rezultatele obţinute au dovedit că iapa românescă 

cu armăsarul arab a A produs mult mai bine decât cu armăsarul 

englez.
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De altfel opiniunea proprietarului . dela Paşcani, relativ Ja 
această chestiune, cra următoarea : 

„Caii româneşti apropiindu-se prin formele lor de calul arab, 
produşii eşiti din această alianţă sunt superiori celor obţinuţi din 
japa română și armăsar englez, cari adesea sunt disproporţionaţi“, 

- Părtaș desăvârşit al acestei opiniuni, ca fiind singură adevă- 
rată, o putem complecia şi prin aceia că condiţiunile climaterice şi 
economice ale Vechiului Regat sunt mult mai favorabile curcirilor 
calului românesc cu arabul, decât cu englezul. i 
Statul văzând că produşii hergheliei Blaremberg sunt exce- 
lenți, din punctul de vedere al formelor, decise înfiinţarea unei 
herghelii naţionale. 

Cam.prin anul 1874, un grup de oameni cu dor de binele ţării, 
în cap cu generalul Florescu, au înfiinţat o herghelie naţională în 
scop de a se putea obţine armăsari de elită, cari răspândiţi în toate 
părţile ţării, să aibă puţinţa de a îmbunătăţi rasa calului românesc; 
Cine poate tăgădui că această faptă nu este pornită dintr'un simţ 
patriotic ? Şi cine poate învinovăţi o iniţiativă de soiul acesta ?. 

"Mobilul care a călăuzit înfiinţarea hergheliei a fost şi foarte natura! 
şi foarte legitim. Se observase că rasa calului românesc degenerase, 
că în ţară nu se mai găseau acei cai mândri de odinioară, că armata 
organizându-se, mărindu-se, aveă nevoc de cai buni şi că nu se mai 
putea face remonta pe teritoriul nostru. Oare acestea nu sunt motive 
destul de puternice, cari să determine înfiinţarea unei herghelii 
naţionale ? Oare inițiatorii acestei instituţiuni ipice n'au gândit. 
ei româneşte când au pus bazele hergheliei ? Desigur că da, şi dacă 
roadele dobândite în urmă n'au fost cum trebuiau, nici nu mai 
încape îndoială că sistemele întrebuințate au fost pricina. 

Herghelia s'a stabilit mai întâi la Nucet, judeţul Dâmboviţa, 
şi mai în urmă la Cislău, judeţul Buzău. Motivul care a făcut să 
se aleagă Nucetul ca loc de herghelie a fost, se pare, renumele her-. 
ghelici călugărilor dela mânăstirea Nucet. 

| In anul 1874, Corpurile legiuitoare votară să se dea Ministerului 
de răsboi din moşia Statului dela Nucet, un trup de 1.300 pogoare . 
necesare hergheliei. Din aceste 1.500 pogoane, 1.000 erau cu iarbă 
bună, 400 pădure şi restul pogoane smârcoase. Herghelia dela 

Nucet începu să funcţioneze în primăvara anului 1875. In herghelie 
se găseau, ca epe de prăsilă, câteva din herghelia Blaremberg, câteva 
din herghelia Epureanu, epe de sânge englez, epe luate dela trupele 
călări de origină rusească şi ungurească și epe moldoveneşti cum- 
părate de căpitanul Baldovici. Generalul Florescu, apreciind făptura 
calului românesc şi multa asemănare ce există între el. și cel arab,
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ca având aproape aceiaș tulpină, a decis ca armăsarii ce vor servi 

ca reproducători în herghelie, să fie de viţă arabă. Armiăsarii ară- 

beşti au fost : Derviş, Geilan Morgean, Sachim şi Vizir, aduşi din 

Asia de către o comisiune prezidată de colonelul G. Arion. Pe lângă 

aceşti armăsari se mai cumpără dela Suţu, pentru epele englezești, 

armăsarul Royal Navar, de viţă englezească. 
In anul 1895, toate animalele din herghelia Nucet fură mutate 

la Cislău, unde, în virtutea Legii din anul 1892, se clădiră grajduri noi. 

După cât ni s'a făcut cunoscut, herghelia la început era bine 

îndrumată şi armăsarii arabi au dat, împreunaţi cu epele românești, 

nişte produși foarte frumoşi. Dar fatalitatea a voit ca acest sănă- 

tos început al hergheliei să nu aibă o lungă durată, căci mai târziu, 

diriguitorilor acestei instituţiuni ipice nu le-a mai plăcut făptura 

calului arab, i-au reproșat o talie prea mică, din care cauză nu mai 

poate satisface toate exigenţele unei cavalerii bine organizate. 

Desigur că aceste argumente contra calului arab sunt pornite dintr'o 

complectă necunoştință, căci dacă s'ar fi gândit puţin la faptul, 

că cel mai neobosit fugaci, care îl are omenirea, este tocmai calul 

arab, nu s'ar fi încercat înlocuirea sa cu altul. Calul arab a căzut 

astfel în disgraţia conducătorilor hergheliei, cari îmbuibaţi de re- 

numele calului englez de cursă, ei fiind fanatici adoratori ai spor- 

tuiu;, au crezut că acest cal artificial, plăpând și foarte preten- 

ţios, are talisranul de a ne imbunătăţi calul românesc şi a-i da o 

talie mai mare. Armăsarul englez introdus ca reproducător în her- 

ghelie s'a curcit cu epele românești și a dat rezultate rele. Nici 

că putea îi altfel, dat fiind diferenţa de conformaţie între el Şi 

calul românesc. | 

Am semnalat mai sus părerea căpitanului Blaremberg asupra 

-produşilor arabo-români ca superioritate, faţă de cei anglo-români. 

Când oamenii-cu o mare experienţă practică glăsuesc în chipul 

acesta, peniru ce nu s'a ţinut la, herghelia.. Statului socoteată de 

această părere? 
Dar să ne punem în cea mai comodă situaţiune pentru susţină- 

torii calului englez şi să presupunem că, în adevăr, produşii cşiti 
din el şi iapa română sunt buni; nu trebue însă pierdut din vedere 

că exigenţele acestor produşi nu se împacă cu felul îngrijirii ce se dă 

cailor la noi în țară. Să nu ne facem iluzii ; nici proprietarii, nici 

țăranii nu știu a îngriji de cai. Condiţiunile quasi-primitive în cari 

sunt crescuţi caii i autohtoni nu pot fi deloc prielnice cailor anglo- 
români. 
Dacă intenţiunea mtiinţătorului “hergheliei naţionale -a fost 

bună, Hudabili chiar; dacă în primii ani se procedase: bine, nu
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este însă mai puţin adevărat că în urmă, rezultatele obţinute nu au 
fost bune, căci a avea în toată ţara, după 36 de ani de existenţă 
a hergheliei, numai 120—130 de armăsari, cea mai mare parte 
cumpăraţi şi mai mult de 50%, rău conformaţi, este o probă vădită 
de puţină pricepere în conducere. 
Să discutăm matur cauzele cari s'au opus la bunul mers al 

herghelici, să le cunoaştem în toate amănuntele, ca în urmă să 
vedem cum am putea îndruma lucrurile pe adevăratul lor făgaş. 

Când într'o ţară se decide înființarea unei herghelii cu scopul 
bine înţeles, de a se produce armăsari ce vor îmbunătăţi caii local- 
nici, primul Iueru ce trebue să se facă este să se cunoască minuţios 
făptura calului din acea ţară, felul său de trai, modul cum se crește 
şi se îngrijește, munca la care este pus, diversitatea tipurilor de cai 
ce se găsesc în ţară, ete. Numai după asemenea studii amănunțite . 
trebuesc aduși acei armăsari cari se lovesc ca făptură cu a calului 
din localitate, şi începută temeinic ameliorarea. A introduce un 
armăsar dintr'o rasă sau alta, după bunul plac, când nu este nici 
un motiv serios care să-i dea precădere, este, după părerea noastră, 
un Non-sens, | o 

In nici o ţară nu s'a procedat, în chestiunea îmbunătăţirii 
rasei cailor, cu atâta uşurinţă ca la noi; şi nicăeri nu s'au schimbat 
sistemele cu atâta repeziciune ca la herghelia Statului. 

Ungurii, vecinii noştri, atât de meşteri în creşterea cailor, n'au 
înființat herghelii şi n'au avizat la mijloace de îmbunătăţire, decât 
numai în urma unui studiu serios, Cine nu ştie că în trecut calul 
românesc era mult superior celui unguresc? Cine deasemenea nu 
ştie că matca hergheliei dela Mezhegyes au format-o epele din 
hergheljiile moldoveneşti? Până în ajunul răsboiului din 1914, 
ungurii erau în materie de cai foarte departe, iar noi românii rămă- 
seserăm mult îndărăt. Dacă ungurii nu-și cunoșteau bine făptura 
cailor lor şi nu-şi dădeau socoteală de condiţiunile economice, de 
sigur că ar fi mers și ei pe dibuite, cum mergem noi, şi n'ar fi ajuns 
să stea de vorbă cu cele mai înaintate ţări în chestiunea creşterii 
cailor. 

In Germania oare s'a procedat altfel? Germanul, sârguitor și . 
paşnic, n'a luat nici o măsură care să nu fie în concordanță cu condi- 
țiunile economice ale ţării lui. Nimic n'a fost pripit, ci numai rezul- | 
tatul unor mature observaţiuni. Când în Prusia orientlă s'a început 
îmbunătăţirea. calului de călărie, cel dintâi lucru caa a preocupat 
pe Stat şi pe locuitor a fost făptura acelui cal, părţ le sale de îec- 
tuoase,. și numai în urmă s'a introdus amelioratorul Tot în acelaş 
chip s'a procedat și în Oldenburg, Meklemburg și Hanovra.
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In Franţa, şi acolo unde s'a început îmbunătăţirea calului fără 
a-l cunoaşte bin€, s'a dat greș. Timp de 50 de ani, calul anglo-nor- 
mand era într'o variaţiune dezordonată, iar numărul produșilor 
răi se afla într'un procent mare. A trebuit o încordare puternică 
din partea administraţiei hergheliilor, a trebuit să se facă printre 
produși o alegere cât se poate de minuțioasă, spre a se obţine 
actualul cal anglo-normand. o 

“In partea sudică a Franţei, în Limusin, Auvernia, nu s'a 
introdus ca ameliorator calul englez, pentrucă nu se lovea la făptură 
cu calul jocal, etc., ci s'a introdus anglo-arabul. - 

Dacă în' ţară la noi, şi înaintea înființării herghelici, nu s'a 
făcut un studiu minuţios asupra calului românesc, trebuia ca, cel 
puţin după înfiinţarea acestei instituţiuni ipice, el să fie gata, spre 
a se şti ce drum trebue apucat. Era fatal că, necunoscând bine 
făptura calului românesc, calităţile ca şi defectele sale, nu puteam 
îi puşi în măsură să știm ce armăsar sar potrivi mai bine şi cu. se 
rasă s'ar putea obţinerezultate satisfăcătoare. Am umblat fără nici un 
rost, s'a introdus când un tip de armăsar, când altul, şi aceasta 
fără nici o noimă. | 

| Acum, când s'a studiat făptura cailor din Vechiul Regat 1), 
când cunoaștem calităţile ca şi defectele acestor cai, modul cum 
ci trăesc, nu mai ne este permis să mergem pe dibuite şi trebue 
să spunem că, așa cum s'a lucrat până acum, în chestia îmbu- 
nătăţirii cailor, departe de a se Tegenera rasa calului românesc, 
ca s'a degenerat mai mult. a | 

Tipul care va trebui să îmbunătăţească calul românese nu 
este deocamdată cel englez, cum se pretinde, ci anglo-arabul cu 
făptură mai mult arăbească. EI trebue să fie cât mai răspândit, 
el este mult mai puţin exigent ca englezul, şi dă, curcit cu iapa romă- 
nească, rezultate mult mai bune. Ori şi cum şi ori şi de unde s'ar 
cumpăra acest cal, ne este indiferent, Că se cumpără dela parti- 
culari, că se importă 2), faptul de căpetenie este să avem răspândiţi 
în ţară cât mai mulţi armăsari anglo-arabi 

" Reuşita Franţei în partea de sud 'cu armăsarul anglo-arab să 
ne serve de exemplu. Vechiul cal limusin, așa cum ni-l descriu ipologii 
îrancezi, avea o făptură care se aseamănă mult cu făptura calului 
românesc. ” 

  

1) Studiul. complect al cailor a apărut în 1915,. în volumul „Caii de Prof, 
Dr. N. Filip. | , . , 2) In prezent însă Îl avem în. România Întregită. Ghidranul nu ce altceva 
decât un anglo-arab.. . 

Filip şi. Dumitrescu, — „Caii“ 
. 15
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-: Recomandând armăsarul anglo-arab, să nu. se creadă că sun- 
tem în contra celui arăbesc, nu, de loc; însă armăsarii arabi sunt 

şi foarte rari şi foarte scumpi. . a : 

_S'a preconizat. şi se mai preconizează, ca un excelent amelio- 
rator al calului nostru autohton, armăsarul englezesc. Cine îl cunoâ- 
şte bine, ştie că acest tip englezesc este exigent, plăpând, obişnuit 
cu o îngrijire excepţională, răutăcios,.surmenat şi uneori plin de 

oase moarte. S'a crezut şi se mai crede încă, că acest preţios juvaer, 
bun numai să fugă dela 1—2 minute pe un hipodrom, să satisfacă 
ambiţiunea câtorva bogătaşi, că acest cal artificial, aşa. cum îl 
descrie foarte bine -Rrcuanp DE CANTAT, ar putea: da produşi 

buni asociat cu calul românesc. Că acești produşi vor fi mai mari 

de talie, nici nu mai încape îndoială, dar că vor fi disproporţionaţi, 
vor avea membre lungi şi subțiri, este neîndoios. | 

Am avut ocaziunea să vedem, pe ici colea, câţiva mânzi eşiti 

din epe româneşti cu armăsari englezi şi ne-am convins cât de 

disproporționaţi sunt .și cât de rău s'a lucrat până acum în ches- 

tiunea îmbunătăţirii calului românesc. . | a 

Dacă herghelia Statului n'a dat până acum roadele ce trebuia 

să le dea, pricina mai este că în conducerea ei nu s'a avut niciodată 

un scop definit, nu s'a urmărit cu o deosebită băgare de seamă nici o 

idee, nu s'a ţinut deloc la producerea unor armăsari, cari, împreu- 

naţi cu epele ţărăneşti, să dea produși mai buni, şi aceşti produşi 

la rândul lor, printr'o înţeleaptă alegere şi împreunare, să dea naș- 

tere la alţii şi mai buni. S'a lăsat totul la voia întâmplării, ce va 

ieşi, să iasă, n'a fost nicio bunăvoință. In asemenea condițiuni o 

instituţiune ipică nu poate progresa. Nu trebue să uităm că condu- 

cătorii acestei instituțiuni nu aveau pregătirea cerută şi nu erau 

pătrunși de însemnătatea ei într'o ţară unde se simte mare nevoe 

de cai. In asemenea împrejurări ne putem foarte bine explica de 

ce până acum herghelia Statului n'a contribuit de loc la îmbunătă- 

ţirea calului din ţară. - a 

Creșterea în bune condițiuni a cailor şi înmulţirea lor are foarte 

mari. secrete, pe cari numai omul de. meserie şi bun observator le 

poate întru câtva pricepe. In omenire astâzi specializarea joacă 

un rol însemnat şi numai graţie ei s'a putut face atâta progres. Mintea 

omenească n'are însuşirea de a putea reţine totul şi în toate direc- 

ţiunile. 'Trebue să se ştie, şi mai ales în țara noastră, că cismarul 

este cismar, croitorul croitor, zootehnistul zootehnist. Nu este bine 

şi nu conlucrăm temeinic la progres, dacă ne amestecăm unul în 

meseria altuia şi dacă ne dăm atotștiutori.. Omul care ştie totul, 

nu ştie nimic. . |
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Concluzia firească a acestui punct este: conducătorul her- 
gheliei să fie un om priceput în chestiuni de zootehnie practică şi 
teoretică. Măsurile propuse de el, măsuri rezultat al observaţiunilor, 
să fie admise de Ministerul de care este alipită herghclia. Lui să i 
se lase toată latitudinea, toată iniţiativa şi în acelaş timp toată 
răspunderea. | 

* 
* % 

Lucru absolut de căpetenie la buna îndrumare a unei herghelii 
este clasarea epelor de prăsilă şi repartizarea lor la diferiți armăsari. 
La această operaţiune este nevoe şi de o practică lungă și de a 
desăvârşită cunoştinţă din partea celor ce aleg epele de prăsilă. 

La hergheliile ungurești, operaţiunea clasării epelor constituia 
“şi cu drept cuvânt, operaţiunea cea mai de seamă. Pe lângă perso- 
nalul hergheliei, se aduna o mulţime de proprietari pricepuţi în 
asemenea chestiuni, se discuta şi nu se pronunţa asupra unei cepe, 
decât numai când s'a luat în seamă totul, adică : făptura, produşii, 
asemănarea sau nu a formelor ci'cu un armăsar sau altul, etc. In 
asemenea caz când se discuta, când ori şi ce observaţiune este luată 
în seamă, cu greu se poate greşi. La herghelia Statului, cu puţin 
înainte de răsboiul din 1916, clasarea epelor -se făcea ţinându-se 
socoteală aproape numai de culoarea animalelor destinate împreu- 
nării. Nu se luau în consideraţie mai de loc calităţile epei, produşii 
ei, afinitatea între ea şi armăsar. Se înţelege că acest mod primitiv de 
clasarea epelor pentru armăsari, a: dat ceiace firesc trebuia să dea : 
nişte produşi unii mai nerecuşiţi decât alţii. 

Clasarea epelor pentru armăsari trebue să se facă de o comi- 
siune compusă din oameni cunoscători, fie ci militari, fiec civili, 
Ideile bune, rezonabile, să fie primite dela ori şi cinc va veni. 

Ei 
pe 

Intr'o instituţiune de soiul acesta, pentru ca lucrurile să meargă 
cum trebue, pentru ca să fie continuitate şi să sc cunoască cele 
mai mici detalii, este absolut nevoe de stabilitatea funcţionarilor, 
trebue ca ei să fie nu numai specialişti, dar să-şi înceapă şi să-şi. 
termine cariera la herghelic, căci numai astfel se pot urmări bine 
rezultatele şi se poate da seama de reuşita sau nercuşita combi- 
naţiunilor. 

Ca să putem mai bine înţelege cât este de important acest 
punct, n'avem decât să vedem ce se făcea în Ungaria înainte de 
ăsboiul din 1914. Ie
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__La herghelia Statului: Mezihegyes, Kisbâr, Babolna şi Făgă- 

raş, funcţionarii erau numiţi pe viaţă, se înaintau pe loc şi nu se 

concediau sau se mutau decât în cazuri excepţionale. La hergheliile . 

particulare se întâmpla acelaș lucru. Se găseau funcţionari de 20—30 

ani, cari neîncetat au lucrat în acciaș direcţiune și ş'au perfecționat 

din ce în ce mijloacele, în raport cu observaţiunile dobândite. In 

asemenea cazuri se înţelege că toate merg bine, căci se pot urmări 

de âproape toate chestiunile relative la îmbunătăţirea cailor. 

Tara noastră suferă aproape în toate administraţiunile sale 

de plâga nestabilităţii funcţionarilor. Fiecare partid politic, rând 

pe rând, s'a făcut vinovat de acest lucru ; venirea unuia la putere 

aduce un fel de dezastru prin faptul schimbării funcţionarilor și 

punerii în funcțiuni importante a unor oameni cari literalmente nu 

se pricep, dar cari, prin faptul că fac parte dintr'un grup politic 

sau altul, au dreptul să ceară și li se dă un post în raport cu impor- 

tanţa ce o au în partid. Din cauza acestui nenorocit sistem, vedem 

oameni puşi în capul unor instituţiuni, cari n'au priceperea să le 

" conducă. 

Toţi ştim că în Vechiul Regat “până în 1916 nu puteai ajunge 

la funcțiuni înalte, în ori şi ce ramură, dacă nu făceai parte dintr'un 

grup politic, şi de asemenea cu toți știm că ocuparea unor asemenea 

funcțiuni era vremelnică, de unde nestabilitatea, necontinuitatea 

în lucrări, lipsa de imbold, de năzuinţă de a îndruma bine un lucru 1). 

Iată în mod brut fazele schimbătoare ale întregii noastre acti- 

vităţi economico-administrative,. Ne pierdem în zadar energia şi 

subordonăm totul politicei. 
La herghelia Statului s'a urmat acciaş sistemă ca şi la celelalte 

administrații din ţară. Diferiţi directori ce s'au succedat au stat 

2—3 ani şi când se plictiseau, se mutau în altă parte. 

Deasa primenire a funcţionarilor hergheliei a pricinuit lipsa 

de continuitate în lucrări și de aci rezultate rele. 

a * a i 

Dacă în anul 1874, data înființării hergheliei, ea s'a alipit pe 

lângă Ministerul de Răsboi, pricina este că în acel timp nu era în 

ţară un Departament al Agriculturii. In anul 1882, când s'a înființat 

Ministerul Agriculturii, trebuia ca numai decât să se dea în grija 

acestui Departament conducerea hergheliei. Nicăeri aproape her- 

  

1) Această stare de lucruri nu, s'a schimbat cu desăvârşire astâzi; totuşi 

pare că tindem spre o ameliorare în ceiace priveşte stabilitatea măcar a unor 

funcțiuni,



gheliile nu sunt sub dzpendenţa Ministerului de Răshboi, ci sunt 
conduse de Ministerul Agriculturii, singurul competent în asemenea 
chestiuni. 

Ministerul de Răsboi, prin faptul ocupaţiunii sale, nu poate 
bine conduce o instituțiune de felul acesta; lui îi incumbă alte 
însărcinări mai importante pentru ţară. In a lui sarcină este dată 
apărarea teritoriului naţional, d sarcină mai frumoasă, mai nobilă. 
Este de a lui competinţă studiul modificării armamentului şi al 
adaptării sale. Să lăsăm pe fiecare să facă ceiace se pricepe, căci 
numai atunci se va face bine. 

Herghelia, după cum am spus, instalată mai întâi la Nucet, 
s'a mutat la Cislău în judeţul Buzău. Cine a ales localitatea aceasta 
nu știm, şi nici nu vrem să ştim ; ceiace este însă evident, e faptul 
că localitatea nu este de loc prielnică unei herghelii. 

S'a ales, după câte ştim, localitatea Cislău pentru herghelie, 
pe motivul că mânăstirea Cislău ar fi fost vestită în cai. Motivul 
acesta n'are nici o bază, de vreme ce se ştie pozitiv că her gheliile 
episcopie Buzău se ţineau pe moşiile Găvăneşti şi Frasin dela 
Câmp, iar nu la Cislău. 

Moşia Cislău este o luncă împrejmuită de dealuri şi de râul 
Buzău ; aşa că fatal ea e inundată de mai multe ori pe an deapa 

uzăului, sau din cauza apei ce se scurge de pe deal. Aci se înregis- 
trează temperaturi extreme, pământul e rău, cu o floră puţin varia- 
bilă şi puţin hrănitoare. Bruma de fân ce: se cosește pe această 
luncă, de calitate inferioară, prăfos, nu se consuma mai de loc de 
caii hergheliei, ci se vindea în comerţ pe un preţ toarte mic. Ovăzul - 
ce se cultiva pe petecul de pământ inundabil cra foarte uşor, deci 
ioarte puţin hrănitor. 

Moşia, compusă din 344 hectare, cra prea mică pentru her- 
ghelie. Jumălate din pământ era smârcos, restul în parte clisos, parte 

„nisip gol, parte pietriș și numai o mică porţiune de pământ bun. 
Pășunile rele, construcţiunile fiind în mare parte în sat, cra firesc 
ca, în asemenea cazuri, un cal produs la herghelie să coste cât nu 
face el. La terghelia Statului animalele se hrănâau cu fân şi srăunţe 
cumpărate din alte părţi. 

In localitatea Cislău herghelia nu se afla în condițiuni bune, 
Animalele unei asemenea instituţiuni trebuese să fie hrănite cu 
produsul pământului pe care: instituţiunea este stabilită, căci. nu- 
mai astfel costul întreţinerii animalelor din herghelie va 'fi: mic, 
Pentru ca pământul să producă hrana trebuitoare, este nevoe 
ca exploatarea lui să fie sistematică.. n 

se
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Personalul hergheliei a fost fourte numeros. O pletoră de func- 
ţionari a îngreunat bugetul acestei instituţiuni și a făcut ca fiecare 
produs al hergheliei să coste foarte mult. Intr'o herghelie nu este 
nevoe 'de atâta personal superior, mult mai puţin şi mult mai. 
destoinic poate conduce cu mai multă pricepere o „asemenea insti- 
tuțiune. , 

Natalitatea la sută, în herghelia Statului, a fost foarte mică. 

Numărul armăsarilor eşiţi anual din herghelie era foarte redus și 

fiecare armăsar, la vârsta de 4 ani, costa foarte mult. In asemenea. 

condițiuni era logic să se pună întrebarea dacă herghelia mai putea 

continua cu această organizare, sau dacă nu a venit momentul să 

i se dea o îndrumare mai practică. 
In anul 190$, Ministrul Agriculturii, Anton Carp, în înţelegere 

cu d-l Ministru al Răsboiului, Generalul Averescu, propune Corpu- 

rilor legiuitoare o lege .prin care herghelia se trece la Ministerul 

Agriculturii şi prin care se înființează un consiliu ipic, compus din. 

civili şi militari. 
Plecând din anul 190$, herghelia: se conducea în conformitate 

cu deciziunile luate, de consiliul ipic şi aprobate de Ministerul Agri- 
culturii. 

Consiliul ipic în mai multe şedinţe a admis ca la herghelie: 

să se crească numai rasele : engleză, arabă și anglo-arabă. Majori- 
tatea epelor hergheliei au fost reformate, fie din cauza oitalmici. 

periodice, fie din cauza durinei. | 

Consiliul ipic conduce toate tucrările referitoare la îmbunătă-- 

ţirea calului destinat armatei. 

Pentrucă în anul 1908 herghelia. intra înte'o nouă fază şi pentru. 

că îndrumarea ei să fie cât mai practică posibil, s'au luat în con- 

siliul ipic următoarele dispoziţiuni : 

1. Herghelia să fie condusă de un specialist priceput și în partea. 

teoretică şi în partea practică a creşterii cailor. 

2. Efectivul epelor de prăsilă să se mărească, pentru ca herghelia 

să verse în fiecare an, în depozitele de armăsari ale Statului, cât. 

mai mulţi reproducători masculi. 
3. Herghelia să fie instalată pe un pământ fertil « Şi prielnic 

creşterii calului. Cu produsul acestui pământ să se hrănească ani- 

malele hergheliei, aşa ca întreţinerea lor să nu fie costisitoare, 

4. Alegerea epelor de prăsilă şi destinarea lor la armăsari să 

sc facă de consiliul ipic în asociaţiune cu directorul hergheliei. 

5. Ozice reformă din herghelie să fie făcută de consiliul ipic, 

împreună cu directorul instituţiunii.
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6. Stabilitate indefinită a funcţionarilor hergheliei şi conti- 
nuitate! în lucrări. 

Organizarea unei asemenea instituţiuni necesitând o cheltuială 
de bani însemnată şi neproducând roade imediate, în primăvara 
anului 1909, după mai multe discuțiuni î în sânul consiliului ipic, s'a 
decis desființarea hergheliei şi îndrumarea activităţii ipice a Sta- 
tului în spre depozitele de armăsari şi încurajarea iniţiativei pri- 
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Fig. 58. — „Cavaler“ armăsar Karintian, etate 3 ani, născut la Ferma Statului Studina, 
jud. Romanați, Fot. D. Căruntu; 

vate, fiind privite ca mijloace cari pot da rezultate mai repezi. şi 
mai bune. 

” + 

* E 

Dacă herghelia Statului dela Reviga (Ialomiţa), precum şi 
acelea ale armatei dela Paşcani (Ilfov) Nucet (Dâmboviţa) şi Cislău 
(Buzău) an dat rezultate dezastruoase şi au trebuit să fie desființate ; ; 
hergheliile dela Fermele Statului și în deosebi acelea dela Studina . 
(Romanați) ş şi Laza (Vastii), merită toată atenţiunea. Ele au luat 
fiinţă în anul 1894, în urma „Legii asupră învățământului pro- 
fesional“« din 1893. Prin această lege votată” e prevede creare fer-
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melor model, şi cari printre altele, au de scop : 0) A servi la îmbună- 

tăţirea raselor de cai de muncă, boi, oi şi râmători“, , după cum * 
glăsueşte legiuitorul. 

Având în vedere necesităţile gospodăreşti ale unei i exploatări 

raționale agricole, s'a căutat dela început să se formeze un tip al 
calului de muncă. In acest scop s'au adus cai de muncă din rasa 
Karintiană, . Primul: armăsar la Ferma Laza din rasa Karintiană 

a fost „Nerons:, care murind, a fost înlocuit cu armăsarul „Favorili+ 

"din rasa Brabanson. Până la aducerea lui Favorit, rasa Karintiană. . 
s'a reprodus curată în condițiuni bune. Reproducătorii masculi . 

„s'au dat să facă și monta epelor de regiune, pentru a se forma un ., 

cal de jumătate sânge Karintian, bun pentru muncile agricole. 
Produșii rezultați erau armonici şi corespundeau în mare parte 
aşteptărilor. . | 

| La. început armăsarul Favorit a. fost împerecheat numai cu 
câteva epe . Karintiene, pentru a se vedea rezultatele, iar restul 
de -epe au fost bătute mai departe tot de armăsarii Karintieni, 

proveniţi din Neron. . 
Produșii armăsarului Brabanson cu .epele IKarintiene însă . 

„s'au arătat superiori acelora obținuți din Neron şi descendenţii 
săi, întrucât : aveau formele corporale mai pline, aveau mai mult. 

temperament, picioarele crau mai solide, iar tendoanele mai uscate, 

şi mai bine pronunţate. 
Având în vedere aceste rezultate, s'au oprit dela reproducere 

descendenţii lui Neron (Karintian) pentru. ca toate montele să: 

se facă numai cu armăsarul Brabanson. 
In anul 1905 murind Favorit, s'a decis ca metisele Karintiene 

Brabanson dela Ferma Laza să fie împerecheate cu reproducători : 
din rasa Buloneză ; în timp ce reproducătorii masculi din rasa Bra- 

banson, să fie repartizaţi la celelalte ferme : Studina, Potur-Haman- - 
gia, Işalniţa, Bazargic şi Silistra ş spre a înlocui reproduciătorii Ka- 

rintieni, întrucât rezultatele obţinute cu. Brabansonul la Laza, in- 

drituiau schimbarea reproducătorilor masculi din rasa Karintiană. 

In principiu, calul de muncă dela toate cele 5 ferme s'a decis 

să fie Iarintian X Brabanson şi să se procedeze printr'o încruci- 
şare de absorbiţie a rasei Karintiene; iar la Ferma Laza, aceste 

epe KarintieneX Brabanson să fie împerecheate. cu rasa Buloneză, 
spre a se vedea dacă nu s'ar obţine produşi şi mai buni. 

In consecinţă s'a cumpărat armăsarul Nikel, de rasă Buloneză 
şi s'a' împerecheat cu epele dela: Ferma Laza. Produşii obţinuţi 
satisfăceau cu prisosinţă' muncile grele agricole la cari erau puși, 

însă ei nu prea erau uniformi.
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-  :Pentru.a se puteâ face o comparaţie a cailor de povară dela: 
Studina şi cu alte rase, sa introdus la această fermă și cai din 

rasa Mura, ce sa reprodus “curată. 

“Intrucât, în afară de caii de muncă, cra nevoc” Şi de cai pentru 

iracţiunca uşoară și pentru călărie, s'au cumpărat reproducători 

anglo-arabi şi s'au împreunat cu epele autohtone. Astfel, la Ferma 
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“Fig. 59. — „„Nero'“armăsar pepinier din rasa Mura cela Ferma Statului Studina, 

„jud. Romanați, Fot, D. Căruntu. 

Laza: a fost cumpărat Iocent din Franța, iar produşi au satisfăcut 
pe deplin asteptările. 

3: 

% E 

Deoarece la Fer ma: Laza, prin introducer ca Bulonezului nu 
se putuse obţine calul dorit pentru muncile agricole, în anul 1912 
s'a decis să se facă o nouă încercare la Ferma Laza, rămânând ca 
la celelalte instituţiuni să se continue cu creşterea calului de povară 
şi de tracţiune ușoară, după normele arătate mai sus. 

De data aceasta, principiul dela care se pleca la Ferma Laza, 
era cu totul altul de cât cel de până acum. Nu era vorba să se mai
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crească cât mai mult posibil rase grele: de-povară, ci să se împere- 
cheze armăsari grei de povară cu epele noastre autohtone de talie. 
mai mare. Şi din această curcire să obţinem produşi jumătate: 
grei —adică intermediari între rasele grele de povară şi caii noștri 
autohtoni—apţi şi pentru muncile agricole, şi buni în acelaș timp și. 
pentru regenerarea cailor autohtoni ţărăneşti, îndrumându-i cât mai. 
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Fig. 60. — „Nichel“, armăsar pepinier la Ferma Laza din Jud. Vaslui. 
A fost importat din Franţa şi face parte din rasa" Buloneză. 

mult pentru necesităţile agriculturii. Această părere fericită merită 
o deosebită atenţiune, întrucât agronomii noştri se convinsescră 
că în clima noastră nu puteam crește un cal prea greu de povară 
şi al doilea, el nici nu era și nici nu este necesar agriculturii noa- 
stre raționale. | _ E 

Herghelia de jumălale sânge ardenez dela Ferma Laza D. A 

1) „Darea de” seamă a Fermei model Laza” întocmită de [. N. Bradea şi re 
văzută şi complectată de C. Stoian şi N. 4. Dumilrescu, 1993,



luat fiinţă în anul 1912 prin încrucişarea a 19 epe de jumătate 
sânge, aduse în majoritate dela herghelia din Rădăuţi şi încrucişate 

cu armăsarul „Ideal” pur sânge ardenez. 
„Scopul urmărit a fost crearea unui tip de cal, care să posede 

atât fondul, cât şi trupul, satisfăcând ambele necesități, bun în 
timp de pace pentru muncile agricole, iar în timp derăsboi pentru 
artilerie. 

  

          
Fig. 61. — Metis Bulonez A Karintian dela Ferma Statului Laza dio. jud. Vaslui. 

“Tatăl său a fost armăsarul bulonez „Nickel“. 

„Pentru acest scop s'a recurs la rasa ardeneză, ştiut fiindcă, 

încă din timpurile cele mai vechi, ardenezul a fost un cal care a 

„corespuns pe deplin la formarea altor rase. EI putându-se aclima- 
tiza uşor, a fost introdus în multe ţări : Franţa, Germania, Rusia, 
Ungaria, etc., servind în acest scop.. 

Deoarece ardenezul pur este un tip de cal prea greoi şi p'ar 

Îi putut satisface: scopul propus, el a fost încrucișat cu epe de
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jumătate sânge, pentru a se obţine tipul mediu, în vederea satis- 
facerii nevoilor arătate mai sus.. ” 

Deci ţinta Ministerului de Agricultură şi Domenii prin încru- 
cişarea acestor două rase a fost dea obţine un cal robust, fără a 

„îi prea greoi, bine legat, de talie mijlocie, propriu pentru muncile 
agricole, transporturi, etc. - 

  

      
  

Fig. 62. — „Ali“, armăsar de 3 ani, metis Bulonez X Karintian dela Ferma 

Statului Laza, jud. Vaslui. Fot. Simion Comârzan. 

| Armăsarii pepinieri până în 1916 au fost în număr de 3 şi anume 
„Ideal, Heclor D'ans şi Gargon D'ans. 

1. „„Ideal” a fost importat din Belgia în anul 1911, împreună 
cu alţi doi armăsari cumpăraţi de d-l E. de Burbure de Wesembeck, 
proprictarul Fermei model Dersca, jud. Dorohoi. 
„Acest armăsar a fost primul pepinier, adus în Fermă, în 1911 

şi întrebuințat la montă în anii 1912—1913; iar la 4 Decemvrie
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1913 a murit dintr'o „o infecţiune septică consecutivă a necro- 

zicei intestinale”. | 
Semnalmentele şi origina acestui armăsar se găsesc în certi- 

ficatul eliberat la cumpărare și pe care-l reproducem mai jos. 

  

      i 
Pe A Pista ei 

  

Fig. 63 — „deal“, armăsar pur sânge Ardenez, înliințătorul Hergheliei de jumătate sânge 

Ardenez dela Ferma Statului. Laza, jud. Vaslui. Impostat 1911 For. C. Stoian. 

Poyaume de Belgique. Minister: de Vintericur ct de 'agriculture. 

Exportation, vers VAllemagne, de chevaux de rase flamande, brabanconne 

. "ou 'ardennaise  . 

CERTIFICAT POCI UN CIIEVAL 

Valable pendant sept jours. 

Je soussiane medicin veterinaire agree domicili€ â Tubize, province de Bra- 

"'bant, certifie apres examen approfondi fait par moi de Panimal, que Je cheval, dont 

le sienalement suit, appartient manifestement par Yensemble “de ses caracttres 

a la race pure flamande, brabanconne ou :rdennaise, ou au croisement de ces 

'races entre elles,. , .
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1) Aecendance: Nom ou autre desisnation du cheval: Ideal du Deft. 

Ptre: Jouberi de Bercheaun. 

Mere: Fanny du Deft. 

            

| 
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Indigene 4 ans] Bai allongâe | — — i 

i           
Nom, prenoms et domicil e de Peleveur: R. Marthys Nederboulaere. Las- 

cendance du cheval est prouve par V'extrait du Studbook, ou le certificat de pou- 
linage ci-annex6. 

Le proprietaire declare qu'il ne connait par Vascendence du cheval dont 
le signalement se trouve ci-dessus. - 

Nom, prânom et domicile du proprietaire: Deleener Hondzaht-Leinlecte . 
D'aup îs ce qui prectde, je certifie formellement que ce cheval reunit toutes 

les conditions requises. pour ctre admis en Allemagne, au droit reduit de 50 ou 
da 75 marecs. 

Dâlivr€ ă Tubize le 6 Avril 1911. 

Le medecin vâterinaire agrc6, 

(ss) N, Stuque 
Siznature, 

(ss) Le Bourgmestre | 

Administration comunale 

de Tubize-Brabant 

(ss) Alph. Jacques _ 

"Deşi armăsarul Ideal ca reproducător la Ferma model Laza a 
iost puţin timp întrebuințat, murind din cauza unei boli, a fost 
foarte fecund şi a transmis bine aptitudinele şi caracterele lui des- 
eendenţilor, 

2. „Lector D'ans*, pur ardenez, adus din Depozitul Graşi şi 
întrebuințat la montă în anii 1914 şi 1915. | 

„3. „Gargon D'ans*, pur ardenez, din Depozitul Graşi şi între- 
buinţat în 1916. 

. Epele. In anul 1912 s'au importat un număr de 19 cpe, dintre 
„care 16 din Herghelia Rădăuţi, și ceva mai târziu 3 dela particulari.
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Epele dela Rădăuţi descindeau din cei mai venumiţi armăsari”: ai 

hergheliei imperiale şi anume : 
»El-Bedawy“, pur sânge arab. Din €l descind. epele: FHelveţia, 

Higiena Şi - “Himera, A - 

  
  

      

4         
Fig. 64. — „Inocent“, armăsae Anglo-Arab, importat din Franţa. Pepenier 

la Ferma Statului Laza; jud, Vaslui. Fot. C. Stoian. 

„Toborso“, pur sânge englez, din care descind: Elma, Magda- 

lena, Linka, Marila şi Piroszka. 
„Pezedevil“, pur sânge englez, din care descinde : Furyosa, 

Schagia ÎI, Norma, Himera II. :
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„»Dahoman“ 3/, sânge arab, din "care descinde: Gelma şi 

Jfora. | | 

„Gidran“ anglo-arab, din care descinde: Ema III şi Mal- 
inka. - “ 

“Epele aduse în primul transport au fost însoţite de toate datele 
necesare, luate din registrul gnealogic al herghelici imperiale, iar 

cele din transportul al doilea, fiind cumpărate dela particulari, 

  

  

      
  

Fig. 65. — lapa „Baroneasa“, Dobrogeană ameliorată, născută în 1909 

la Ferma Statului Potur Harmangia, jud. Constanţa. Fot, 1913. 

nu au fost însoţite decât de un certificat de tr ecere a gr aniţei, în 

ziua de 8/21 Ianuarie 1912. 
Acestor epe aduse în fermă, li s'au dat alte nume, după cum 

se vede din tabloul dela pag. 242 complectat fiind cu unele date 

necesare. 

Filip şi Dumitrescu. — „Caii“, . 13
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f 
Până în anul 1916; rezultatele obţinute promiteau 'a' întrece 

toate aşteptările, f 

  

pag Re 472 
-. Ne pda 
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Fie. 66. —: Iapa „Lunica“ Dobrogeană ameliorată, născută 1911 la 

Ferma Statului Potur Harmangia. Fot. 1917. 

„Depozitele de armăsari 

Un al doilea mijloc prin ajutorul căruia Statul poate inter- 
„Veni direct în producerea calului, este înființarea depozitelor de 
“armăsari, | | 

Dacă o herghelie trebue să fie socotită ca o pepinicră de repro- 
ducători de elită, un depozit de armăsari este de asemenea o insti-- 
tuiune ipică, de unde armăsarii se vor răspândi, la o anume epocă, 
prin diferite localităţi, spre a putea contribui la îmbunătăţirea 
calului localnic. Un depozit are, după părerea noastră, o mai mare 
înrâurire asupra îmbunătăţirii cailor dintr'o ţară, ca o herghelie. 

Mai toate ţările, cu puţine excepţiuni, au înființat depozite 
de armăsari, cciace probează în mod vădit importanţa acestor însti-
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tuţiuni ipice. Pentru ca ele să dea. în adevăr roade bune şi pentru 

ca să contribue la îmbunătăţirea raselor de cai, este nevoe să se ţie 

socoteală de următoarele deziderate: 
1. Depozitul de armăsari să se stabilească în acea regiune unde 

numărul cailor este mai mare şi unde locuitorul se dedă cu mai 

multă râvnă meseriei creşterii cailor. 
A stabili un depozit de armăsari acolo unde numărul cailor 

este mic, şi unde localitatea nu este prielnică creşterii acestui ani- 
mal, este a aplica o măsură care nu poate da roade bune, 

2. Nu toţi armăsarii unui depozit trebue să aibă aceiaș făp- 
tură. Ei vor fi deosebiți şi se vor armoniza ca forme cu făptura epelor 
din localitatea unde se trimit. Acest fapt explică pentru ce în mai 
toate depozitele de armăsari sunt reproducători de pur sânge, de 

%, sânge, de povară. Acelaş soi de armăsari răspândiţi în toate 

părţile, nu poate să dea rezultatele dorite, pentr ucă nu se va lovi cu 

făptura cpelor din toate localităţile. 
3. Fiecărui depozit de armăsari i se va determina o zonă unde 

armăsarii Statului răspândiți vor bate epele de prăsilă. Armăsarii 

particularilor nu vor fi admiși la reproducție decât numai în urma 

unui examen făcut de o anumită comisiune. Armăsarii cari nu vor 

îi găsiţi buni de comisiune 'se vor castra. Dacă însă în zona depozi- 

tului nu se vor lua aceste energice măsuri, desigur că rezultatele 

nu vor Îi bune. 
4: Pentru ca un depozit să-şi ajungă scopul său trebue. să fie 

condus de un om cunoscător, care făcând dese vizite locuitorilor 

din zona depozitului, să le dea poveţe de modul cum trebuesc 

îngrijiţi, crescuţi şi hrăniţi caii. 

Iată dar pentru. ce rolul unui depozit i credem mai mare ca 

al.unci.herghelii şi iată cum un depozit, care ar corespunde dezide- 

„ratelor mai sus enumărate, poate da roade bune. Oporiunitatea 

lor, în materie de îmbunătăţirea cailor, nu se mai discută. 

Ce sa făcut la noi în această direcţiune ? S'a hotărât mai 
întâi ca la reşedinţa fiecărui regiment, din fiecare capitală de judeţ, 

să se trimeată 3—4 armăsari: spre a îmbunătăţi epele din acest 

judeţ. 

Pentrucă ne găsim în faţa unei chestiuni foarte importante 

şi pentrucă, după părerea noastră, această dispoziţiune este mai 
mult decât inadmisibilă, să o discutăm cu toată seriozitatea şi să 

vedem dacă trimițând, presupunem la Craiova, 4—5—10 armăsari, 
vom îmbunătăţi caii din tot judeţul Dolj. Mai întâi, este un non- 
sens. ca, în' perioada de montă, armăsarii destinaţi reproducţiunii 
să stea la reşedinţa judeţului și ţăranii dintr'o comună depărtată
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să vie cu epele lor la armăsari. N'au venit locuitorii dela sate cu 
epele lor la armăsari pentru motivul că în toiul muncii nu putea 
omul să-și lase treaba ui şi să vie cu iapa la armăsarul Statului dela 
reşedinţa judeţului. | 

La depozitul din Constanţa, unde erau vreo + armăsari, nu 
s'a bătut mai nici o iapă țărănească. | , 

"Dacă prin răspândirea armăsarior în fiecare reşedinţă de 
judeţ s'a ţintit la în.bunătăţirea cailor, deodată şi în întreaga fară, 
această măsură nu a dat şi nu putea să dea nici un rezultat bun. 
Nu se poate, dar absolut nu se poate, dat fiind numărul restrâns 
de armăsari şi. dat fiind personalul restrâns, începe îmbunătăţirea 
căilor deodată în toată ţara. | 

In toate ţările, unde s'a început serios îmbunătăţirea acestor 
animale și unde depozitele sau înfiinţat, așa cum trebuiau înfiintate, 
nu s'a început îmbunătăţirea tuturor cailor, ci pe zone, pe localităţi 
şi numai după ce caii dintr'o zonă s'au îmbunătăţit, atunci s'a 
început activitatea ipică Şi în altă parte. 

In depozitele Statului crau 150 armăsari din rasele : pur sânge 
englez, pur sânge arab, pur sânge anglo-arab, 1/4 sânge englez și 
14, sânge arab. | 

Statisticele depozitelor de armăsari ne fac cunoscut că media 
epelor bătute anual de fiecare armăsar este de 9, pe când trebuia 
ca fiecare să bată cel puţin 30—40. | 
Acest rezultat dezastruos ne face să înţelegem, că practica de 

a răspândi armăsari pe la reşedinţele judeţelor nu este bună. Cu 
chipul acesta țărănimea ca şi proprietarii rurali, nu au nici un profit. 
şi tocmai ei ar trebui să beneficieze de armăsarii Statului, căci 
produşii epelor lor au mare nevoc de îmbunătăţire. 

„Mai târziu armăsarii Statului s'au centralizat în următoarele 
depozite : 

Un depozit la Craiova cu 28 armăsari 
no» Ploeşti „31 
» . » Bucureşti, 27 „| Ş 
TR - Slobozia „46 

=
 

In afară de aceste 4 staţiuni mai erau : "Tulcea, Constanţa, 
Cislău, cu un număr de armăsari mult mai mie. 

Totalul armăsarilor din aceste depozite era în 1906 de 142. 
Din aceşti 142 armăsari erau : 44 pur sânge englez, 6 pur sânge 
arab, 4 pur sânge anglo-arab, 83 jumătate sânge şi ' rasă româ-— 
nească.
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„Ministerul Agriculturii, pătruns de răul sistem de a se răspândi 
armăsarii pe la reședința regimentelor, a început în Dobrogea o 
îndrumare mai serioasă. 
In anul 1897, ministrul agronom Aurelian înființează o comisie 
zootehnică, care avea misiunea să studieze îmbunătăţirea cailor 

din Dobrogea ; înființează expoziţii şi curse la Constanţa. Mai 
târziu, ministrul Stolojan ia dispoziţiuni să se facă un studiu serios 
asupra animalelor din Dobrogca. Acest studiu ne poate servi 
chiar astâzi fcarte bine de călăuză. Se ştie că în Dobrogea erau 

aproape 6.000 epe bune de prăsilă. 
In anul 1899, D. Sturza, ministru ad-interim la domenii, 

înfiinţează un depozit de armăsari la Constanţa, compus din 16 
armăsari de făptură mai mult anglo-arabă, destinaţi numai comu- 
“nelor Gheringec, Tailageacul mare şi mic. Anul următor au fost 

bătute în aceste comune aproximativ 400 epe. Această măsură: 
este nu se poate mai bună, căci încetul cu încetul urmând să se 
înjghebeze în Dobrogea un depozit de armăsari, se va putea lucra 

serios la îmbunătăţirea animalelor în mod inteligent şi calul dobro- 
gean în scurt timp putea să se modifice. In anul 1909, Anton Carp, 
ministru al agriculturii, a dispus ca depozitul dela Constanţa să fie 
înzestrat cu 250 armăsari de făptură mai mult anglo-arabă. 

Depozitul dela Constanţa prin: staţiunile sale de montă avea 
cea mai mare influenţă asupra îmbunăţăţirii calului dobrogean. 
Cine a colindat satele : Tatlageac, Mangea-Punar, Gheringec, 2 
Mai, etc., a putut să vadă importanţa unui asemenea depozit. 

In anul 1909, Ministerul Agriculturii avea în depozitul dela 
Constanţa armăsari destinaţi mai mult Dobrogei. Pe măsură ce: 
acest depozit urma să se organizeze, pe măsură ce staţiunile de 
-montă urmau să îie instalate în toate părţile, pe-măsură ce se 
luau în seamă toate dispoziţiunile principale în zona de activitate 
a acestui depozit; Ministerul Agriculturii urma atunci desigur 
să înfiinţeze un alt depozit în altă parte a ţării; şi așa trebuia 
să se procedeze, pe etape, până când se îmbunătăţeau toţi caii 
din Vechiul Regat. In anul 1910 se înființează depozitul dela 
Grași. 

In anul 1913—1914 se înfiinţează și depozitul dela Siobozia. 

Efectivul în anul 1915 era: 

1. Depozitul Anadalkioi, judeţul Constanţa, cu 200 armăsari. 

2. Depozitul Graşi, judeţul Neamţ, cu 179 armăsari. 

3. Depozitul Slobozia, judeţul Ialomiţa, cu 25 armăsari.
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Din acest. succint studiu al depozitelor de armăsari din țară 
se pot trage: următoarele concluziuni : 

1. Depozitul dela Constanţa cra nevoe să fie în aşa fel organi- 
zat, „ncât să corespundă tuturor trebuințelor Dobrogei. 

2. Era necesar să. se înfiinţeze încă un depozit de armăsari în 
“Oltenia. 

3. Iu aceste localităţi, Statul trebuia să-şi concentreze toată 
activitatea ipică. Este un non-sens că credem că aveam şi avem * 
putinţa de a îmbunătăţi de odată toţi caii din ţară. | 

4. In aceste regiuni, trebue să se stabilească cât se poate mai 
multe staţiuni de montă. In aceste staţiuni de montă să fie trimişi 
armăsarii pe timpul bătăii. 

9. Fiecare depozit să fie condus de un om priceput, care va da 
proprietarilor ca şi ţăranilor poveţe asupra creşterii, hranei şi îngri- 
jirilor ce trebuesc date cailor, 
6. In aceste localităţi, Statul să înfiinţeze expoziţii pentru 

mânjii eşiţi din armăsarii depozitului, 
7. Directorul fiecărui depozit să fie obligat a ţine o serie de 

conferinţe populare, arătând scopul ce urmăreşte Statul cu înfiin- 
area acestor instituţiuni ipice. 

a 
XE + 

In mod indirect, Statul mai ajuta îmbunătățirea calului prin : 

Concurs şi expoziție 

| Aceste “două. mijloace de iitervenire au impor tanţa lor. Din 
punctul de vedere al îmbunătăţirii animalelor, -se pot confunda': 
'0 expoziţie trebue să fie urmată de un concurs, și un concurs de o 
expoziţie ; excepţie, bine înţeles când prin concurs se vizează şi 
cursele. 

Impor tanța expoziiilor a fost şi este întotdeauna foarte mare. 
Ele au contribuit în mod simţitor la îmbunătăţirea animalelor 
dintr”o ţară. Importanţa acestor expoziţii nu ţine numai de faptul 
că proprietarilor expozanţi de- animale li de dau premii în bani 
sau medalii, dar aceste expoziţii mai sunt locuri de întrunire, unde 
se face schimbul de idei între proprietari, unde fiecare vede cu 
propfii săi ochi ceiace a făcut altul, judecă superioritatea sau infe- 
rioritatea vitelor expuse de un alt, propri ietar, învaţă caracterele 
diferitelor soiuri de animale expuse, apreciază importanţa şi folosul 

.
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creşterii unei rase sau aiteia, se deprinde cu modul de a hrăni siste- 

matic animalele, cunoaște localităţile unde sunt reproducători de 

frunte, cunoaște şi-şi dă seamă de bunele forme ale unui reprodu- 

cător, îşi creiază debuşeuri atunci când maria sa este bună. In defi- 

nitiv, expoziţiunile sunt nişte focare de instrucţiune şi: de propa- 

gandă agricolă. Aci se poate da proprietarilor de animale lecţiunea 

cea mai bună şi cea mai instructivă. Aci, şi numai aci, ei se pot con- 

vinge, căci văd. Numai prin expoziţie se poate face 6 dreaptă apre- 

ciere a calităţilor animalelor.-dintr'o localitate. Aceste motive sunt 

suficiente, credem, pentru a scoate în evidenţă marea importanţă 

ce o prezintă o expoziţie de animale. 

Expoziţii de animale există în toate ţările şi în toate ţările ele. 

au dat rezultate bune. Sunt unele ţări. cari au expoziţii în fiecare 

comună. Elveţia de pildă are expoziţii comunale, cantonale, fede 

rale şi pe fiecare an se cheltuesc, cu aceste expoziţii, mai mult de 

800.000 lei aur. 

Găsim expoziţii şi concursuri de animale în Franţa, Germania, 

Anglia, Belgia, Cehoslovacia, Ungaria, Olanda, Danemarca, etc. 

Sunt concursuri şi expoziţii de animale și acolo unde nu se găsesc 

herghelii. 

„La noi în țară, primele expoziţii de animale, după cât se ştie, 

au avut loc în anii 1863—64 la Iași şi la Bucureşti. Nu ştim nimic 

referitor la rezultatele acestor expoziţii. Legea din 4 Iulie 1881 a 

comiţiilor „agricole regulamentează aceste expoziţii judeţene. 

Expoziţiile judeţene pu s'au continuat. 

In anut 1897, sub ministrul Stolojan, a: avut loc Ta Constanţa 

primă expoziţie de animale. Expoziţia a început la 5 Septemvrie 

şi a ţinut 4 zile. In vederea organizării sale o comisiune a fost ins- 

tituită spre a alcătui un regulament, care a fost publicat în Moni- 

torul Ojicial din acelaș an. In regulament se prevăd toate condi- 

ţiunile participării la expoziţie. 

Expoziţia dela Constanţa a cuprins toate grupurile animalelor 

domestice, afară de porci. La această expoziție au luat parte ani- 

_malele din judeţele Gonstanţa, Tulcea şi Ialomiţa, Ea a avut mai 

mult un caracter regional. 

Dela 1897 şi până în 1916, expoziţiile nu s'au continuat regulat 
în fiecare an, ceiace constitue un mare rău. Când a avut loc prima 
expoziţie la Constanţa, în 1897, în intenţiunea tuturor a fost ca de. 
aci încolo, în fiecare an, în Dobrogea, să fie cel puţin câte o expozi- 

ţie de animale, căci se prevedea că aceste expoziţii vor avea o în- 
fluenţă foarte mare asupra îmbunătățirii animalelor. Nestatorni-
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cia care intră în firea românului a făcut. şi aci, ca un excelent. în- 
ceput, să nu aibă continuitate, e 
- - A susţinea că prima şi a doua expoziţie de animale a dat rezu|- 
tate bune, este a mărturisi un lucru cunoscut. Cu toate acestea 
nu este un rău să facem o comparaţie între prima şi a doua expo- 

ziţie, spre a vedea influenţa lor asupra animalelor. Prima observaţie 
“făcută este că la a doua expoziţie dela Constanţa numărul anima- 
lelor aduse a fost de două ori mai mare ca la prima. Proprietarii 
expozanți, văzând. că juriul, Ia prima expoziţie, încurajează calul 
de făptură dobrogeană, au adus la a doua expoziţie un număr 
mai mare de cai dobrogeni. Văzând de asemenea că juriul nu primia 
cai atinşi de boale ereditare, proprietarii dobrogeni au început să 
priceapă că nu poate fi profitabilă decât producerea unor cai frumoși. 
şi fără boale ereditare. La a doua expoziție dela Constanţa, numărul 
cailor cu boale ereditare a fost mai mic ca la prima. Iată în adevăr 
rezultate cât se poate de bune şi iată pentruce expoziţiile dela Con- 
stanţa trebuiau ţinute regulat în fiecare an... 
„Cele două expoziţii dela Constanţa: au deşteptat în crescă- 
torul dobrogean gustul de a se ocupa mai, serios Gu producţia calti- 
lui. Vede mai bine, mai clar, în această chestiune, și îşi dă socoteală 
că cu puţină bunăvoință se pot produce cai biini pentru cavaleria 
ușoară. Proprietarii de herghelii din Dobrogea au văzut că c mai 
bine să aleagă cpele din herghelii şi să le împreune cu armăsari cu 
o conformaţie asemănătoare conformaţiei epei. n 
"Gu xe-o câţiva ani înainte de 1916, Ministerul . Agriculturii 
începuse să o-ganizeze regulat la Constanţa expoziţii de produșii 
eșiţi din armăsarii Statului.. Lucru demn de constatat este că din 
an în an se aduceau la expoziţie şi mai mulți şi mai frumoși produşi. 
Ministerul Agriculturii prevedea în bugetul său anual suma nece- 
sară decernării premiilor produșilor buni. | 

Relativ la Constanţa putem conchide că, cu cât expoziţiile 
de animale urmau să fie mai regulate și într'o serie mai mare de 
ani, cu atât creşterea cailor din această parte a țării promitea să 
se îndrumeze mai bine şi pe o cale mai sigură. 

Cine a urmărit an cu an expoziţia dela Anadalkioi, și cine şi-a | 
dat socoteala de sârguinţa continuă a Ministerului Agriculturii în 
aceasti direcţiune, nu poate să constate altceva decât că expoziția 
din anul 1910 a fost mult mai importantă ca cea din anul 1909 şia 
dovedit că Dobrogea este. centrul cel mai prielnic creşterii calului 
în Vechiul Regat. Legenda că în Dobrogea nu se găsesc cai de remon- 
tă a fost spulberată, graţie încurajării acordate de Ministerul Agri- 
culturii, probă că în anul 1910 sau cumpărat cai pe cari i-a văzut
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M. S. Regele Ferdinand I, pe atunci Principe moștenitor al'Tronului. 
Şi iarăş aprecierea unora, că Dobrogea nu are o rasă a ei proprie; 
nu trebue ţinută în scamă, căci cei cari cunosc Dobrogea, ştiu 
destul de bine că această provincie transdanubiană a avut şi are o 
rasă a ci de cai, derivată din rasa orientală, rasă proprie călărici, 

bine obişnuită climatului, rezistentă, rustică şi focoasă. 

La expoziţia .de cai din anul 1910, s'au observat mulţi pro- 
duși foarte frumoşi, mai ales cei eşiţi din a doua generație. 
Organizatorilor expoziţiei dela Constanţa trebue să le fim recu- 
noscători. | 

Ministerul Agriculturii, pătruns de principiul practic că nu 
se poate lucra în mod sistematic în toată ţara, în chestiunea îmhu- 

nătăţirii calului, a ales ca zonă de activitate Dobrogea, unde a 

trimis armăsarii depozitului şi unde a luat măsuri de încurajare. 
Incetul cu încetul acest început aproape neînsemnat, care făcea 

să zâmbească pe cei cari credeau că în ţară la noi nu se pot produce 
cai buni, a avut darul să schimbe părerea şi celor mai pesimiști. 

In ţară la noi se pot produce cai tot aşa de buni ca şi în Ungaria, 
cu condițiunea ca să fim practici, bine chibzuiți, răbdători, şi din 

momentul ce'vic-am făcut un program, să-l urmărim. Avem ferma 
convingere că lucrând patriotic și cu perserverenţă,. Dobrogea ar. 
fi putut deveni centrul de unde urma să se facă remonla cavaleriei 

peniru necesităţile Vechiului Regat, înainte de 1916. Nu este pru- 

dent să lucrăm numai sub impresiunea momentului, ci să lucrăm 
continiu, Dacă locuitorul dobrogen ne-a dovedit că se poate ocupa 
cu chestiunea creșterii calului, când este încurajat și când calul 

său găsește un debuşeu bun ; dacă sindicatul agricol din Constanţa 
ne-a arătat mișcarea economică ce de un timp încoace o manifesta 
în Dobrogea până în 1916, socotim că sosise timpul ca Ministerul 
Agriculturii să-și organizeze serviciul de îmbunătăţirea cailor cât 

se poate mai sistematic, In acest scop, măsurile propuse ar 

îi fost: 

1. Direcţiunea sanitară, prin serviciul său veterinar, să ia toate măsurile 

prin cari să se garanteze sănătatea epelor, 

2, Prefectura judeţului Constanţa, prin intermediul medicilor veterinari 

din Dobrogea, să castreze pe riscul şi socoteala proprietarilor, toţi armăsarii improprii 

prăsirii, 

3. Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, prin intermediul directorului de. 

pozitului de armăsari dela Constanţa, să stabilească în mod definitiv staţiunile de 

montă. 

4. Expoziţia dela Constanţa să lie asociată și cu un mare târg de cai, de 

unde şi armata şi particularul să poată cumpără.
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5. Ministerul de Răsboi să înființeze în Dobrogea un depozit pentru cre- 

şterea mânzilor cumpăraţi de armată. 

6. Prime de 100—150 de lei aur să fie date crescătorului de cai, care vinde 

armatei, Să se excludă intermediarul. 

„7. Ministerul Agriculturii să ia măsuri ca, acolo unde se ocupă cu îmbună-, 

tăţirea calului, să se ocupe şi să răspândească plante de nutreţ. 

8. Să se înceapă autorizarea armăsarilor particulari. 

„Cu chipul acesta, de sigur că depozitul de armăsari dela Constanţa ar fi 

putut avea o înrâurire favorabilă asupra îmbunătăţirii calului dobrogean, 

Prima expoziţie dela Constanţa a fost urmată de altele şi 
în alte părţi ale ţării, aşa bunăoară Iașul a organizat o expoziţie 
de animale, divizată în 5 secţiuni : - 

a) Secţiunea cailor; 
b) . boilor ; 

0) E oilor ; 

d) > porcilor ; 

e) FR găinilor. 

Am avut ocaziunea, la această expoziţie, să ne facem o idee 
justă de calităţile şi caracterele calului din nordul Moldovei, cum 

şi: de îndrumarea îmbunătăţirii acestui cal. Am mai constatat că 
unii din marii proprietari își dădeau în adevăr osteneala dea putea 
produce calul necesar armatei. 

Expoziţia dela Iaşi, subvenţionată şi de Stat şi de comună, ar 

îi putut avea, dacă se continua, darul să stimuleze foarte mult 

producţiunea calului bun pentru armată. Din nenorocire, şi aci ca 
şi la Constanţa, acest fel de încurajare nu s'a mai continuat. Se pare 

că noi Românii nu suntem bine pătrunși de foloasele ce ne poate 
da o expoziţie de animale, : 

Craiova, fosta capitală a Olteniei, a avut și dânsa prima expo- 
ziţiune agricolă în anul 1898, subvenţionată numai de Stat. 

Expoziţiunea a avut 3 secţiuni : 

a). Secţiunea animalelor ; 

b) E produselor agricole ; 
0) us . ... imdustriei,



La expoziţia agricolă dela Craiova, am avut ocaziunea să 
constatăm că animalele din specia calului în Oltenia nu sunt atât 
de bune ca în nordul Moldovei, şi că proprietarii olteni nu se îndelet- 
nicesc atât de mult cu creşterea acestor animale. Dar. că în această 
parte a ţării se găsește rasa de porci Mangalia, asupra căreia, în 
altă lucrare, vom face o descriere cât se poate de complectă. 

Şi la Craiova acelaş lucru, din 1898 şi până în anul 1916 nu 

s'a mai ţinut nici o expoziţie. . 

Judeţul Brăila a avut în 1899 prima expoziţie agricolă, sub- 
venţionată numai de comună, la care am avut ocaziunea să cons- 
tatăm frumoşi cai. In anul 1901, s'a ţinut o a doua expoziţiune de 
animale, unde, în urma dărilor de seamă, se poate constata că ani- 

malele cabaline au fost bine reprezentate. 
După cum vedem, este oarecare îndrumare în privința îi îm- 

bunătăţirii animalelor, prin ajutorul acestor expoziţii, însă, încă 
odată, ele n au continuitate și aceasta este pariea absolut defec- 

tuoasă. 
Părerea noastră este că, trebue în fiecare judeţ şi în fiecare 

an, să fie o expoziţie de animale, subvenţionată şi de judeţ şi de 

Stat. Pantru aceasta, Statul era dator ca în fiecare an să înscrie 
în bugetul său o sumă de 100.000 Iei aur destinată numai premiilor. 
Să nu credem că această sumă era mare, pentrucă au fost state şi 

mai mici și mai sărace ca noi, cari cheltuiau pentru expoziţii și 

concursuri sume mai mari de bani. 
Judeţele puteau prevedea în bugetele lor respective o sumă 

de bani cel puţin egală cu suma de bani alocată judeţului de către 

Stat. 
Alergările de cai w'au aşa de mare înrâurire asupra îmbună- 

tăţirii cailor, ca expoziţiunile şi concursurile, totuşi ele au putinţa 

de a stimula această îmbunătăţire, cu condiţie ca să se excludă dela 

alergări şi să nu se dea nici un premiu armăsarilor şi epelor atinse 
de vre-o boală ereditară. Fiu a intra atât de mult în discutarea 

organizărei curselor, ca neavând mare importanţă din punctul nostru 
de vedere, trebue totuşi să afirmăm, că la noi există din anul 

1874—75 societatea „„Jockey-Club“, care se ocupă mai mult cu 

producerea calului de pur sânge englez. 
Cursele de cai au fost de mult cunoscute și adoptate în.Romă- 

"mia. Ni se afirmă că pe timpul domniei lui Vasile Lupu se încurau 
|
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caii palatului. Românii au adoptat acest sport, dacă îl putem numi 
astfel, dela Turci, cu cari erau în contact. Ca probă că alergările 
de cai intră în obiceiurile poporului român, este că țăranii la Dră- 
gaica şi la Sf. Teodor își încură caii lor. . | 

Sunt localităţi chiar în ţară, unde se fac curse de cai aidoma 
ca și la Turci, Tătari şi Cazaci. | 

SULTZER, în Istoria Daciei Transalpine, 1 ne descrie jocurile, 
petrecerile populare și întrecerea tinerimii la curse pe cai i arăbeşti 
şi turceşti. 

In Moldova, unde rasa cailor era mai renumită, de mult se 
făceau curse, astfel sub domnia lui Nicolae Suţu şi Grigore Ghica, 
se organizaseră sistematice curse de cai pe marginile Bahluiului. 
In Oltenia se făceau deasemenea curse. Următoarea anecdotă, 
căreia nu-i garantăm complectă autenticitate, ne dă măsura cailor 
olteni: 

„„Se zice că un popă român, ducându-se la Pesta pentru a-și 
vinde porcii îngrășaţi şi ajungând în momentul alergărilor, ceru 

„voe juriului să alerge şi el cu calul său, să seia la întrecere cu ceilalţi 
călăreţi. Comitetul curselor din Budapesta, pentru a procura publi- 
cului ocaziunea de a se distra bine, a admis cererea preotului. Cursa 
începe și ca culmea surprizei preotul iese întâiul. Fapt demn de 
remarcat la această cursă este, că fugaciul preotului, mic de talie, 
însă focos şi de făptură arăbească, a distanțat mult pe ceilalţi cai, 
pur sânge englez, cari alergau. Preotul și calul său, de unde la 
început îu pentru public un obicet de distraţiune, la sfârșitul cursei 
îşi atrase admirațiunea tuturor 1). 

In anul 1856—57, după răsboiul dela Crimea, cursele de cai 
fură organizate după iniţiativa privată a consulului englez Colqu- 
houn, a lui Green șia căpitanului Planden. Ele aveau loc la Co- 
lentina. In anul 1859, sub domnia Principelui Cuza. avu loc o cursă 
militară la Floreasca. 

In 1861, la cursele din Moldova alergau caii din her gheliile + 
Moruzi, A. Mavrocordat şi Negruţi. 

In 1866, sub domnia defunctului Rege Carol I, pe atunci Doman 
al României, şi cu ocaziunea unei călătorii, făcută în munţii Vrancei, 
se organizară curse de cai de munte. La una din curse, o munteancă, 
nevasta cunoscutului preot Taftă, ieşi cea dintâi. Domnitorul o 
decoră. 

1) .Anecdota. e luată din cursul de Ipologie al căpitanului Goruneanu
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In anul 1867, la Craiova organizându-se curse sistematice, 

un ţăran, călare pe un calţărănesc, întrecu pe nişte bocri, cari 
călăreau cai englezeşti de pur sânge. 

In 1668, se făceau curse militare la Floreasca. 

In 1869, în urma iniţiativei Generalului Florescu, se orga- 

nizează curse militare. 

In 1870—71, se ţinură alergări tot militare, 

In 1871—72, acelaş lucru. 

In 1873—'74, acelaş lucru. 

In 1874, se înfiinţă societatea Jokei-Club. Aa 

In 1875, se construi un ipodrom la Cotroceni şi se ținură aler- 
gări şi la Iaşi şi la Bucureşti. 

In anul 1876 colonelul Stăniceanu, minisiru de răsboi, orga- 

niză bine cursele militare şi publică în Monitorul armatei Nr. 13 
din 8/20 Mai instrucţiunile necesare, 

Prima comisiune fu compusă din: 

Generalul Alexandru Zefcari, preşedinte. 

- Colonel Arion ) 

Creţeanu | 

Locot.-colonel Kirițescu | Membri 

Maior Beller + - * 

Căpitan Dionie Fotino | 

>, A. Blaremberg ] 

In 1877, nu s'au ţinut alergări din cauza răsboiului, 

In 1878, cursele reîncepură de două ori pe an, în Mai și în 

Octomyrie. 

Plecând dela această dată, cursele conduse de societatea Jokey- 
lor deveniră din ce în ce mai importante. 

Statul, Ministerul Agriculturii, Societatea centrală a agricul- 
torilor români, au încurajat anual, cu sume de bani, instituţiunea 

curselor, 

Dacă am făcut o mică excursiune în domeniul istoricului curse- 
lor în România, este numai spre a vedea că ele există de mult timp 
şi că întră în obiceiurile ţării. 

In Dobrogea de mult, de foarte mult timp chiar, exista curse 

de cai, cari se făceau pe distanţe cu adevărat colosale. Ministerul 
Agriculturii le-a încurajat din anul 1897 și scopul său era de a cons- 

tata şi menţine, rezistenţa cailor dobrogeni. In scopul acesta a'alcă- 

tuit şi un regulament. 

Din dispoziţiunile regulamentare ale curselor din Constanţa 
se vede lămurit că animalele, armăsari şi epe, cu boale ereditare, 

sau cu alte anomalii ce se moștenesc, nu erau admise la alergări.
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Alergăriie din Dobrogea, înființate în.acelaş timp cu -expoziţia, 

adică la anul! 1897, s'au continuat regulat până la 1916, cu toate 
că, propriu vorbind, nu pe ele se poate pune mare temei, în ches- 
tiunea îmbunătăţirii cailor. Ele au fost considerate şi chiar trebue 
să fie considerate ca un compliment distractiv al expoziţiunii. 

E 

+ = 

Toi ca intervenire indirectă din partea Statului, mai sunt 
şi aşa zişii armăsari aprobaţi şi autorizaţi. Cei dintâi aprobaţii 
sunt acei armăsari cari, prin făptura lor, sunt în stare să îmbunătă- 

ţească o rasă : sunt armăsari de elită, fără nici un beteşug ereditar. 

Aprobarea se însoţeşte în totdeauna de o primă în bani dată de 
Stat, a cărei valoare este în raport cu calitatea reproducătorilor. 
Prima nu se dă decât în cazul când armăsarul a bătut 30—40 epe 
fătătoare. Aprobarea nu se acordă unui armăsar decât în urma 
avizului” unei comisiuni speciale. Ea nu durează mai mult decât 
un an. ! | 

Acest fel de î încurajare se ailă î în alte țări, ca „Franţa, Germa- 
nia, - etc. 

Armăsarii autorizați sunt aceia, cari prin făptura lor, deşi 

mau putinţa de a ameliora o rasă, îi păstrează însă aceleaşi calităţi, 

aceleaşi caractere, nu o strică. Autorizarea nu implică o primă 

anuală ca aprobarea. Armăsarii autorizaţi sunt supuşi la aceleași 
dispoziţiuni ca şi cei aprobaţi. 

Nici nu mai încape îndoială că spre a se putea lua asemenea 
măsuri, este nevoc să se examineze, rând pe rând, şi cu cea mai 

mare atenţiune, toți armăsarii din ţară, să se oprească în urmă cei 

huni şi să se castreze cei răi. Dacă această măsură nu se poate face 

deocamdată în toată ţara, şi nu se: poate face, este de neapărată 

trebuinţă să se aplice în zona depozitului de armăsari, unde Statul 
şi-a concentrat întreaga activitate ipică. Cu satisfacţie constatăm 
că în Dobrogea, şi mai ales în comuna Gheringec, unde erau armă- 

sarii Ministerului Agriculturii, sa aplicat această dispoziţie, sco- 

pindu-se în primăvara anului 1901 toţi armăsarii ţărăneşti, ce nu 
crau buni de prăsilă. Dela 1901 şi până în 1916 s'a continuat în 

acest sens. 
In anul 1915 erau aprobaţi cu sau fără primă 107: 
a) Armăsari aprobaţi cu primă 51; 
b) Armăsari aprobaţi fără primă 56. 
Statul mai poate încuraja producerea cailor într'o ţară şi 

prin remonta. locală, creând astfel aceştei mării un debușeu asigurat.
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Remonia 

Unul din mijloacele cele mai puternice, pentru a se încuraja 
indirect producţiunea calului dintr'o ţară, este fără îndoială remonta 

locală. "Ținând socoteală că animalul cal este o marfă ca ori şi care 
alta, este firesc că nu se va angaja mai nici un capital, dacă marfa 

cal nu va avea un debușeu asigurat. Este o regulă în deobşte cunos- 
cută,. care se aplică la orice marfă. 

Principatele române, altă dată centru de export în materie 

de cai, ţări considerate ca făcând parte din cele mai bune pentru 
remonta străină, ajunsese în ultimele decenii înainte de 1916 nevoite 

să alerge pe la ţările vecine ca să-şi procure caii necesari armatelor 

sale. Şi Vechiul Regat cumpăra cai tocmai dela acele ţări, cari altă 

dată veneau la noi şi-şi făceau remonta. In adevăr, de pe la1875—1885 
şi mai ales de când armata română a luat o mai mare desvoltare, 
făceam remonia şi în ţara rusească şi în Austro-Ungaria. 

Până în anul 1888, nu ne procuram cai pentru armată decât 
din ţara rusească. Pentru cavaleria uşoară se aduceau cai originari 

din regiunea Donului, iar pentru artilerie din regiunile Tambof 

şi IKurk 1) 
„__ Plecând dela această dată, s'a decis de Ministerul: de Răsboi 
ca pentru cavalerie (călăraşi, roșiori, jandarmi), să se cumpere cai 

din Austro-Ungaria, iar din ţara rusească numai pentru artilerie. 
Două comisiuni de remontă fură numai decât organizate, una pentru 

a cumpăra cai din Rusia, alta din Austro-Ungaria. Fiecare comi- 
siune era compusă din trei membri; un colonel, preşedinte, un 
veterinar militar Și un ofiţer, membri. Pentru remonta cavaleriei, - 

membrii comisiunii sunt ofiţeri de cavalerie; pentru aceia a arti- 
leriei, sunt artilerişti. 

Remonta cailor necesari armatei se făcea prin mijlocirea antre- 
prenorilor şi după nişte condițiuni stipulate în caetul de sarcini. 

Talia cerută pentru caii destinaţi armatei cra : 

1,51—1,55m., pentru cavaleria uşoară. 

1,56—1,60 m., pentru jandarmi și roșiori. 
1,56—1,65 m., pentru artilerie. 

1) După afirmaţiunea mai multor ofițeri, caii din regiunea Donului, desti- 

naţi cavaleriei româneşti, erau mult mai voinici decât acei aduşi mai în urmă 

din Ungaria. - 

: Până la anul 1892 sau cumpărat pentru armata teritorială cai din țara TU- 

sească,. ci i i. :
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Armata noastră avea anual nevoe-de un număr aproximativ 
de 2.300—2.500 cai, adică: 

600 pentru artilerie. 
600—700 pentru cavaleria. permanentă. 
1.000 pentru cavaleria teritorială. | 
Proprietarii crescători de cai, cari doreau să vândă armatei 

produsul hergheliei lor, trebuia să facă o ofertă Ministerului de 
Răsboi, care trimetea o comisiune cu însărcinarea de a examina caii 
oferiţi şi de a cumpăra pe cei cari întruncau condiţiunile de admi- 
sibilitate. 

Observaţiuni asupra remoniei 

Ştim că chestiunea remontei într'o ţară constitue una din cele 
mai delicate chestiuni, pentrucă sunt interese la mijloc şi toată 
lumea ştie, că ori de câte ori sunt interese, trebue să fic şi dificultate. 

Fiecare ţară are nevoe anual pentru armatele sale de un număr 
oarecare de cai. Acest număr, mai mare sau mai mic, subordonat 
desvoltării armatei, trebue să-l găsească pe teritoriul său. Nu este 
hine ca o ţară să fic tributară străinătăţii, care, uncori vrea să-i 
vânză cai, altă dată nu, după cum interesele dictează. 'rebue să 
se facă tot posibilul ca să se găsească stocul necesar şi bun înăuntru, 
nu în afară. Cu această ocaziune atingem chestiunea atât de mult 
discutată, şi la noi şi aiurea, a remontei locale. Pemonta locală. 
are două mari avantaje : întâi stimulează producerea. calului, îmbu- 
nătăţindu-l, şi al poijeadă putinţă Statului să aibă la dispoziţiunea 
lui, în ori şi ce timp, stocul de cai de care armala are anual nevoe.: 
In ţara noastră remonta se:făcea în Ungaria şi Rusia, cea dintâi 
ne dădea caii pentru cavalerie, cea de a doua pentru artilerie. Caii 
se cumpăra de anumite comisiuni și prin intermediul antrepre- 
norilor. Nici în Ungaria, nici în Rusia, nu cumpăram cel mai bun 
material, pentru motivul că plăteam puţin. Remontorii noștri 
militari o ştiu foarte bine şi ştiu cât de greu se mai găseau caii buni, - 
mai ales în Ungaria. Luam ceiace alte: state refuza. Calul nostru 
remont până la 1916,:mai ales cel unguresc, seuza repede şi nu putea 
suporta decât puţin timp greutăţile serviciului militar. Aceasta, 
era opiniunca, ofiţerilor cu adevărat cunoscători de cai 1). In acest 
caz, o remontă locală se impunea, adică să facem cciace alte state 
au făcut, şi ceiace Bulgaria făcea până în 1916 2). 

  

1) Şi acest lucru s'a dovedit din belşug cu ocazia răsboiului din 1916—1918. 
2) N. Filip. O escursiune zoolehnică în Bulgaria. Arhiva veterinară, 1907.
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: O remontă locală implică mai multe condițiuni. Să le dis- culăm : | o 
1. Calul, acest animal gingaş, se produce şi se crește greu. Crescătorul de cai are foarte multe riscuri până să ajungă cu caii lui la vârsta de 4—5 ani, când se pot vinde în condițiuni mai-bunc. 

Pentru ca crescătorul de cai să poată beneficia de munca şi capitalul angajat în xploatarea cailor, trebue ca marfa să se vânză cu preţ. Preţul 400—500 până la 600 lei aur chiar, preţul obişnuit al remontei noastre până la 1916, nu era satisfăcător. | o 
Era absolută nevoe ca el să se mărească și să se alcătuiască, 

ținându-se socoteală de întreţinerea zilnică a cailor, de mortali- 
tatea la %, de natalitatea la “os de numărul la %% a acelor cai cari nu sc puteau vinde din cauza defectelor, de capitalul angajat cu cumpărarea epelor şi armăsarilor, de amortizârea : locuinţelor, de cheltuelile personalului ocupat cu îngrijirea cailor, ete. Numai după ce sar fi ţinut socoteală de toate aceste condițiuni, numai atunci se putea în mod echitabil stabili un preţ de remontă, In toate țările, preţul remontei se mărise: în Franţa trecuse: peste 1000 lei aur, în Anglia, Germania acelaş lucru, . 

„Fatal a trebuit să se mărească, pentrucă în ultima decenie înainte de 1916 nu mai erau aceleași condițiuni în producerea cailor ca altă dată, Să ne punem în ipoteza că am fi putut găsi într'o țară vecină cai în condițiuni mai bune şi mai eîteni ca în ţara noas- tră. Aceasta ne dădea oare dreptul să facem remontă în altă parte şi să nu încurajăm remonta locală ? Noi credem că nu, şi ne închi- puim că oamenii cu-adevărat serioşi şi cari doresc prosperitatea unci țări, nu pot rezona în chipul acesta: Remonta locală trebue încura- jată chiar și în cazul când plătim mai mult caii, pentrucă banii rămân în ţară şi contribuesc la mărirea bogăției naţionale. Nu ducem peste hotare pungile noastre de bani, după cum 'noi :am făcut-o înainte de 1916. Şi apoi, încurajând remonta locală, am fi avut în totdeauna cai la dispoziţie. Ministerul Agriculturii luase măsura să se dea ca premiu 100—150 Iei aur pentru fiecare cal cumpărat în ţară. | cc ; Nu numai că preţul trehuta mărit, dar mai trebuiau făcute multe înlesniri celor cari se ocupau cu creșterea cailor, așa de pildă o reducere a taxelor de pământ, o arendare în condițiuni 
mai avantajoase, uşurări cari se făceau şi în alte ţări, cum este Rusia şi Bulgaria. După cum Statul putea impune arendașilor săi obligaţia de a avea un număr suficient de tauri pentru vacile 
sătenilor, cispoziţie care exista în tara noastră, tot aşa Statul mai 
avea îndatorirea de a face înlesniri crescătorului de cai, căci, încă 

Pilip şi Dumitrescu. — „Caii, 
i
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odată repetăm, creşterea şi producerea calului era şi este chiar 

cea mai grea speculație animală. 

Prima condiţiune, prin urmare, era deci mărirea prețului 

remontei locale. | 

2, Calul de cavalerie şi artilerie are o anumită talie. Este sau 

nu nevoe ca un asemenea cal să aibă o talie mare? Sau, cu alte 

cuvinte, caii mari de talie sunt ei cei mai proprii pentru serviciul 

militar ? Iată o chestiune asupra căreia este bine să ne fixăm puţin. 

Un cal cu o talie mare, aşa cum îl găscam noi din Ungaria, în 

mare parte nearmonic, cu un piept puţin desvoltat, cu nişte mem- 

bre lungi şi puţin mușchiuloase, era un cal la care ponderaţiunea 

organică nu putea fi în echilibru, și, ca consecinţă, energia, fondul 

unui asemenea animal era, din cauza nearmoniti în conformaţie, 

mult diminuat. Cu un asemenea cal nu se putea face mult ser- . 

viciu, Un animal cu o talie mare nu poate fugi aşa de mult şi așa 

de uşor ca un altul cu o talie mai mică, din cauză că energia automo- 

toare cheltuită de primul este mai mare ca cea cheltuită de secundul. 

Fără îndoială că susţinând reducerea taliei, la 'remonţii destinaţi 

armatei, să nu se creadă că voim să recomandăm cei mai mici cai 1: 

Nu, căci noi ştim perfect de bine, că arma cavaleriei își are şi ea 

exigenţele ei şi că nu se poate trece peste o limită oarecare. Dorim 

însă ca această limită de talie să fie de un minimum 1,48 m. Caii cu 

o talie cuprinsă între 1,48—1,50—1,52 m., cu o făptură cât se poate 

mai bună, cu nişte picioare muşchiuloase şi puternice, cu o spi- 

nare şi o crupă în cele mai bune condițiuni de soliditate, sunt, după 

a noastră părere, cei mai buni cai de cavalerie. Şi părerea noastră 

o putem sprijini pe exemple. Cu toţii ştim că cel mai bun cursier 

pe care l-a avut și-l are omenirea este calul arăbesc. El, în toate 

timpurile, a fost obiectul de predilecție al omului. EI a fost tovarășul 

nedespărţit al Beduinului nomad. EI este cel mai bun și mai robust 

fugaci. Oare talia calului arab este mare? Ea este intermediară, 

între mare şi mică, este de 1,47—1,48. Un alt exemplu: una din 

cavaleriile cele mai bune este aceia a chasseurilor din Africa. Re- 

monta lor se compune din cai de 1,48—1,50. In cavaleria ungu- 

rească nu se mai aprecia aşa de mult talia. Ea s'a mai redus, se 

caută însă cai forţi în membrele lor. Acelaș lucru şi în alte cavalerii. 

Fiind astfel, nu avem noi oare dreptul să susţinem că este nevoe 

de o reducere a taliei? 
Accastă reducere a taliei sc poate face și la calul destinat arti- 

„leriei. In ţara noastră şi în condiţiunile ncastre topografice, cultu- 

rale, economice, se pot produce cai buni de călărie. Trecutul calului 

românesc dovedeşte aceasta. Nu avem decât să voim serios și să
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muncim pentru a produce un asemenea cal. Ca să se încurajeze re- monta locală pentru artilerie, în unele ţări şi mai ales în Bulgaria, s'a recurs la următorul mijloc pe care îl găsim bun. Statul cumpăra din Rusia cepe mai mari de talie, cu făptură corporală corectă şi le dă- dea proprietarilor cu următoarele obligaţiuni : propriciarul să le în- grijească bine și să le dea la armăsarii Statului destinaţi lor. Statul examina produșii acestor cpe, îi cumpăra şi îi trimitea în depozi- tele lui d2 creştere. După 5 ani, proprietarul cra stăpânul epei. Până în 1915 se cumpărase 1.200 cepe rusești. Această măsură cra îndri- tuită să dea. roade bune în Bulgaria, căci ca urma să asigure re-: monta peniru artilerie, după cum se asigura în parie şi remonta pentru cavalerie. 
| Se poate conchide, că o reducere a taliei cu câţiva centimetri nu putea şi nu poate fi chiar astâzi decâț folositoare şi în măsură să contribue la mărirea producerii calului în țara noastră. | 2. Statul mai putea încuraja remonta locală şi prin crearea de- pozitelor de creştere. Aceste depozite funcţiona în multe ţări. Ele aveau și au de scop să crească mânjii cumpăraţi dela. particulari, să-i dreseze şi, la o vârstă anumită, să-i răspândească pe la diferite. regimente. Când aceste depozite există într'o ţară, sistemul remontei cailor se simplifică, căci comisiunile de remontă cumpără pe un preţ stabilit mânji de 2—3 ani şi-i creşte în urmă în depozite. o Riscul creşterii cailor l-ar Suporta mai mult Statul, ca parti- cularul. Singurul avantaj pentru Stat ar îi, că aceşti mânji, supuşi la depozit unci hrăniri mai intense, se pot mai bine desvolta, pot fi mai voinici, mai puternici. Pentru ca depozitul să nu coste mult, el trebuia organizat în aşa mod, încât hrana să se găsească în cele mai eftene condițiuni. Un alt folos ce l-ar îi avut Statul este că remonţii împărţiţi pe la regimente, erau deja obişnuiţi cu serviciul militar. 

E 4. Comisiile de remontă constituiau punctul de căpetenie al remontării cailor. De destoinicia lor depindea cumpărarea remon- ţilor buni sau răi. Ele trebuiau să ie alcătuite din tot ce are armata, şi aş putea zice ţara, mai capabil, mai priceput în chestiune de cai. Am fi părtaşii comisiunilor mixte, Comisiunea de remontă să fie permanentă, pentrucă cu cât membrii ci sau ocupat mai mult cu cumpărarea cailor, cu atât se exersează mai bine în această direc= țiune și cu atât îşi formează acel ochi pactic, care vede 'cel mai mic defect şi se poate pronunţa cu siguranță asupra viitorului unui cal. In examenul cailor destinați cumpărării, comisiunile de remontă trebue să aibă un tip făurit în mintea lor, tip care repre- zintă idealul calului de cavalerie şi de artilerie. Să compare caii ce-i
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examinează cu acel tip şi să.accepte numai pe acei cari se apropie 
mai mult. Membrii comisiilor de remontă niciodată nu trebue să 
fie seduşi de frumuseţea estetică a unui cal, ci să fie seduşi de îru- 

museţea utilitară a lui, căci nu este frumos decât acel animal care 

este perfect de bine adaptat serviciului său. 
Comisiunea de remontă trebue să ştie că sunt anume regiuni 

ale calului militărese, cari trebuesc să fie ireproșabile şi că sunt 
altele unde se mai poate îngădui vreun mic cusur. Regiunile cari 
trebuesc să fic foarte bune şi foarte rezistente sunt membrele. Nu 

se îngădue la membre nici un cusur care ar aduce după el o dimi- 
nuare a forţei. Membrele cele mai bune, cele mai muşchiuloase, 

cele mai largi în articulațiile lor, cu tendoanele cele mai drepte şi 

mai depărtate de os, cu copitele cele mai solide. şi cu aplombul cel 
mai corect, sunt cele mai bune membre. Pieptul să fie cât mai 

larg în toate diametrele sale, şi cât mai desvoltat. Spinarea şi crupa 
muşchiuloase şi solide. Ochiul ager şi cu vederea bună. Sunt şi 
unele regiuni la cari putem îngădui oarecari mici defectuozităţi, 

de ex. : un gât cam scurt şi cam gros, un cap cam mare, urechi de 
âsemenea mari şi cam blegi, un profil berbecat al capului. Acestea 

nu au prea mare influenţă asupra solidităţii animalului şi asupra 

regularității locomoţiunii lui.. Membrii comisiunilor de remontă 

trebue să fie cât mai mult și mai bine versaţi în chestiunile de exte- 
rior și mai ales de oase moarte pe la încheeturi, oase moarte cari 
depreciază foarte mult valoarea comercială a calului, diminuându-i 

„puterea lui de motor animat. 
Comisiunile de remontă, când încep să funcţioneze într'o ţară, 

şi mai ales atunci când cr escătorul de cai nu este încă familiarizat 

cu producerea calului tip milităresc, trebue să fie mai îngăduitoare, 
să cumpere şi acei cai cari poate nu cor espund așa de bine scopului 

armatei, bine înţeles nu cai cu mari cusururi, cari ar putea deprecia 
valoarea unei cavalerii. Din an în an şi treptat cu priceperea cres- 

cătorilor de cai, pretenţiunile comisiei să se mărească, până când 

se formează şi se produce tipul de care armata are nevoe, Dacă 
dela început comisiunea de remontă este prea exigentă, prea severă, 

proprietarii crescători de cai se descurajează şi nu este chip să se 

mai crească calul milităresc. Comisiunea de remontă să lucreze 

pretutindenea cu cea mai mare dreptate ; nici o favoare, dar şi nici 

o şicană. In acest caz, producătorul de cai capătă încrederea în 

ca, şi când comisiunea respinge vreun cal, omul ştie că în adevăr 

calul nu a fost bun. 
5, Prezentarea cailor la aceste comisiuni de remontii trebue 

să se facă şi e nevoe să sc facă în totdeauna în anume locuri şi la
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anume date. Locurile şi datele să fie totdeauna aceleaşi. In fiecare 
judeţ şi la o anumită dată, comisiunea de remoniă să primească 
şi să examineze caii cari i se prezintă, şi cei admişi imediat să fie plătiţi. | | E e 

Transacţiunile comerciale cele. mai repezi sunt cele mai bune, 
Comisiunea de remontă se va asigura dacă caii sunt sau nu sănătoşi, 

- dacă au fost sau nu morvinizaţi,. dacă sunt sau nu atinşi de vreun 
viţiu redibitoriu care necesită rezilicrea' vânzării 1). Epoca poate 
cea inai convenabilă pentru vânzătorii de cai ar fi primăvara sau 
la începutul toamnei. Acestea sunt chestiuni cari se pot modela 
după împrejurări. Important este ca vânzătorni de cai să ştie epoca 
fixată şi locul unde să-şi ducă caii săi. | 

6. Ministerul de: Răsboi trebuia și trebue chiar şi astâzi să 
publice, cu mult mai înainte, o înştiinţare de numărul cailor de 
cari are nevoe. Acest număr, în condiţiunile ordinare, nu este greu 
de ştiut. EL se poate deduce din media mortalităţii anuale, ca şi din reformă. ă ae 

7. Caetele de sarcini vor fi alcătuite pentru fiecare comisi- 
„une şi în ele se vor prevedea toate condiţiunile necesare remontării cailor. Aceste caete. de sarcini trebuese răspândite. pretutindeni, pentru ca şi crescătorul de animale să aibă cunoștință de: cuprinsul - lor, - a Ra . Luându-se aceste dispoziţiuni, se puica începe o remontă - locală şi se putea îndruma îmbunătăţirea cailor la noi în Vechiul 
Regat, pentrucă ei puteau avea un debușeu. Aceste măsuri tre- 
buesc luate în consideraţie chiar şi astâzi, când remonta o facem | în ţară; pentrucă dacă nu dăm îndrumarea necesară creşterii calu- 
lui, spre a fi îmbunătăţit mai departe, perielităm să pierdem şi materialul ales pa care-l mai avem.. | | 

ALăsuri legislative. - 

Statul putea încuraja producerea animalelor și prin ajutorul măsurilor prevăzute în anume legi sau regulamente, 
lată cari ar fi fost cele principale : 

„1. Legea de supravegherea armăsarilor din depozitele Statului, în ce priveşte mai cu seamă bătaia cpelor și însuşirile ce armăsarii trebuesc să aibă, . 
  

1) Pentru acest scop e poate reţineă din suma totală o parte: 20—30%,. : timpul cerut de lege pentru viţiile redibitorii, restituindu-se în urmă suma totală. sau oprindu-se o parte când vreun cal a avut un asemenea viţiu. ÎN
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2. Lege de supravegherea armăsarilor aprobaţi. 
3. Lege prin care să se reducă taxa transportului pe căile ferate 

a animalelor de prăsilă: 

4. Lege de îmbunătăţirea animalelor, ținându-se socoteală de 
condiţiunile economice. 

5. Lege prin care să se încurajeze toate inițiativele private 

destinate îmbunătăţirii animalelor. 

6. Legea sindicatelor profesionale. 
7. Legi şi regulamente relative la societăţile cooperative. 

- 8. Legi relative la creditul agricol, prin cari societăţile coope 
rative să: poată contracta la băncile Statului împrumuturi cu ter- 
men lung. 

După ce cunoaştem cari sunt măsurile legislative, prin care 
se putca încuraja producerea cailor, să vedem cari sunt dispozi- 
ţiunile legale şi regulamentare cari le aveam în ţară până la 1916. 

Principalele măsuri legislative erau : 
Legea din 1881 a comiţiilor agricole. 

Legea din 1892 a îmbunătăţirii cailor. 

Legea din 1906 prin care se cedează Ministerului de Răsboi 
o suprafaţă de 3.020 hectare din moşiile Grași, Petricani, ale jude- 
țului Neamţ, pentru instalarea hergheliei Cislău. , 

Legea din 1908 pentru trecerea hergheliei și depozitului dela 

Ministerul de Răsboi la cel de Agricultură. 

Legea fondului zootehnic din 1909. 

__ Decretul din 1908 pentru înfiinţarea unui depozit de remonţi 

la Cislău. 
Regulamentul depozitului de armăsari dela Anadolioi şi 

Graşi, 
Regulamentul staţiunilor de montă. 

a fondului zootehnic. 

- "  armăsarilor. aprobaţi. 

consiliului zootehnic. - 

distribuirei epelor de prăsilă. 3 

- lăptării Runcu. 

RR inspectorilor zootehnici. 

- cerii dela Constanţa. 

Concluziunile ce se pot țrage din acest studiu sunt urmă- 
toarele : 

1. Și ireculul calului românesc, ca şi toate condițiunile în cari se 

găsea Vechiul Regat, ne dovedesc că puteam şi putem produce cai 
de cavalerie şi tracţiune uşoară, toi aşa de bine ca şi Ungaria, ca şi. 

Rusia.
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2. Până la 1916 nu s'a făcut mai nimic temeinic şi practic în această direcțiune. - 
3. Statul şi parlicularul aveau cel mai mare rol în chestiunea imbunălăţirii calului românesc. Satul era dator, prin insliluțiunile sale ipice, să procure crescălorului de cai armăsarii irebuilori. 'Tot lui îi mai incumba datoria de a stimula, prin ori şi ce mijloc, pe cel care se ocupa cu producerea şi creşterea unor asemenea animale. 
Particularul, crescător de animale, irebuia să fie convins, că nu va pulea produce cai buni decât numai alegând epele de prăsilă şi hrănind bine produşii. Hrană bună şi iarăşi bună, iată cciace trebuia, 4. Producerea calului milităresc pe teritoriul Vechiului Regat era şi este de cel mai mare interes naţional. 

* 

* .* . 
. 

5. [sie Vechiul Regat prielnic creşterii cailor, şi penhu ce fel de cai? Spre a putea mai bine studia această chestiune, este nevoe mai întâi să ne reamintim trecutul calului românesc şi al doilea să ne dăm socoteală de climatul nostru, | În prima parte a acestei lucrări şi bazaţi pe date istorice, am admis că pământul Vechiului Regat, ca și clima, sunt nu se poate mai propice creşterii şi producerii calului de călărie. Păşunile ce se găseau în ţară, comerţul ce-l făceam: cu străinătatea, nevoia ce aveam de cai buni, erau cauze destul ce puternice pentru produc: ţiunca lor. Inainte se găseau în țară cai, deşi nu mari de talie, însă viguroşi, rezistenți şi neîntrecuți fugaci. Ei erau expresiunea pămân- tului pe care creşteau, a hranei ce o consumau şi a mediului în care trăiau, 
| „Trecutul calului românesc ne poate da instructive lecţiuni " asupra modului cum trebue îndrumată creșterea acestui cal şi asupra tipului căruia trebue să-i dăm precădere. Vom produce foarte uşor cai buni de călărie cu o talie de 1,50—1,55 m. Ne vor trebui foarte multe precauţiuni pentru a produce calul de povară. Vom cheltui relativ puţin cu obţinerea celui dintâi cal, mult cu a celui de al doilea. Va fi nevoe să modificăm foarte mult sistemul de cultură, atunci când voim să ne ocupăm cu creșterea cailor de povară, cari trebuese îndopaţi cu alimente, * Ă Știm că talia unui animal este în mare parte subordonată alimentaţiunii şi . gimnasticii funcţionale a aparatului locomotor, dar mai ştim că această talie este şi sub dependinţa climatului, şi că nu ne putem opune atât de mult acestui climat, Pentru ce calul arab, în Arabia, n'are o tâlie mare? Să fie oare cazul că arabul nu ştie hrăni calul său? Sau că acest animal nu face destul exercițiu ?



După câte ştim, calul în Arabia este şi bine mănit şi bine îngrijit şi 

face şi îndestul exerciţiu. Alta prin urmare trebue să fie cauza. Şi 
iarăşi pentru ce calul arab, adus în Europa, sub un alt climat, şi-a 

mai mărit talia? Pentru ce deasemenea caii româneşti din trecut 

p'aveau talie mare, cu toate că aveau un belşug de hrană, căci imense 
pășuni, cu o floră bogată, se întindeau mai în tcate părţile Vechiului 

Regat, şi nici exerciţiul nu le lipsea? Dacă caii autohtoniai Princi- 

patelor române nu erau așa de mari de talie, pricina trebue pusă 
pe :socoteala climatului cam secetos, climat nepr ielnic creşterii, 

- calului de “talie mare, 
. Ni se face cunoscut că, acum 60 de ani, pe Bărăgan se găseau 

cai de talie mai mare şi cu o făptură deosebită de a celorlalţi cai 
din ţară. Aceşti cai erau largi în piept, crupă dublă, corp cilindric, 
însă nu ni se spune dacă ei erau autohtoni ţării sau erau aduşi de 
aiurea. E foarte multă probabilitate, că ei proveneau din curcirea 

cu. tipul perșeron, care se introdusese în anul 1864 la fosta her- 
ghelie dela Copuz din judeţul Ialomiţa. In Vechiul Regat nu se găsesc. 
condițiuni prielnice pentru producerea tipului de cal greu de povară. 

Nu. vom. putea obţine nici odată tipul colosului din Belgia sau 
Anglia. De altfel, un asemenea tip nici nu ne trebue „pentru nece- 
sităţile agriculturii, 

Cel dintâi care a introdus în Bucureşti şi pentru serviciul Pri În 
măriei cai. de povară de rasă Pinzgau a fost Nicolae Fleva. Am 
căutat să ne dăm socoteală de produșii acestor cai născuţi în ţară 
şi pentru aceasta rugasem pe, ( Gornea să măsoare talia cailor Pinzgau 
riăscuţi în țară şi să o compare cu a "celora veniţi din Tirol. Rezul- 

tatul acestor măsurători a fost că produșşii Pinzgau născuţi în 

ţară-au avut o talie mai mică ca cei importaţi. Un alt exemplu îl 

putem lua dela cani basarabeni născuţi şi crescuţi în n Dobrogea, a 

căror talie e:mai mică ca a celor importaţi. 
La iermele Statului Laza şi Studina, s'au introdus cai de po- 

“vară. Datorită îngrijirei şi alimentaţiunii raţionale, produşii născuţi 

deşi nu-şi diminuaseră mai de loc talia până la 1916; totuşi își. 
reduseseră ceva din'volum, Aceasta ne arată că nu putem conta 

în seria gencraţiunilor pe o producţiune de cai cari să aibă acelaș 
volum şi probabil aceiași talie, ca şi cei născuţi şi crescuţi în 
patria lor autohtonă. 

Vechiul Regat are un climat mai mult uscat şi într'un climat 

uscat nu este uşor să se producă şi să se crească cai de talie mare. 

Dacă admitem că între flora şi fauna unei regiuni e un raport 

foarte intim, este imposibil de admis că întrun climat uscat se
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pot. obţine animale cu o talie atât de inare şi aşa de masivă, ca 
întrun climat umed. - 

Nu ignorăm deloc că în afară de umiditate mai sunt şi alţi 
factori cari au o influenţă asupra taliei animalelor şi că constituţi- 
unea mincralogică a solului joacă un foarte mare rol. Ceiace voim 
însă să scoatem în relief, este că în Vechiul Regat, din cauza clima- 
tului, nu putem produce animale atât de masive, atât de puternice 
ca în Franţa şi America. | 

In Ungaria s'a încercat înainte de 1914; producerea şi creșterea 
cai'or Pinzgau și nu s'a reuşit aşa.de bine. Ungurii întrebuinţau - 
peniru muncile agricole calul .mai puţin greoi, cum bună oară tipul 
de Mura şi tipul marelui Nonius. 

In unsle părţi ale Rusii, s'a încercat până la răsboiul mondial : 
deasemenea calul masiv la munca câmpului şi n'a dat rezultate - 
atât de bune. IKoulekoif într'o monografie asupra domeniului Kutu- : 
rok, studiind oportunitatea cailor de povară, ajunge la concluzia 
că aceşti cai nu pot îi superiori boilor, la munca câmpului, pentru 
trei considerente: | 

„1, Că terenul fiind noroios, calul se afundă adânc, şi-i trebue 
multă forță pentru a-și mișca corpul dintr'o parte în alta. 

2. Că locuitorii nu sunt atât de obişnuiţi cu îngrijirile ce tre- 
huesc date cailor. 

3. Că în caz de accident call în Rusia e cu desăvârșire pierdut, 
Justificarea lui Koulekoifi e întemeiată, însă întrebuinţarea 

mașinelor agricole ca : semănătoarea, secerătoarea legătoait, cte., 
— astâzi absolut necesare în exploatările raţionale — s'a dovedit că 
necesită animalul cal, care e mult mai bun şi rentabil în acelaş timp. 
Peci, pentru anumite munci agricole, unde se cere şi oarecare inte- ” 
ligenţă din partea animalului, calul e de preferat, cu toate că creş- 
terca, îngrijirea şi amortizarea lui e mult mai mare; faţă însă de 
calitatea muncei pe care o obţinem dela el, calul este mult mai 
rentabil decât boul). Şi în ţara noastră întrebuințarea calului ju- 
mătate greu se impune din ce în ce mai mult, odată cu intensi- 
ficarea agriculturii. 

“Tot în Rusia s'a mai încercat producerea Și creşterea cailor : 
de tip ardenez. Produșii acestor cai, născuți şi crescuţi în Rusia, 
sunt de talie ceva mai mică ca produşii născuţi şi crescuţi în Ardenii 

e 
belgi. 

Consultând harta ipică a Europei, vom vedea că ţările cari 
au climate umede sunt tocmai acelea unde se pot produce cei mai 

  

Prot. Dr.N. O. Pozona | Lea : Curs de Economțe rurală. 1925. i ..
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masivi şi mai limfatici cai; pe când în ţările uscate, caii din con-: 
tră sunt mai vioi, mai svelţi, conturul formelor mai armonice, iăp- 
tura corporală mai elegantă. Animalele climatelor uscate au dimen- 
siunile corpului mai restrânse, talie mai mică. Aceasta se explică 
nu numai prin faptul că evaporaţiunea corpului este mai mare, dar 
şi prin excitaţiunea ce produce aerul uscat asupra individului. 
Iată pentru ce caii cari trăesc în aceste climate sunt mai vioi, mai 
nervoşi, decât acei ai climatelor umede. Exemplele din acest punct - 
de vedere sunt numeroase. Oare oamenii ţărilor calde și uscate au 
media taliei egală cu ai ţărilor umede? a 

“Concluzia acestei chestiuni este: | 
In situaţiunea climato-bromatologică în care se găseşte ţara 

noastră, suntem în' cele mai bune condițiuni pentru a creşte şi 
produce cai de şea cu o talie de 1,50—1,55 m.; precum și cei ju- - 
mătate grei, necesari muncilor agricole. " 

“11, — Caii din Transilvania şi Banat. 

Origina, istoricul, îmbunătăţirea calulai și fazele prin! care 
“a trecat creșterea lui. Intervenţianea Statalui. 

Aceste .două provincii româneşti: Transilvania şi Banatul, 
făcând parte integrantă din teritoriul regatului ungur. până la. 
1918 şi istoricul, fazele ptin care a trecut creşterea calului, precum 
şi măsurile ce s'au luat pentru înbunătăţi ca lui în Ardeal), sunt 
aceleaşi ca și fazele prin care a trecut calul în întreaga Ungarie; - 
deci, altele decât acelea pe cari le-am avut în Vechiul Regat. Pentru 
acest. motiv urmează să le studiem aparte, întrucât ele se deo- 
sibesc mult, 

Se ştie că în Ungaria creşterea calului forma una din îndelet- 
nicirile principale ale locuitorilor. Acest animal fiind mult apreciat, 
bine îngrijit şi hrănit, a fost adaptat tuturor necesităţilor timpului. - 

SIDNEY, în lucrarea lui asupra calului, ne face cunoscut urmă- - 
toarele: „Nici în York, - nici în Irlanda, poporul nu are.aşa de 
mare pasiune de creşterea calului ca în Ungaria“. Statul ungar 
se interes într'adevăr foarte mult de această creștere, o încurajă 
şi făcea, după cum vom vedeă, foarte multe sacrificii, Din această . 
cauză Ungaria era înainte de răsboiul din 1914 marea piaţă, . 
unde mai toate naţionalităţile din Eurcpa veneau să cumpere cai. 

  

1) Prin denumirea de Ardea] înţelegem Transilvania împreună cu Banatat . 
xomânesc de azi! - : -:- Cr
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“Târgurile din Gyăr, Sabadka, Timişoara, Arad, Sekeşfehervary 
„etc., elc,, erau cutreerate aproape numai de streini. 

* 

* * 

Origin calului af'at p2 turitoriul ce forma odinioară regatul 
ungar, aste legată de popoarele cari au năvălit în această part: a 
Europei. Hunii, în cap cu Alila, au adus un cal bun de călărie, de 
„făptură şi origină mai mult mongolică, care s'a amestecat cu caii 
d> origină ariană, ce se găseau prin aceste regiuni. Invaziunea 
Maghiarilor a adus deasemenea un cal de făptură mai mult mon- . 
'golă. Din împerecherea acestor tipuri, a eşit vechiul cal unguresc, 
cu 0 făptură caracteristică. 

„Calul vechi din Transilvania nu poate să aibă altă origină 
— ne afirmă d-l prof. IL. Oţoiu1) — decât ca şi calul moldovenesc. 
„Aceiaşi factori istorici au concurs la formarea ambelor rase. In 
vechea Dacie s'au perindat o mulţime de popoare barbare, cari 
penctrând mai mult dela Est spre Vest, au introdus cu ele două | 
tipuri de cai orientali : tipul arian și tipul mongol. Din contopirea 
acestora s'a format calul din Transilvania, care în urma vieţii 
comune a acestei provincii cu Ungaria secole dearândul, natural 

„că a lăsat urme adânci și în viaţa ci social-economică. Până 
când calul moldovenesc a avut mai mult caracterele 'celui arian, | 
cel din Transilvania a avut caracterele calului unguresc, de origină 
mai mult mongolă. 

Desigur; popoarele năvălitoare au adus şi cai de origină 
ariană, însă numărul lor a fost cu mult mai redus decât al acelora 
de origină mongolă. Cum caii ce se găseau înainte de năvălirea 
barbarilor fiind în Dacia-Traiană și în teritorul ungar de mai târziu, 
de origină ariană, materialul cabalin adus de năvălitori s'a amestecat 

„cu cel ce se afla în aceste regiuni și a dat naștere vechiului cal 
românesc și unguresc ; astfel că aportul tipului arian în curcirea ce 

“a survenit cu tipul mongol nu c datorit atât de mult tipului 'arian 
"importat, ci tipului arian autohton aflat în aceste regiuni, 

Cea mai bună dovadă despre aceasta e că dacă năvălitorii 
aduceau mai mult tipul arian, sau numai tipul arian, calul nostru 

„vechi românesc ar fi avut în vinele sale prea puţin sânge mongol, 
sau aproape deloc. ” 

Dacă 'calul românesc din Principatele române are mai muli 
sânge arian în vinele sale, în timp ce 'la calul unguresc predomină 

a) 

1) Prof. |. Omonu: Curs ce zoo'eh-ie spe.jată, 1935. . a.
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- origina mongolă, aceasta este: explicabil, căci: ; hoardele barbare, 
în deosebi maghiarii, fiind mai mult în trecere prin teritoriile Prin- 
cipatelor române, au lăsat mai puţine urme ale tipului mongol, 
decât în teritoriul Ungariei de mai târziu, unde ei sau aşezat de- 
finitiv. 

„OnoGxIER!) ne descrie astfel calul unguresc: | 
"4 usaLe cheval hongrois notire point les formes que 1;:0u5 sommes convenus “e 

“- nommer” belles ; la tâte, chez lui, est longue et sâche (presque tâte de vieille); 
ganache est forte, et''auge large ; Pabdonien volumincux, Ja croupe avale, la qucue 
mal attachee, peu fournie de crins ; les sabois sont 6vas6s, des „poils couvrent les 
Ianons, tous caractâres €trangers ă Pâ-Egance, mais les muscles sont bien 'dessints — -— 

- Tes 6paules stches et bien conformâes ;—les jirrets larges, bien evidâs;—tout dans 
les extremites porte 'empreinte de la force et de la souplesse ;—!a poitrine est grande, 

„la region des câtes s'6largissant deriăre les „epaules. 
„„Ce cheval, de taille moyenne, est vigoureux et robuste, i supporte u une lon- 

| gue abstinence, est pe sensible ax intemperies : c'est le.fruiț d'une. €ducation 
-  s&vâre, Il est plus Clastique, plus l6gei, plus adroit qu'il ne semble Pannoncer ] par 

sa conformation ; aussi est-il propre ă VYarme du dragon et A celle de la cavrltiie 
„Iesare, il en est d'assez toiles pour etre emplos&s au service de Partillerie 2). 

După ipologii' unguri 3) caracterele vechiului cal ungur esc se 
«pot rezumă - astfel; „cal de o talie mică, cap purtat în sus din 
„cauza - concavităţii marginii. superioare. a - gâtului, frunte largă, 
profilul. capului. cam beibecat, fălci largi, ochi mari, nări mici 
coamă lungă, fără a fi deasă, şalele drepte, crupa. bine desvoltată, 
însă teşită, spata lungă, oblică, uscată, muşchiuloasă, pieptul lar 'g, 
iar. capul pieptului având o desvoltare mijlocie. Muşchii, ca şi ten- 

„ doanele, uscate şi bine pronunţate, coada purtată bine, picioare 
subțiri, încheeturi lar gi şi puternice. Picioarele dinapoi cu aplomb 
„defectuos, coate de vacă, chișiță uscată, netedă, copita, bună şi 
cornul puternic“, 

- Din descrierea făcută de ipologii unguri, reese că “înainie se 
| găsea în Ungaria un cal robust, rustic, cu un estetic nu tocmai 
frumos, din cauză că aplomburile posterioare nu erau bune, cu-. 
profilul capului cam berbecat şi cu crupa teşită. Deşi acest cal 
proveneă din amestecul sângelui mongol cu arian, predomina Însă 

1) L, F, GROGNIER : Precis dun cours de multiplication et de per- 

lectionnement des principaux animaux domestiques, 1834. 

2) Ces chevaux qui, par leur vigueur, leur franchise, leur courage, sont €mi- 
"nemment propres ă ja guerre, ont commencă par le travail de la terre, et souvent 
ils y reviennent ă la paix. On voit en Hongrie des chevaux d'un prix fort cleve 
qui tracent paisiblement un sillon. 

3) La Hongrie chevaline.. i î.-:. « LR
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mai mult făptura mongolă. Calul unguresc din trecut, corespun- 
zând serviciului din acel timp, eră un cal folositor. Chestiunea de 

estetică puteă rămâne la o parte. Dofectele existente ale acestui 
cal s'ar fi putut corectă prin selecţiune. Cum însă în acele timpuri, 
sănătosul şi înțeleptul principiu al selecţiunei nu eră aşa bine 
cunoscut, se înţelege că n'a fost întrebuințat. 

Calul ce exista în Ungaria, prin făptura formelor sale, se ase- 
mănă cu calul ce se găscă în Muntenia şi Moldova, căci aveă acecaş 

origină : ariano— mongol. Totuşi, acesta din urmă, aflat în Principa: 

tele române, eră mai armonic, mai frumos şi mai asemănător celui 

arăbesc ; dovadă că Ungurii au recurs la calul românesc din aceste 
provincii, spre a-și îmbunătăţi calul lor local. 

In acelaş timp calul autohton din Transilvania, eră mai ele: 
gant, mai frumos şi mai svelt decât calul unguresc; căci iată ce ne 
afirmă GROGNIER 1). | 

"se chevaltransilvain est plus svelte, plus €lâgant que le hongrois; îl a la 18t6 
sâche ct petite, — les oreilles longues,—le corps peu volumincux, —Vencolure presque 

route,—la crinitre longue, soyeuse, peu garnie, — la poitrine un peu ctroite,—la 

queue attachee haut, pourvue de crins soyeux—les extremit6s s6ches, bien pio- 
- portionnces, dans un aplomb parfait—les allures trides et fort €lgantes ; cette 

belle race râsultc sans doute de alliance ce la race espagiole (mongele) avec Ies 

races de POrieate“. 

De aci rezultă că în Transilvania caii erau superiori acelora 
aflaţi în pusta Ungariei. Probabil, aceasta 'se datoră în mare parie 

şi sângelui oriental — arab — ce. se află într'o proporţie mult 
mai mare în vinele calului din Transilvania, de cât în acelea ale 
calului din Ungaria. Pentru acest motiv, caii din Transilvania 
erau mai apropiaţi ca origină, conformaţie şi aptitudini, de caii 
din Principatele române, decât crau caii ungurești. 

* 

>, * 

In trecut sau luat în Ungaria numeroase măsuri pentu 
creşterea și îmbunătăţirea cailor. 

„După datele istorice, găsim o mulţime de dispoziţii ale: reg:- 
lor, cari dictau într'un timp pedepse aspre pentru cei cari exportau 
sau înlesneau exportul cailor; dispoziţiunile erau atât de severe; 
încât boecrii cari se făceau vinovaţi de călcarea acestor dispoziţii, 
erau lipsiţi de dignităţile acordate de regi şi erau stigmatizaţi ca 
trădători de patrie. 

„In secolul al XIV-lea, sub domnia regilor Anjoneşti se obiş- 
nuia de anul nou a se face daruri: regelui şi curtenilor lui caii 

    

1) Lucrare citată. sei a
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cei mai frumoși de călărie. Din partea ardelenilor se dăruiau întot- 
deauna armăsari, cari în cele mai multe cazuri se foloseau ca repro- 
ducători în hergheliile repale. De aci se poate deduce calitatea su- 
perioară ce o aveau pe acest timp caii din Transilvania. Dar re- 
zistența, vioiciunea şi sobrietatea calului transilvănean o demon- 
strează mai bine francezul Berlrandeau dela Brocquitre, care călă- 
torind prin ţară pe la 1433 — după ce constată marea bogăţie de 
cai — adaogă „am văzut adesea vehicule pe cari se allau 7—8 
persoane îrasc de câte un cal, străbătând mari distanţee:. 

„Cu începerea secolului al XVI-lea, calul vechi din Transil- 
Vania trece într'o nouă fază. Invazia turcească lasă urme adânci 
şi în privinţa creșterii calului. Contactul acesta cu Orientul a introdus 
calul arab, care a avut o intluență bincfăcătoare asupra calului 
indigen. Inrudit cu cel din Transilvania, el a. servit ca ameliorator 
acestuia. In timpul acesta, după însăși mărturisirea ipologilor ma- 

„ghiari, Transilvania a avut rol conducător în creşterea calului. Se 
înființează o mulţime de herghelii particulare, în care calul autohton 
este ameliorat cu armăsari arabi şi turceşti. La 1600 se înfiinţează 
la Jibău herghelia lui Wesselenyi, una dintre cele mai renumite her- 
ghelii ale Transilvaniei — în fiinţă şi azi — iar la 1689 se înfiinţează : 
la. Bonţida — unde se află astâzi herghelia naţională de Nonius — 
herghelia lui George Banffy; cari incontestabil că au avut mare 
influenţă asupra calului: din Tansilvania. După exemplul acestora 
s'au mai înfiinţat în Trans'lvania şi alice herghelii : a lui Mihail 
Teleki, Miles la Uioara de Mureş, în care sângele arab era cel 
mai slăvit. Concomitent cu aceste instituţii ipice, s'au introdus și 
cursele, cari, îndeosebi la încoronarea domnitorilor se desfășurau . 
cu toată amploarea. Sub era de independenţă a Trausilvanici sau 
introdus mulţi armăsari arabi, aduşi direct din deşerturile Arabiei, 
astfel că întocmai ca şi în Moldova, această epocă sc caracterizează: 
printr'un progres remarcabil. în ce priveşte creşterea calului în 
Transilvaniace 1), ” 

Datorită acestor cauze, calul vechi unguresc cu făptura descrisă 
nai sus de ipologii unguri, s'a modificat mult. Dar cum moditicarea 
aceasta nu adusese cailor și o talie mai mare, ei nu corespundeau exi- 
senţelor cerute de armată. Pentru acest motiv, calul ameliorat. din 
Transilvania, trece către sfârşitul secolului al XVII-lea, printr'o 
nouă fază de evoluţie. Și modificarea lui a fost datorită astfel în 
primul rând de nevoia ce se simţea pentru formarea cailor necesari 
armatei. Spre a se îmbunătăţi caii din Transilvania, spre a li se 

  

1) Prut I. Ooru: Lucrare ci:a'ă.
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putea mări talia, a le forma aplomburi mai corecte ctc., s'a recurs 
la numeroşi reproducători dintr'o mulțime de rase streine şi în 

deosebi la calul spaniol, care fusese întrebuințat în Apus în acest 
sens și dăduse rezultate bune. 

In consecinţă, majoritatea proprietarilor ae herghelii din 
Yransilvania au introdus calul spaniol. Aşa de pildă Banity a adus 
la herghelia dela Bonţida pe armăsarul Hanibal, ce a produs un ma- 
terial de valoare, iar produșii obţinuţi erau cumpăraţi de crescătorii 

din Transilvania. Apoi armăcarul Galant a fost adus la herghelia 
lui Wesselenyi, în anul 1740, etc. Datorită acestei situaţiuni, nu- 

mercşi crescători de cai din Ungaria, dorind să înfiinţeze hergheli, 
îşi procurau în a doua jumătate a secolului al XVII-lea reproducă- 

torii necesari din Transilvania. 

Dar cum reproducătorii importaţi în deosebi din Spania, 
erau scumpi, nu şi-i puteă procură decât nobilimea. “Totuşi, caii 
de origină -spaniolă au contribuit într'o măsură însemrată pentru 
îmbunătăţirea rasei indigene de cai, însă numai în hergheliile par- 

ticulare ale marilor latifundiari. Căluşeii bieţilor iobagi fiind I Hsaţi 

mai mult în grija Domnului, ei degeneraseră. 
In timpul Mariei Thereza, din cauza răsboaelor pe care le-a 

purtat, sau prăpădit o mulţime de cai şi tocmai dintre cei mai 
buni. În ţară, majoritatea cailor fiind degeneraţi, remonta nu se 

mai puteă face şi Maria Thereza a fost silită să procure materialul 
cabalin necesar pentru armată, din ţări streine. Insă cum sumele de 
bani ce se trimeteau peste graniţă pentru remontă erau foarte 
mari, a determinat-o să ia o serie de măsuri serioase, inaugurânil 

sistemul pentru intervenţia directă a Statului, în chestia îmbună- 

tăţirii calului, astfel ca remonta să se poată face în ţară. De aceia 

Ungaria poate fi luată ca exemplu de Stat, unde guvernul, prin 

instituţiunile sale ipice, a intervenit direct în creşterea calului. 
Deasemenea, ea mai poate fi luată ca pildă şi în ceeace privește 
intervenţiunea indirectă, dând un imbold deosebit de mare creşterii 

şi îmbunătăţirii calului, prin emularea iniţiativei private, contri- 
buind astfel înt”o largă măsură la regenerarea raselor autohtone 
de cai. 

"Printre alte măsuri de intervenţionism, împărăteasa Maria 
Theresa a mai înfiinţat şi prime pentru cei mai buni armăsari. 

Fiul său, Josef al II-lea, dându-și scama de scăderea pe "care 
o prezinta armata sa din cauza lipsei de cai buni, precum şi a im- 
posibilităţii de a face o remontă bună în ţară, s'a interesat de 

aproape de creşterea şi îmbunătăţirea cailor. Acest împărat înţelept 
„a dispus să se ia şi să se aplice imediat măsuri radicale, din acest |
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„punct de vedere, fapt pentru care roadele n'au întârziat să se pună în cel mai scurt timp în evidenţă. Astfel, el a fost cel dintâi care a dispus înființarea depozitelor de armăsari la Pesta, Bichiş, Bihor şi Sătmar, ordonând să se cumpere reproducători din Turcia şi Bucovina. Pentru achiziționarea celor mai buni armăsari ne- cesari acestor depozite, s'a trimis o comisiune compusă din colo- nelul Hodiiz, maiorul Cavallar, căpitanul Csikonitz şi medicul veterinar Scoti, Armăsarii au fost instalaţi în comunele Pomaz şi Si. Andracs, din districtul Pesta. Aceşti armăsari fură daţi comu- nelor, la început fără nici o taxă şi sătenii erau obligaţi a-şi aduce epele pentru montă la armăsarii depozitelor; Pentru a da un imbold şi mai mare, ca ţăranii să-şi dea cpele la armăsarii Statului, se prevăzuse ca crarul să plătească sătenilor câte un fiorin pentru - fiecare iapă. montată, iar țăranul era scutit de a-și trimite caii pentru serviciul de poștă. Cel. care își aducea iapa de patru ori, în patru-ani consecutivi-la armăsarii erariali, primeau gratuit o iapă bătută, 
Epele selecţionate de unitățile militare, erau distribuite să- tenilor, cărora li se dădeau sfaturi cu îndrumări referitoare la cre- şterea cailor. 

„Judeţele erau obligate să-și aibă inspectori pentru prăsila cai- lor şi cari să supravegheze mersul creșterii cailor la ţărani. 
Mai târziu, armăsarii depozitelor au fost închiriaţi propricta- rilor, în schimbul unci mici taxe, | - 
Peste puţin timp cererile de armăsari erau așa de numeroase, 

încât comisiunca fu din nou trimeasă să mai cumpere reproducători 
masculi. Armăsarii. s'au cumpărat din Moldova, : Bucovina şi din hergheliile patriculare din Ungaria. O parte din cei 500 armăsari 
cumpăraţi, au fost distribuiți pe la depozitele Statului, iar o altă 
parte, cea mai mare, a fost vândută proprietarilor. | 

| Impăratul Iosef al II-lea, observă că armăsarii importaţi nu 
sunt omogeni şi totdeodată -nu toţi ar putea fi împerechiaţi cu 
folos pentru ameliorarea rasei autohtone ; de accea a dispus să se 
ia măsuri pentru producerea armăsarilor necesari în țară, sub su- 
pravegherea oamenilor de specialitate. Si 

In acest scop, a înfiinţat la începutul lunei Mai, 1785, prima 
fermă a Statului în Ungaria, cunoscută sub numele de Ferma din 
Mez6hegyes, - . 

* Destinația acestei ferme era : a 
1. Producerea: de armăsari buni pentru prăsilă, - | 

"2. Montarea anuală a 3000 cpe:bune de prăsilă, ce aparțineau „panticularilor. - a e



Efectul bun al acestor dispoziţii s'a observat în foarte scurt 
timp, dând un imbold nepreţuit pentru creşterea cailor. 

Căci, pe lângă activitatea şi inițiativa ipică particulară, care 
a dus tot greul până către sfârşitul secolului al XVIII, se adaogă 
şi iniţiativa. Statului. Şi iniţiativa particulară până în acest timp 
merită o deosebită atenţiune, deoarece în anul 1812 sc găseau circa 
170 herghelii unde numărul epelor trecea de 15 bucăţi. Desigur, 
aceste herghelii au avut o influență și asupra crescătoriilor țiirăneşti. 
Numeroase comune ajunsese să posede herghelii de valoare, cu ti- 
puri consolidate şi adaptate mediului. In genere se observă un cal 
de talie mai mare în regiunile de câmpie, și un tip mai mic în acele 
de dealuri. Ambele însă erau vioae, sobre şi rezistente, 

Către sfârşitul secolului al XIX-lea, începe pentru caii din 
Transilvania o nouă epocă, întrucât se introduc în herghelii şi 
armăsari de pur sânge englez. Astfel la herghelia dela Jibău a 
fost adus în anul 1622 armăsarul Cato, care se trăgea din Eclips 

Godoltin și Darley Arabien. Produşii săi fiind foarte frumoși, au 
„fost achiziționaţi de ceilalți crescători şi întrebuinţaţi ca pepinieri 
în hergheliile lor, Deasemenea calul pur sânge englez a fost introdus 
și la herghelia lui Ban/fy dela Bonţida. 

Prin iniţiativa sa, Statul a căutat să contribuie la un progres 
cât mai accentuat în ceeace priveşte creşterea și îmbunătăţirea . 
cailor. Ca dovadă avem înființarea depozitului de armăsari. în 
anul 1807 la Dej, unde găsim peste 60 de reproducători masculi. 
îpele ţărăneşti din această regiune erau bătute cu aceşti armăsari. 

Și pentru ca sătenii să-şi dea epele pentru montă la armăsarii Sta- 
tului, epele bătute de aceştia erau scutite de „serviciile publicere, 

" Totdeodată 's'au organizat expoziţii, unde se aduceau produșii ob-: 
ţinuţi din armăsarii Statului cu epele ţărăneşti. Și cei mai bine con- 
formaţi, cei mai frumoşi mânji, crau premiaţi. 

S'au luat de asemenea măsuri ca armăsarii particulari să fie 
aprobaţi pentru monta publică, iar acei găsiți neapţi se castrau. 
In acest: mod, se asigura producerea unui cal 'din ce în ce. 

mai bun. 

O deosebită impulsiune s'a dat creşterii şi ameliorării calului,: 
în urma debușeului pe care Statul ungar a. căutat să-l asigure 

„mărfii cal“, atât în interior — prin cumpărarea unui însemnat 

număr în fiecare an pentru necesităţile armatei — cât și peste 

graniţă — în urma reducerii taxelor de export — astfel că un mare. 
număr de cai au trecut în Italia, Germania, Elveţia, Franţa, cte., 

De aci înainte Ungaria — inclusiv Transilvania și Banatul — 
a început să intre pe făgaşul sănățos al creşterii cailor. . -; 

Filip şi Dumitrescu. — „Cali. 18
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Războiul din 1848 aduce o scădere a numărului și o stagnare 
şi în creşterea calului, dar imediat ca lucrurile au intrat în normal, această ramură de producţiune agricolă şi-a reluat din nou avântul său. Nu puţin a contribuit la aceasta şi înfiinţarea hergheliei dela Făgăraş în anul 1874. Reproducătorii masculi din rasa Lipiţană crau trimiși de aci în deosebi în judeţele de munte, pentru ame- 
liorarea calului autohton; în timp ce armăsarii din herghelia dela 
Cojocna se trimeteau mai mult în județele aflate în câmpia Ar-: 
dealului. 

Mai în urmă numărul depozitelor de armăsari a fost mărit, aşa că în afară de depozitul dela Dej, ce avea 21 staţiuni de montă, se mai adaogă depozitul cela Homorod, care a avut 58 staţiuni şi depozitul dela Sf. Gheorghe cu 35 staţiuni de montă D. 
„Dar nu numai numărul cailor a crescut în mod simţitor, ci şi calitatea lor s'a îmbunătăţit în aşa fel, în cât armata îşi puteă recoltă materialul necesar dela ţărani, dispensându-se astfel să-și mai aducă din străinătate caii necesari pentru trebuinţele sale. 

„Mai mult chiar, Ungaria devenise un „centru însemnat în. Europa, unde diferite ţări îşi făceau remonta. Printre acele țări se număra şi Vechiul Regat. | 
Pentru a studiă mai deaproape rasele de cai din Ardeal, starea în care se află, măsurile cari urmează să le mai luăm de aci înainte: etc., este necesar, după acest mie istoric, să cunoaștem cum s'an - format rasele din fostul regat ungar, ce măsuri de îmbunătăţire s'au luat până în 1918, cari erau directivele şi care era scopul formării acestor rase. Ori, pentru aceasta e nevoe să cercetăm puţin şi tra- cutul instituţiunilor ipice din fostul regat ungar, unde au luat fiinţă 

aceste ras2 şi cu această ocazie vom cunoaște şi directivele, măsurile, scopurile, etc., urmărite de aceste herghelii. Totodată vom puteă apreciă rolul pe care lau jucat instituţiunile ipice, în ameliorarea calului autohton. : 
Statul ungar, aveă până la războiul mondial, 4 mari herghelii, în afară de Gâdălă şi 4 mari depozite de armăsari. Printre acele cari ne intesesează pe noi în primul rând, este herghelia dela Meză-. hegyes. Ned i SU ma € 

a) Herghelia. dela MezOhegyes. 

Mezăhegyes eră cel mai „mare domeniu al Statului ungar şi aveă cea mai mare herghelie din Europa. Totdeodată, putem atirmoă: că, dintre toate hergheliile, ea eră cea:mai bine organizată. 

  

1) Peof. 1, Orar: Curs de zoo:eunie szecială - 1933.
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Numele de Mezihegyes derivă. dela cuvintele : Mez=păşune 
şi Ilcgyes==platou. 

Localitatea Mez6kegyes cădea în comitatul Cenad, aproape. de 
Arad. In urma delimitării graniţei din anul 1918, între Statul ungar 
şi Regatul nostru, herghelia dela Mezâhegyes a rămas pe teritoriul 
anguresc şi se află astăzi în apropiere de graniţa noastră. 

„Mezdhegyeşul forma odinioară un domeniu de 17.000 hectare, 
cu 0 valoare funciară aproximativă de 68.000.000 coroane aur. 
Pământul domeniului cră în mare parte argilo-nisipos şi bogat 
în materii nutritive. In prezent suprafaţa acestui teren a fost 
mult redusă. 

Inainte de înfiinţarea fermei şi a hergheliei, domeniul Meză- 
hegyes eră o adevărată pustă ungurească, un bărăgan cu totul 
sălbatic. În urmă, ela fost transformat cu totul, devenind o oază 
plugărească civilizată. Acolo se practica cea mai sistematică agri- 
cultură, astfel că într'adevăr eră o fermă model, în cea mai 

largă accepţiune a cuvântului ; având în acelaş timp şi herghelia 
cea mai mare și cea mai bine condusă dintre toate institoțiunile 
ipice, | 

* 

* = | 

Mezăhegyeşul se mărgineă cu comitatele Arad, Bikiş şi To- 
rontal. EI e situat la 380, 29 longitudine orientală, la 460, 20 la- 
titudine nord şi la un nivel de 104m. deasupra mării. 

Stratul superior al solului aveă o profunzime de .0,75—1 m. 
In stratul arabil se găseă : 40—45% argilă, 40 —459%, nisip şi 10 —15%/ 
materii organice. Pământul eră propriu arăturilor adânci și aproape 
toate plantele agricole se puteau cultivă în bune condițiuni de ren- 
tabilitate. In inai multe părţi pământul domeniului eră negru. Media 
temperaturii anuale s'a înregistrat de 4+-10",3; având o temperatură 
„maximă de -+40%,8 şi una minimă de —270,5. Cantitatea medie 
anuală de ploac s'a ridicat la 586,6 m.m., cu 107 zile de ploae. 
Lunile cele mai ploioase erau Mai şi Iunie. Vânturile predominante 
erau din N. E. şi S. E. Pentru ca domeniul să fie adăpostit de aceste 
vânturi, el a fost împrejmuit de 2 perdele de plantaţiuni—păduri 
— din care una la centru şi alta la periferie. In afară: de aceste 
măsuri de apărare, toate lanurile au fost chenărite 'cu arbori, plan- 

taţi la o distanță de 30 metri unul dz altul. Salcâmul eră arborele ce 

predomină. Apa se găseă la adâncimi mari : 60— -70 m. şi în mare 
parte ea e:a văroasă; : 

» Din cauză că pe domeniu nu eră un curs natural de e apă şi 
pentru că se simţea mare nzvoe de acest element, în: anul:'1890,
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-S'a. derivat un:canal din Mureş, care a costat 388.678 fiorini aur. Acest canal dădcă în 24 ore un debit de 860.000 nl. apă, din care o parte eră destinat fabricei dz zahăr, iar o altă parte pentru iri-: garea a 500 ha. -păşune şi fânețe naturală, - i - :.:- Mez6hegyeşul eră punctul de întâlnire al liniilor Arad, Segh.din, 
Ketegyhasu, Szarvar. Pe domeniu se afla un drum de fier—ce avea o reţea de 80 km.— se găseâ o staţie de drum 'de fier, deasemenea „reţele telefonice, poştă, telegraf, etc. Domeniul Mezăhegyes nu- "măra 10.000 locuitori şi el eră împărţit în două: . - a 1. Herghelia cu secţiunile sale; i - 

2. Agricultura propriu zisă, ferma, cu 9 arondismente agricole, După ce am făcut acest mic rezumat asupra MezGhegy-şului, să reluăm firul nostru şi să ne ocupăm de herghelie. Ea 
p 

pa 
„ - In.anul 1784, căpitanul Iosef: Csikonilz, fiind convins că: în- “fiinţându-se o herghelie, se va puteă îndrumă mult mai bine crește- rea calului, făcii un raport împăratului Josef al II-lea, în urma căruia se decise înfiinţarea hergheliei. Colonelul conte Hodilz, însărcinat cu alegerea locului, se fixă asupra „„Pustei Mezâhegyes*. 

- În anul 1785,. căpitanul Csikonilz şi medicul. veterinar Scoli, cumpărară. pentru. herghelie : 57 'epe indigena (ungureşti), 148 epe din .rasa Holstein: (germane) : şi 172 epe cireaziene ; iar: «maiorul: Cavallar, cumpără din Moldova 177 epe. Deci,-epele her- -ghelici dela  Mezâhegyes crau din rasele ungurești, moldoveneşti, 'circaziene și nemţeşti. . . - Se a 
- "21 Armăsării, în număr de 194, erau şi ei de diferite rase : englezi, 'holici, napolitani, moldoveneşti,  nolstein, spanioli, barbi, transil- Văneni, lipiţani, polonezi, meclemburgezi etc. Se 3 Astfel, herghelia Mezâhegyes s'a înființat cu.:194 armăsari şi 554 epe. Dar acest număr eră provizoriu, căci în anul 1787, un „convoi de alte 411 epe, fură importate din Moldova. Doi ani mai târziu, se mai cumpărară- tot din Moldova încă 126. i :...- Dacă am comentat puţin această primă fază a hergheliei dela Mez6hegyes, motivul este să arătăm că rasa calului moldovenesc. preponderă în herghelie, ceiace ne arată că ea erâ una din cele “mai bune iase pe acele vremuri, . | „i -î+ Cam tot în acel timp se alcătui un regulament de organizare al hergheliei. După acest regulament, bătaia epelor se făceă în trei feluri : condusă de om, mixtă şi în libertate, socotindu-se un «Armăsar pentru 10 epe, -.. -- Dia



De 

: În această primă perioadă, caii produşi la herghelie se marcau 

pe obrazul drept cu inițialele 1, II, pe spata stângă cu numărul 

matricol al anului nașterii, pe gamba stângă cu inițiala M=Meză- 
„hegyes, având deasupra o coroană, 

  

Fie, 67. — Dangaua hergheliei Mezâhegyese 

Mez5heg yeşul « devenind un centru însemnat pentru creşterea 

calului, au fost. aduși aci şi vre-o 4.000—5.000 remonţi, necesari 

pentru armată, Aceştia fiind adunaţi din întreaga ţară, au răspândit 
răpciuga, râia şi alte boli contagioase, printre animalele hergheliei, 

- cauzând. mari pierderi. Tot -în. Mezdhegyes, au mai fost. aduse şi 
vitele necesare pentru aprovizionarea armatei -cu :carne,- în- număr 

de circa 10.000 vite cornute. Din cauza măririi numărului. de:vite 

„cornute. necesare: pentru armată, s'a; hoțărât : înfiinţarea fermei 

- Babolna în 1789, care până în anul 1$06,-erâ. mai mult, un - depozit 
de vite cornute, căci au fost ani când stotul de cabaline'se ridică Ia : 

3 epe şi 2 armăsari, în timp ce. acel al vitelor cornie atingea 2.026 
capete, Nae a. 

În anul 1786, împiratul Iosef al Iiica dărui hergheliei un ar- 

“măsar din: rasa holici ; iar în anul 1787 : un armăsar span! î0], 2 li- 

piţani, 2 cladrubi şi 3 pur-sânge holici. Tot în acel an, Mezăhegyeşul 
e împărţit în 4 diviziuni : -Mezoheg'Jes, Itamaraş, Feeckes şi Pereg. 

In anul 1790 se începu repartizarea mânzilor născuţi în her- 
„ghelie. In acest timp, herghelia nu aveă nici o directivă de condu- 

cere bine determinată, n'avcă nici un program şi nici un plan că- 

lăuzitor, Se mergeă pe dibuite, încercându-se cu toate rasele. 
: Impreunările se făceau ţinându-se seama mai mult de culoarea 

animalelor. In general, se împreunau armăsari mari de talie, cu 
epe corpolente, din diferite rase, spre a se obţine caii.pentru cava- 
leria' grea ; apoi, armăsari uşori, cu epe moldoveneşti, ungureşti, 
circasiene, etc., ca să se capete cai pentru cavaleria uşoară.. Scopul 
practic pe care îl urmărea herghelia în acest. timp fiind :" creşterea
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unor cai mai greoi pentru caroserie şi a altora mai ușori, pentru | călărie. | | | 
Totuși, în această primă perioadă nu s'a putut fixă nici un tip de cal. 

In anul 1791, Herghelia: se împărțea în : 
a) Grupul epelor bătute la mână. Lc 
d) Grupul epetor din herghelic, aşa zise sălbatice, cari se împărțeau în 6 clase, după culoare. 
In anul 1792 efectivul epelor fătătoare fu mărit cn 208. 
In acest ân herghelia fu împărţită în $ secţiuni: 
a) Secţiunea epelor la cari monta sc făceă condusă de om. d) ;„ de culoare - vânătă 

Ch mmm m neagră Montă mixtă, d, PR murgă 
2 ps roibă. 

-) >» hergheliei  sălbatece neagră o 
9 E > murgă 4 Monta în libertate. D Da „:roibă | 

„In anul 1794 se cumpără dela moştenitorii contelui Sigismund „Andrassy, dela Debrețin, un număr de epe şi armăsari, cu o făptură mai mult orientală, . Da | Până în anul 1807 exploatarea agricolă şi herghelia formau * un Singur trup, cu o singură conducere. Din acest an ele au fost separate. Tot în acest an, herghelia din MezGhegyes a fost din nou infectată cu boli contagioase şi numai în urma sacrificării unui! mare număr de cai, s'a putut salva ceva. 

In anul 1810 epele herghelici au fost. împărţite în 3 grupe : 
1) Grupa epelor cu monta condusă de om. 
2) ao MIXTĂ, , 
3) . - în libertate. 

In anul 1813 herghelia Şi ferma au fost trecute iarăşi. sub o - conducere unică, pentru ca mai târziu, să se separe definitiv. 
In 1813 se începu clasarea cpelor după rase, în modul următor : 
1. Herghelia turcească, destinată formării cailor de călărie, : Di Spaniolă 1 , » 25 ID A HU. oo trăsură 4. napolitană pt 5: sălbatică: „i EPA PIE
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Cu toate că s'au luat aceste măsuri, nu s'a putut obţine dela 
început rezultate bune, deoarece materialul eră prea eterogen. 

La aceasta a contribuit mult şi exportul cel mare de armăsari ce se 
făceă în Austria, rămânând pentru Ungaria numai 10% din armă- 

sarii produşi. | 
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Fie 68. — _ Neapolitano IV. Armăsar pepinier dela Herghelia Mez5hegyes. 

Fot. dela . Academia de agricultură Cluj. : 

“Cam tot atunci, marii proprietari au început să importe cai de 
pur sânge englez şi arab, cari în scurt timp a au schimbat calitatea 
cailor din :hergheliile particularilor. 

- In anul 1815, Statul, tot în scopul ameliorărei raselor d6 cai, 

cumpără cei mai buni armăsari din Boemia, Austria de jos, Galiţia, 

din 'herghelia particulară a contelui Banffy, Telck,. Daniel, ctc., 
începând să aibă în vedere şi să se intereseze în acelaş timp mai de-. 
aproape de'rasa armăsarilor' cumpăraţi :şi importaţi ; punând mai 
mare;preţ pe proveniența lor (genealogia, pedigreul);: decât o'făcuse : 
până atunci. Tot în acest timp; un regulament de poliţie veterinară -
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fu alcătuit, în scopul de a feri caii hergheliei MezGhegyes de ivirea bolilor contagioase, Şi ca 'o urmare a măsurilor de ordin veterinar, în anul 1819, se construirii infermerii pentru bolile molipsitoare, herghelia fiind bântuită de Tăpciugă. 
Anul 1816 însemnează pentru herghelia din Mezăhegyes în- ceputul unei noi epoci, căci în acest an s'a dat un avânt hotă- râtor pentru îndrumarea şi creşterea cailor, de oarece s'au importat 

câţiva armăsari, cari devin întemeetorii tulpinclor de mai târziu. - Și anume, s'au introdus în herghzlie 10 armăsari luaţi din Franţa, dela herghelia Rositres. Piintre ci se găseă şi faimosul armăsar Nonius, care a format grupul anglo-normand unguresc, sau grupul 
-Nonius, 

In. anul 1820, herghelia avea următoarele secţiuni : 
1. Secţia epelor cu monta condusă da om. Ea se diviză în cinci părţi, 

| 
2. Secţia epclor cu monta mixtă. Se scindă în trei părţi, 
3. Secţia cpelor de origină moldovenească. 
In anu! 1825 se introduse în herghelie 6 armăsari arabi, cum- păraţi din Constantinopol. Din anul 1620, a început să se trimeată “mai multe epe dela Mezăhegyes la Babolna, spre a fi bătute de armăsarul arab Ghidran. Una din cele naşte un mânz foarte asemă- nător armăsarului arab. Acestui mânz i se dă numele de Ghidran 1, care formă în urmă grupul Ghidranului, sau anglo-arabul dela Mez6hegyes. | 
Dela 1820 începe să se facă selecționarea riguroasă a epelor „neapte pentru herghelie şi ele se predau armatei. Căci trebue să se știe că, până la 1820, nu se vindeau din herghelie, decât numai 

mânjii ce nu se păstrau pentru reproducție. Din acest an se începi şi vânzarea mânzelor. Vânzările publice se făceau la Arad, iar în urmă Ja herghelie. Din anul 1885 aceste vânzări se făceau la Taitersalul 
din Pesta, .. 

In anul 1830 se aduc la Mez6hegyes 122 cepe din herghelia Nemoschitz, | i 
Tot din acest an, începe să se. dea o deosebită atenţiune hrănirii animalelor,” Grupurile încep să 'se formeze, să se distingă ; iar her- 

ghelia are în generăl o'.orientare mai bună, .- 
- “In anul 1841 se aduce la herghelie armăsarul de pur sânge; - F'urioso, care formă giupul de 1, sânge, 
“Incepând din anul 1841, selecțiunea devine din ce în ce mai : severă, îndepărtându-se dela prăsilă tot ce nu corespundeă scopului propus ; grapurile sc cristalizează şi ele. din ce în ce mai mult și nu.
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se mai vede acea diversitate de variaţiuni ca înainte; astfel 

că avem un început de uniformizarea animalelor, 
Revoluţia din 1848 a lăsat urme serioase în ceiace priveşte buna 

desvoltare a creșterii cailor. Numărul cailor a scăzut în toată ţara, 

iar creşterea înfloritoare de cai din Ardeal, s'a ruinat în mare parte. 
Dela Mezâhegyes refugiindu-se personalul î în diferite părți ale ţării, 
herghelia rămânând fără o pază bună, s'au ivit diferite epizotii. 

  

    

  

  

  

Fig. 69. — North Star V. Armăsar pepinier dela Herghelia MezGhegyes..- 
Născut în 1889. Tata: North Star IV; Mama: 365. Furioso XII. Fot. dela Academia 

de agricultură Cluj. 

Guvernul căutând să remedieze aceste stări după restabilirea 
ordinei, ia următoarele măsuri : 

1. Înființează o nouă fermă la Kisbar (1852) - 
2. Organizează depozitele de armăsari. 

„_ Existau și mai înainte de accastă dată depozite în ţară, însă 
cu această ocazie ele se reorganizează, ca să poată înrâuri în mod sim- 
ţitor la îmbunătăţirea cailor. Şi aceasta, deoarece până în acest timp, 

depozitele de armăsari nu dăduseră rezultate prea satisfăcătoare, 
fie din cauza numărului prea mic de reproducători masculi pe cari 
îi aveă, fie din cauza materialului eterogen. . 

-
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Pentru uniformizarea cât mai grabnică a cabalinelor s'a aplicat și metoda consanguinităţei. | . -- 
Observându-se efectele rele ale consanguinităţei, se decide în principiu introducerea în fiecare familie a purului sânge englez, In anul 1850, comandantul hergheliei era pentru introducerea purului sânge englez şi excluderea dela prăsilă a tuturor epelor ce .au cusururi ereditare. 

„In anul 1852, în urma sfatului unei comisiuni însărcinată „să se pronunţe dacă purul sânge este sau nu necesar în herghelie, maiorul general Ritter fu trimis în Anglia şi maiorul Golischllig în Arabia şi Siria, să cumpere, primul ârmăsari englezi, iar cel de al doilea armăsari arabi. 
Printre armăsarii cumpăraţi de maiorul general Ritter, eră şi celebrul armăsar N orlh-Star, care a format la MezShegyes un grup de 14 sânge Furiozo-Norihstar, | | - In anul 1854, epele hergheliei se clasau după origina lor în trei : | | 
1. Secţiunea epelor de pur sânge; 
2, EL] ». »YW » FE - 
3. m»  Provenite din diverse curciri. 
Plecând din -anul 1855, monta epelor se făcu fiind condusă numai de om. In anul 1860, se reformau cpele ai căror produși nu erau buni. In acest an se diferenţie epele hergheliei în următoa- rele secţiuni : 

1. Secţiunea epelor de trăsură. 
2. . Arabe. 

3, ., ». Engleze, Y sânge. 
4. ERA Ghidran. 

5, IE 3 Nonius. 
DB Lăpiţan, 
Pentru fiecare secţiune se întrebuințau armăsari din aceiag familie, provenienţă şi născuţi în herghelie. Lucru demn de remarcat. este că, până la anul 1861, armăsarii englezi nu mânzeau decât numai epele engleze. In anul 1862 se întrebuinţă armăsari. englezi şi la grupurile Nonius şi Ghidran. : 
Din 1858 şi până la 1868, numărul stațiunilor de montă s'a dublat, căci pe când în anul 1858 se găseau numai 200 staţiuni cu - 698. armăsari, în 1868 sunt 392 stațiuni cu 1331 reproducători masculi. ” | 

" Către sfârşitul anului 1868, toate fermele, inclusiv Mezăhegyeşul, cu hergheliile lor, au fost trecute dela Ministerul de răsboi, unde
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nu-şi aveau nici locul şi nici raţiunea,la Ministerul Agriculturii şi 

aceasta pentrucă armata în tot timpul cât fermele au stat sub 
conducerea. ci, a avut în vedere numai nevoile. armatei, descon- 
siderând cu totul interesele agriculturii. Prin trecerea acestor 
herghelii la Ministerul de Agricultură, spre a nu se trece în cealaltă 
extremă, adică aceste instituţiuni ipice să se ocupe numai cu 

creşterea şi formarea cailor necesari agriculturii ; s'a numit o comi- 

  

  

    
  

Fig. 70. — Nonius XXXVI. Armăsar pepinier dela Herghelia MezGhegyes. 
* Născut în 1883. Tata: Nonius XVI; Mama: 312 Nonius XIII. Fot. dela Academia 

, de agricultură Gluj, 

siune, -care a luat în consideraţiune toate dezideratele întemeiate, 
atât din punct de vedere agricol, cât și militar, alcătuind astfel 
un program de activitate. In rezumat, s'a ajuns la concluzia : 
să se prăscască o categorie de cai căi mai nobili, iuți, rezistenți, tenaci, 
şi. buni de lucru. Reproducătorii formaţi şi crescuţi în herghelie: 
vor servi în: regiune pentru ameliorarea raselor de cai, după pro- 
gramul întocmit. . | ! 

“ -Ministerul de Agricultură a dat direcţia hergheliei dela Meză- 
hegyes lui D. Cosma, un abil conducător şi cunoscător al calului. 
Acesta, poate îi considerat ca cel mai de seamă conducător al her- 
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gheliei, întrucât el i-a dat cea mai bună îndrumare, fiind unul dintre - cei mai pricepuţi directori pe carei-a avut herghelia dela MezGhegyes. 
*.” Pentru îmbunătăţirea cailor s'a ținut scâmă de talie şi de în- suşirile speciale ale diferitelor: rase regionale, stabilindu-se prin- cipiul : se.va execută programul în acele regiuni unde toate împre- 

jurările sunt favorabile executărei programului stabilit. Acolo, unde, punerea în aplicare nu erâ posibilă, se va căută să se amelio- | „rez numai constituţia cailor și să se menţină talia lor. In ceiace- 
;priveşte executarea practică a acestor principii, guvernul-a luat 

  

        
Fig. 71. — Algy Ghidram. Ar măsar pepinier dele Herghelia Mezâhegyes. 

Născut în 1888. Tata: Alzy: Mama 53 Gidraa XXXIV, : 
Fot. dela Academie de agricultură Cluj. 

măsuri, cari au început să se pună imediat în aplicare ; astfel că în 
decurs de două decenii sta realizat un progres uimitor. E + Printre altele s'a dispus: e | 

1; Ca în herghelia dela IKişber să se crească rasa calului de 
pur sânge şi de 14 sânge englez. SI 

2. Babolna să fie destinată pentru purul sânge şi 1, sânge. 
arab și |
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3. Mez6hegyeşul pentru Pe sânge englez, Nonius mare, Nonius 
mic. şi- Ghidran, iar 

4. Pentru ameliorarea materialului de cai din: Transilvania, se 

înfiinţează în 1874 ferma dela: Făgăraş, unde se duce secţia lipițană, 

ca urmând a fi destinată pentru creşterea cailor din rasa lipiţană. 

Pentru fiecare din aceste herghelii se importau armăsarii core-. 
spunzători scopului urmărit şi programului stabilit, aducându-se 

reproducători din Anglia, Arabia, etc. 

Totdeodată -s'a introdus hrănirea intensivă şi raţională a 
mânjilor. Pentru. asigurarea desvoltărei proporţionale “a corpului, 

începe să se aplice în mod sistematic gimnastica funcţională. 

În vederea -popularizării cunoştinţelor ipice şi îndrumarea 

cailor în direcţiunea stabilită, se înfiinţează comisiunile ipice ju-. 

deţene ; iar pentru înlăturarea -speculei, iau fiinţă comisiunile de 
remontă ambulante. SE 

Ca să se încurajeze -creşterea şi îmbunătăţirea cailor, i iar. 
materialul cabalin perfecţionat să nu sufere, prin legea - din 1833, 

se scutește de orice rechiziţie armăsarii buni de montă şi epele bă- 

tute de aceștia. Deasemenea se distribue crescătorilor de cai premii: 

pentru mânjii bine crescuţi, se înfiinţează păşuni artificiale, gră- 

dini de mânji, târguri de cai de lux cete. : 
__ In anul 1873,- la Expoziţia universală dela Viena se premiază 

mai mulți armăsari și epe dela -] Mezăhegyes.: | pr - 
In anul 1876, secţia cailor arabi dela Mezohegyes, de culoare! 

„vânătă, se desfiinţează. Motivul suprimării a fost că armăsarii şi epele 
arabe în această localitate, sub. influența alimentaţiunci, căpătau., 
o desvoltare prea mare şi pierdeau din caracterele rasei. Tot în 
acel an se înfiinţează la Mezâhegyes o secţiune a cailor Norfolk. 

In anul 1877, herghelia fu astfel clasată : 

1. Secţiunea cailor Norfolk: - 
2. > „ Ghidran,. 
3. A „„  Englezesc, 14 sânge - 

4. » „,  Nonius mic. 

5. „  Nonius mare. 

In anul 1881 creşterea cailor Norfolk se abandonă. In urma 

acestei suprimări, în herghelie 'se găseau următoarele secţiuni : 

l. Secţiunea Ghidranului sau anglo-arabă. 

2. Nonius mare | 

3, „ Mie Anglo-normanzi. 

4 „cailor de VW sânge englez North-Star.
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Această situaţiune am' avut-o până la declararea răsboiului mondial din 1914, cu singura deosebire că grupul Norihstar s'a mai despărțit și în Furioso-Northstar. - In herghelie erau aproximativ 500 cp, împărțite în patra categorii şi cari se ţineau în pusiă separat unele de altele. Fiecare grup în parte cră bine supraveghiat, Grajdurile unde se ţineau epele fătătoare se puteau luă ca exemplu de economie şi igienă : erau mari, spaţioase, ncpardosite, prevăzute pe jos cu un aşternut de pae destul de gros și ieslele de beton'sau de scânduri, de jurîm- prejurul grajdului. In aceste grajduri epele stăteau libere cu mânjii lor și ele erau foarte blânde. | 
In jurul grajdurilor se află o curte mare. Grajdurile erau con- struite în aproapiere de păşune. | A Fiecare grajd eră pus sub conducerea unui Şc şi în fiecare zi el eră vizitat de şeful secţiunei, Epele destinate prăsirii, înainte de a.fi date la armăsar, erau alese şi încercate. Pentru ca alegerea să fie cât mai judicioasă, existau în herghelie registre, unde se înseriă origina, semnalmentele fiecărei pe, produsul obţinut, conformaţia acestui produs, caracterul, desvoltarea, etc. Aceste registre crau indispensabile pentru comisiunea de clasare, comisiune care se com- punca, în afară de personalul oficial şi din proprietarii cei mai de seamă. Mai întâi se luau toate informaţiunile şi -pe urmă se exa- mina iapa de prăsilă şi se judecă din toate punctele de vedere. Numai după aceasta sc destină armăsarul la care puteă fi dată. Epela odată clasate, se trimiteau în pustele respective, unde crău armăsarii încercători, spre a le încercă. Cele în călduri se aduceau la depozitul central, spre a fi date la armăsarii destinaţi lor. Monta se făceâ dimineaţa şi seara, Epele nu se legau, ci li se puneă în picioarele posterioare nişte papuci (şoşoni) de pâslă. 1) In prin cipiu iapa se dădeă la armiisar, până prinde. Dacă nu prindea, se puneă la muncă, 

Fecundaţiunea artificială nu sa încercat la Mezohegyes. Epele pline din fiecare grup se ţineau laolaltă şi se îngrijeau aşa, încât să nu lepede. - 
Acestei activităţi rodnice și încununată de cele mai frumoase succese, i sa dat sancţiunea legislativă prin legea XII din 1894. Dispoziţiunile acestei legi sunt : 
1. Mânjii masculi şi femeli, trecuţi de un an, nu se pot lăsă la păşune decât separați, fiind grupaţi după sex. 

  

1) Acest procedeu e de altfel generalizat astâzi mult în Ardeal.
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2. Judeţul fixează numărul necesar de armăsari, pentru fiecare 
comună. Dacă comuna nu se îngrijeşte de procurarea lor, ei sunt 

procuraţi prin comisiunea economică de plasă, în contul comunei. 
3. Dacă o comună lare un număr prea mic de epe, inferior. 

pentru a fi-bătute de un armăsar, se permite ca această comună, 
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în'comun acord cu alte comune, să-și procure reproducătorii mas- 
culi necesari, pentru întrebuinţarea lor în comun. 

4. Fiecare gospodar poate să ţină armăsari din diferite rase, 
însă: nu poate să-i întrebuinţeze ca reproducători, decât pentru
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Pecesităţile proprii. Pentru a puteă bătea şi epe străine, el trebue să aibă autorizaţia comisiunei economice de plasă. 
Din aceste dispoziţiuni se constată că, această lege nu cuprinde „întreg programul ipic pus în aplicare de guvernele ungurești, în ul- timele două decenii dinaintea răsboiului din 1914. 
In anul 1911, s'a înregistrat la herghelia dela Mez5hegyes 

mai multe avorturi în grupul Ghidranului. 
Din tabloul fecundităţei epelor, se constată un minimum de - 52%, şi un maximum de 91 %, deci o medie ce 71,5%. 
Grajdurile unde sc ţin epele sunt s=parate în două : într'o partie 

se ţin epele sterpe, iar în cealaltă epele pline. Fătarea începe de re- gulă în Septemvrie şi Octomvrie. După fătare iapa se ţine 8 zile 
într'o boxă izolată, până când mânzul prinde putere..La a 9-a zi 
este încercată, spre a se vedeă dacă mai primește sau nu armăsarul. 

In anul 1911, armăsarii pepinieri dela Mezhegyes au fosL; 
1. Armăsarul Dorian Gray, pur sânge englez, din Dunure şi 

„Miss Cronje. - E 
2. Armăsarul Durczaz, pur sânge englez, din Doncaster şi - 

Nezsa. Sa o 
3. Armăsarul Ikorăş, pur sânge englez, din Baka-Vagy Halasz 

şi Isaure, 
4. Armăsarul Mac G., pur sânge englez, din Gaga şi Mariu Pia. 
5. Armăsarul Pusztabird, pur sânge englez, din Dunure şi 

Hoâznă, 
„6. Armăsarul Shannon, pur sânge englez, din Panzarschij şi. 

Sheelah. | 
7. Armăsarul Silvio, pur sânge englez, din Xanirailles şi She. 
8. Armăsarul Furioso 27, din Furioso 23 şi 191 North-Star 4, 
9. Armăsarul Furioso 28, din: Furioso 26 şi 221 Furioz, 23, 

10. Armăsarvl Norih-Star 12, din North-Star 5 şi 231 Fu- 
riozo 23. ! 

11. Armăsarul Bakony-Ghidran 7, Gin Bakony şi 46 Kengycl- 
Ghidran. 

12. Armăsarul Ghidran XLI V, din Ghidran XLI şi 45 Algy- 
Ghidran. -. 

13. Armăsarul Ghidran XLV, din Ghidran 36 şi 67 IKengyel- 
Ghidran. - | 

14. Armăsarul Nonius 1, din Nonius 29 şi 222 Urmeny- 
Nonius. . o 

15. Armăsarul Nonius 11, din Nonius 29 și 850 Nonius 16, - 
„16. Armăsarul Nonius IV, din Nonius 31 şi 272 Nonius. 16. 
17. Armăsarul Nonius VII, din Nonius 36 şi 322 Nonius 26.
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18. Asmăsarul Nonius VIII, din Nonius 4 şi 277 Nonius 30.. 
19. Armăsarul Urmenu y-Nonius “din Urmeny-Nonius 1" ŞI 362. 

Nonius 31. 

Cum se făcea creşterea în “herghelia - dela Mezăhegyes. Dacă 
ne ocupăm cu felul creşterii în herghelie, în mod mai detaliat, 
motivul este că el merită să fie cunoscut şi aceasta, cu atât mai mult, 
cu cât în această herghelie s'au format mai multe rase de cai cu 
renume bine stabilit şi cari populează în cea mai mare parte regiu- 
nile din Transilvania şi Banat. + 

După 7—8 zile dela naştere, mânzul, dacă timpul permite, se 
duce cu mama lui la păşune, care e o pășune cât se. poate de su- 
culentă. La vârsta de 3 săptămâni i se dă cam 250-— 300 grame de 
ovăz uruit. 

La 6 săptămâni primeşte un kgr Cantitatea” rămâne cam aceiaş 
până la înţăreare, care de obicei se face cam la 5 luni: 

Dela vârsta de 4 luni se obişnueşte cu căpăstrul. 
In timpul alăptării mânjii se cresc cât se poate mai mult 

În plin aer şi sunt supuşi la cât mai multă gimnastică funcţională. 
In asemenea condițiuni, mânjii devenind adulţi, sunt foarte re- 
zistenţi. 

Inţărcatul se face deodată, fără nici o pregătire, După 
înțăreare, mânjii sunt aduşi la grajdul central, unde se înfierează 
şi tot atunci se înscriu semnalmentele în anume.registre. Până la 
lan mânjii şi mânzele stau laolaltă, î în nişte grajduri foarte.mari. 

In timpul primului an, grija cea mai mare este de a se aplica 
gimnastica funcțională la aparatul locomotor. După primul an 
se face cea dintâi alegere şi care constă în separarea sexelor : mânjii 
„sunt duși la o pustă, iar mânzele la alta. In al doiea an ci au hrana 
şi exerciţiul în aer liber. ” 
„ Csikoşi, acei faimoși: călăreţi, au misiunea : „de a. mână toată 
ziua mânjii. După trecerea celui de al doilea an, se face o a doua 
selecţiune şi mânjii atunci se trec î în alte puse. Fiecare pustă i îşi 
are specialitatea sa, 4 

In aceste puste ei stau până la 3 ani. La 3 ani împliniţi sunt 
aduşi la grajdul central şi aci se procedează cu cea mai mare bă- 
gare de seamă la selecţionarea lor. Cei mai buni armăsari şi. cele 
mai bune 'epe se păstrează pentru prăsilă în herghelie. Plusul de 
epe se vindeă la Tattersal, după o prealabilă dresare, Armăsarii 
ce nu sunt opriţi ca prăsitori în herghelie, se ţin până la 4 ani 
şi se trimeteau depozitelor de armăsari, sau se vindeau comunelor. 

Filip şi Dumitrescu.—, Caii. : „- : 19
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Cei cari aveau cusururi ereditare, se castrau și se întrebuinţau 
pentru' serviciu: Deasemenea şi epele rău conformate, sau cu 1 de- 
fecte moștenite, 

Epele de 3 ani, destinate reproducţiunii în herghelie, erau 
supuse antrenării, spre a luă parte la cursele ce aveau loc pe ipo- 
dromul. dela Mez5hegyes. Motivul acestor curse eră spre a se putea 
vedeă calitatea, fondul şi . rezistenţa * epelor. Cursele aveau loc la 
1 Mai ale fiecărui an. Distanţa de parcurs erâ. de 3.000 metri, In- 

vingătorii din fiecare grup aleargă împreună, spre a.se vedeă cari: 
din grupuri sunt mai bune pentru viteză, Greutatea călireţului 
variă între 45—65 gr. . - 

„Epele destinate producerii cailor de tracțiune erau. dresate 
la trăsură şi trebuiă să facă o cursă de 20 km. "După fiecare cursă 
galop sau trap, epele sunt examinate; din :punctul de vedere:al 
oboselii; al respirațiunii, al mușchilor, al tendoanelor, etc.,. no- 
tându-se acelea cari au rezistat mai bine. Unele: din epele destinate 
reproducțiunii în herghelie. erau trimise şcoalei de cavalerie, spre 
a fi dresate. Epele neclasate, adică acelea cari nu se ţineau ca pră- 

sitoar€ în herghelie erau, după o prealabilă dresare — la călărie 
„Sau trăsură — vândute la Buda-Pesta. Vânzarea aveă loc la Tat- 

tersal, în prima jumătate a lunii Octomvrie. Se vindeau anual 
ca. 40—50 epe.cu preţul de 500—600 fiorini aur, Epele alese şi dresate 
se dădeau la armăsari, când aveau vârsta de 4 ani... 

- Mortalitatea la sută în herghelie eră următoarea : în primul 
- an, cam 15%; în al doilea an, cam 5%; în al treilea cam 3%,. 

Cu armăsarii cari au împlinit 3 ani se procedă astfel: în luna 
Martie erau aduşi în grajdul armăsarilor dela depozitul: central. 
Aci se începea dresarea. Nu se opreă ca reproducător în herghelie 
decât -acela care aveă însuşiri cu adevărat superioare. Marea ma- 

joritate, în lună: Octomvria, se trimeteă la cele 4 mari depozite de- 
armăsari. .In genere, se trimeteau la depozite anual peste 80 —90 

armăsari. In „timpul dresării, se. dădea armăsarului un supliment 
de raţie. Preţul unui armăsar născut la „herghelie şi: la vârsta de. 
4 ani, se socotea aproximativ 1.200 fiorini aur; Armăsarii opriţi 
ca . pepenieri în herghelie e erau evaluaţi cu un preţ mult mai mare. 

gi 
IN, FA | - | 

Armăsarii. destinaţi prăsirii, aşa numiții armnăsari pepinieri, 
în timpul când nu făceau montă, se plimbau zilnic 21/,„—3 ore la 
pas şi; la trap, iar de'2 ori pe săptămână, timp de 10 minute, la 
galop. In timpul montei ei se plimbau numai la pas şi trap. Ar- 
măsarii nu făceau monta de egulă decât numai odată pe zi şi excep-
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ţional de . ori, In nici un caz numărul bătăilor nu eră mai mare 
ca- 10.pe săptămână. 

„In fiecare an, un număr aproximativ. de 14 epe, aparținând 
. diferiţilor particulari, sunt admise la monta armăsarilor din her- 
ghelic. Aceste epe pot, sau nu, fi întreţinute în herghelie. Pentru 

“cele ţinute în her ghelie se plătește numai hrana. Când iapa” pro- 
prietarului n'are un servitor, atunci acest proprietar plătea 4 fio- 

“rini aur pe lună, pentru îngrijire. Preţul montei cra fixat de 
Ministerul Agriculturii şi nu putză trece peste 100 fiorini aur. Pentru 
fiecare iapă de pu» sânge, crescută în Ungaria și « care a câştigat 
premii la curse, armăsarul se dădeă gratuit. 

Herghelia dela MezShegyes aveă un program de serviciu şi un . 
tablou de raţia alimentară a animalelor, Si d 

Programul serviciului zilnie 

" Primăvara: 1 Martie şi până la finele lui Aprilie, 

La 5 dimineaţa : scularea. 

Dela 5— 8: mâncarea, ţesălatul, un om la 5—6 cai, mâncarea oamenilor. 
>» 8—10: plimbarea armăsarilor, 

> 10— 2: mâncarea oamenilor, cailor, repaus. 
> 2— 5: plimbarea. 

>» 5— 6: mâncarea cailor. 

s 6—1: caii sunt puși în parcuri. 

Vara: 1 Mai—30 Septemvrie, 

La 3 dimineaţa : scularea. - - e 
Dela 3— 5: mâncarea cailor, tesălat, mâncarea oamenilor, E 
3: 5— 7: plimbarea, 

39 7—10: păşunatul, 

>» 10— 2: mâncarea cailor, oamenilor, repaus. _ 
>>: 2— 4: plimbarea, - 

>> 4— 9: păşunatul. | 

» 9— 3: caii sunt puşi în parcuri, 

“Toamna : 1 Octomvrie—30 Noemvrie 

La 4 dimineaţa : scularea. 

Dela  '4— 7: mâncarea cailor, jesălatul, mâncarea oamenilor, 
39110: plimbarea. 

PR 10— 2: mâncarea cailor, oamenilor, repaus, 
FR 2— 4: plimbarea. ! 
» 4— 7: păşunatul. 

Iarna: 1 Decemvric—i Martie 

La 5 dimineaţa : scularea. - 
Dela  5— 8: mâncarea cailor, fesălatul, mâncarea oamenilor. 

» 8—10: plimbarea, . 
> 10— 1: mâncarea oamenilor, | cailor, repaus. 
» l— 4: plimbarea, 

46: repaus.
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Caii sunt adăpaţi în grajduri. Epele cu mânjii se plimbă în | 
padoc şi la pas. La cela pline sau sterpe, plimbarea se face .la pas 
şi trap. Fiecare secţie aveă aproximativ 20 hectare pentru pășunat. 

Tabloul rațiilor cailor din herghelie.. 

Mâniii până la 6 săptămâni au 0,3 kgr. ovăz uruit, zilnic, . - 
Mânjii dela 7 săptămâni şi până la înţărcare, au un kgr. ovăz uruit, zilnic. 
Dela înţărcare până la un an, au 3 kgr. ovăz, 4 kgr.fânși2 kgr. pae. 
„90: 1—2 ani, vara, au 2  kar. ovăz. -1 kgr. fân, 3 kgr. pac. 

PR 2 , iarna „3 »os d » 4» >, 
-> 2 para 15 „1. o» 2» 5» 
.: 2 n iarna „3 Doi A FR 

e 3 52 i, Li n 2» „. 
. 3 iarna „3 » 5 d 

Armăsari de reproducție: 4 kgr. ovăz, 5 kgr. fân, 2 kgr. pae. . 
- Petimpul montei | 5 > > 6 „i: IE i 

“ Incercăturii A 5 2 kgr. pac, 
Pe timpul montei 45 ns 6 nn 
Armăsarii tineri clasaţi 4,5 6, 2 'kgr. pac, 
Mânjii de un an, vara 2 ss Lu » 2 » 
o iara 3 d d. 
pe »» 2 ani, vara 1,5 .. 1. 1. 2. 
PE » 2 iarna 25 n 5 ds sli , 
n 8 e Vara 2 ns Li n 2 n 
15 3 >» iarna 3 nn 5 n An» 

Mânzele de 3 ani, clasate: 4 kgr. ovăz şi 5 kgr, fân. 
Epele Ghidran şi Nonius mic, vara :2 kgr. ovăz şi 2 kgr. fân. 

: iarna: 1 ,, » O ,, x G kgr.pae. » > » » 30 

> » pline vara :15,,„,.: 2 n „3 
- - : iarna 32 ., 1 6, „6 
“cu mânji vara: 15 „i 3 ns» 2» 
» 5 > iarna : 2,5 -,, - 6 ui,” » 
> Ya sânge, fără mânţi vara : 2 3 1 
- 9 iarma: 15 „. 6, „6 

- pline | vara : 2 o 3» » 2 
» po iarna: 25 „ 7 sv. » 
.> cu mânji ” vara : 3...» 2. 
. x. iama: 25 „Zis sd» 
>> Nonius fără mânji vara : 3 53 n 
» „ n iarna : 2 nus Ga „8 
» pline | vara :2 „ >> 3 os nds 
» » armat 25 8 sn 5 n 

IPA cu mânji vara 22,5 „i. 3 „Îd „» » 
PRI iarna: 3 8, „6, 

Caii de trăsură: 5 kgr. ovăz, 8 kgr. fân şi 3.kgr, pae.. : 
Caii preparaţi pentru vânzare : 5 kgr. ovăz şi 6 kgr, fân. 

Bineînţeles că, acest tablou se puteă întrucâtva modifică.
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Pentru buna: îngrijire și executarea tuturor dispoziţiunilor, 
“există un personal destul de numeros, pus sub conducerea coman- 
“dantului herghelizi. Organizarea serviciului eră militărească, însă 
“conducerea tehnică a acestei instituţiuni eră încredinţată Servi- 
„ciului zootehnic din Ministerul Agriculturii. 

Comandantul hergheliei nu făceă decât să execute măsurilz 
“prescrise dela. centru. Toate instituţiunile zootehnice ale Ungariei, 
depindeau de Ministerul Agriculturii. La Mezăhegyes se aflau în 
:ajunul răsboiului din 1914 peste 2.000 de cai de diferite vârste. 
Starea lor sanitară eră bună. Instituţiunea avea și un crematoriu. 

“Ea era prevăzută cu toate instalaţiunile necesare unei bune or- 
;ganizări. Hrana animalelor era produsă de exploatarea agricolă a 
domeniului şi se dădeă hergheliei pe un preț stabilit de Ministerul 
„Agriculturii, 

La herghelie se mai afla şi o şcoală inferioară pentru pregătirea 
“personalului destinat îngrijirii armăsarilor şi pentru conducerea 
«staţiunilor: de montă. Şcoala ave o durată de 6 luni. In afară de 
„aceasta, mai era şi o şcoală de cadeți, 

Herghelia dela Mezâhegyes a influenţat foarte mult asupra 
creşterii şi îmbunătăţirii cailor, mai ales în comitatele Cezad, 
Arad, Csongrad şi Bikiş. 

In prezent, terenul afectat hergheliei fiind mult redus, impor- 
“tanţa sa a scăzut siinţitor, 

_b) Herghelia dela Făgăraș. 

Infiinţată în anul 1874, în comuna 'românească Sâmbăta de 
Jos din jud. Făgăraș, e a patra herghelie ce a fost creiată de Statul 
ungar. : e . 

Această instituțiune ipică, deși pânăla 1914 eră cea mai mică 
-din Ungaria, ea prezintă din punct de vedere istoric, o deosebită 
„importanţă pentru noi, deoarece a jucat un rol de seamă în n regene- 
:rarea şi ameliorarea cailor din Ardeal. 

Pentru acest motiv ne vom ocupă ceva mai pe larg de istoricul 
„hergheliei dela Făgăraș şi aceasta cu atât mai mult, cu cât această 
„herghelie cade. astăzi pe teritoriul Regatului român. 

Răscolind trecutul îndepărtat al Domeniului dela Făgăraş, 
„putem află din documente că, în anul 1224, regele Andrei a cedat 
„această moșie saşilor, sub formă de „amanet“, pe un timp' limitat. 

De atunci, folosinţa . acestui Domeniu a trecut prin foarte 
multe mâini, fiind „amanetat: în parte sau în întregime la diferite
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persoane sau cooperaţiuni. Totuşi, el a rămas întotdeauna pro- 
prietatea Statului. - E i 

- „Domeniul Făgăraşului—ne afirmă Prof. Da. GEORGE Maror!) 
„— începe să joace un rol în istoria română, din zilele regelui Matei 
Corvin, care ordonase. să-l ţină -totdeauna în rezervă pentru pe=- 
țitorii de domnie, la tronurile moldav şi muntean, şi fusese apoi 
înscris (ipotecat) pe 99 âni naiunii săseşti,. în timpurile - împără= 

" tesei Maria Theresia, la stăruința baronului S. Bruc: ent al, pentru 
o sumă aproape bagatelă de. circa 160.000 fiorini, dimpreună cu 
munţi, ape, codri seculari, clăczşi, ete. Din parte-i, Universitatea. 
“(naţiunea) săsească îi cedă baronului Bruclenthal îolosinţa satului. 
Sâmbăta de jos 2): pe termen nelimitat, unde baronul îşi zidi un 

  

        

  

Ftg. 73. — Dangana hergheliei Făgăra. ” 

frumos castel şi făci şi frumoase instalaţiuni economice, ca şi um 
proprietar ohavnic al lor“, o 

„ Moşia Cuciulata, ce aparţineă_ tot .de acest. domeniu a fost. 
dată în anul 1780 .în folosinţa familiei contelui Miles 3). . 

Expirând contractul de arendare ce fusese încheiat pe timp. 
de. 99 ani, terenul Domeniului Făgăraş: a ajuns din nou în. stă- 
pânirea . Statului ungar și anume : în anul: 1869, acela pe care l-a 
avut în folosinţă familia Bruckenthal; iar în anul 1871, acela aren--: 
dat naţiunii săseşti. e Pe 
-* "Ținându-se. în seamă clădirile, instalaţiunile şi diversele ame-- 
lioraţiuni făcuțe în cursul timpului de 'naţiunea săsească şi în deo- 
sebi de familia Bruckenthal, Statul ungar 'le-a achitat suma de: 

+ 4.1) Ippologia,. 1905, Ea a | 
2) In trecut, Sâmbăta de sus a fost proprietătea Prințului Brâncoveanu, Dom- 

nitorul. Munteniei. Aci se află odinioară o frumoasă mânăstire, astăzi în ruină. 
* 3) Eur, NEGRUŢIU: Darea de seamă a fermelor din jud. Făgăraş, 1925.
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381.371 fiorini. Și astfel Domeniul Făgăraș a putut îi luat în ex- ploatare de Statul ungar. E1 aveâ o suprafață de 3,600 hectare, 

  

Fig. 74. — Castelul Bruckenthal din Sâmbăta de jos, afectat hergheliei. 

alin cari 3.500 jugăre teren arabil, 915 jug. fâneaţă, 1.600 jug. păşuni, 120 jug. remize, 120 jug. clădiri, 102 jug. grădini, etc. 

XX x * 

Inainte însă ca Statul ungar să intre în Stăpânirea Dome- 
niului Făgăraş, se simţiă nevoia îmbunătăţirii calului din această „regiune și care se află în stare de degenerare. De fapt, această . parte a ţării eră una din. puţinele cari rămăsese cu un material „cvin de calitate inferioară. |. E 
„Tm acest scop s'a recurs la armăsari din rasa Lipifană sau din rasa Karst, după cum mai e numită, proveniţi din reniumita her- 
helie Lippilza 5, ce a aparţinut Coroanei Habsburgilor, 

La început armăsarii lipițani fuseseră duşi la herghelia dela -MezOhegyes, unde urmau. să-și aibă sediul. Aci însă, din cauza 

  

1) In prezent Lippitza aparţine Statului Italian însă jumătate din materiaul -cabalin din rasa Lipiţană a fost ridicat de Austriaci şi dus la Piber (Stiria), wnde se află şi astăzi; iar cealăltă jumătate a rămas la Lippitza: 
p-
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climei şi a hranei, începând să "şi mărească prea mult talia Şi în 

consecinţă să numai poată da rezultate atât de- bune, fiind im-— 

preunaţi cu epele din regiunea muntoasă; s'a decis mutarea lor: 
la Domeniul Făgăraşului, care eră proprietatea Statului și se află 

„în acelaș timp într'o regiune ridicată — o altitudine de 700—1.000: 

m. — și aveă un pământ mai puţin fertil ca cel dela Mezăhegyes. 

Astfel a luat fiinţă în 1874 herghelia dela Făgăraş, cu scopul. 

de a produce armăsari tipi, pentru a se puteă regeneră calul tran-- 

silvănean din regiunea Carpaţilor. Ameliorarea a fost proectată. 

atât în vederea producerii unui material cabalin superior, apt 

spre a puteă fi exportat; cât şi în vederea formării elementului de- 
tracţiune, necesar sătenilor din regiune. La aceste două motive,. 
de ordin social-economic, se mai adăogă şi un al treilea — tăinuit —- 
de ordin naţional şi care aveă ca scop accelerarea de maghiarizare: 
a elementului românesc dela sate, prin înfiinţare de colonii în. 

pătura: compactă: a romanismului. Procedeul eră cunoscut, căci: 

„fusese întrebuințat cu coloniile săseşti catolice. 
Scopul hergheliei. dela Sâmbăta 'de jos — ce a luat fiinţă pe: 

întinsul Domeniu al Făgărașului :) şi pe care se mai afiau, în afară. 
de comuna Sâmbăta de jos, mai multe sate româneşti — fiind. 
ameliorarea calului autohton transilvănean „din Carpaţi ' (calul. 

mocănesc) ne punem întrebarea ; în ce sens se tindea' să se facă 
această îmbunătățire? 

. Să i se mai ridice puţin talia acestui cal din regiunile Mun=- 

oase ale Transilvaniei şi să se: obţină” un' produs 'mai tenace, mai. 
„rezistent, mai pietros şi cu forme corporale mai armonice. 

" Reproducătorii lipiţani deşi au în vinele lor sânge spaniol şi. 

nâpolitan, totuși ei find crescuţi încă din secolul al XVI pe terenul. 

„stâncos şi lipsit de ape ale muntelui IKarst .din Istria, formează. 

o rasă veche specifică de munte şi deci mai în măsură decât oricare: 
alta, să: amelioreze calul mocănesc, crescut şi el pe un teren acci-- 

dentat şi într'un climat răcoros. In: afară de această _consideraţiune. 
de teren şi climat, talia calului lipițan eră mai mare decât a celui. 
mocănesc, fondul mai bun, iar formele. corporale mai îrumoase.. 

1) Pe Domeniul Făgăraşului se mai află în afară de herghelie şi. următoarele- 

crescătorii de animale şi instalaţiuni „agricole : 

- a) O verie model, cu oi din rasa Ţigae şi "Țurcană. 

2) O bivolărie model, cu bivoli din rasa Ardelenească. 

c) Două văcării, cu vaci din rasa Pinzgau. 

d) Una lăptărie şi căşerie. 

e) Un cârd de porci din rasa Mangaliţa. 

La acestea se mai adăogă şi una postăvărie artificială.
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In rezumat calul lipiţan posedă următoarele caractere 'zoo-. 
tehnice : talie 1,60 „m. format cu o uşoară tendinţă către doli-. 
comorfism, cap expresiv, nobil, făptură de multe ori arăbească, 
“uneori. cu 0 uşoară convexitate a profilului, ceiace dovedeşte in- 
fluenţa calului de rasă mongolă, gât frumos, corp cam lung, membre 
uscate şi puternice. Vânătul mai ales rotat este culoarea predo- 
-minantă. Toţi caii au aproape acelaş model elegant. Mersul lor 
:Şi mai ales trapul este foarte frumos. Mulţi din lipiţani stepează. 
Calul lipiţan se poate consideră ca un foarte bun ameliorator. al 

  

  

  
Fig. 75. — Grajdurile armăsarilor cu manejul dela Herghelia Simbita de 'jos. 

cailor de călărie. Lipiţanul se întrebuințează şi la tracţiune uşoară, 
Sunt cai trainici şi cu mult foc. | 

Rezultă de aci că, acest cal întruncă mai multe condițiuni prin- 
-cipale, pentru a putea îi un. bun ameliorator al calului de munte 
din Transilvania. | 

Pa 
i Eee 

" Baza Herghelici dela Sâmbăta de jos a format-o stocul de 
cai Lipiţeni, ce se afla pe acele vremuri la Mezăhegyes şi cari apar- 
4ineau familiilor : Fi aVOry,. Conversano, Plulo, ? Neapolitano, Şi Alae- 
„Sloso. 

In anul 1875. s'au transportat dela MezGhegyes .la Sâmbăta 
de jos 5 armăsari de rasă: Lipiţană—1 Conversano, 2 Maiestoso, -
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1- Pluto: şi: 1 Favory — precum şi: 71 'epe, din cari 10 sânge arab. 
3. Incitato ardelene, 4 Norfolk şi 49 Lipiţane. Acestea din urmă se: 
repartizau'- astfel :::1 "Cavaleto, :12. Conversano; 20: Maiestoso, 2: 
Morello, :2- Neapolitano, 2 Severno, 2 Superbo și 8 Favory 1). 
> Intrucât materialul -ce a format baza hergheliei: nu eră uni: 

form şi în:conseciniță scopul arătat mai: sus: nu se puteă atinge, 
s'au reformat 'trepiat:treptat ' exemplarele ce: n'aparţineau rasei: 
Lipiţane, iar pe de altă 'parte s'au achiziţionat reproducători atât: 
masculi, cât: şi femei 'din rasă Lipiţană. Astfel, chiar în anul 1875: 
sau cumpărat două, epe Lipiţane dela, herghelia Lippitza. Tot dela 
această herghelie s'au mai achiziţionat în anul 1876 un număr de: 

        a. ca a 
ERE NAS aa 7 

Fig. 76. — Favory XI. Reproducător în Herghelia dela Sâmbăta: de jos, ; _ : | După Prof. Dr. G. Maior. - . 

4 armăsari şi 10 epe Lipiţane, în anul 1880 un armăsar, în 1884 :: 4 armăsari, în 1885 trei epe, în 1890 un armăsar ; iar în 1893 Her-. ghelia dela Sâmbăta de jos a primit din partea Hergheliei Lippitza. 
pe armăsarul Conversano-Sardinia,. pentru monta epelor, pe o pe-. mioadă de trei ani, i Ma 
„„Pentru reîmprospătarea sângelui şi ameliorarea materialului. ccvin s'au mai cumpărat câte un armăsar din rasa Lipiţană în. 

  

1) Emin NEGRUŢIU: Darca de seamă a Fermndlor 'din jud. Făgăraş, 1995. 2) ION LUCA CIowav: Domeniile Statului din jud. Făgăraş, 1926,'
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anul 1880, 1882 şi 1886 din Herghelia Iankovich. Deasemenea 
"s'a adus în 1882 un armăsar din Herghelia Statului dela Rădăuţi, 

iar în anul 1883 două epe dela Iesthâly. In 1884 a sosit dela Me- 
z5hegyes armăsarul Iilo şi un Furioso. 

După 10 ani dela înfiinţarea Hergheliei dela Sâmbăta de jos :se ajunsese la un stoc. de.100 epe Lipiţane — număr ce fusese fixat 
- chiar dela început — cu toate că direcțiunea hergheliei avusese să 

lupte cu multe neajunsuri şi în deosebi cu reumatismul şi oftalmia 
periodică, cari au pricinuit mari pierderi. Mai cu seamă această 
„boală din urmă 'a dat foarte mult de gândit. direcțiunii hergheliei. 

"Pentruca herghelia să fie salvată de reumatism şi oftalmie 
periodică, s'a luat măsura să se elimine toţi indivizii atinşi de 
aceste două boli. Mai mult chiar, să se înlăture şi familiile cari se 
-arătau mai puţin rezistente din acest punct de vedere. 

După părerea mai multor crescători din Ardeal, s'au cum- 
Părat în anii 1876, 1879 și 1881 şi câteva epe secueşti, ce au fost: 
încrucișate cu armăsari Lipiţani, în vederea obținerii unor produşi mai rezistenți. Rezultatele obţinute necorespunzând scopului ur- 
mărit, atât epele secueşti, cât şi produșii metişi au fost vânduți; 

„astfel că herghelia a rămas formată numai din Lipiţani. a 
* Faţă de această situaţiune,. s'a persistat mai departe cu in-. 

troducerea de reproducători masculi dela Lippitza : în: 1886 armă- sarul Pluto-Montenegro. - Se 
„Spre a se veni şi în ajutorul crescătorilor de cai din Ardeal 

-ce aveau un material susceptibil îmbunătăţirii cu purul sânge 
"englez, se achiziţionează şi doi armăsari din această rasă : Bisztos 

:și Csaplaros. Deasemenea în 1891 au mai fost aduse 2 epe de ju- 
„mătate sânge englez dela Kişber şi 27 epe dela herghelia Meză- 
hegyes. Dar cum şi acest material s'a contaminat în mare parte 
-de oltalmie periodică, o parte din el a fost vândut, iar restul re- “trimes la MezShegyes, | 

„In anul 1897 s'a adus dela Debrețin la Herghelia dela Sâm- -băta de jos armăsarul Maestoso-Ergo, în 1898 au sosit dela Meză- hegyes armăsarii Toreador şi Zivatar, iar dela Lippitza armăsarii Conversano şi Slatina. NE 
«In 1903 vine dela Debrețin armăsarul A/aestoso XIII, în 1904 „se cumpără dela Herghelia Iankovich Elemer armăsarul Favory- 

Thyra, şi: dela Lippitza soseşte armăsarul Plulo-Ancona;.Tot: dela” “Lippitza în 1906 e adus și armăsarul Siglavi-Capricla. ..... 
„Din această“ scurtă expunere, se poate constata că în, Her- „ghelia dela Sâmbăta de.jos sa persistat — cu. toate greutăţile “menţionate — pentru creșterea calului Lipiţan.. N'avem de semnalat
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decât două epoci de scurtă durată, când' s'au făcut încercări cu 
epele' secuești şi când: s a adus calul de sânge englez. Toţi aceşti. . 
indivizi însă au fost eliminaţi din her anelie, nelăsând urme, 
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Totuşi, după circa 20 de ani dela înfiinţarea hergheliei, numărut 
epelor mame a fost redus dela 100 bucăţi, la 58. Din acestea 26 
crau din familia Favory, 4 din Aaestoso, 7 din Napolitano, 2 din 
Pluto, 7 din Conversano, 7 din Pluto Fi “anlasta şi 5 epe din rase 
arabă, ținute pentru experimentare.
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Deşi cu o matcă redusă de cepe, creșterea „calului Lipiţan s'a 
continuat. la “Herghelia dela Sâmbăta de jos, pentruca șă, poată 
da „staţiunilor, de montă armăsarii necesari pentru ameliorarea 

. calului transilvănean. Astfel s'a repartizat în fiecare an la depo- 
zite câte 10—20 armăsari tineri. In anul 1896 se aflau la diferitele 
staţiuni de montă circa 180 reproducători proveniţi din herghelia 
Domeniului Făgăraş. Materialul aflat peste necesităţile institu- 
țiunii se vindeă crescătorilor în ficeare an prin licitaţie publică 
la târgul de cai din Budapesta și anume cam 10—18 epe tineret 
şi 10—12 epe-reformate 1), a 

  

  

    
        

    

Fig. 78. — Dangale 'dela herghelia Făgăraş: A = Schagya, B = Conversano, 
C == Favory, D= Maestoso, E == Neapolitano şi F = Pluto: ! 

„In anul 1911 se găseau în herghelie. următorii ârmăsari din 
rasa Lipiţană : E | 

1. Conversano 12, din Coversano 8 și 137 Pluto-Fantasca II ; 
2. Favory, din Favori:12 şi 53 Pluto-Fantasea II; -: 

„3. Mlaesloso 13, din Maestoso-Sardinia 2 şi “Montenegra 4; 
- 4. Napolitano 8, din Napolitano 4 şi 59 Fraga 3; .: 

5. Napolitano 9, din Pluto; . Ie 
6. Pluto 9, din Pluto-Fantasca şi 39 Siclavy Alea ; 
7. Siclavy-Capriola, din Siclavy-Slavina III şi Capriola. 
Armăsarii produşi în herghelie erau distribuiți în regiunea - 

muntoasă. Efectivul total al: acestei herghelii- eră de .400—500 

  

1) E. Necnuriu: Darea de scamă a Fermelor din jud. Făgăraş, 1995,



  

capete. Regiunile unde se răspândeau mai mult armăsarii pro- 
duși la Făgăraş erau: Bistriţa, Năsăudul, Făgăraşul, Hunedoara, 
Ciuc, etc., precum şi în comitatele din nordul Vechiului regat ungar. 
In deosebi erau trimeșşi la depozitele din Homorod şi Sangeors (Sepsi - 
Szent Gyorgy). 

Semnul hergheliei eră litera F, iar. deasupra se afla coroâna 
ungară (Fig. 73). | 

“Sediul hergheliei se afla la Sâmbăta de jos. Aci se ţineau ar- 
măsarii pepinieri şi epele mame cu mânji, până ce aceștia din urmă 
atingeau vârsta de un an. Noatinele se aflau la Fântâna-Crăesei 
(Beclean), iar cârlanii armăsari se ţineau pe pășunile dela Veneţia 
de sus (departe 38 km. de Făgăraş) şi unde aveau adăposturile 

„necesare. Secţia dela Sâmbăta de 'jos (13 lkm. de Făgăraş) poseda 
un mancj încăpător, unde se dresau armăsarii de 3 ani (Alai—Oc- 
tomvwrie) şi epele de 4 ani „(Octomvrie—Aprilie) D, 
- Regimul de creștere eră foarte riguros. Mânjii Ssugeau până 
la vârsta de 6 luni. Totuşi ei primeau după trei zile dela naştere 
ovăz turtit şi mergeau la pășune cu mamele lor. După 6 luni mânjii 
erau înțărcaţi şi mergeau la pășune în două” cârduri, mânjii fiind 
separați de. mânze. La vârsta de un an noatenii erau trecuţi dela - 
Sâmbăta de jos la Fântâna-Crăesei şi la Veneţia de sus, pentruca 
după ce au împlinit 3 ani să fie aduși din nou la Sâmbăta de j jos. 
Aci se începea dresajul şi antrenarea riguroasă a tineretului, care 
dura. 6 luni. După aceia tineretnl era supus la o nouă cursă cu 
obstăcole pe o distanță de 4.000 m. Numai acei indivizi erau opriţi 
pentru reproducere, cari puteau suporta antrenajul şi execuiau 
curse în 8 minute 2). 

Clasificarea armăsarilor avea loc în luna Iunic, iar în Octomvrie 
erau repartizaţi depozitelor. provinciale de armăsari. 

, G. C. WaanGEL 3) ne descrie astfel. impresiile, sale asupra 
hergheliei dela Fă ăgăraş. 

»0 vizită, la colonia de vară a cârlanelor dela Făgăraş este una din cele mai 
senzaţionale şi fascinatoare, pe care o poate face! turistul străin în frumoasa Transil- 

4 

  

1) lox L. CromAc : Domeniile Statului din jud. Făgăraş, 1926, 
2) Prof.'Da. G. MaroR: Ippologia 1905. 

3) G. C. WnaaxcEL: Ippologia Ungariei, 1892.
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vanie. Primul fel al excursiunii îl formează sătuleţul. Veneţia de sus, unde Ia ofiţerul 
staționat! acolo, poate omul conta să găsească totdeauna o primire cât:se poate de 
amicală. Deşi omul civilizat ajuns în acel colţretras de lume sar crede a fi condamnat 
a duce o viaţă de pustnic, totuş se zice că postul de comandantai secţiunii deacolo 
ar fi mult cerut. Noi o credem legitinină, căci în Veneţia nu dela fiecare colj ese'câte 

“un superior în inspecţie, apoi la Lupşa, vorba poetului : pe munţi irăeşte libertatea. 
"»După o ospitalitate în birtul Veneţia: de jos, mergi ușor cu trăsura la Veneţia 

de sus şi de acolo la ocoale, căci drumul este bine întreţinut. Fericit se simte omul, 
care are norocul să privească la întoarcerea mânzelor dela pășune. Este o privire de- 
licioasă, pe căre nu o poate uita în curând. : , - ! 

„Din depărtare dejă se aud pocnituii de bice şi lătrat de câine. Incă nu poţi 
vedeă nimica, ci numai rostogolirea bolovanilor în vale,îţi vestește apropierea cârdului 
aci apare sus pe dealul împădurit, capul unui cal, deasupra unei, tufe înflorite. Este 
animalul conducător, care cu ochii cercetători. priveşte jos în adâncime, înainte de a 
începe scocorişul de vale. Ortacii lui încă nu sunt departe de cl. Dejă ese unul înainte, 
apoi altul şi altul, şi în curând furnică pământul în toate părţile de cai. Şi apoi începe 
scoborişul de vale. Ca caprele negre în puternice saituri, aleargă sburdalnică  ceala 
depe coastă la vale. Nici săniuşul turistului în munte, pe luciul zăpezei, nu este mai 
periculos şi expus de a-și frânge gâtul, ca aceste scoborâri de vale a viitoarele epe 
de reproducție. Până ce ţi-ai dat bine seamă asupra pericolului eminent, te vezi încon- 
jurat de toate părţile de sburdalnica herghelie, Vagmistrul zâmbeşte,. Nu-i lipseşte 

nici un cap. li sunt dragi aceste animale, Herghelegiul (cikoşul) încă nu se "vede, dar. 

trebue să sosească peste puţin. Noi răsuflăm în tihnă, şi încântaşi de cele văzute, 
procedăm la inspectarea fiecărui animal în parte, ' 

„Dar şi mai atractivă şi fermecătoare este călătoria la Lupsa, locul de văratec 
al armăsarilor tineri de câte 2 şi 3 ani. Mai nimerit este însă de a se face această es- 
cursiune călare, din satul Cuciulata ce se află la poalele unui deal înalt, căci este greu 
să mergi cu căruţa fără arcuri, peste bolovani şi blocuri de piatră pe părăul spumegos, 
unde în fiecare moment eşti ameninţat să te restorni cu "capul în jos, ceia-ce nu este 
tocmai o distracţie pentru ori care. Deasupra însă totul este magnific. Singuritatea 
taincă a pădurii, un acr parfumat, reflecţiile miraculoase ale luminei, o perspectivă 

încântătoare la fiecare pas, cu adevă:at, un paradis pentru un pictor şi vânător, 

„__ Pe un plai încojurat de jur împrejur de pădure, se aiîlă construit ocolul, care 
oferă cailor adăpost peste noapte şi scut contra furtunelor şi ploilor torențiale, ce 
se ivesc prea adese ori în munte: Toate clădirile sunt construcţii uşogre de lemn, făcute 
din bârne. In spaţioasele grajduri nu se găseşte decât nişte iesle simple primitive 
de ambele laturi, în care ]i se dă nutreţul.. Nu au cel puţin nici uşi sistematice, nici 
ferestre. Acoperământ deasupra, şi putinţa să mănânce, ovăzul, ce li se dă de 2 ori 
pe zi, şi pentru atât, ajung şi aceste grajduri improvizate, la nevoe, ş şi mai mult nici 
că le trebueşte. ” 

“ssCârlanii se leagă cu căpestre numai până când li se dă ovăzul. Cu scoaterea 
lor Ja păşune se orientează după timp şi vreme, Tot aşă și cu aducerea acasă. Când 
timpul este frumos, animalele se. scot” de timpuriu dimineaţa afară, şi rămân până 

seară târziu în libertate, şi după ce li sau dat ovăzul. Dacă timpul este însă rece şi 

umed, atunci se iau oarecare precauţiuni. In atari zile trebue să li se dea mai mult 

nutreţ uscat, înainte de a-i scoate la iarbă. La câmp, ce este drept, calul poate să 

pască şi iarbă udă, fără de a-i periclita sănătatea ; la munte însă, unde nopţile şi de 

vară de regulă sunt destul de răcoroase, iarba umedă prea des produce diaree urâ- 
cioasă, care poate să compromită desvoltarea organizmului tânăr.
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»„Să nu se creadă cumva, că direcţiunea hergheliei ar învălui pe acoliţii ei în : 
bumbac moale, chiar când sunt în munte. Nici decum. Când timpul este favorabil, - 
cârlanii şi mânzele rămân ziua întreagă afară în libertate, şi se. scot şi după ovăzul 
de seară ]a jarbă, să petreacă afară o parte din noapte. Ploi parţiale şi furtuni mai mici, 
ce trec repede, nici că se bagă în seamă, Ziua în ameaza mare pe căldură, încetează 
pășunatul dela sine. Atunci se due cârlanii singuri la pârâul ori isvorul din apropiere, - 
ce se găseşte de regulă Ja umbra unor copaci mari, stejari ori fagi seculari, de-și po- 
tolese setea acolo şi rămân la umbră până li se face foame, şi atunci îşi caută iarăşi 
de iarbă, Pentru paza unui cârd, se irimet de obicei 2 oameni, numiţi cicoşi, şi li se 
dă pentru siguranţă şi un câine sdravăn de oi. Dacă cumva fiarele răpitoare ar cu-. 
teză să atace herghelia, de sigur că ele ar găsi acolo o primire meritată 1 

„Ca încheere G. C. WaRAnNGEL se exprimă astfel asupra terenului 
unde a fost aşezată această herghelie să | | 
„Noi găsim că o parte din teritoriul destinat hergheliei, mai 
cu seamă cel dela Veneţia de sus şi dela Lupşa, corespunde tuturor 

„cerinţelor aproape în măsură ideală, ce se pot face: pentru Creş- 
terea calului pietros de munte. Numai partea de jos a Veneţiei, 
este cam umedă ; în partea de sus nu lasă nimic de dorit. Acelaș 
este cazul în măsură mai pronunţată la Lupșa. Stejarii cei umbroşi, 
o vegetaţinne aromatică, apă cristalină de munte, un acr admi- 
rabil, plaiuri încântătoare şi pante ce îndeamnă încontinuu la 
jocuri și la oţelirea mușchilor, încât acestea pe fiecare iubitor de 
cai, trebue să-l umple de admiraţie. Păcat că cealaltă parte nu 
este Ja fel, ci este mai mult umedă: a 

Hrana pe care o aveau caii din Făgăraş eră de calitate supe- - 
rioară. O parte din această hrană ş-o recoltau singuri la pășune 
în munţii Făgărașului, unde se găsesc pășuni bune Şi teren 
pietros. ” a - 

Raţiile alimentare în. herghelia dela Făgăraș erau întocmite 
avându-se în vedere vârsta, anotimpul — dacă “mergeau sau nu 
la păşune—și activitatea sau destinaţia. 

_Ovăzul' începea să se dea mânjilor sugători dela vârsta „de 
3 săptămâni şi această stare de lucruri se continua până la 6 
săptămâni. Din săptămâna a 7 şi până la înţăreare raţia de ovăz 
se mărea la 1 kgr., iar: dela înțăreare şi până la 1 an împlinit 
mânjii primeau 22/, kgr. i Sa 
„Aceasta ne dovedeşte că tineretul era hrănit destul de inten- 

siv în vârsta copilăriei. * E i 
„Cele mai mari cantităţi. de ovăz le primeau : -armăsarii şi 
iepele: tinere puse la grajd, armăsarii de reproducție în timpul 
montei, caii de serviciu şi acei destinaţi vânzării.
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Dăm mai-jos tabloul cu rațiile alimentare ale. cailor din her- 
ghelia Făgăraş. 
        

  

  

  

  

  

  

    
  

      

    
  

    
  

  

    

  

  

    

  

  

    
  

    

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

  

  

  

      
  

  

              

= | | RAŢIA ZALHICA 
La 

3 -SPECIFICARE.. -|..|..le. KE IEEE Z ti | Pasa 

1] —Mânzi : Dela 3 săpt. până la Gsăpt.| 0,3] —| — 
2|  sugători din săpt. a 7 până la înţăre. 1] =. -— 

3 Mânzi înţăreaţi, din ziua înţărcării până la 1 an 

împlinit. 2;5 5 — 

A în ” 1,5 2 1 
de 1 an 

5) afară de . 5 3 
_. - timpul 

6 de 2 ani y in , | 1,5 2| 2 
e 2 ani - ăşunei 

7 “ . < afară de Pa « 6 2 

Si de 3 şi 4 ani = afară de 1,5 2 Pi 

9] armăsari ţi- = în timpul dintâi 4 LU 

10] neri puşi la i 
grajd în | | 5 6| .— 

11] armăsari de afară de timpul i d d 3 
15| reproducție în tului iepelor 15| 32 

13| de încercare afară de 3 4 3 

14 : în 15|. 2 1 
de un an 

15 ra afară de 25|. 5] -3 

16 E în. 15|: 1 
de 2 ani - A - timpul » 2 

17 z < afară de a 2,5 5 3] . 
= e 

18 . 1 în , „1 .2 2 
de 3—j ani Z păşunat 

19 . 3 afară de: : . 2 5 4]. 

20] tincre puse : în timpul 

Bi la grajd. dintâi 4 5 — 

21] : în —|  — 5 
RI Iepe de pră- | Fără 'mânji a - — 

2 silă, şi iepe Afară de timpul 1.5 ? 4 
23]; ăr-| . . „în . 1,5 2 31: tinere împăr borţoase de , : 

24] ţite la her- afară de Ă L 2 5|. 4 
25] ghelie ca re- = în pisania 15 a 3 

. cu mânji ————] 26]. Produc " [arară de a) 3 sa 
toare 

Pyi la întrebuinţarea la ham provizorie 4 6| — 

28 * Cai de serviciu şi de călărie 3,5 5 — 

29] .: ... Cai de serviciu şi de trăsură anul întreg 4.6 — 

30 „.» Cai destinaţi vânzării 5|..6| .— 

  

1) Epelor tinere împărţite ca reproducătoare şi-dacă nu au conteput, li'se â până 
in anul al 6-lea împlinit 3 câte kgr. ovâz pe zi. 

Filip şi Dumitrescu, — «Caii». 20
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Valoarea nutritivă eră socotită comparativ astfel :1 kgr. ovăz= 2 kgr. fân=0,75 kgr. orz=0,60 kgr. porumb =0,75.tărâţe=8 kgr. 
furaj verde, Sfeclelg se dădeau în plus. i 

: “In genere 'caii din herghelia Făgăraş se caracterizau printr'o 
talie de 1,57—1,67 m., având 'un cap puţin cam mare, un corp 
bine. îprmat, proporţionat, însă cu o spinare lungă, îluerile picioa- 
relor.. fiind cam lungi şi subţiri, încheeturile câte odată defectuoase, 
totuşi aveau un mers admirabil şi o rezistență mare. Culoare pre- 
dominantă albă sau murgă, rare ori se întâlnese indivizi roibi sau 
negrii, i a | 

* 
%* XR 

„Acestea fiind cele două instituţiuni _ipice — Mezăhegyes Şi Făgăraş — cari au' avut o influenţă 'hotărâtoare în ameliorarea * 
cailor din Ardeal, înainte de răsboiul mondial, să vedem ce învă- țăminte putem trage: - o î i 

1. Modul cum au fost organizate! aceste instituţiuni ipice au 
avut cea mai mare influenţă asupra îmbunătăţirii calului din Un- 
garia și în special asupra acelui din Ardeal. 
„2; Principiile zootehnice cari au călăuzit pe unguri la formarea 

diferitelor tipuri, au fost selecțiunea şi hrana. N'au recurs la purul 
sânge englez decât numai cu multă prudenţă şi atât cât eră necesar să corecteze unele defecte.! | N 

3. Continuitatea în lucrări, programul bine stabilit dela în- 
ceput, au fost pricina reușitei hergheliilor din Ungaria. 
„4. Modul cum se creșteau şi se hrăneau mânjii este demn de “imitat, căci făceă din ci animale foarte: viguroase. 

5. Guvernul ungar făceă înainte de răsboi cele mai mari sa- 
crilicii pentru prosperarea hergheliilor și nu se dădea îndărăt-dela 
nici o cheltuială, oricât de mare ar îi fost. A | 

6. Importanţa: acestor instituţiuni ipice a fost mult mai mare 
la început, când nu există iniţiativa particulară, decât în ultimul 
timp. a i 

o „_<) Herghelia dela Cojocna. 

In afară de herghelia dela Mezhegyes şi Făgăraş, cari au 
avut o mare înrâurire asupra ameliorării materialului calului din 
Ardeal, au mai existat înainte din răsboiul din 1914 şi alte herghelii -mai mici,-și cari întrun cerc imai restrâns s'au bucurat de vărecare importanţă. - me... Da n 

/
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Printre acestea semnalăm herghelia dela Cojocna. Pentru noi 
ea prezintă un interes deosebit, deoarece aci se urmăreă amelio- 
rarea calului autohton transilvănesc. 

-: Ferma Cojocna 1) s'a înfiinţat în anul 1870 sub regimul maghiar, 
prin comasarea terenului ce aparţinea Statului. Inainte de co- 
masare, Statul ungar a posedat acest teren în mai multe parcele 
împrăştiate în diferite părţi ale hotarului comunei Cojocna. 

Motivul pentru care Statul ungar își formase această proprie- 
tate la hotarul comunei Cojocna, eră următorul. In această co- 
mună se afla o ocnă de sare care eră proprietatea Statului. Pentru 

„exploatarea ci eră nevoe să se ţină —în lipsă de cale ferată — 
un număr de animale corespunzător cu importanţa exploatării 

pentru transportul sării la Cluj, unde eră centrul de desfacere. 
Menţinerea acestor animale de transport a necesitat un teren, 
din ale cărui prodnse să se asigure hrana lor. e 

„Printre parcelele ce poseda Statul maghiar. pe vremea aceia 
eră şi una numită „Puşunea-Oenci” în suprafaţă de circa 140 jug. 

cad., ce formează î în prezent o parte din moșia Fermei “model Co- 
jocna. o. 

Făcându-se comasarea terenurilor Statului, toate aceste par- 

cele s'au alăturat de parcela numită „Păşunea-Ocnei”,: "formând 
un singur trup de 1128 jug. cadastrale. INI 

Administrarea acestei moşii se făceă din comuna Cojocna. 

Exploatarea ocnci de sare din comuna Cojocna a durat până 
în anul 1876, când construindu-se liniile ferate în Ardeal, ocna 
Dejului şi Uioara fiind situate mai în apropierea gărilor, au în- 

trecut în exploatare ocna din Cojocna, care din cauza transportului 
greu şi costisitor al sărei până la calea ferată, a fost nevoită să'şi 

înceteze exploatarea. Odată cu aceasta a încetat bine: înţeles şi 
veniturile ce producea această moşie a Statului. 

In această situațiune Statul ungar-a căutat s'o folosească 
întrun alt mod, pentru a-i menţine rentabilitatea. Terenul acestei 

moşii în suprafaţă de 1128 jug. cad., constând în cea: mai mare 
parte din fâneţi şi păşuni, exploatarea sa rentabilă nu se putea 

face. decât pentru creşterea de animale. Şi intr'adevăr în. curână 

ca'a fost organizată în acest sens prin înfiinţarea unui iumaslăc 

“de vite de rasă Ardelencască-Podolică. Această rasă pe lângă ci 
„«ră bine aciimatizată şi bună pentru muncă, eră și foarte; Tăspân- 
ată aiât prin împrejurimile moșiei, cât şi în toată regiunea câmpiei, 

e 

1) RoBEenr REIADT: Darea de seamă a Fermei model Cojocna. 1926. (Manuscris).
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- Prin anul 1888 ivindu-se.'un mare conilict între Ungaria şi Rusia, Ungaria a simţit nevoia cailor de: cavalerie: Şi în consecinţă a luat măsuri pentru înmulţirea şi îmbunătăţirea unor astfel de cai. In acest scop Ministerul Agriculturii din Ungaria a desfiinţat cres- cătoria de vite dela „această fermă, transferându-le la Forma Turda, iar la: Ferma Cojocna a înființat o crescătorie de'cai rasă Ardelenească,. cu scopul de a o ameliora, fiind degenerată şi de- formată. Astfel. se pun bazele hergheliei dela Cojocna în toamna anului 189. ..:.. i E  Maţca au format-o 50 epe cumpărate din cele mai vestite! herghelii particulare. din Ardeal.: Dintre acestea, unele proveneau dela crescători români, căci. şi în prezent “Se. găsesc în herghelia dela Cojocna exemplare cari la origină; după mamă, provin. din »»Domniţa”, numele unei vestite epe -ardelene. . . - pi Tot aci au mai fost trimise 29 epe dela herghelia IKisber, astfel că baza hergheliei au. format-o 'epele ardeleneşti şi de 1 sânge ardelenesc (acele aduse dela IKisber erau :metise pur. sânge englez -X ardelenesc)... .:. DO 
„In 1910 se aflau în herghelia Cojocna 52 epe şi anume: 6 epe cumpărate din Ardeal, . : e E 13 epe originale dela. Kisber, şi 

33 epe crescute la Cojocna. | Peniru monta epelor s'au întrebuințat armăsari de pur sânge şi de jumătate sânge englez şi anume: 

„Conradin ..... Me Toreador ..... pi + .. a. i Laborez dap DR o 
“Eleget.. EP | Zivatai. ...., -(North-Star) jumătate sânge englez. „Fwioso 'XXIII/6 jumătate sânge englez 
" Furioso SAU AZ. o 
ISozma ...,..,.: 

Biztos ,..... :pur sânge englez. . 

„39 

s. , „» 

i > ” >. i 33 

„Reproducătorii masculi întrebuinţaţi ca: pepinieri în 1910 şi cari făceau. şi monta . epelor. crescătorilor. din regiune — pentru taxele arătate. în dreptul fiecăruia — îi: menţionăm mai jos : 
, Galifard..,..... pur sânge englez pentru 50. coroane aur 1)  Laborez „ii, | | PN 

1) După ,,Darea de seamă” publicată de Administraţia hergheliei Cojocna (A kolozsi m. kir., illami angol felver menes răvid ismerteLese). 1910. 

, 33 3. 3 >3 s 33 >;
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——————_—— : . . 

Kozma ......:.jumătate sânge englez pentiu 30 coroane aur 
Urmeny-Tăâtar .. 9 > 39 9 4 o 9 

_Laborez „cc ps 80 a 
d e Ă IN . 
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Epele particulare trimise pentru montă erau primite şi găz- 

duite în grajduri construite anume în accst scop. Pentru întreţi-
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nerea lor proprietarii erau obligați a plăti zilnic de fiecare iapă 1,60—2 coroane aur. a , Scopul crescătoriei eră de a se ameliora calul ardelean dege- nerat, în vederea realizării unui tip uşor şi care să fie folosit pentru călărie şi tracţiune uşoară, Această îmbunătățire s'a crezut să se facă cu pur sânge sau cu jumătate sânge englez. . Reproducătorii masculi după ce împlineau 3 ani crau vânduți depozitelor: de armăsari din Ardeal. In 1910 se aflau repartizaţi pentru montă la depozitele de armăsari. din St. Gheorghe, Ho- „morod și Dej 25 armăsari din herghelia dela Cojocna. 
Epele ajunse la ctatea de 5 ani şi” destinate reproducerii în herghelie, spre a li se constata rezistenţa şi soliditatea, se predau | pentru un sezon de vănătoare „„Societăţei de vânat şi curse de cai” dela Juc și numai atunci se mențineau definitiv pentru prăsilă, dacă în acest teren deluros dovedeau destulă rezistenţă și soliditate. Armăsarii necorespunzători reproducțiunii se castrau şi se vindeau. împreună cu epele rău 'conformate, la licitaţie publică. Epele rămase sterpe, precum și acele aflate în prima jumătate a gestaţiei se foloseau în: mod rațional pentru călărie sau trăsură. S2 da mare importanţă faptului ca mânjii să fie crescuţi rezistenți şi nepretenţioşi. In acest scop epele fătate, împreună cu tineretul, „păștea pe pășune deluroasă. Iarna în timpul nopţii şi când pri- meau rația! alimentară crau adăposiiți în grajduri spaţioase, ae- risite și fără podea, iar peste zi erau ţinuţi în padocurile spaţioase din faţa grajdurilor. Mânjii erau introduși zilnice întrun manej, unde erau mânaţi ceasuri întregi de argaţi călări, 

Mânjii 'în etate de 3—4 săptămâni se învățau cu ovăz, din care consuma zilnic fiecare câte un gr. Inţărearea se făcea la 6 luni şi se dădeă armăsărușilor zilnic. 3% kgr. ovăz și 6 kgr. fân, iar epelor 3 kgr. ovăz și 6 kgr, fân. o 
” Hrana :animalelor din herghelie se stabilea după împrejurări (vara şi iarna) excepţional se stabilea și pentru fiecare individ în parte, ţinându-se seama ca animalele să fie în tot timpul în condițiuni normale din punct de vedere al exteriorului, fără a fi însă prea graâsc.. E 
Cu ocazia înțărcării” tineretul eră înficrat şi anume în partea stângă a șelei se aplică litera iniţială a tatălui şi sub aceasta nu- mărul matţicol. al mamei, în dreaptalitera: iniţială a hergheliei K şi numărul. mânzului 1)... a 

1) După. „Darea de scamă publicată de administraţia hergheliei Cojocna, 1910,
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i d) Hergheliile particulare din Ardeal. aa 

“Tntr'o | măsură destul de însemnată au contribuit la amelio- 
rarea: calului. din Ardeal şi 'hergheliile particulare. Unele : din ele 

îşi au, origina chiar din-secolul al XVI-lea, cum este aceia a fami- 
lici: baronului YVesselenyi dela Jibău. 

C.- G.. Wrangel în vol. al IV al „,Ipologiei Ungariei” ne redă 
istoricul mai multor herghelii particulare ardeleneşti dela sfârşitul 

secolului al XVIII-lea şi prima jumătate a sce. al XIX-lea. In 
această ultimă epocă se aflau în Ardeal 160 herghelii cu peşte: 15 
epe fătătoare. Cele mai multe din aceste herghelii însă s'au dis- 
trus odată cu revoluţia din 1848. 

„Câteva din familiile aristocrate au înfiinţat. din nou herghelii, 

parte cu materialul vechi, ce au mai putut salva,a căror număr 
şi valoare eră însă inferioare celor din Ungaria. , 

1. Primul loc între hergheliile private ale Transilvaniei îl 

ocupa herghelia dela Jibău, a: baronului B. Wesselenyi, care da- 

tează dela anul 1500, fondată cu sânge oriental, care, pe la 1740 
eră caracterizată de proprietarul ci de hergdelie semi-domestică. 

După revoluţiune a fost regenerată din nou prin introducerea. 
sângelui englez, şi se creştâau cai pur sânge sau jumătate sânge 

englez. Herghelia dela Jibău a jucat în trecut în totdeauna un rol 

precumpănitor în creşterea cailor din Transilvania. După reor- 
ganizarea ei din nou prin reformarea materialului vechi, s'au adus 

produşi şi pe ipodromul din București unde a obţenut 2premii. 

în valoare de 7.000 şi 2.000 lei aur în anii 1875 şi 1876 1). 

„La 1804, veni al doilea armăsar arab în herghelia” dela Jibău, - 

pe care prinţul Ipsilante bătrânul, la fuga sa a parcurs distanţa 
dela Bucureşti. până la Braşov fără să se odihnească” 2). 

In epoca dela 1900 se creşteau în herghelie cai de pur sânge 
englez pentru vânătoare şi curse, cai de jumătate sânge pentru 
călărie şi vânătoare. , 

- Această herghelie a mai produs şi vândut la Stat circa 30 
armăsari de jumătate sânge pentru comunele şvăbeşti * din comi- 

tatul. Sătmarului. Caii de călărie se vindeau cu câte 1. 600—2.400 
coroane aur. pentru "ofiţeri, iar armăsarii de jumătate sânge. se 

plăteau cu câte 1.200—2.000 coroane aur. Cu toate.aceste succese 

herghelia dela Jibău nu a putut să mai ajung ă la vechea ei repu-. 

taţiune şi splendoare. Ri N ae 

  

1) Lucr. citată. (Aaior). 

2) Baron Nicolae YVesselenyi II către ipologul saxon , Soy fert în 1825!
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2. Herghelia dela Gârcei (Goreson) . în apropiere de Jibău, a 
baronului Nicolae Wesselenyi — frate cu proprietarul dela Jibău 
— îşi trage materialul de: reproducție din vechea herghelie dela 
Jibău, înainte de degenerarea aceleia. Se ocupa cu preferință de 
producţiunea cailor ceva mai ușori și iuți, pentru vânătoare şi 
trăsură. La cursele de trăsuri cu 4 cai înaintaşi, ţinute între Poşon 
şi Viena la 13 Iunie-1890 baronul Nicolae Wesselenyi a eșit primul, 
făcând distanţa de 65 m. în 2 ore 42 minute şi 38 secunde, par- 
curgând cu trăsura în termen mediu. un kilometru în 2 minute 
şi 30 secunde. |. î 

   ir 

  

mp - ae e E CLER 
Fig '80.— Sa nson, jumătate sânge, proprietatea baronului Nicolas “Wesselenyi 

din Gârcei din Zetland (pur sânge) şi din Elvina, -. 
După Prof. Dr. G. Maior. - 

3. Herghelia dela Bonţida (Bonczhida) a contelui George Banifii, 
iarăşi este una: din hergheliile vechi . şi reputate: transilvănene. 
Caii ei sunt numai de 1,53—1,65 m. înalţi şi toată vara o petrec 
afară la păşune. Proprietarul ia parte la vânătoare, încălecând 
cu iul său întotdeauna cai crescuţi şi dresați de dânșii. O altă her- 
Shelie a familiei Banffi din Borșa, com. Clujului, regenerată la 
1810 cu epe. din Obreaja: dela contele Eszterhazyi, Saromberke 
a. c. Teleki, Jibău dela baronul Wesselenyi Bonţida a. c. B. Pro- 
ducea cai de vânătoare și de călărie. Familia Banffestilor poseda 
„Înainte de 1848 un număr de 13 herghelii mari. | 

4. Cai, buni şi iuți producea şi. baronul_Elemer Bornemisza
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la Cehul Silvaniei —în Selagiu (Szilâgy Cs6k) care se ocupa cu 

creşterea cailor de vânătoare şi de trăsură, mai cu seamă iuckeri 1). 

“In afară de nobilimea din Ardeal se mai ocupau cu creşterea 
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'cităm pe Victor Ilieş din Christurul Rece (Solnoc Dobâca), care— 

după cum ne afirmă Prof. Maior —a fost unul dintre puţinii mari 

“proprietari români, care nu ş'a renegat încă neamul și care căutân- 
du-şi de moşia părintească, se ocupa cu succes și de creşterea ca- 

lului de 'sânge. | | | aa 
Herghelia Ilieş a fost înfiinţată în '1885. Matca au format-o 

  

1) Prof. Dr. GQ, MAIOR : Ipologia. 1905.
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epele din câteva herghelii vechi din Transilvania : Surduc, Gâr- 
ceiu, Beclean şi Drag.. Reproducătorii masculi erau de pur sânge 
englez e : | . Da 

Produşii hergheliei aveau o înălțime de 1,65—1,70 m. Ei erau 
însă ţinuţi mult timp în grajd sau numai în grajd. In schimb exem- plarele sale erau bine antrenate, astfel că se puteă conpensa ținerea „lor în grajduri. | : N 

Exemplare din herghelia sa au participat la numeroase curse 
de vânătoare şi alergări, distingându-se întotdeauna, fapt pentru 

   

    
— Mable, iapă de '4 ani; de jumătate sânge, din herghelia lui V, lieş " “din Cristurul rece din Prince de Paris (pur sânge), Ă --După Prof. Dre. G, Maior. . 

Fig. 82. 

care reproducătorii erau căutaţi și bine plătiţi. Se vindeau cu 1.000-—1.600 coroane aur bucata. 

€) Depozite. de 'armăsari,. * 
Ungaria aveă 4 mari depozite de armăsari, . „„. Ne.vom ocupa aci numai de acele. depozite cari au avut o în- râurire asupra cailor din Ardeal, rămânând ca complexul depozitelor de armăsari din Ungaria să fie tratat la istoricul cailor din Ungaria. | In principiu o parte din armiăsarii depozitelor erau trimeşi în staţiuni de montă, iar o parte se închiriau pe la particulari, - _- „Instituţia armăsârilor. de reproducție publici în Transilvania este destul de veche — după Prof, Dr. G. Maior — ea ajunge înapoi până la Impăratul Iosif al II-lea, care la anul 1783 ordonase, ca 

+
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din prisoasele fondului de rescumpărarea solului să se cumpere 
18 armăsari potriviţi şi cu cei 12 cedaţi din partea curţii imperiale, 

între cari se aflau trei marocani se puse bazele ameliorării calului 

transilvănean. Ei fură ţinuţi întâi la MezGhegyes şi se trimeteau 
numai primăvara în Ardeal, în staţiunile fixate de guvernul pro- 
vincial. La 1792 ei erau dejă stabili în Ardeal la Moşna lângă Me- 
-diaş ca sucursala a epărici dela MezGhegycs şi apoi fură înmulţiţi 
succesiv până numărul lor ajunsese la 52 în 1630, cu menirea spe- 

cială de ameliorarea cailor grănicerilor lusari,. secui şi români. 
„In timpul revoluţiunii ungurești (dela 1848) armăsarii repro- 

ducători au fost scoşi din ţară şi duşi în Stiria, de unde i-au adus 
înapoi la 1852, iar în 1853 erau dejâă. 105 armăsari împărţiţi în 62, 

“staţiuni. Ei se procurau. şi completau în parte prin cumpărătoare 
dela particularii din ţară, parte din cei prodnşi la hergheliile ces. 
reg. dela Mezohegyes şi Rădăuţi, câţiva si importaţi direct din 

Orient. . 
sLa'1856 însă se înfiintă dăpozitial principal de armăsari i dela 

Sân Geors în: secuime (Șepsi Szent Gysrgy) căruia i se adăogară 

în urmă două sucursale la Homorod, lângă târgul Cohalm, staţie 
de cale ferată cu acelaş nume, și depozitul filial dela Deşiu, având 

toate trei laolaltă un contigent .de 332 -armăsari. reproductori ; 

iar numărul armăsarilor ceruţi ca şi al epelor particulare bătute 

de armăsarii Statului au sporit din an în an după cum se poate 
vedea din tabloul de mai jos: . e | 
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îm 1897... ....] - 60| 21] 46| | 25131] 7l36]i2[26| 33| 31] 70] 5luz2 
In 1898, ...... 56| —| —k— - —| —] —| 2165 

b) Sdn Geors . ” 

In 1897.:.....1 32] | 412| 1aliholosltolis! 34| 25] 26| 109 
In 1898. .......] 33 —|—|(—| — —| —1—| 2iu 
In 1898 la toate 3 de-l] - | i - 

positele. .. „1. . [| 108] 33[105| 8! 49(53[2116326|53| 78| 61]114] 8332 
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In.1897. .,. ... | 14] 6[ 14| 1] 8] 6| 6|12] 4/10] 12| 127 16] | 53 
In 1898. ....,. | 19 — —l— —| —l —] co] 56                            
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„Folosirea armăsarilor. Statului în Transilvania varia foarte 
mult după 'regiune, naţionalitate şi averea locuitorilor. In prima 
linie, cei ce se foloseau mai mult de armăsarii Statului erau marii 
proprietari unguri, apoi comunele săsești din Țara Bârsei şi de 
“pe la Homorod, Sibiu și Bistriţa, cari deţin un număr considerabil: 
de cai; în urmă veneau Românii și Secuii. Această diferință stătea 
“în strânsă legătură cu comasarea şi regularea din nou a pămân- 
turilor de. cultură. 'Foştii proprietari mari îşi comasaseră toate 
„pământurile lor. Saşii le aveau aproape comasate peste tot, ori - „puse în executare. Secuii cereau.- „revizuirea Legei de comasare 
in părțile transilvane”, iar Românii năpăstuiţi prin comasări și 
segregări pripite și nedrepte, ţineau la sistema veche — de 3 câm- 
puri — care îi împedica dela cultura raţională a pământului in- “clusiv ameliorarea contingentului de vite ce posedau. Totuş. se 
“simţea şi la dânșii, ca şi peste tot un progres îmbucuriitor. 

„In anul 1889 erau în ţară 292 armăsari publici de reproducție, 
împărțiți în 100 de staţiuni, cari au sărit 12.213 epe particulare, 
și 16 armăsari. daţi cu chirie cari au bătut 504 epe particulare, 
sau în total 12.717 epe ; vin deci 42 epe de un armăsar, și s'au plătit taxe pentru ele la Stat de 45.766 coroane aur şi 10.300 cor. aur 
«chirie, în total 58.066 .cor. aur. Cu 10 ani mai târziu, în 1898 au fost bătute de cei 332 armăsari publici ai Statului 14.571 cepe sau 
în total revine 44,4 epe de un armăsar Şi au adus Statului un venit 
de 75.588 coroane aur în total, sau un armăsar a adus în termen . mediu pe an 228 coroane aur taxe de bătae, revenind 5,19 cor, 
aur de iapă, iar pentru cei 5 armăsari daţi: cu chirie s'a încasat suma de 5.600 coroane aur, ori 1.120 cor. aur de armăsar. In total . armăsarii daţi cu chirie în îngrijirea: particularilor au bătut 215 pe, sau câte 26 epe de un armăsar, de unde rezultă că Statul ungar făcea bune afaceri băneşti cu armăsarii săi, 

„După naţionalităţi, în comitetele locuile de saşi în majoritate, înregistrăm : | 
. 

- . 
. . ă Ă Brașov erau în 1891 şepart. 40 armăs, de ai Statului cari au bătut 2.116 epe, Târnava mare ,, ». 46 ” .. „ » 2.264 ,, Târnava mică |, os 2 n > » 539 ,, Sibiu : . ni 21 „, o » » » 112 ,, 

La Români-Făgăraş : » "4 4 din cari 2 gratuiţi au bătut 207 
Hunedoara : » b2 ,„ »: 5 gratis „ 39% “Bistriţa Năsăud pd 380 ;, ' La Secui-Ciue 5 n 8 pn 69 ,, Odorhei . n 15 un. | - 4 
“Trei Scaune (Haromszck) SĂ. » n» 1.782 ',, 
"Cluj 19 » » »' » » » 707 »
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„„Bătaia epelor la armăsarii Statului .pretindea o nutriţiune 
și îngrijire mai bună şi copioasă, pe care Românii şi Secuii, cu . 
pământurile lor încă necomasate şi neregulate, nu le-o puteau da, 
deoarece nu puteau cultiva nici trifoi, nici lucernă pe ele la câmp 
deschis, pe lângă păşunea şi fânul cel produceau. 

„„Infine ar mai fi de amintit şi depozitul de remonţi dela Bileac 
al Statului, care cumpăra mânjii mai buni dela ţărani şi proprie- 

tarii mijlocii şi mari, proveniţi din armăsarii Statului, la cetatea 
de un an și doi, crescând din ei remonţi pentru armată. Regimentul 
de husari honvezi se aproviziona numai cu cai ardelenești 1). 

Numărul armăsarilor din depozitele Statului ungar s s'a mărit 
continiu, astiel că” în 1911 se aflau în :. 

1. Depozitul dela Szekeştehervary 186 armăsari pentru 269 staţiuni de montă. 

2, . __s» Nagy Horoşi 95 o 268 „| . 

3, + >> Debrețin . 1.133 -,„.- 269 , n 

“e. >» Sepsiszenteyorgy 360  ,, n 2 os.» 

“Procedeul înființării unei staţiuni de montă era următorul. 
In fiecare comitet și oraş municipal există o comisiune compusă 
din primar, din preşedintele comisiunii ipice municipale şi ofi- 

ţerul secţiunii respective. Această comisiune se întruncă în fie- 
care an și înainta Ministerului de Agricultură propunerile privi- 
toare la organizarea. stațiunilor de montă, în special în privinţa 
numărului şi calităţii armăsarilor. Asupra acestor propuneri. ho- 

tăra Ministerul Agriculturii. De regulă măsurile propuse se admi- 
teau întocmai, dacă erau . armăsari suficienţi. Comuna care dorea 
să aibă o staţiune de montă era obligată să deă grajd gratuit pre- 

cum şi paiele trebuitoare. Mâncarea oamenilor şi a armăsarilor 
o. procură comuna pe un preţ stabilit de Minister. 

„Distribuirea armăsarilor, la 'staţiunile de montă: înființate, 
se făcea la începutul fiecărui an de către un delegat al Ministerului 
Agriculturii, care se transporta la faţa locului şi decidea ce armă- 

“sari trebuesc dați. 

Țăranii plăteau taxe mici ; cultivatorilor din comunele sărace 
“sau din acelea unde au bântuit boli, li se făceau reduceri. | 

Statul mai închiriă unii din armăsarii săi particularilor. Pro- 
prietarul în acest caz era obligat să facă o petiţiune Ministerului 
Agriculturii, cerând armăsarul cu chirie. Armăsarii se “închiriau 

1) Prot. Dr. G. MAIOR: Ippologia. |
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în ordinea cererii, erau preferaţi însă acei cari l-au închiriat anul 
precedent. | | 

%. e 

„In afară de intervenirea directă a Statului în Ungaria şi deci şi în Ardeal înainte de 1914, 'mai erau şi alte măsuri indirecte. 
"Aşa de exemplu se aflau peste 2.000. armăsari aprobaţi. Statul cumpăra 'dela particulari, în fiecare an, şi la vârsta de 1 an, ca şi - la vârsta de 3 ani, armăsari, plătindu-i dela 300—2.000 coroane aur.. Acești armăsari îi creştea în depozitele sale și dacă la vârsta 
de 4 ani erau buni, îi dădea în depozite, dacă nu erau huni, îi castra şi îi întrebuința ca animale de muncă. Armăsarii cumpăraţi dela particulari trebuia să fie născuţi din armăsarii depozitelor. 

- Procedarea "cumpărării armăsarilor de 3 ani dela particulari eră următoarea : un delegat al Ministerului vizita armăsarii pro- duși într'o herghelie particulară, când aceşti armăsari aveau vârsta de 1 an şi îi însemna dacă sunt buni. Această vizită se repeta la 
2 şi la 3 ani. Dacă la aceste noi vizite se găseau oarecari defecte, armăsarul se ştergea de.pe listă şi se cumpără numai cel bun. Cum- părările se făceau primăvara cu un preţ stabilit, care nu puteă trece peste 2.000 coroane. aur... .. “ | | Statul încuraja pe producătorul de cai prin expoziţiuni, con-. cursuri, prime, ete. a i A "In scopul îmbunătăţirii calului, Statul dădea comunei armă- sari pe preţul de 300—500 fiorini aur, plătibil în 4 anuităţi şi în „condiţiunile următoare : comuna se obliga să îngrijească pe soco- teala ei şi în mod convenabil armăsarul vândut. Preşedintele co- 
misiunii de creşterea cailor din comitatul unde se găsea comuna, 
se asigura, prin dese inspecţiuni, de modul cum se îngrijea armă- sarul. Armăsarul făcea monta epelor comunei, plătindu-se 2 fio- 
rini aur de fiecare iapă. Dacă o comună nu îngrijea bine de ar- 
măsar, şi dacă în 'urma mai' multor avertismente nu se. îndrepta, 
i se lua armăsarul, iar suma ;pe care a plătit-o era pierdută. Dacă 
în timpul celor 4 ani, cât dura plata, armăsarul . devenea impro-- 
priu la reproducţiune sau dacă murea, iar moartea n'a provenit 
din neglijență, comuna primea alt armăsar, ţinându-se socoteală 
de plăţile făcute. După ce plata s'a terminat, armăsarul devencă proprietatea comunei. o | 

Pentru ca o comună să poati aveă un asemenea armăsar,. 
trebuia ca președintele comisiunii de creștere din comitat să facă 
o cerere Ministerului Agriculturii şi numai când cererea eră admisă,
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numai atunci se prezinta o delegaţiune a comunei la herghelie şi 
alegea armăsarul.: Comunele : cari. plăteau valoarea armăsarului 

imediat, aveau dreptul să aleagă înaintea celor cari plăteau în rate. 
Ungaria inclusiv Ardealul aveau în fiecare comitat societăţi 

-de creştere, sindicate. 

Statul acorda subvențiuni. societăţilor pentru închiriatul pă- 
şunatului. Dacă mai ţinem socoteală că Ministerul de Agricultură 
subvenţionează alergările de cai, împărțea prime pentru prăsirea 
cailor, ete. ctc., că armăsarii hergheliei cu vârsta mai înaintată 
se vindeau pe preţuri mici crescătorilor, putem înţelege că în 
Ungaria dinainte de război exista un complex de măsuri, și putem 
înţelege de ce Ungaria cra așa departe în chestiunea îmbunătă- 
ţirii cailor. | ” 

Prin ordonanța din anul 1897, orice armăsar particular ce 
servea la monta publică, trebuia să fie examinat de o comisiune 

- anume instituită. Armăsarilor buni li se dădeau un certificat sanitar. 

In Ungaria, animalele de prăsilă aveau o reducere pe calea 
ferată. Aa 

Nu numai instituţiunile exterioare erau admirabil organizate, 
ci şi partea centrală de unde pornesc toate măsurile zootehnice. 

La Ministerul Agriculturii eră o divizie zootehnică, împărțită . 
pe secţiuni.. Secţiunea I.se ocupa cu toate chestiunile privitoare 

"la cai. Aceasta eră secţiunea cea mai importantă. Conducătorii, 
ca şi şefii secțiunilor erau oameni cu adevărat cunoscători. | 

Aşa cum cra organizată Ungaria, cu cheltuelile anuale, de 
peste 8.000.000 coroane aur, cu hergheliile sale, cu depozitele sale 

de armăsari, cu măsurile indirecte prin care se încurajă inițiativa 
privată, se contribuia într'o măsură însemnată la. îmbunătăţirea 
calului şi astfel se explică de ce Ungaria în materie de cal pentru 
călărie şi tracţiune ușoară, ocupa înainte de răsboi un loc însemnat 

Şi de ce anual această ţară încasa milioane şi milioane din vân- 
zarea . cailor. . 

Din toată această activitate. de intervenţiunie directă ş şi indi- 

“rectă desfășurată de Statul ungar înainte. de răsboi, „Ardealul a 

profitat într'o măsură însemnată. 

2 Namăral cailor din Ardeal inainte de răsboial 
" mondial din 1914, 

După ultima statistică oficială întocmită .de Statul ungar 
înainte de isbucnirea răsboiului mondial din 1914 şi..câre a. fost
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făcută în 1911 1), rezultă că numărul cailor din Ardcal' se ridică la -506.749 capete. Pe judeţe acest număr se repartiza astfel : 
| Alba Inferioară PI 6.650 cai AA 

60.159 ,, 
Bihor 73.501 ,, . „Bistriţa Năsăud. 2. 14.736 Braşov, 11.877 
Caraş Severin... EA „39.854 Ce. II 15.053 ,, 
Cojocna . i 11.904 ,, ăgărag cc 1 giaaa .. 
Huniedoara. , 

12.937 -,; 
Maramureş .., ,.., ARE a 20.602 ,, . 
Mureş Turda . 

13.071 ,, Odorhei .. e 15.336 SA i 19480 Satu Mare. 1 44.989 - Sibiu e 19.204 j, 
Solnoc Dobâca.. . . [ee .| . .110.210:,, 
Târnava Mare... Ea 18.234 ,, “Târnava Mică 4761 Timiș Torontal. „0 70.000 Tri Scaune... 14.509 ,, 
Turda Arieş 

8431 , 
i Total. ..., 506.7-19 cai. 

Numărul de cai semnalat mai sus reprezintă. numai pe. acela aflat în 1911 în judeţele şi comunele ce fac astăzi parte integrantă. din Regatul român. -. | _ “Din numărul total de 506.749 cabaline, 45.963 capete se aflau în comunele urbane şi 460.786 în comunele rurale. Procentul cailor din comunele urbane reprezenta astfel numai 9,1%, faţă de acela răspândit în comunele rurâle. 
“În ce priveşte desimea cailor, ea era următoarea : 
Numărul cailor: pe km. pătrat .... aaa d (49) Numărul cailor din comunele rurale pe km. p......5 (4,5) | Numărul cailor din comunele rurale la 100 de hectare te- : ten cultivabil . „16 
Nu de mai puţină importanţă e şi repartiţia stocului cabalin la mia de locuitori. Astiel pentru Ardeal înregistrăm 96 cai la mia de locuitori. Cum această proporție nu se menținea 1a fel în co- munele urbane şi rurale, le semnalăm şi pe ele deosebit. Numărul 

1) Valeriu Popa şi Nicolae Istrate : Transilvania, Banatul, Crişana şi Mara- mureșul. 1915 - E E a '
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cailor din comunele urbane la mia de locuitori aflaţi în aceste co- 
mune era-de 68, în-timp ce numărul câilor. din comunele rurale 
la imia de locuitori aflaţi-în' aceste' comune era dc 100 capete. 

3) Descrierea căilor din Transilvania și Banat. -: 
„=: „ Condiţiunile de sol,: de climă, nu convin. în Ardeal calului 
masiv de povară, ci cailor-ceva mai uşori. E Ea 

In Transilvania se găsesc 2 soiuri de cai: unul în: regiunea 
câmpiilor, cunoscut sub. denumirea de cal lransilvănesc şi altul 
în regiunea muntoasă, cul de' munte sau: mocănesc. Tipul mai e cu- 
noscut sub numele cal de Cik sau de Szekely. : za 
- a) Calul iransilvănesc are mult sânge arăbesc şi este un foarte 
bun cal pentru cavaleria uşoară. Acest tip a fost îmbunătăţit încă - 
din. yechime -de către marii proprietari din centrul şi nord-vestul 
Transilvaniei. EI eră superior tipului din: Ungaria: propriu zisă, 
căci din istoricul hergheliei. Mezohegyes rezultă -că matca acestei | 
herghelii au format-o cpe moldovenești şi ardelencşti şi prea puţine 
din. Ungaria; Dar chiar mai multe herghelii particulare din Ua- 
garia centrală şi de răsărit, precum şi din Galiţia, s'au pus în evi- 
dență datorită reproducătorilor masculi ardeleneşti. J A 

;„Despre origina şi vechimea calului de lux transilvan, s'ar 
aştepta cineva, şi cu drept cuvânt, ca să fi rămas multe urme de 
reproducători turceşti, dela garnizoanele turceşti şi tătăreşti, ce 
ocupau şi apărau cetăţile și fortărețele turceşti dela frontiera 'Tran- 
silvaniei : : Lugoşul, Timişoara, “Lipova, Oradia-Mare, ctc., cari 
au fost peste 150 ani'în:stăpânirea turcilor, ori dela armatele tur- 
cești şi tătărești ce treceau, des prin ţară.. Urme de sânge. dela ele - 
nu. s'au păstrat ca nici dela caii armatelor: germane, austriace, 
vallone, din timpurile lui -Basta şi. Castaldo, de cai mari şi:grei; 
vor fi pierit poate în răsboaele crunte dintre curuţi și lobonţi,:cari 
au pustiit țara. Şi'cu toate aceste au fost şi au rămas urme de sânge 
dela caii orientali, importaţi direct din Arabia, Turcia şi dela Tă- 
tari, de către oligarhi, anume pentru reproducţie,:cum mai scăpa 
câte unul şi dintre animalele originale, ce se 'strecurau prin ţară, 
pe timpul lui Napoleon. pentru el şi alţi potentaţi și.principi; către 
țările apusene 1).: | SR 
„? Contele. Josif Csaki ocupându-se despre calul transilvănesc și 

cauzele degenerării sale, ne spune următoarele în scrisorile ce ne-au 
rămas dela el. ;... ...:. . .. nt : 

4 

, 

ia „ NE ESL 

  

'1) Prof: Dr. G. MaroR; Ippologia. 1905. 
'Filip si Dumitrescu. «Cai. „ Da a
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„Este demnă de văzut —zice el — și herghelia contelui. Ni- 
culae Wass. (dela Ţaga). într'atâta, „că aceasta „se compune numai 
din câi prăsiți, din vechea. rasă transilvană; Ei sunt nişte cai mici 
de. statură, cu capul ceva cam mare, gâtul scurt însă bine legaţi 
în şele, tari, şi mușchiuloși, sirepi, oţeliţi şi nedestructibili. Ei stau 
vara, ziua şi noaptea afarii sub cerul liber, iarna se adăpostesc 
sub câte:un şopron deschis,: în vre-un colţ al curţii (fermei), ca să 
fie apăraţi în câtva şi de lupi (1). Hrana lor se compune exclusiv 
din pae de. cereale; de aceia indivizii mai slăbuţi, trebuesc ridi- 
caţi cu-prăjinele, pentru a fi puşi în picioare. Caii aceia însă, cari 
au suportat. acel regim, devin niște animale indestructibile,. foarte: 
rezistente și în stare să îndure cele mai mari. privaţiuni. . -. 
„7 Fiindcă. mie mi s'a inoculat. din - frageda copilărie (|) dra-. 
gostea şi pasiunea “către calul nobil de rasă, mi-am dat totdeauna 
silinţa, nu numai ca să mă folosesc. de el, ci să-i. studiez şi natu- 
relul și calităţile lui. Cu' chipul acesta am ajuns la trista convie-" 
Țiune, :că ; descendenţii cailor” vechi transilvani, —ce - derivair din: 
sânge. oriental tătăresc, animalele acele mici, pietroase 'şi :bine 
legate; cu chișiţa'.scurtă 'şi cu: gâtul scurt, vioae, tenace, iuți și: 
docile, — au: pierdut mult din calităţile lor preţioase de odinioară; 
prin neglijenţa dar. şi ignoranţa cultivatorilor. ' Relativ mai curat 
s'au păstrat ci numai în Secuime, .lă froritiera' României, până 
unde mania hispano-anglo-arabă încă n'a pătruns”.. e 

„„Causele. âcestei degenerări â : calului valotos transilvan sunt : 
-*. a) „„Neglijența.. Epele fătătoare rămâneau vara şi iarna afară - 
sub cerul liber. Aceasta' încă ar fi fost. până la-un punct 'oatecare 
justificată. Dar. eră de „ncertat. lipsa de scrupule, de a grămădi: 
“iarna! sărmanele dobitoace îni nişte: coșare strimte, cari să.nu le 
ofere nici: un adăpost. contra 'asprimei intemperiilor,:unde ele ste-" 
teau în” paie până la foale, și cari erau şi hrana lor de căpețenic... 
Eră o raritate ca;'să li se.deâ vre un şopron acoperit și deschis nu-" 
mai 'de o parte, unde :totuși:ei să fic:în câtva adăpostiţi.. Că prin” 
această măsură aveau să sufere mult nu numai. epele fătătoare, 
dar. şi fătul din.pântecele lor; aceia este evident, ..: ii 
„. "Aceeași “soartă li se dedeâ. şi mânzilor. şi cârlanilor. Conse- 
cința naturală, că: aceștia: se .piperniceau 'şi' degenerau în prima . 
fază a etăţii lor. La vârsta de 3 ani şi jumătate, ci-erau apoi prinşi: 
cu arcanul, și puși la grajd pentru .dresare. Totuşi la tratamentul 

"şi îngrijirea cea:mai bună, „sărmanele: dobitoace stingherite în creş-" 
terea şi desvoltarea lor, nu se puteau reculege mai mult; In cele 
mai multe cazuri ei rămâneau niște mârţoage cu. afecţiuni spre 
boale astmatice. - a aa
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“ b) Ignoranţa: Mulţi cultivatori urmează sfatul fără de a me- 
dită ei înşişi, de a crește numai cai mări, căci numai aceea se caută: * 
şi se plătesc bine. Din cauza accasta se întrebuinţează a. noi tot 
felul “de armăsari streini, cari produc mâi mult nişte cai înalţi, 
lungi în picioare, cu chisița lungă și moale; slabi în şele şi cu sapa: 
surpată şi supţi de foale; Afară de aceea cei schimbă în fiecare 2 
sau 3 ani: armăsarul reproductor, tocmai: aşă precum se practică! 
în. ovicultură, împrospătârea sângelui. Cu acest procedeu cum 
să se formeze însă un anumit tip propriu? | n 

c) Prejudiţiile. Când împăratul Carol al. VI-lea s'a mutat din: 
„Spania la Viena cu' reședința, atunci toată lurnea a trebuit să-şi: 
însușească eticheta şi: obiceiurile spaniole, atât în Austria, cât 
şi la noi. Andalusul sumeţ, Aragonesul nobil cu acţiunile: lor înalte 
erau animalele: cele mai propice, pentru turnierele ce: se jucau | 
într'un cerc restrâns de ospeţi la ştoala de înaltă călărie, şi pentru 
convoaie pompoase. Părinţii. noştri căutară deci. şi ci ca înainte: - 
de toate să-şi procure cai cu pasul înalt. Această singură calitate 
compenisau în ochii lor multe alte "defecte, despre! cari ci, înşişi 

„nu-şi putură da bine seama. Cai bine formaţi şi ireproşabili, ca . 
„făptură,  rămânani 'desconsideraţi : cu totul, fiindcă ei nu asvâr-: 
liau picioarele dinnainte ca să atingă cu ele scările călăreţului. 
Și care a fost rezultatul acestui procedeu? Nimeni nu mai. căută: 
ca să aducă în armonie partea dinapoi a corpului cu partea din-" 
nainte ; partea dinapoi mai slabă nu putea să urmeze partea ante-' 
rioară cu acţiunea ei mare, și ducipalul pompos nu înainta, Mai 
târziu: alţii căzură în greşelile opuse. Spaniolii cei blânzi şi docili 
fură “daţi lă oparte, şi înlocuiţi. prin aşa numiții cai englezi, lungi - 
şi. țepeni; căci dacă un cal era numai ci picioarele ca fusele 'de- 

“subţiri, lung şi cu gâtul de cerb; numai decât îl puteai vinde foarte : 
Scump, ca englezesc original: : *::- aa a 

-* „Pentru “împăratul Napoleon - Bonaparte şi alți potentaţi au - 
trecut, pe la noi mulţi cai arăbeşii, dintre cari unii s'au pripăşit 

"şi pe la noi. Aceştia erau nişte animale mici şi debile, mai cu seamă 
bălani, cu 'chişiţa slabă, cu urechile. ascuţite, mersul încrucişat : 
şi coada sumeţ purtată. Acele pisici erau considerate la noi: drept - . 
arăbeşti. Uşor de înţeles că prin atari animale: s'au introdus multe 
vicii şi defecte între -caii noştrii. Spte norocul nostru s'au găsit + 
însă câţiva cultivatori pricepuţi, cari dacă- nu s'au: emancipat de': : 
prejudiţ ile -predominatoare, şi-au dat toată: ostencala 'ca- să: în- 
drumeze: culiura noastră cavalină decăzută pe calea cea adevărată. - 
Și între aceşti bărbaţi bine meritaţi pentru ţară, se va-pune tot-- 
deauna baronul Nicolae.. Wesselenyi în rangul prim”, De
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„ „ Revoluţia din 1848—1849 a. distrus o parte. însemnată, din 
materialul cabalin ce. aparţinea. tipului -transilvănesc ameliorat. 
“După anul 1848 s'a produs un reviriment însemnat în rapor- 

turile economice și sociale, şi cu privire la cultura vitelor. Nu numai 
că poporul român din Transilvania, aservit până atunci, a deveniţ 
liber .și stăpân absolut pe moşioară şi munca sa;. şi a progresat. 
economiceşte ; el formează majoritatea populaţiunii şi a proprie- 

- tății, Apoi un. alt câştig mare şi progres economic ă fost pentru 
Transilvania întreagă, că s'au păstrat păşunile grase și aromatice 
nealterate şi fânețele naturale abundente, şi chiar în satele foste 
iobage, */, din'pășunea comună a rămas comunelor rurale, ca pro- : 
prietatea de veci a obştei. "Tot așă a rămas 0, bună parte din păduri. 
şi munţi în stăpânirea de veci a locuitorilor, Prin aceste măsuri 
înțelepte și de o mare prevedere politico-economică s'a dat.un 

“puternic avânt culturii vitelor de tot soiul, pentru toate clasele 
sociale fără deosebire de rang și clasă. | . | 

„Poporul român de acolo, are în stăpânirea sa mai mult de 
jumătate din teritoriul țării și-mai toți munţii îi foloseşte el; apoi 
este bine reprezintată la. el proprietatea mică independentă. şi 
proprietatea mijlocie, şi au grajduri, închise, şuri şi şoproane pentru 
nutreţuri, şi s'ar puteă ocupă cu cultura sistematică a calului întrun 
mod destul de intensiv, mai cu seamă că acum pretutindenea le 
oferă statul armăsarii săi de rasă, pentru nişte taxe aproape ba- 
gateleă), - e 

„Despre caii ardelenești G. C.: Wrangel ne spune „următoarele 
„Toate greşelile şi aberațiunile omeneşti ale. cultivatorilor, 

„ca şi fel de fel: de amestecuri de sânge şi încrucişeri frivole, .n'au: 
fost în stare să răpească calului crescut pe solul transilvan, aceste 
calităţi, pe cari ipologii le rezumă sub numele de oțel”. 

"Deci calul transilvănesc: deşi a mai pierdut din frumuseţea. 
formelor corporale de . odinioară, „totuşi .ş-a păstrat -fondul, fiind 
în acest mod accesibil amelioririi. a 
„_b), Calul de: munte „sau .mocănesc. Este asemănător calului 

nostru 'de munte din Vechiul Regat şi până la un oarecare punct 
asemănător huțanului. Da | i 
„+ Are o talie de 1,20—41,95.m., deci ceva mai mare decât poneul.. 

şi. mai mic „decât tipul transilvănesc. Formele corporale . armo- 
nioase, e însă mai îndesat şi mai voinic. . ; N 

„sCapul e uscat, uneori cam mare, cu ochii mari, vioi, expre- 
sivi. şi plini de foc,. fruntea lată, urechile mici, ascuţite şi foarte 

  

1) Maior, lucrare citată.
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unobile, botul cam. ascuţit și cu nările foarte mari, cari la alergare 
-se umilă și se lărgesc foarte tare. Gâtul este'ceva cam jos aşezat 
:Şi se-poartă de regulă orizontal; gât de lebădă se -vede la - dânşii mai Tar, dar €l este musculos și fin. Greabănul este bine aşezat, 
spinarea scurtă: și dreaptă, şealele între şolduri deasemenea scurte, însă nu totdeauna destul de: largi. Animale înșelate, 'încovoiate 
de spinare, se văd foarte rar la dânșii, mai cu'seaimă la ' cele, cari 
-au fost puse prea de timpuriu la călărie şi stăpânul lor. a abuzat 

„xle ele. Cu scurtimea spinării şi a şealelor, animalul câştigă foarte 
mult în tărie şi soliditate,. o . . i 

ta 
a Pe ei a mari 

  

      

  

Fig. 83..— Cal mocănese, După Prof. Dr. G. Maior. Ă 

“„Sapa lă dânșii este de regulă teşită, provenită din: poziţia 
“obligă a osului sacru şi a oaselor iliace faţă de vertebrele lombare, 

: în urma mersului mai mult' în sus, dâr aceasta departe dea le strica, | 
le foloseşte, căci ea dă mai mult sprijin, le dă mai multă tărie. Coada 
-este groasă și în genere bine pusă, când sapa nu este. prea teșită, 
La cei cu sapa dreaptă, ea este sus pusă și o poartă destul de fru- 

mos, însă nu e prea stufoasă,- de regulă fiind neîngrijiţi: şi neţe-- 
“sălaţi. î N i n i 

„sPieptul lor e larg şi adânc, coastele bine arcate, în partea 
dinapoi ceva cam supţi.. Dacă sunt bine ţinuţi, sunt durdulii şi 
peste tot bine'legaţi. Spetele-sunt puse oblic, picioarele dinainte:
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drepte, cele dinapoi-uneori: cam. lăsate în. urmă. Musculatura lor- 
puternică, antebraţul, coapsele tari ca scândura, fluerile subţiri 
și uscate, chișiţa-scurtă,: fără moţ la glesne şi o' copită foarte so-- 
lidă, solidă ca oţelul. Pielea este groasă şi părul marc, fiind prea 
puţin îngrijiţi, şi față de: asprimea climei. Iarna! sunt ceva mai: 
stufoși la pătși unii chiar creţi. Culoarea usitată la dânşii este: 
niurg şi roib, bălani, şi negri se văd mai rar, Murgul şi -roibul pre=. 
valează în toate cântecile și doinele populare: DE 
„:? saCecace face însă -valoarea: lor deosebită, este cumpătarea și: 
tenacitatea lor extraordinară; apoi inteligenţa lor cea: mare, Şi: 
copita cea solidă ca oţelul, graţie căror calităţi ei pot săi meargă 
zile întregi şi săptămâni pe cele plaiuri, poteci şi stânci prăpăs-- 
tioase, printre colţi şi bolovâni, fără să ohboscască şi fără să sufere. .. 
de picioare, chiar nepotcoviţi fiind, și fără să vază grăunţele cu 
săptămânile şi lunile. De altfel iarba: şi fânul aromatic de munte, le 
compensează binişor lipsa de grăunțe. Acolo, unde omul pe potecile: 
cele tari şi grele, şi la trecerea printre colţi şi stânci, nu cutează 
să facăiun pas înainte, în faţa: prăpastici, de teamă să alunece sâu - 
ameţeașcă, el merge destul. de sigur călare ziua şi noaptea, cu ochii. 
închişi chiar, dând ftâul liber animalului 'său încercat, care pe: 
timp bun şi rău, în viscole și ometuri ca şi pe ploi torenţiale,. 
neguri și ceaţă, se poate orienta şi te scoate la liman, şi care nu. 
cunoaște frica de obstacol şi nici pericolul de alunecare ori pră-- 
buşire în prăpastie, Aci îl vezi îngenunchind pe picioarele dinainte,. 
aci lăsându-se în coate. pe cele dinapoi, aci punând piciorul dinainte 
de 3—4 ori pe un obiect mobil, până ce a putut prinde un punct 
fix şi solid, peste 'care să poată trece. | î „- 

„„Trebue să'l fi văzut cineva în astfel de cohdiţiuni grele, ca * 
să-i poată aprecia după merit adevărata. valoare şi iscusință.. EL 
e făcut şi croit dela natură în a umbla pe munte. liber ori cu sar-.. 
cina în spinare; tenacitatea şi iscusința lui acoperă şi întrece toate: 
defectele, care le-o fi: având. i] Sa 
„Dacă iuţimea cailor" mocăneşti lasă uneori. întrucâtva de: 

„dorit, cauza trebuește căutată şi găsită în modul lor de creștere: 
". şi.ţinere, 'de a-i lăsa să meargă totdeauna în pas, după cele turme: 

"şi târle de oi cu calabalâcul ciobanilor şi mai 'riiciodată în trapul.. 
mare şi goană. . e 

_"5sUnde însă s'au deschis drumuri bune şi şosele bătute pe cele: 
văi şi păraie ale muntelui, acolo pcţi face cu ei drumuri îndelun-- 
gate;zi- de .zi cu căruţa. în trapul mare, şi te cuprinde mirarea de. 

„povăra .cea mare „ce pot să tragă acei căluşei şi iuțimea cu care: 
merg. Dacă caii secuești pot fi mai iuți decât cei româneşti şi mai. 

.
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“iocoşi uneori, aceasta de sigur. provine deacolo, că ei au fost .mai 
bine dresați, de mânzi tineri şi deprinşi cu fuga. De altfel câii se- 
-cueşti, pe cari guvernul ungar ia cumpărat ca. încercare: dă ame- 
lioraţiune, pentru a doua oară din fundul Ciucului. pentru herghelia 

„dela Făgăraş, ia fost. cumpărată din satele pur românești Corbu, 
„Bilbor, Bicaz și Tulghiş, „situate la-'graniţa Moldovei, deci putem 
zice că erau cai pur mocăneşti. Că nu au ajuns nici cu aceia la nici 
«un rezultat, ca nici cu cei dinnaintea lor, nu este lucru de jnirare; 
“calul mocănesc produsul. unor influenţe de mii de ani, nu se poate 
ușor supune unor criterii: noi moderne. Nicolae Olahul —— prima- 

„tele Ungariei îi descrie asttel : „,Equi optimi, celeres decori et pul- 
" ritudine insignes, inter quos meliores aestimantur. quos “Tran- 

" “silvania, Siculia et Valahia educat. Horum multi etiam Turcicis, 
„-qui-et pernicissimis sunt et puleri, praestant. „Caii sunt foarte 
buni, iuți, după aspect şi frumuseţe. neînsemnaţi, între cari. cei 
mai buni sc, consideră cei, ce-i creşte Transilvania, Sccuimea şi 
Moldova. Din aceştia -mulţi răpun și pe cei turcești, și sunt şi 
'"Îrumoși. . i e RE 

„>Ca valoare principală a calului mocănese este. și poate va 
rămâne totdeauna, ca să fie cal de călărie şi pentru transporturi 
pre sămare, în terenul occidentat, pentru a urca şi trece peste cele 
muchi, povârnişuri şi colţi stâncoși ai munților. . | 

„Ca valoare şi aptitudine pentru serviciile militare, vom cita 
aci câteva cazuri, petrecute în timpurile vechi şi noi. Ma 

„La înfiinţarea graniţei militare în Transilvania din 1762, 
regimentul românesc de dragoni, nu: s'a putut înfiinţa din lipsă 
de cai de talie mare în ţară, şi după 3 ani de existenţă cl s'a des- 
fiinţat ; dar s'a înfiinţat un singur regiment de cavalerie. ușoară— 
usari în ţară, cu cai mici de munte, compus din Secui Cincani,. 
şi din Haromsechiu, şi din Românii, de-a lungul poalelor Carpa-. 
ţilor, începând dela pasul Breaza-Făgăraș, şi. până la Dobra unde 
iese Mureşul din Ardeal. Aceştia pe caii lor mici de munte au făcut, 
toate .răsboaele turceşti şi. napoleonice în şir, fără a-şi pierde căi- 

:şorii lor, unde caii de talie mare piereau cu miile, In răsboiul Cri- 
meei, regimentele franceze. şi engleze de cavalerie “au pierdut, 
mai toți caii lor în clima cea aspră a: Crimeei. In zilele noastre —- 

- “dinainte de războiul mondial — Bosnia şi în special Herţegovina, 
n'au putut fi ocupate și curăţite de insurgenți de către oastea austro- 
ungară, până ce comenduirea ces. şi reg.'a corpului de armată 

"mu a comandat de li s'a adus opinci pentru voinici și cai pietroşi 
din ţara Ardealului — înființând cu ci excadroanele de. trans- 

.. , . pi
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porturi — în munte : și bateriile de munte 'Traglhieresladrons şi 
Tragihierballerien 1). :.. ie ae 
-... ssGaii.crescuţi de populaţiunea română: şi secuiască, din munţii 
Transilvaniei, sunt cu: mult superiori celor cari s'au: născut în loca-- 
lităţile locuite de slovaci şi ruteni din Carpaţii nordici 2. . 
„= Calul mocănese renuimit prin rezistenţa şi picioarele sale solide, 
fiind 'mic de talie, însă pietros, se. îmbunătăţeşte "prin armăsari 
lipiţani. îi în. tă 

: 6) Calul .şvăbesc. “In: regiunea Banatului, regiune ocupată a- 
proape numai de români, unde s'au stabilit şi câteva: colonii geri- 
„mane, sc găseă înâinte un cal de talie mare, ciolănos; 'corpolent,. 

„ limfatic, bun de tracţiune și utilizat mai ales la munca câmpului. 
Era calul numit şvăbesc., Astăzi, prin influența armăsarilor -herghe-- 
liei, acest cal să mai modificat, mu mai are capul aşa 'de-mare, pro-- 

" Hlul atât de convex, ochii așa de mici şi nici picioarele ui numai, 
sunt așa; de rău .conformate, slabe şi cu unghia plină. a 
+ d) Tipul Nonius.: Inainte d6 a: descrie caracterele acestui tip,. 

” să vedem care îi este origina. Grupul s'a numit Nonius, după nu-— 
mnele unui celebru armăsar. Sc mai cunoaşte astăzi şi sub denumirea. - 
de anglo-normand, după rasele cari l-au format, cu toate că.n'au. 

„fost: numai rasele normandă şi engleză. a e 
Armăsarul Nonius, este de origină- anglo-normandă. El s'a. 

născut în anul 1810, în Calvados, Normandia. "A fost. crescut la. 
depozitul de -armăsari dela Bec-Hellouin, Franţa. "E1 “provenea: 
dintr'un arimăsar englez de 14 sânge, cu numele Orion şi dintr'o.. - 
iapă normandă, 
- î.Diri depozitul dela : Bec-Hellouin, Noniis a trecut la: herghelia” . 
Deua-Ponis,: spre a 'se vedeă ce influenţă are clima şi o altă ali- | 
mentaţie asupra lui. In cele din urmă, - armăsarul a trecut la depo-- 
zitul dela Rosieres, de unde în anul 1815, când Europa-eră coali- 
zată contra Franţei, chiurasierii austriaci îl luară împreună cu mai 
mulți cai şi îl aduseră în Austria. In anul 1816, armăsarul Nonius- 
a: fost adus la herghelia dela Mozâhegyes din - câuza corpolenţei 
sale, a formelor și mai ales' din cauza mersului. Aceasta 'este! ori- 
ginea armăsarului Nonius, EI nu eră altceva decât un produs . eşit 
dintr'un jumătate sânge englez 'cu o iapă normandă. După for- 
mele lui ;se aseamănă -mai mult cu normandul decât cu englezul. 
 Armăsarului' Nonius nu i S'au' cunoscut în Franţa calităţile, 

„de-vreme: ce în registrele. inspectorului Solarel se “găseşte -urmă- 

Li 

  

1) Prof. Dr. G. MAIOR: Luer. cit, 
2) XVRANGEL: Lucr, cit,
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“toarea 'apreciere : Nonius; un mânz nou născut, fără nici 0 fru- 
-museţe şi fără nici o armonie, deşi nu va deveni nici odată un bun 
:armăsar,, se va. păstră spre a se face experiență .cu. el”., Judecat 

„ca estetic, Nonius' nu cră frumos, aveâ însă un: mers remarcabil 
:şi niște menibre de oţel. Caracterele.lui se pot rezumă astfel : Talia 
1,71 m:, culoare murgă deschisă, capul mare, ochii mici: și. înfun= 
daţi, urechile mari şi blegi, gâtul scurt, robust, bun, spinare. nu 

p. 

  

  

        

Fig. “84, — Rasa „Noaius. , 
ati atat) 

  

„2 Size DO if AR 

"tocmai. bună, crupa „teşită, coada prinsă; jos, coaste turtite, spere 
„bune, partea dinainte foarte bună, cea posterioară nu tocmai corectă, 

Nonius adus la herghelie s'a împreunat cu epele de talie mare. 
EI a făcut monta din anul 1817—1832 şi a produs 79 armăsari 

"-Şi 137. epe, ca descendenţi direcţi dela 1817-—1890 au fost 3.032ar- 
măsari. şi 3.3-19 epe de reproducere. Nici un: alt armăsar, n'a.avul 
0 descendenţi mai numeroasă ca: el. Descedenţii masculi din No- 
-nius se însemnează cu Nr. 1—30, şi când s'a. completat. scria, se 
revine iarăși la Nr. 1. Nici un armăsar, până acuni, mi avut la. 
Mezăhegyes o putere ereditară individuală așa 'de „mare ca No- 
nius. Toţi membrii familiei au un tip special,. o făptură caracte- 

   eg ; pp
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„ristică i niște merbre în: cele “măi 'bune condițiuni de soliditati.. 
Graţie: acestui -armăsar, ungurii au format. o familie, Procedeul 
întrebuințat de ei spre a formă acest grup a fost simplu, elementar 
şi în acelaș timp: foarte bun. La început, s'a împreunat; Nonius- 
cu toate epele din herghelie, nu'se făceă nici o selecțiune în ceiace 
privește originea, se ţineă socoteală numâi de talie: Cui armăsarul! 
Nonius eră .de- talie mare,. puternic, se împreună: numai cu epele 
voinice. Intrebuinţându-se consanguinitatea cea mai “intimă Şi 
;selecțiunea cea mai judicioasă, sa “obţinut un tip. Zootehniştii! 
sunguri au' fost călăuziţi în procedarea lor de ceiace Bakewel şi . 
"fraţii Colling făceau în Anglia. O SR A a 
i In” afară de Nonius, ca armăsâr de viţă anglo-normandă,: 
isa mai introdus. în anul 1834, armăsarul Normann cu “destinaţia : 
de-a servi la monta epelor din familia Nonius, i 
in anul .1870, s'au mai introdus încă d6i armăsari din Nor-: 
mandia : Charlemagne. şi: Deucalion. N i 

"Din: momentul ce familia s'a format, ea s'a menţinut prin: 
consanguinitate până în anul 1861, când, spre a se corectă unele: 
defecte, “precum :. dirceţiuinea spetei, tendoanele, profilul capului,: 
ete., s'a -introdus purul sânge englez. -Nu s'a abuzat deloc de acest 
pur sânge englez. Procedeul infuzării este următorul : O iapă No-- 
nius care nu corespunde tocmai scopului urmărit, se împreună ; 
cu un armăsar de pur sânge englez; produsul obținut moşteneşte: 
şi dela -englez! oarecari caractere, şi „dacă produsul este femel, nu! 
se-mai împreună cu purul sânge englez, ci cu un armăsar Nonius..; 
Printr'o selecţiune foarte îngrijită se ajunge la fixarea caracte-: 
telor; Dacă produsul Anglo-Nonius femel nu moşteneşte dela en--. 
glez ceiace se vizează, se mai împreună! cu un armăsar englez şi. 
se obţine un alt produs 14 nonius și 2/, englez. In regulă generală,. 

„0 singură infuzare de sânge englez este suficientă spre a se corectă . 
oarecari defecte. Vedem deci că se procedează cu multă băgare 
de seamă, spre a nu se alteră făptura şi voinicia acestui grup Nonius.. 
"In grupul'Nonius s'au format două familii; 

a) Marele Nonius. .. tă 
b) Micul Nonius. e Sa 
Diferenţa principală între o familie și alta este-aproape numai: 

talia. Tot ce este inferior ca talie de:1,69 m. constitue micul Nonius- 
şi tot ce este mai 'mare. constitue marele Nonius. . 

Marele Nonius.: Marele Nonius constitue - la “Mez6hegyes o. 
familie bine determinată, ocupa o pustă şi avea peste 100 epe fătă-— 
toare. Toate: epele sunt, foarte: uniforme. în conformaţia lor corpo— 
rală. Animalele. din: acest grup sunt; frumoase, armonice, 'nu aşa 

i
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de bune pentru călărie, din cauză că sunt cam greoae, foarte bune 
-carosiere.şi se pot întrebuință cu mult: folos şi la munca câmpului. 
Au. “cel: mai blând caracter” posibil, cu o „cherestea solidii,, o „greu 
4ate. corporală” de 650 kg. | | 

“Marele Nonius are un. cap: cam mare și uneori "profilul uşor 
“berbecat,. remiriiscență atavică, spinarea „ crupa, “picioarele surit. 
foarte bune. Dacă prin exteriorul său Nonius mare n'are aşa multă: 
-leganţă, din punctul de vedere al solidităţii, şi al membrelor, este 
nu se poate mai frumos. Culoare .murgă, cu diferitele sale. variante, 
:este unica culoaie a grupului "Nonius, din. mica său marea varie: 
“tate.- Animalul se întrebuințează -la tracţiune. şi la agricultură. 

| Măsurători făcute animalelor din grupul marele Nonius, ne-au 
” dat, următoarele rezultate : 

Lărgimea Îrunții 

  

ia sie 0 m. 25. 
Lungimea, capului. a a îi 0, 63. 

e gâtului pi 0, 8. 
i: „Spetei 7. î ae i 0, 60. 

“Distanţa între cele Zumghiur iliace exţerne.. 0," 66,6. 
Lărgimea crupei . RER .- „0, 45. 
“Lungimea crupei !. re 0, 60,5. 

RI corpului . 1, 81, -: 
Perimetrul antebraţului | 0, 345. 

0 metacarpului . ..... , „0, 22,5. 
-» cotului la vârful calcantului” : „0, 43,5. 

„o  “toraxului îndărătul  spetelor.. Lp: 86,2. 
Taia. i 1 ni 72 
In grupul Nonius, cele mai bune familii sunt: Urmeny-Nonius, 

Ariviste-Nonius, Tărtar-Nonius, Nonius-Nonius Nr. 29, -. Nonius- 
„Nonius Nr. 76, foarte, bun ca făptură; Nonius-Nonius Nr. 31 și 42, 
“Hoarte bune animale pentru trap. 

| “Ungurii. recomandă animalele din marea familie Noniuș şi 
pentru, muncile agricole. Ei nu sunt aşa de. „entuziasmați pentru 
<aii de povară din rasa Pinzgau, cari prin greutatea: lor corporală 
-mare se înomolesc pe drumurile noroioase dela ţară. Aceiaş obiee- 
"ţiune o fac şi ipologii ruşi- cailor de povară în Rusia.. Este bine să 
jinerm şi noi socoteală de ca. Epele din grupul marele Nonius, când 
-au forme prea masive se dau la armăsari englezi, când din contra 
formele lor. nu sunt aşa de masive, se dau la armăsari Nonius. După 
părerea cunoscătorilor unguri, produșii Nonius-Nonius . sunt mai 
rezistenți, mai sobri, m mai rustici ca cei eșiţi 'din Nonius și pur sânge 
<englez. . N i.
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"2. Micul. Nonius— Micul Nonius eră: după! părerea noastră 
cel mai frumos și mai uniform. grup! din” herghelia Mezdhegyes.. 
EI, forma o familie aparte, aşezată înir'o anume pustă şi ave 
aproximativ 150 epe prăsitoare. Rar se vedea într'o herghelie. o 
uniformitate aşa de mare a făpturii corporale, un corp aşa de bine. - 
făcut, şi nişte membre aşa de solide. Micul Nonius's'a desmembrat. 
„de marele Nonius numai prin selecțiune." Talia lui nu trece peste: 
1;69 m. Iată: modul .cum sa format micul „Nonius. Din timp în. 
timp, apăreau în grupul Nonius indivizi cu. formele corporale fru— 

  

  

      
Fig; 85. — Tantar Nonius II anglo-normand, murg deschis; armăsar reproducător. Ă „în Mezăhegyes de 4 ani, de 166 c. m. Tatăl “Tarter, Muma Nonius. 

i XVI. Tipul lui Nonius' mica, (După Prof. Dr.: G. Maior). | 

moase, armonice, largi, însă cu o talie mai mică. Aceşti indivize 
se separau, se selecţionau și se reproduceau împreună. Continu- 
îndu-se în' chipul acestă s'a format rasa micului Nonius. ' Micut 
'Nonius este construit: după tipul mezomorf. Animalele din acest 
grup se pot întrebuință şi la călărie şi la tracțiune ușoară. For-— 
mele lor corporale sunt cât se poate de coreci6, au un cap mai mic;. 
mai expresiv, mai delicat, profilul foarte rar uşor convex, de multe 
ori drept, fruntea largă, ochiul vioi, gâtul bine prins cu capul Şi: 
corpul, greabăn biurr, spinare corectă, crupa bine prinsă, suficient 
lungă, coada prinsă frumos. Temperament blând, o constituţie 
robustă, membre în cele mai bune condițiuni de soliditate, mersul
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excelent, culoarea predominantă este ca şi la Nonius mare, murgă, 
cu toate riuanţele. Dacă marelui Nonius am puteă . să-i aducem 
oărecari critici, găsindu-l “prea limfatic, “celui mic însă, criticul 
cel :mai puţin indulgent n'ar' putea să-i găsească vre-un defect, 
atât este de armonic și de reuşit, 

* Atât Nonius mare cât şi cel mic constitue un grup. bine fixat, 
cl: transmite la descedenţă caracterele cari îi sunt proprii şi. cari 
i-au stabilit renumele. 

Măsurătorile luate la animalul din grupul micul Nonius, ne-au 
dat următoarele rezultate : 

! Lrgimea frunții a 0: m, 
Lungimea capului. e e 0 E 6. 

n gâtului 07 76,8. 
>. Spetei a 0 09: 

Dist. între cele 2 unghiuri. externe ale iliului . .0,, 61,6. 
Lărgimea CTUpei. eee e 0 33,5. 
Lungimea crupei e O 855 

FE COrpului eee e La 67,1. 
Perimetrul antebraţului . .. 0, 296. 
oo. metacarpului . e 0, 20, 

„- cotului la-vârf. calan. . .. 0, 39. - 
total ul „848. 

d 63. i 

“ Animalele “din grupul Nohius mare şi mic au anume semie 
pe spinarea lor spre a ne indică origina. Cum în grupul Nonius 
s'au format mai multe familii, din cauza întrebuiințării diferiților 
armăsari englezi, se înțelege că aceste familii au un semi deosebit, 
de- ex.:. , 

| Familia : Nonius-Nonius, se însemnă cu un N şi i de destibtul 
“său cruce +, 

Familia Eredmen y- Nonius sc însemnă cu De N. 
a IUN Ia - n» LN 

_ Si NI Gyerles e. i G N, 

- Taloi LN, îi 

p-  Riizdă IRA A „KUN. îi 

o Fenek o EN ! 
aa Roller RN, 

- - , Tartar PA E . E » 3 TIN. 

> Urmeriy | n > E Z »U. N. ue, 

- Aceste diferite familii sunt cele mai de seamă. -
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- +, Armăsarii din- grupul Nonius au . contribuit. foarte mult „la 
îmbunăiăţirea. raselor de cai! din: Ungaria, Transilvania, și Banat. 

„..» €) Tipul Ghidran. Ca şi grupului Nonius îi vom; studiă mai 
întâi origina și pe urmă caracterele... E 
Acest tip s'a formal în herghelia „dela .Mezăhegyes ;. se nu- 
meşte „Ghidran,. după numele unui armăsar.arab care „l-a format. 
Se mai numeşte și anglo-arahul unguresc, deși nu s'a format numai 
din arab “și englez.: I star cuveni mai bine numirea de: W sânge 
anglo-ara), înc. De 

Armăsarul Ghidran, prototipul acestui grup, eră un.pur sânge 
arab, născut în anul 1811, din tribul Negjd Siclavy-Ghidran. Li 
eră tipul: frumosului cal „arab, deşi aveă o Spinare cam : înșelată. 
Talia lui eră de 1,55m,. culoarea roibă aurie. Acest armăsar a fost 

   
" „Fig. 86.— Dangele dela herghelia : Mezhegyes LĂ = Ghidraa, B= Furioso, PI Ca „CC = Nonius şi D == Nomh-Star; -;  . .. 

introdus din Arabia la. herghelia Babolna, unde a început să. facă. 
monta în anul 1817. La Mezihegyes n'au fost aduşi decât produșii 
lui, din cari unul eră de o frumuseţe remarcabilă, Acest produs, 
numit şi el Ghidran, s'a împreunat mai mult cu cpele de origină 
orientală, : între cari  inulte moldovenești... Ghidranul s'a arătat 
un armăsar foarte bun şi cu o mare putere ereditară. i 
-.. ” Şi la formarea grupului Ghidran, ca și la. formarea grupului 
Nonius, selecţiunea a jucat un foarte mare rol, aci însă' consangui- 
nitatea n'a fost aşa de intimă, căci s'au. mai introdus armăsari 
arabi, așa în ahiul 1825 s'au introdus 6 armăsari arabi. In anul 1827, 
alți: 4 dela Constantinopol. In anul 1852 s'au mai cumpărat 5 
epe arabe din Siria. In anul 1860, Baronul Y. Brudermann a cumpă- 
rat din Arabia 4 armăsari foarte frumoși. S'a introdus în urmă, tot 
cam în anul 1860—1861, purul sânge englez. De atunci Ghidranul , 
poartă şi numele de atiglo-arâb. Modul cum s'a procedat la formarea 
acestui grup, cantitatea de sânge englez ce i s'a infuzat, a fost aşa 
de inteligent chibzuită, încât a dat nişte rezultate. foarte bune. 

„Caraclerele' zoolehnice ale Ghidranului. Animale cu o talie 
variabilă, de regulă mari,. cu o coniormaţie corporală elegantă,
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un cap expresiv, drăbese, cu un gât de o lungime mijlocie; la unii 
gâtul este de cerb, ochii vioi, mari frumoşi, greabăn mai. ridicat 
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ca la Nonius.. Spinarea, „crupă, tot. așa de solide Şi frumoase, Cu- 
loarea roibă este singura care o găsim. Dacă comparăm tipul Ghi- 

„dran cu Nonius, constatăm. că Ghidranul este mult mai: elegant, 
mai apt pentru călărie, este însă mai puţin solid ca Noinus. 

,
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"„ Rezultatul măsurătorilor este următorul: ... ... 
 Lărgimea frunţii . „0 m, 22 em. 

„ Cungimiea capului: -.-. 3 0.58 gâtului 0, 75 
aie Spetei, 0 „60: 
„Dist: între cele. 2 unghiuri externe ale iliului. . 0 „56; 
Lărgimea: cupei 0 35: 
Lungimea crupei . „0. „56,,, 
pa Corpului, tc 1, Pi 
Perimetrul antebraţului '.. . „0 „,29i,, 
DE metacarpului „0 „31. 
Isa “cotului Ia vârf, calc. „0 ,,39:,, 
a toraxului,, 1,8, 
Taliă 1 63: 

„Din punctul de vedere al talici, Ghidranul din preajma răs- 
boiului mondial avea :un .plus de: 8—10 em. faţă de Ghidranul 'din 
trecut, Această mărire a taliei 'se explică prin faptul hranei mai 
abundente,. pășunelor mai bogaie. .- . i 
"In grupul Ghidranului s'au: format, ca şi în grupul Nonius, 

"mai 'multe familii, unele mai „bune. ca conformaţie, altele mai apte 
pentru călărie, 'âltele: pentru: tracţiune uşoară. Dintre familiile 
cele: mai importante putem: cită :.. Bibor-Ghidran, Amali-Ghidran, 
Algy-Ghidran,  Dante-Ghidran; etc, -- e i 

:Semnele familiilor sunt următoarele: 
î.; 

Familia “Ghidran-Ghidran, are “semnul XX. 
A a AG 
a Biberi „BG. 
5 Boilar - o» BG. : ; 
e Chiej NR pn GG. 
, Ghidran-Algy, GA, 
>" Amali, ES „GA. 
pa Bibor,.. sa G..B. i 
 Granat-Ghidran, :,: Gr;G. : 

“Produsul grupului "Ghidran are foarie. mult sânge, din:care 
cauză: temperamentul său. este energic, vioi şi: se poate: consideră 
ca un foarte buni cal de călărie, vânătoare, tracţiune. uşoară.. 

„Ghidranul este socotit ca un foarte bun armeliorator' în acele 
regiuni unde predomină sângele! orienial. Sau arătat.şi buni ame- 
lioratori şi pentru calul din: Vechiul Regat.! Privit în totalitate, 
Ghidranul ne dă impresia unui cal arăbesc, având însă talia mărită:
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Comparat cu anglo-arabul franțuzesc, deşi : este. mai, „masiv, are 
însă focul şi vioiciunea celui din Franţa, . Pa SR Ea 

Grupul Ghidranului, număra la ] Mezăhegyes. înăînte, de răs- 
boiul:mondial peste 120 de epe. Ele erau ţinute în o anume.  pustă 
și crescute în aceleași condițiuni ca şi Nonius. ;: RI 

Î) Tipul. %4 sânge Fi uriozo-Norih-Star. — Grupul. cailor de 1, 
sânge s'a format tot la Herghelia dela Mezbhegyes ş şi cuprinde 2 

    

  

      
- Fig. 88. — Furiozo 22. 

familii :. Familia Furioz zo şi familia Norih-Star. „Aceste ' 2 familii 
Sau amestecat și constitue calul de” jumătate sânge, , 
“Originea formării acestui grup este următoarea; Armăsarul 
Furiozo, pur sânge englez, a fost introdus la herghelie, în anul 

1841. Impreunat cu o mulțime de epe din. hergelie. a format un 
grup, căruia .i s'a 'dat numele F uriozo.  Armiisaruul F uriozo. a fost 

întrebuințat la prăsilă timp de 16 ani. E]: a avut o putere ereditară 
“individuală foarte pronunţată. 11 ani după introducerea armăsa- 
rului Furioz 20, s'a mai cumpărat, pentru herghelie. un alt armăsar 

„de pur sânge englez Norlh-Star, care fu întrebuințat. la monta epelor 

„- Filip şi Dumitrescu, — «Caii., ! , 2:
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. 
din . familia Fartoza.: Armăsarul ': "Norlh-Star ! 'aveă tun: “fundament excelent, niște. spete foarie bune, un piept: desvoltat; o spinare solidă; un cal'cu nâult fond şi un foarta bun: prăsitor: 

"= Grupul calului de. 1. sânge” nu eră bine fixat: în ajunul. răs- boiului din 1914; ceiace ne isbeşte” şi în grupul acesta este corec-: titudinea formelor, | cai: rezistenți, eleganţi,- voinici, buni de: călărie şi trăsură. Au spinarea,- crupa şi membrele foarte solide,: foarte: bune. Trap mare, unii sar foarte bine,. culorile sunt când murgi, | când negre, sau. roibe. Ni au o culoare tipică ca Nonius şi Ghidrar. SI 

  

    

  

  
Fig. 89. — North- Star VI. Armăsar.. Talia 170 c. m. P. Ghermasor., . E Albumul animalelor doinestice. 

-Media măsurătorilor este: 7 
Lărgimea  frunţii . .0 3 Lungimea capului! „0 ,, 59, gâtului i 0:79 Pa Spete oi 64 „Distanţa între cele 2 unghiuri externe ale iului 0 n 61. Lungimea crupei . ..... aa 0 60 = Lărgimea: cupei 0 ale „Lungimea corpului . . E 752 „Perimetrul antebraţului . a 0 n 30. „0, metacarpului, i 0 sa: 20. ai cotului la vârful caleaneului a. „0. 40: PR loraxului : A RR 1 91 Talia -: E RR 1,69.
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„„Armăsarii produşi serveau la îmbunătăţirea . cailor din. 1o- 
calitățile unde -ialia epelor era mai mare. .. : 
! Produşii eşiţi din Furiozo-Furiozo au, semnul arătat 3 în (fig. 36 

b.)-iar acei cşiţi din Northstar-Northstar au semnul indicat, în: ție. 
36 sub litera.d. . . i 

In grupul Furiozo.Norlh-Star. s'au format mai multe tarii . 
- unele: mai importante, altele mai puţin importante. 

. Aceste 4. grupuri —Nonius mare şi mic, Ghidran,. Furiozo, 
North-Star — au contribuit, împreună cu armăsarii de pur sânge 

englez şi 1/4 sânge, să modifice „cea mai mare parte din. toată pro- 

ducţia calului. din- Ungaria antebelică. aa 
In afară de. aceste tipuri se mai găsesc în Ardeal cai din rasele 

Perșeronă, Ardeneză, etc., sau metiși ai acestor, rase; însă. cari 

au jucat un rol mai. mic, fiind într un număr redus. 

“a, Caii din Bucovina. e 

13 Origine, Istorie.  Măsari luaie pentra imbanătăirca 

“cailor din Bacovina. * 

Caii din Bucovina sunt derivați din tipul oriental, „care a fost 
însă. modificat. - .. RR 

Pentru îmbunătățirea cailor, guvernul. austriac a intervenit 
încă “dinaintea anului 1711. Măsurile luate sunt asemănătoare cu 
„acelea :puse . în aplicare. -de: Unguri în Ardeal, adică să stimuleze 
„pe cât se poate mai mult inițiativa. privată, intervenind direct Şi 
indirect. . „i - 

Legi slație. 

Printre alte măsuri menţionăm legile: relative: la întrebuințarea 
anrmăsariilor particulari din anii :1884, 1886 dă 1901. 

* 

+ + 

- Ordinaţiunea preşedintelui c. r. a Ducatului Bucovinei di 
„24 Aprilie 18584, Nr. 4560; cu care executându-se ordinaţiunea 

înaltului Ministeriu c.-r. de agricultură din 15 Noemvrie 1874, 
f..i. Nr. 70, art. 2 și 3 se activează pentru Bucovina două comisiuni 
pentru însemnarea armăsarilor seminceri. : 

Art. 1. — In înţelegere. cu Societatea. pentru cultura sării 
Bucovinei se activează pentru Bucovina două comisiuni. pentru
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însemnarea: armăsarilor - semiceri şi adică: una pentru districtele politice ale Cernăuţului, 'Coţmanilor, 'Storojineţului şi Vijniţei cu reşedinţa în Cernăuţi; a. doua. pentru districtele politice ale Câm- pulungului, Rădăuţului, Siretilui şi Sucevei cu reședința în Ră- 

Art. 2. — Comisiunile pentru însemnarea armăsarilor semiceri se pun, în funcţiune'pe termen de trei ani. Sa Arl. 3: — Fiecare comisiune constă din cinci membri şi adică: Din căpitanul districtual respectiv sau dintr'un reprezentant al dregătoriei districtuale” politice, numit de cd; ' Din doi delegaţi ai Societăţii pentru cultura țării; | - Dintr'un reprezentant al Depozitului e. ri de armăsari erariali şi : Din veterinarul c. v. al ţării. Aa „dArb. ..—'Timpul însemnării armăsarilor seminceri este -ju- mătatea întâia a lui Fevruarie în fie care an. ” 
Ziua funcţionării comisiunilor se va face cunoscută din timp şi în mod potrivit din caz în caz. o - Art. 5. — Aceste dispoziţiuni intră în vigoare din ziua publi- cării lor, e a 

* 

na 

Legea din 5 Martie 1586 cu vigoare pentru ducalul Bucovinei, despre întrebuințarea - armăsarilor particulari la bătut. a 

 Arl.I:-— Cine voeşte să întrebuinţeze armăsarul său la bățut. epe străine; fie: pe plată'sau fă ră plată, este obligat să-şi scoată tu certificat înainte de începerea perioadei bătutului după următoarele dispoziţiuni. e i In caz că este armăsarul în proprietatea unei comune sau în a mai multor proprietari, atunci :epele membrilor acelei comune: sau ale a celor proprictari mai mulţi sunt a s6 privi ca epe străine: Art. 2. — Cine vrea să capete pentru armăsarul său-o licenţă” de bătut pentru perioada ce urmează, are să anunţe aceasta. în. scris sau verbal cel târziu pănă la 1 Noemvrie la dregătoria dis- trictuală poliiică a domiciliului său. ăi a „Pe anunţările sosite compune “apoi guvernul ţării numărul trebuiricios de comisiuni licenţiate şi publică timpuriu prin: dire= gătoriile. districtuale -politice şi ptin primăriile comunale (ale 'te- ritoriilor dominicale) locul funcţionării acestor” comisiuni, precuin şi timpul, când sc vor face în mod publie alegerile armăsarilor pentru “licenţă. II PI ei i iat a - = Mai Ia j 

-. -
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Guvernul țării poate pune o comisiune de. ales armăsarii “și 
„pentru “mai multe - districte politice, Ceiace se va publica în. mod 

potrivit. - . 
Proprictatilor de horghelii, cari voesc: să sloboadă armăsarii 

lor să bată epe străine, li se poate excepţional încuviinţa de diregă- 
toria districtuală politică, ca armăsarii să se vadă şi să se cerce de 
comisiunea licenţiară nu în locul: reședinței sale, ci unde sunt ar-. 
măsarii staţionaţi, în care caz însă au să poarte ci i înşişi cheltuie- 
Iele comisiunei. 

“Art. 3. — Comisiuni]e icenţiara: se așează “de guvernul țării 
pe-trei ani şi constau dintr'un reprezentant al comandei depozi- 
tului de armăsari erariali, din doi experţi, ce se vor numi la pro- 
punerea societăţi pentru cultura țării de guvern și dintr'un veterinar 
designat de guvern. 

Membrii comisiunii aleg dintre ei preun președinte, ci care conduce 
afacerile + comisiunei. . 

„Arl.: 4. — Comisiunea licenţiară are să declare dintre armăsari, 
ce i se vor prezenta numai pre aceia ca buni de seminceri, cari se 
Vor află la cercat sănătoși, nu vor aveă-nici o. greşeală moştenită, 
vor fi buni de Prăsilă şi corespunzători pentru rasele Şi soiurile 
țării. 

Comisiunea : are să însemne în cortificătul de licenţă. anume, 
Pentru care fel de cepe sau pentru care rasă: au aflat; „armăsari | 
apți. ADI 

„ „Comisiunea decide cu majoritate de voturi, la paritate de vo- 
turi se decretează acea părere, la € care este preşedintele cu. „votul 
său, 

La validitatea unui conclus se. cere prezenţa de cel puţin trei 
membri. 

Ari: 5. — Contra 'conclusului comisiunii licenţiare - “nu "este 
apelare. Proprietarilor de. armăsari, a căror cerere de licență va 
îi refuzată, are să le supue comisiunea licenţiară motivele refu- 
zului “verbal, şi cerând ci, şi în scris, 

Arl. 6. — Despre pertractările comisiunii 'se 'poar tă protocol; 
carele se subscrie de membrii comisiunii şi se supune guvernului 
țării, e care-l înaintează ministerului de agricultură. 

Art, 7. — Licenţa. se dă din partea comisiunii dupre un for- 
mular, (certificat de licenţă), cum sc va fixa de guvern c. r. al țării 
şi se va publica potrivit, .gratis pe timpul de pănă la 3 ani. 

„Licenţa dă dreptul, de a staţionă armăsarul întrun loc anumit 
şi de al întrebuința la bătut acelui material de epe, pentru care este 
el: designat dupre licență |
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. „Art. 6. — Proprietarul armăsarului licențiat "este. obligat... să dee proprietarului epei bătute de armăsariu o adeverinţă, adecă certificat de batere. EI mai este obligat să poarte un, registru exact; despre epele bătute. cu armăsarul licenţiat. ,;. | i „Dispoziţiunile mai amărunte despre ţidulele și registrele de, ".batere se Vor da pe. calea :ordinaţiunilor. N m Art. 9. —. Taxa -de bătut. rămână: la. învoială:;celor.; inte- Tesaţi, Dee Pa -Art,:10. — Fiecare armăsar licenţiat trebue cercat :pe timpul - bătutului, carele se va. fixa pe calea. ordinațiunii,. în toată: lună odată, și dăndu-se licenţa pe doi sau trei ani, în tot anul încă înainte de ce începe timpul baterii, de un veterinar sau de un fierar vete- - rinar,. designaţi la aceasta de diregătoria' districtuală e; r. -! .- Cheltuelele acestei cercări le poartă visteria. statului. - „Cum s'a aflat, se înseamnă în certiticațul de licenţă. .. -- “Arătăndu-se în acest caz împrejurări, cari să nu mai 'erte - întrebuinţârea armăsarului, la bătut, cercătoriul are să oprească 

tu 

întrebuințarea armăsariului și să” înştiinţeze. fără întârziere. dire- . - gătoria districtuală politică, ca să. se iaie măsurile ulterioare din oficiu, eventual dupre l&gea din 29 Fevruarie '1880, N. 35, £.1. i despre împiedecarea. și stârpirea boalelor contagioase la vite. „De nu află aplicarea legea menţionată şi totuşi e “Necesar să se iaie înapoi licenţa, atunci poate urma aceasta simplu la sentința ”“comisiunii licenţiare, - : „_.. Proprietarul armăsariului licenţiat este: obligat, să-l presen. „- teze la cererea comisiunii Jicenţiare ei înscşi sau membrilor, dele - gați de ea în locul staţiunii armăsariului. oma „Art. 11.-— Contravenţiunile. acestei legi se „pedepsesc, . întru cât nu cad sub dispoziţiunile. legii din 29 Fevruarie. 1880, N. 35 îl. i. şi ales sub: cele din Ş $ 88. 12, 15, 16, 29, 31, 32, 33, 44, şi 45, în modul urmatoriu : | e a) Cine întrebuinţează un. armăsariu nelicențiat cu sau fără. plată la bătut cpe străine, se pedepseşte cu pedeapsă bănească dela 3 fl pănă la 100 [pa - 5) Cine lasă cu ştirea. sa.0o capă. să se bată cu armăsariul ne- licențiat, cu pedeapsă. del 3 până la.50 îl; | | a _„.. €). Cine lasă armăsariul.său de un an sau mai bătrân să pască la un loc cu epe străine de orice vărstă, cu pedeapsă dela, 5 pănă la 100 1. a E a Toate celelalte. contravențiuni ale âcestei legi “cu pedeapsă până la 50 11. E aa „ Neputându-se scoate pedepsele în bani, se vor priface: în în-
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| Chisoarc, având a. se calcula-tot pentru câte 5 îl. închisoarea de. 24 . 
„de pare. 

,- 

Pedepsele băneşti intră în fondul pentru cultura țării. 
Arl. 12; — Diregătoria districtuală . politică. face. cercetarea, 

judecă âsupra contrâvenţiunii şi pronunță sentenţă. 
Apelurile contra sentenţei penale se adresează la guvernul 

țării şi în instanţa a treia la ministeriul de interne contra altor 
dispozițiuni ale diregătoriilor politice în instanţa a treia la ministeriul 
de: agricultură. DE 

Contra unei sentenţe confirmate de guvernul! țării în. instanţă 
a doua, alt recurs nu mai este admis. - 

Apelurile contra dispoziţiunilor diregătorilor politice a au numai - 
atunci puterea amănătoare; când executarea „dispoziţiunilor, ce . 
formează obiectul 'apelului, ' dupre: părerea diregătorici executarea 
se poate amâna fără primejdie. ! 

" Art. 13. — Cu' ziua” intrărei în vigoare a acestei legi ies din 
vigoare pentru. Bucovina 'ordinaţiunile ministeriale: din: 25 April 
1855 (N. 79,1... i), din 3 Fevruarie:1886 (N. 78 f.1.i.), din 15 Mai 
1874 (N. 76, £..1, i; ), şi din 9 Noemvrie 1875 (N. 139 £. 1.i.). 

Art. 14, — Mibiştrii de interne şi agricultură sunt însărcinaţi i 
cu executarea acestei legi.. 

| ' , . Pa i 
. 

.. 

Legea, din 1901 peniru ducatul” Bucovinei, 'prin care se modifică ” 
dispoziţiunile de executare din 22. Iunie 1886 F. |. şi ord..[. Nr. 24, 
la. legea țării din 5 Martie 1886, E; L. privitoare la art. 8 şi ord. [. 
Nr. II, relaliv la întrebuinjarea armăsarilor privaţi la prăsilă.. | 

| Ari. 8. — Posesorul. unui armăsar licenţiat e obligat se predeie 
stăpânului epei încălicate îndată după prima săritură: un certificat, 
asupra încălicării, după formularul B, în care au să se înregistreze 
şi săriturile eventual urmate, precum şi datele lor. 

Posesorul epei are cu privire la dispoziţiunile din art. 8 alinea- 
tul gal legei din 16 April 1873, F.L.i. 'Nr,.77, relative la acoperirea 
lipsei de cai în armata regulară și cea teritorială î în cas de mobilisare, -. 
se înscrie pe dosul certificatului asupra . încălicării mânzul' fetat, 
însemnând atât luna în care s'a fetat mânzul, cât şi sexul, culoarea . 
Și eventualele semne ale lui și lăsând. această însemnare, drept 
dovadă asupra. fetării mânzului, întărită de către antistele comunal 
local, cel târziu până la patru luni după: fetarea mânzului.
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; Formularul. B. ; 
e Țara pp. Anul încălicării 19, Districtul: “politie SIR a E: "Locul de Stat al „armăsarului Pr iai 

St „Cântificat asupra încălicării.. N i - 

IEI - , i 

ta. Arniăsarul privat licenţiat: (numele axmăisarului), « a a (numele şi domiciliul posesorului armăsarului), 'a încălicat. epe-de.. : (culoarea,; semnele, Vârsta) « a. “(numele Şi domiciliul - -a posesorului, epei) ș şi anume: eee 
Ta. DR RI 0 pentru prinia câtă, CI SI a doua, PI Ca ca a treia DR 

fi pole e eee E . d. Da "a patra. » 
! , - : a , ... DR ee pate ee ce seu e. la ea i 19. 
e pei . - bi . ? 

LE E a DR a ee a aceea a OI at ee ” . i : i 3. Pe m N m e em e ete i du 
Dai "a aa i + Posesorul armăsarului,- IN 

Iar | pe > versul acestui formular se ablă 1ipărit.. o Eapa descrisă dincolo a fetat în luna ui. 19, 
ENE A nl E 
e 19... 

a Dea i "Antistele : „comunal + 
a Ea - - pc 

Inseninare' Posesorul: 'epei are să înscrie luna când s'a feiat mânzul, precum şi sexul, culoarea şi eventualele senine a lui, "Şi se * lese: întărite însemnarea. aceasta drept: adeverinţă : asupra -felării mânzului, Cel târziu - până la 4 luni după fetarea lui,. de: cătrean- tistele comunal Jocâl, care are se înscrie data şi se Subscrie: tatii 

a Ei - ia ») ergăelia a dela Rădăuţi, E Se e 
Lă tmbuntitățire a cailor „din Bucovina a coniibuit într'o ină- sură însemnată și herghelia dela Rădăuţi. . 
Ea se află situată în Bucovina, În a apropiere de graniţa de nokd a Moldovei, în direcţia! căii ferate, Suceava- Cernăuţi. 
Herghelia dela Rădăuţi s'a întiinţat încă. din timpul dombici împăratului Iosif al Il-lca, în anul 1778, adică imediat după, lua-



"845 

rea Bucovinei. Nu trebue să uităm că înainte: de înfiinţarea lier- 
ghelici; Austria avea la fruntariile Moldovei un depozit de remontă, 
unde caii remonţi cumpăraţi din "Țara-Românească, stau câtva 
timp. Acest depozit. de remontă a fost sâmburele foi mator al her- 
ghelii dela Rădăuţi. - ” 

“Scopul înființării hergheliei a fost îmbunătăţirea. câlului bu- 
covinean şi putinţa de a creia. în Bucovina + un centru de, remontă 
pentru cavaleria austriacă. 
La început menirea ei era de a servi numai ca herg rghelie mi- 

litară, pentru procurarea Şi întreţinerea de' remonţi, până la: îm- 
părţirea lor pe ! la regimentele de căvalerie. Pentru aceasta, locali“ 
tatea şi poziţia eră foarte bine aleasă — în apropiere de Galiţia, 
Moldova şi Rusia meridională, toate trei ţări bogate în cai, şi fu- 
sese instalată pe domeniul episcopiei româneşti dela : Rădăuţi, 
ce se ţinea de fondul religionar gr. oriental al Bucovinei, luat de : 
stat în arendă pe 50 de ani pe uri preţ bagatel de 18. 600' îl.:mon. 
conv.; având atunci o întindere de 30 miliare pătrate cu 37 sate 
şi 35,425 locuitori clăcari şi cu: îndatoritea, ca fondul religios să 
suporte toate contribuţiunile” şi impositele. "Acolo se instală -her- 
ghelie cu 6 iconomate sau ferme model şi.nu puţin, contribuiră la. 
desvoltarea Bucovinei şi poate chiar a ţării de sus a Moldovei 1), - 

Acest contract avantagios de arendare: a îost pretungit 5 her- 
shelia a plătit : 

” Dela 1, August 1870 1880 suma. de, 50 900, îl. 2). 
Dela 1880 —1890 suma de 60 „000, îl. 
Dela „1890 mai departe suma de 100. 000 îl. 

„Ca localitate: încă era potrivită, având păşuni abiundente, 
ape cristaline de munte, terenul "accidentat — populaţiune şi agri- 
cultură puţină, apoi fiind ferită şi de crivățul rece şi violent, Mai 
târziu i i se adause pentru Pâşunat şi muntele Lucina, situat la 158-1 
m. deasupra nivelului mărei D. 

Contele: D. Hardegg, nepotul înterncetorului hergheliei dela Ră- 
„dăuţi, într'o conferinţă ţinută la societatea agricolă din: Viena, 
ne afirma următoarele relativ la această herghelie. -: : ::-: 

„La Rădăuţi există un loc de creştere — deseori - amintit —în 
creerul munţilor numit Lucina, unde se urcă mânzii şi cârlanii în 
fiecare 'an. Fiecare. iapă de reproducție, trebue să fi: petrecut î în 

1) Prot. Dr. G. MAoR :' Luc. cit. | - 
2) Un fiorin = 2 lei, | . mii
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tinereţea ei o. vară cel puţin în Lucina, pe când armăsarii se urcă «de două ori la munte. De altfel ambele sexurile ținându-se la Rădă d- ţi - cam Ia fel,, muntelui Lucina: deci caută să-i atribuim o influenţă |. deosebită -asupra desvoltării.  mânzilor, pe care putem. privi din "două puncte de vedere. Cine „cere dela o herghelie ca să producă numai cai apți d servicii mari, va binecuvânta. Lucina ca. loc de încercare a constituţiunii fizice, unde cel debil se alege de sine de cel viguros ; iar cel ce voeşte să scoată din herghelie cai, unde fiecare exemplar să. se distingă prin prestațiuni și calități -eminente,acela. va căuta locul de încercare în altă parte decât în herghelie, şi numai viitorul îi va. da răspunsul nemerit la. întrebare”. aaa | In- total herghelia aveă un domeniu de 9.000 hectare; care. eră 
proprielatea. fondului bisericesc şi: care eră :arendat în condițiuni Joarle. âvantagioase,. ; ... : aa SE „Herghelia. eră: împărțită în mai multe staţiuni ca : Rădăuţi, Mitoca,  Praedet, Frasin etc.,. etc. In fiecare “secțiune se.creșteau anumite animale, cu o.anume vârstă și anume sex, - .. "-- Pentrucă în Bucovina, caii aveau aceiaş. origină. ca' şi cei din Moldova și pentrucă: în Moldova, se găseau cai mai buni :ca cei din Bucovina, s'au. introdus în herghelie la începutul formării ci, mai mult, iepe moldoveneşti, : . | ae 

“Contele Lehndorj ne spune despre herghelia- Rădăuţi : 
„In ceiace priveşte materialul de creștere oriental dela 'Ră- dăuţi, nu cunosc altă herghelie în. Europa, care S'ar putea compara cu ea, căci nicăeri nu se găseşte atâta: corpolenţă, vigoare, uscă- - ciune, nobleţe, şi mersuri eminente ca în Rădăuţi”. i „Vechiul cal bucovinean, având o origină orientală, se înţelege că: prin formarea. unor : armăsari tot: de .viţă orientală, s'a putut îmbunătăţi; calul bucovinean, motiv care explică dece rasa arabă, anglo-arabă şi 1/, sânge provenit din aceste 'două raâse' au. dat. rea ” zultate. foarte frumoase; .. e 
Aceasta cu atât mai mult, cu cât herghelia Rădăuţi. a avut întotdeauna un număr însemnat de cai, In mediu, împreună cu caii de serviciu şi. de. muncă ai fermelor. varia între 1.000:—1.400 

capete. IEEE . e - i . E i Data : La această herghelie nu' sa format nici o.rasă de cai — cum a :fost cazul. la. herghelia MezOhegyes — scopul ei. fiind creşterea diferitelor tipuri, cari: să „servească la ameliorarea ; cailor din _Tegiune, |. a ” 
Dangaua hergheliei eră un R, ce aveă coroana împerială dea- supra (fig. 90), iar tipurile de cai aflate aci, purtau mărcile semnalate „în aceiaş figură. a a În
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Fig. 90.—.Dangana hergheliei Rădăuţi şi a tipurilor de cai i aflaţi î în această herghelie 
1 = Dangana hergheliei Rădăuţi, Tipuri din herghelia Rădăuţi, 2 == Abugress, 3= Aga, 
4 = Asslan, 5 = Carionball, 6 = Conversano, 7 == Dahabi, 8= Dahoman, 9 = EI Bedavi, : 
10 == Favory, 11 = Furioso, 12= Ghidran, 13 = Koreischan, 14 = Messrour, l5= = Maes- 

tos0, 16 = Neapolitano, 17 == Nonius, 18 = Samban, 19 = Schagya, 21 = Siglavi, 
22 == Turchmen. 
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Pe la 1900—1905 se creșteau: în deosebi la Rădăuţi 5 tipuri de cai: E 
„1. Jumătate sânge englez (2 tipuri).. 

2. Jumătate sânge arab, 
3. Lipiţani. a 

"3 4. Anglo-normanzi şi 
5. Anglo-arabi, | a | „cari se aflau. în 5 herghelii deosebite, repartizate astfel : „ d) Herghelia engleză de jumătate sânge, având talia mare şi fiind ceva mai greoae, se află la postul Vlădica, Matea eră formată din 70 iepe de reproducere. „a Se | 

  

  

    
  

  

>= Fige 91. — Amurath, pur: sânge arab, armăsat. pepinier în herghelia Rădăuţi. Născut în herghelia Weil a Regelui Wărtemburgului. După Prof. D.G. Maior. 

„ 0) Herghelia engleză -de jumătate sânge, formată! dintr'un tip.mai uşor de cât cel dintăi, se găsea la Ogorul Domnesc. Numă-. rul, iepelor de prăsilă 70. , „€) Herghelia de jumătate sânge arab, compusă din 70 iepe mame la Milisăuţi, e a d) Herghelia epelor orientale — 35 mame — și a celor de jumătate Lipiţan (35) lă Mitocul Dragomitnei și cari erau mai ușoare ca cele dela Milisăui, Ace
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e) Herghelia corcilor purului sânge englez. Tipurile ce nu puteau 
face parte din cele două categorii semnalate mai sus. 
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Printre cei mai "de samă reproducători dela herghelia Rădăuţi, 
'semnalăm pe: ii 

Antonius, pur sânge englez; a - E e
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“Przedswil, jumătate sânge ; 
Furioso IX, anglo-normand 
Nonius al XXII; 
Pluto 1, lipiţan; ca 
Maestoso I, lipiţan ; a i 

„Ghidran XXV, anglo-arab; | 
Amuralh, pur sânge arab produs în herghelia Weil a Regelui Wiirtembergului; * Sa i 

  

    
    

Fig. 93. — Dahoman XII. 

"Dahoman al XII-lea, sânge orierital, crescut de baronul Ro- mașcan din Horodenco în Galiţia, în apropiere de frontiera Buco-. vinei; m e o a 
_Shagya VII, jumătate sânge oriental. | 

„* Descendenţi. armăsarilor : Armurath, Dahoman, Schagya sunt foarte vestiți. . | tai LL 
Tipul predominant în herghelie a fost arabul, anglo-arabul și” "- jumătate sânge arab, -Cine 'a vizitat herghelia- dela: Rădăuţi, -mai
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„ales în ajunul răsboiului mondial, ă putut să-şi. dea 'socoțeală de 
calitatea epelor de prăsilă, de uniformitatea lor. şi mai ales de fru- 
museţea produșilor; i, 

Pentru atingerea acestui rezultat au contribuit într'o. măsură 
însemnată nu numai păşunile naturale și fânețele din lunci și munţi, 
ci și pășunile și fânețele artificiale. Unele din ele erau timpurii, 
iar altele târzii. După Prof. Maior la herghelia Rădăuţi, ameste- 
curile de seminţe de iarbă pentru, fânețele şi păşunile artificiale 

' 
1 

  

  

      

    
94, — Armăsarul Schagya al X-lea. _ Fig. 

„se compuneau din trifoi roşiu, Trifoiuim pratense ; raigras englez; 
Lolium : perenne; feştica, Festuca pratensis; iarba lui Timotei, 
Phleum pratense şi flocoşica, Holeuis lanatus. Acestea servesc pentri 
păşunele și fânețele târzii, căci în anul Î, 11 şi III se cosesc, iar în 
urmă rămân de pășune. Dânșii mai au şi fânețe timpurii pentru a 

: produce fânul timpuriu pentru vară. Acest 'amesfec: se. compune 
atunci afară .de.trifoiul roşu din (Avena elatior) ovăscior, coada: - 
vulpei sau codina' (Alopecurus 'prâtensis), golomoț; Dactylisglo- 
merâta ;! raigras italienesc, "dări toate -se destoltă mai “timpuriu 
şi se pot cosi foarte 'ușor 'de 2—3 ori pe an”. -



  

La una din secţiunile herghelii dela Rădăuţi, situată în locali - tatea“ Lucina, din regiuncă muntoasă, se creşte calul huţan;: Acest: 
tip contribue la îmbunătăţirea calului din mutiății “Bucovirici, :---. =" Programul de creştere:al mânzilor, mânzelor, ca: și întreaga 
conducere şi orgânizare a hergheliei, se aseamănă aidoma: cu cel 
al hergheliilor ungurești, motiv care ne face să nu-l mai detailăm. 
A mai susține că herghelia a dvut-o acţiune precumpănitoare 

în Chestiunea îmbunătățirii calului bucovinean, este â susțirie un: 
lucru cunoscut de toată lumea. Cine nu ştie, că Bucovina înainte 
de răsboiul mondial constituia un centru de producțiune pentru 

„calul de călărie și tracţiune uşoară. Cine de asemenea nu ştie, că 
românul din Bucovina. ajunsese prin îngrijire; hrană, să aibă un 
cal de călărie foarte frumos. Dacă am fi comparat calul bucovinean . 
din 1914, transformat, sub influenţa hergheliei, cu calul bucovinean 
din trecut, constatam o mare diferență ; şi iarăși, dacă comparam 
calul moldovenesc dinainte de 1914 cu cel din Bucovina, diferenţa este foarte mare, şi cu toate acestea, matca herghelii dela Rădăuţi, 

- au format-o epele moldoveneşti. Cât de îndărăt rămăseserăm noi cu îmbunătăţirea. calului moldovenesc, e 
+ Contele Dr. IHardegg într'o conferinţă pe care a ţinut-o la Socie- 

tatea agrară ces: reg. din Viena 1898 ne afirmă următoarele despre: 
herglielia Rădăuţi. | e | | Se 

„sCalitatea ireproşabilă a produșilor dela Rădăuţi şi menţinerea 
continuă a destinațiunei sale primitive, de a servi :de herghelie 
militară, a dus lucrurile cu sine acolo, că eâ a devenit cu timpul * 
decisivă în tot ceiace priveşte chestiunca -remonţilor, şi prăsi cai - 
de sex masculin atât de excelenți, încât herghelia exercita o in= 
îluenţă însemnată, asupra instituţiunii reproducătorilor din Au-: 
stria. Fără o menire specială din Rădăuţii au devenit un factor . 
important în producțiunea 'de reproducători- pentru: cultura: ca- 
balină a țării. | | 

Și întradevăr, graţie hergheliei dela Rădăuţi, calul autohton 
din' Bucovina s'a ameliorat în- cea mai mare parte, a » i 

A 
EI 

c), Staţiunile de montă. 

, “Pentru îmbunăţăţirea cabalinelor din Bucovina, herghelia:Ră- 
dăuţi repartiza în perioade de montă armăsari prin. toate judeţele, 
formând-aşa - numitele ; „Staţiuni crariale de 'montă”.: . .: 
„... „Se aflau peste-douăzeci'staţiuni- de montă cu câte-2 —3 TEpro- 
ducători masculi la început, iar mai târziu cu câte 4—19 şi cari se 
aflau sub îngrijirea personalului. dela herghelia Rădăuţi.
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In 1907 se găseau în Bucovina următoarele stațiuni de montă, repartizate pe judeţe și unde funcționau - tipurile . de armăsari specificaţi în tabloul de mai jos 1). 

  

“Masâne fs Oradei: Doriti E engiez Harfolk ori2n'a] Lipitan Nanias rie şi! ăsoră rie şi frășară | [Bolan ea "2 (Ii fotmai -. JMolodia:. 32: a dul olnaal Rohosna.. 1 pa "2 
| Roș DIDI Me e eu 2 

| Arbora... 2 aa 3 
Dragzojestea. . 2 2, 1. 2. Jud, Gura Humor. Guaimar 2 

e Aichestie, 4-3 o 3... 3 
3. Jul. ojman -..] Coţman. --- Da 4 
E | taia m 32 2 3 Mud, Rădăuţi... Rădăuţi, — 2 La: aa | Satul Mare 1. — 3 8. 

Hliboka.. Îi 
"tr * JSt.Onufry 3 [pi 1.3 Jul Sit... Scherbontz . 1: :— Î "2 m Tereblestie 2  — 3 — 1 2 3. “GJ Starii | Tudin' ... 1. — a lut. loja | Storojineţ. 1 : — —' 4 1 d Aaa Bozanțe.. —. — 1 '— Le 2 VU So ]Iicanii noi 2  —' 4 = 13 1. dud, Surzata Costina... 1 oa 

„m UStrojestie, — =. TD dl 8 Jud. Văstăuţi. - .] Văscăuţi.. — La 
e „[Risselen,  —. — ia. 9. Jud, asta. 7 Okna...... — ii 2 

| Zastavna. Da 2 
Total...:32 : 1-:29-%6 8 18. 58. 

„ Peste 20 armăsari din herghelia. Rădăuţi se . repartizau marilor proprietari. Aceştia se aflau în grija. proprietarilor, cari rămâneau direct răspunzători de hrana și îngrijirea lor... * i In afară de aceşti armăsari pe care îi punca la dispoziţie her- ghelia Rădăuţi, Comisiunea de montă selecţiona şi armăsarii pri- 

  

1) Mitteilungen des Statschen . Landesamtes des Herzogtums Bokowina XIV. Heft, 1910. - - E - - Ii 
“Filip i Dumitrescu, — «Caii», ! ! a d „23
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vaţi -ai proprietatilor. Numărul ârmăsarilor aprobaţi varia între 
50 —100 şi. adesea chiar:trecea de una sută, RI: 

4 

d) Ezpoziţi, premii. 

Statul austriac a mai încurajat creşterea cailor şi prin orga- 
nizarea din când în când a unor expozițiuni și prin premiarea celor 
mai frumoși cai din centrele mai însemnate și anume: în regiunea 
de munte pentru caii din rasa huțană, iar în celelălte, cenire pentru 
caii provenind din rasele crescute în herghelia Rădăuţi. 

2. Numărul cailor din Bucovina înainte de 1914. 

Ultimul recensământ al animalelor din Bucovina, întocmit 
de către Statul austriac înainte de răsboiul mondial, e din .1910.. 

Atunci se aflau în Bucovina 70.041 cabaline, dintre cari 8.897 
în comunele urmbane, iar restul de 61.144: în: "comunele ' rurale. 
“Această situaţiune ne dă un procent de 12 ;3%/ populaţie cabalină 
urbană, față de 87, 2%/0 populaţie cabalină rurală. 

Pentru a putea aprecia într'o mai justă valoare importanţa 
stocului cabalin din Bucovina, vom raporta şi numărul cailor la 
suprafaţa teritoriului. Obţinem în acest caz prentu Bucovina o 
desime a populaţiunii cabaline de 7 (6,72) cai pe km. p., iar. dacă 
luăm îm considerație numai stocul cailor din comunele rurale, 
revin 6 (5,86) cai pe hm, p. 

_ Raportând şi 'stocul cabalin rural, la suprafaţa cultivabilă de 
teren, desimea cailor puşi în serviciul agriculturii se ridică la 19 
pentru sute de hectare teren: cultivabil. 

“Nu de.mai puțină importanţă e şi repartiţia stocului cabalin. 
la mia de locuitori. Pentru Bucovina înregistrăm 87 cai de mie 
de locuitori. Pe populaţiuni urbane şi rurare, revin SI, cai la mia de 
orășeni ş şi 97 cai la mia de plugari. - 

3. Caii, din Bucovina. 

„In afară” de tipurile crescute la herghelia Rădăuţi în vederea 
- ameliorării cailor autohtoni, în Bucovina se aflau două” rase prin- 
cipale : bucovineană şi haţulă. o - 

EI 

a) Rasa Ducovineană. 

„Calul Ducovinean poate fi considerat ca un foarte bun : cal de 
călărie, EI este format din unirea mai multor rase de cai, în care
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sângele oriental predomină. Calul bucovinean este un jumătate sânge. --: | i i ae a 
« Caracterele sale zootehnice se pot rezuma în chipul următor : talie 1,55 —1,60, forme corporale - mezomorie, cap cu o făptură mai mult arăbească, expresiv în privirea şi: focul ochilor săi, gât 

potrivit, corp bine făcut, membre solide, rezistente, |... | 
Murgul, roibul și vânatul sunt culorile predominante, calul bucovinean 'are niște forme elegante, temperament: viu, mişcări uşoare, EI este foarte apt pentru călărie ca şi pentru tracţiune. ușoară. Calul bucovinean este. întrebuințat în partea de nord a Moldovei la îmbunătăţirea calului autohton din această regiune. 

b) Rasa. huţulă. , 

„ Huţulul sau huţanul este tipul calului de munte. II găsim în munţii Bucovinei, cum îl găsim şi în munţii din nordul Moldo- vei, prin Suceava, Mălin, Borca, ete., ca şi în Galiţia. | 
De origină orientală. Caracterele zootehnice ale rasei huţule sunt următoarele : talia mică 1,20 —L34. m. formele corporale îndesate, „făptură brevimoriă, cap mic larg, cu un profil : drept „Sau cârn, ochii expresivi, mari, urechi mici, agere, moţ abundent, gât 'scurt, gros, coamă! stufoasă, corp desvoltat, greabăn redus, spinare scurtă, crupă largă, teșiţă; coadă stufoasă, membre solide, coate de vacă. Animale foarte vivace, foarte. rezistente, merg la trap mic, fac serviciul şi: de “tracțiuni şi de-povară...-..- - : 
In regiunea muntoasă animalele din rase huţană sunt foarte apreciate. . i i DR ae 
Rasa huţană se îmbunătăţea în Bucovina numai prin selecţiune 

şi hrană, DE E SI 
"In herghelia. dela Rădăuţi şi în, secțiunea. dela: Lucina, din regiunea muntoasă, -se găscă! 0 grupă de huţuli pertecţionaţi prin 

selecţiune. Grupa eră cât se poate de uniformă şi ca făptură cor- porală și ca talie. e | | Calul de tip huţul s'â introdus şi în 'Țara-Românească. dinainte 
de răsboiul mondial, "pe la fermele şi pepinierele : Statului,” EI: se 
aclimatizează destul de bine şi face, mai ales pe la pepiniere, un “foarte bun. serviciu. Di i 

. 

pr 

i 
ai 

In Bucovina: se ăflau şi câteva herghelii:-particulare. Printre 
cele mai de seamă eră aceia-a lui Isidor: cap. de -I anoş din: Panca.
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Aci se; creșteau: cai . de "origină orientală, destinaţi-.pentru- călărie 
şi tracțiune uşoară, Apoi baronii Kapri posedau la început patru 
“herghelii de seamă, din care a'rămas mai târziu | numai una singură, 
la:  Negostina. Avea ca:'20 iepe mame. - 

“Un alt:icreseător. pasionat, eră Gustav : Marin: din Călinești, 
a „cărei i herghelie eră. tormată din cai „de sânge oriental, 

  

      

  

  

a 
: 

“Big. 95. — apă Abrugress XI eprodicătoars î în , Panca, născută în, 1837, în Rădăuţi 
„din „Shazy a N şi Abregress XI propr. Isidor de lanoş. 

In genere hergheliile particulare din Bucovina aveau un nu- 
măr redus 'de iepe fătătoare (5 —10) şi erau în majoritatea cazurilor 
formate, din „tipul de jumătate sânge. 

, — Caii din Basarabia.: 

"Istorie.  Măsari de îmbunătăţire, 

În trecut creşterea calului nu s'a bucurat. în Basarabia de im- 
portanța pe care a avut-o „equus caballus” în Moldova, 

In timpul lui Sulzer :se mai ailau cai sălbatici, pe cari tătarii 
îi vânau şi mâncau. . 

„Dimitrie Cantemir şi Prinţul Demidoff ne afirmă că în Basa- 
rabia se găseă un mare număr de cai.
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„Zamfir Arbure în „Descrierea Basarabiei” ne Spune: .  ... „Deducând numărul cailor 345.000 de capete în total şi 170.000 
“capete cai.de muncă, „Vom aveă că hergheliile din Basarabia se compun din peste 200.000 capete. Aceste herghelii în număr de 77 principale, se află în următoarele judeţe : Chişinău 4, Hotin 6, 
“Soroca 38, Iaşi 28, Orhei 4; Bender 7, Ackerman 20. Afară de aceste 

":herghelii există pe la răzeșii și coloniştii (germani) în jud. Ismail . - 
„herghelii mici de câte 20 —60 capete. In centrul Basarabiei erau 
vestite acum 20 de ani hergheliile D-lor Vârnav, Calmusky, Ciolac, „Mililiu şi Hasnaş. “Toate aceste . herghelii acum au dispărut. 

Basarabia exportă cu toate acestea anual în Austria peste 
1.000. de cai, iar în România peste 500 —600...In „ultimul răsboi 

- ;ruso-turcesc, Basarabia a dat peste. 4.000, cai de cavalerie. 
Rasa cailor din Basarabia .nu e frumoasă ; câii nu sunt înalţi, | 

-au capul mare, picioarele groase, dar sunt din fire blânzi şi rezistenți 
“la Grum, fără a cere multă îngrijire. Preţul unui cal bun variază 

Intre: 30 —70 „ruble, Pentru: îmbunătăţirea rasei . cailor. încă dela - 
18:47 guvernul rusesc a înfiinţat grajduri. de. încrucişare, dar ele 
nu prea dau rezultate“... . .. ...... 

. . î. na 

“Spre a ne lămuri însă asupra situaţiei cabaline din Basarabia, 
precum şi de influenţa .pe care a avut-o dominaţiunea rusească - 
în această provincie românească timp de circa 100 ani din punct de . vedere al creşterii şi îmbunătăţirii cailor, este necesar 'să schițim 
în linii generale .măsurile de ordin zootehnic pe cari “Imperiul ru- 
:sesc le-a luat în această epocă. ID 

„ „Legi speciale pentru creşterea. și îmbunătăţirea. animalelor 
“domestice n'au existat în Rusia. Se proceda în mod facultativ 
în ce priveşte ameliorarea vitelor. Abia în ultimele decenii prede- 

„-cesoare răsboiului mondial. găsim unele măsuri importante, din acest punct de „vedere, a o 
In Basarabia, în timpul dominaţiunei 'ruse, se pot. distinge * 

-două epoci 'zootehnice. Prima epocă o jizăm dela ocupaţia Basara- 
biei de călre ruşi şi până la 1870 şi a doua epocă dela această dată 
şi până la răsboiul mondial din 1914. a Ie 

"In prima perioadă creşterea cailor s'a făcut în mod natural 
Şi se manifesta mai „mult dintr'o. înmulţire :a tipurilor autohtone. 

„ Acelaș lucru, însă mult mai accentuat, se constată la celelalte specii 
-de animale : bovine şi ovine. Această stare de lucruri se datoreşte 
lipsei de: îndrumare zootehnică şi suprafeţelor mari de păşuni;
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populaţia basarabeană fiind: rară, “iar cultura: cerealelor ocupa: 
relativ! suprafeţe reduse. i: 

_*  A'doua! perioadă 'e determinată de doi factori principali : : 1) In: 
mulţirea. populaţiunii, ce s'a accentuat prin. colonizarea . sudului. . 

Basarabiei cu germani, bulgari şi ruși, iar a nordului cu ucrainieni: 
refugiaţi şi 2) Infiinţarea zerastelor judeţene: : .: - 

" Inmuljirea populaţiunei. — Populaţiunea.. basarabean deve-- 
hind mai: densă, 's'a intensificat munca câmpului, luându-se” în 

cultură suprafeţe mari de teren. Ca o consecință a extinderii te-. . 
renurilor cultivabile, precum și: a: intensificării: agriculturii, ! nu. 
mărul cailor s'a mărit, iar o mare patre din vitele cornute au fost 
înlocuite la muncile câmpului prin. cai, contribuind în acest mod. 
şi mai mult'la sporirea stocului cabalin. Această afirmaţie se în-- 
temeiază pe datele statistice ale zemstvei guverniale basarabene. 
Astfel de la 1888 şi până la 1914, adică timp de 27 ani. numărul vi-- 

telor coinute mari a scăzut treptat în judeţele unde se aflau zemstve, 

reducându-se aproape la jumătate. Și anume.: în' 1888 sc găseau 
în Basarabia (în afară de judeţele Cahul și Ismail. unde nu s'a in-- 

trodus zemstva judeţeană) un număr de 735.366 capete de bovidee- 
„—tineretul până la un an mu e înglobat aci —iar-în 1911 s'au. 

„găsit în această provincie numai 455.516 capete ; ceiace însemnează: 

că numărul vitelor cornute mari a scăzut în decurs de 27 ani cu. 

379.899 capete, constituind un procent general de 38,06 %, sau 

“ anual scăderea medic eră de 1,4%. Aceiaş statistică arată în decursul. 

„celor: 27 ani aproape o dublare c'a numărului de'cai. .. * +: : 

“Sporirda numărului de! cai,-:precum: şi inobuntățirea lor s'a: 

accentuat în sudul Basarabiei, unde Statul. rusesc a împroprietărit. 

pe coloniști cu minimum 30 ha. de familie; în timp ce: românii. | 

basarabeni ce'se aflau 1 mai i la nord primeau loturi de maximum 7: | 
ha. de familie. - î. e IE 

“Coloniștii spre ai: pune în " valoară Bugeacăl,. aveau .nevoe de: 

multă forță de' tracţiuiie. La început întrebuinţau și boul, pe lângă 

cal, însă treptat-ireptat cel dintâi a fost înlocuit în cea mai inare- 

"pârte prin, cal, acesta din urmă fiind mai rentabil în lucrările. agri-- 
„cole executate de maşini şi în acelâş timp eră şi un mijloc mai rapid 

de locomoţie într”o' regiune unde lipsa de. căi îerate eră "destul de 
simțită, Da 

Inlocuirea boului prin: câl ma fost prea. uşoară, dini două mo 
tive':-erau prea puţiii cai în Basarabia şi al doilea, ci nu corespon- 

deau muncilor agricole. Deaceia'o parte dintre proprietarii mijlocii. 

și inari ş şau u procurat din Rusia: cai buni de n muncă, iar.o altă parle- 
N m. ;
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-dintre ei au început 'să înfiinţeze herghelii pentru înmulţirea. și. “îmbunătăţirea tipurilor de cai din Basarabia. Da “Ceva mai 'târziu: — cam după 10 ani —au început și micii proprietari să imite pe. marii şi mijlocaşii agricultori în ce priveşte creşterea și îmbunătăţirea calului. Ei au fost mult ajutaţi de zemstve. Statul rusesc în tot timpul dominațiunei n'a înfiinţat în Ba: -sarabia nici o instituţie zootehnică, menită să îmbunătăţească „Sau să înmulțească stocul cabalin basarabean indigen. El poseda -câteva herghelii pentru scopuri militare, Acestea aveau „filiale” în mai multe. guvernăminte, pentru a deservi necesitățile unită- ților militare regionale. Cam. 25 ani înainte de: răsboiul.mondial hergheliile Statului începuseră prin zemstve să fie 'de folos într'o măsură mai accentuată şi intereselor, populaţiunii, însă fără nici "un program zootehnic... e RI a | » “- Înfiinţarea zemstvelor.. In Basarabia eră o zemstvă gubernială . iar, în. fiecare judeţ se afla. câte o zemstvă. judeţeană: (Excepţie Cahul şi Ismail). i AO II ei Zemstva gubernială nu s'a ocupat în Basarabia cu îmbunătă- 'ţirea- animalelor.. Toată chestia zootehnică cră lăsată pe seama zemstvelor judeţene. Astfel se explică pentru ce nu exista un: plan al Zemstvei guberniale basarabene sau un plan coordonat al tuturor -zemstvelor judeţene pentru înmulţirea și îmbunătăţirea animalelor domestice,  ::.. i ai „++ Fiecare zemstvă județeană proceda, în: chestia : ameliorării vitelor după iniţiativa sa proprie şi în conformitate cu nevoile, locale. " Aa 
| Din punct de vedere zootehnic actvitiatea. principală a zem- stvelor judeţene o forma „staţiunile de montă”. Aci se aflau re- producători niasculi 'din rase ameliorate şi fiecare plugar putea 'să-şi aducă epele pentru montă, plătind o taxă. - 

„Inainte de a fi date la armăsari, iepele erau “examinate. „In fiecare an se făceă o dare de seamă despre activitatea sta- țiunilor de montă, în care se găseau şi relațiuni referitoare la: apti- tudinile reproducătorilor, la rezultatul montelor din ultimii ani, calitatea mânzilor, desvoltarea lor.. e Me Monta fiind terminată, armăsarii erau concentrați în grajdurile zemstvelor judeţene — construite anume în acest scop — sau în grajdurile Statului, dacă reproducătorii proveneau din. herghe- liile sale imilitare.. .: , . e 
Mai târziu Ministerul Agriculturii a înființat punctele agro- nomice. Aci:s'au crescut animale domestice. din toate* speciile, iar reproducătorii masculi. erau puși la' dispoziţia plugarilor. Im- 

i 

4
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portanţa punctelor agronomice creşte însă: şi mai -mult 'din punct 
de vedere al creşterii şi îmbunătăţirii vitelor, prin aceia că armăsarii 
ce se aflau înainte la staţiunile de montă sunt distribuiţi şi instalaţi 
la: aceste gospodării agricole, monta urmând să sc facă aci. 

“Nici una dintre zemstvele judeţene n'a înființat herghelii.. 
Unele au. înființat î însă câte un mic depozit pentru reproducătorii 
săi. oa tă 

In vederea. ameliorării “tipului. autohtoni, atât zemstvele,. 
cât şi marii proprietari au adus cai din Rusia sau de peste graniţă 
şi anume de rasă engleză, arabă, anglo-arabă, troteuri, Orloff și 
americani, Chirghiji, Cabardini, Trackeni,. Perşeron, Ardenezi, etc. 

In deosebi în sudul Basarabiei se constată o activitate mat 
„mare din acest punct de vedere. Numeroşi metiși din rasele germană. 

Orloit, americană, Bitiugă şi Ardeneză își fac apariţia. 
Zemstvele au lucrat. mai mult: în judeuele din “spre Nistru,. 

întrucâț atât: crescătoriile Statului, cât și aţle particularilor din 
sudul Rusiei erau mai apropiate, ş și-și puteau procura mai uşor” 
armăsarii. de valoare. 

In judeţele din spre Prut — în. deosebi. în judeţele + Cahul şi: 
Ismail, unde: n'a existat organizaţia de zemstvă — iniţiativa. Creş-- 

_terii şi îmbunătățirii cabalinelor a avut-o marii şi mijlocaşii proprie-- 
tari... îi 

La ameliorarea stocului cabalin din Basarabia ău contribuit 
între. anii: 1899—1915 reproducătorii din! următoarele rase ale 
zemstivelor şi: crescătoriilor particulare, De 

1. — Zemslva județului Chişinău a: posedat în : 

„189% ... a E 1 arm. Ardenez și 1 arm, arab. | 
1900 .....,1 pn anglo-arabi şi t 
arm, bitiug, o ' 

1913....... „3-5 ănglo- arabi şi 5 arm. englezi. | 
94 1 Ardenez, 1 troteur american, 3 anglo- 

a arabi şi 5 englezi. 

2. „—Crescăloria D- lui L. Russo în: 

1892 a e d arm,şi: 3. epe troteuri. americani. 
1907. 8", Ardenezi, 

1913 n.n... 4 24 troteuri americani, cu un: 

a: „tineret de. 40: capete: americani. : 
"1915... 2 arm, şi 25.epe Ardenezi, cu un tineret. 

„de 2 capete. ardenez.
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3: , Crescătoria Bălăvăneşti a D-nei Corsacova în : 
1904... „1 arm. şi 14 -epe troteuri americani. 1913 a. E „2 n» 4 PD "1 iapă 

engleză, 10 epe moldoveneşti și $ arm. | 
E Kirghizi. . N 

4, — Crescătoria Şoltăneşti d D-ui M. Razu în: 

1909 ..... 1 arm, şi '8 .epe Cabardini, cu un tineret de 
„13 capete Cabardini. 

1913 ... 1 arm.:şi 24 epe Cabardini.. -“ 

, 5. — Jemstoa județului Orhei în: 

“0913 „4 arm, Ardenezi şi 2, arm. englezi. : 
1914 .. ea 10 1, arm. troteur american 

Aa şi 1 cngez 

6. — Crescătoia Telişoaia a fraţilor Cristi în : 

1913 : 0: arm. şi 2 epă Ardriczi, 2 arm. troteuri 
„ati 1, americani, 1 arm. şi 7 epe troteur Orloft.- 

- 7. — Crescătoria Ghiduieni a D-lui C. Devid în: 
1913 .... “a L.arm.. şi 16. epe. englezeşti. : 

8, — Crescăloria Telenești a. D-lui Mihai Teodosiu. în : 

“1906... .:. 2 arm. și 30 epe troteuri Orioti, cu un 
„tineret de“ 40: capete “Orloff. . 

9. — Zemsiva “județului Tigina în: a: Di 

- 1899 : 4 arm: Ardenezi. 
1900 E drog Şi 2 arm. arabi. 910 i 9 i 5arm, troteuri Orloft, 3 arm. 

anglo-arabi şi 2 arm. englezi. 
"1913....:: ai. 2 arm, Ardenezi, 1 arm. troteur american, 

„6 arm, troteuri Orloff, 4 arm. anglo-arabi, 
4 arm. englezi. 

1915... 2... .: ll arm, Ardenez, 1 arm. troteur: american, 
16 arm. troteuri Orloff, 1 arm. arab, 1 arm. 

-. anglo-arab şi 7. arm. , englezi. .
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10.- — Cr escăloria Laimbrovea' ă Daiui Hofmann î în : 

"1913 îî. 2-0 0 arm şi 10 cepe: troteuri Oriott, "cu un 
a ae „tineret de 15: recapete, 

11. — Crescăloria Cârbuna a D-lui Terzi în : 

1913... -: 9'armi şi 7 cepe troteuri Orloif, „cu un tineret. 
„de 8 capete. 

| 12, zonei lit Bălji în i 

1859 ..... _10 arm. Ardenezi. | | 
1910 ..,... 1 arab, 9 arm. englezi şi 2 Trakeni.. 
902 e Lt 2,  anglo-arabi,9' atm. 
ei pistei -englezi-şi 2- arm, “Trakeni,, 

1913 ..... 6 arm. troteuri - Orlofi, 1 arm. arab, 4. 
arm. englezi și 5 arm, „ Trakeni. 

13. — Crescăloria Ciuciulea: a D-lui Buzin în : 

1018) i 3 arm, şi 30 “epe “anglo-arabe, cu un ti— 
erei de 10 capete. 

14. —  Crescătoria' Limbenii- Noi:a D- lui Leonard î în : 

1913 + îs 2 arm, şi 25 epe anglo-arabe.. -.: 
, i dz e pi | de 

"15. Zstoc jndefutui. Soroca în : 

1910... . ..; 2,arm.-şi 1. iapă. Ardenezi,, 2 .arm. tro-- 
” teuri “Orloff, 11 arm. “anglo- arabi. 

1913 10. arm. Ardenezi, 1 arm.. troteur Orlott. 

în iii.şi 9 arm, anglo-arabi, 
1914.19 “arm, Ardenezi, 13 arm.. angld-arabi 

| i -i şi “7 arm.'englezi.: 
1915 îsi  î.. 10-arm.: Ardenezi, 2 arm. arabi, 4 arm. 

Ei RS anglo-arabi şi 10 arm. englezi. 

“6, — 2 Crescăleria Nicoreli a D- lui Simanooski î în : 

1913 . - a. 2arm, şi 1-26 epe anglo-arabe.
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„17. = Crescăloria Prajila a D-lui Antonovici în : -: 
1913... Larm, şi 15 epe troteuri Orloft, 2 arm.. 

şi 26 epe / sânge englez cu diferite rase 
şi 1 arm. și 24 epe ha sânge englez cu di-. 
ferite rase. 

18. — Crescătoria Țarigrad a D-lui Demianovici î în : 

| 1005 e 85 cepe anglo- arabe Și arm: d sânge . ii englez. : 

"19. — Grescătotia Vila a D- lui Aganovici în; 
„ 

- 1913, il arm. Şi. 17 epe, anglo-arabe, , 

20. — Zeimstoă județului Ion. în: 

1859 ..... 14 arm, Ardenezi. NEI 
1910 4 arm. Ardenezi, .6. arm. „anglo-arabi şi SR : 3 arm. englezi. i 
1913 ...... 3 arm. Ardenezi, 1 arm. troicur “Orloir 

Si şi 6 arm. anglo-arabi. 
1914... . :li arm, * Ardenez,':2, arm.; troteuri Orlofi, 

| ă arm. „anglo-arabi, „Şi.6 arm.: “englezi. 

a. „— Crescălonia Cobdlceni a D- lui Flondor î în: 

1913 a 6 armuişi 20. epe engleze, 

22. 2 Crescătoria ' Romancăuţi a D-lui Cr upenski în : e 
. 1913 iu MIR 1 arrai-şi 2 „epe engleze. 

van. 

„23. „= Grescătoria Volcinej. a D- lui „Flondor în: : 
1913 ie Larm, şi d cpeengleze, 1 arm. și 10 epe 1, 

sânge englezesc cu diferite rase, 

"04, > Crescătoria Mihătăşeni a D-lui! "Demianovici în: 

"1913 i Varm. şi 10 cpe "ha sânge: “englezesti” cu di- 
o „ferite, rase, 

25, — = Creseătoriă, Tresieni a D- lui Cazimir î în: 

198 9 arm. “și 16. epe Ardeneze,
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26. :— Zemstva județului Cetatea. Albă în: 

1908: iat : 2" arme anglo-arabi şi 2 arm. Al :'sânge 
a, De ! englez. : 
1909 -:: „ui. 2+arm. troteuri Orloti, 2 arm. anglo- 

" arabi şi 2 arm. !/, sânge englez. 
190 ......3 arm. Ardenezi, 3 arm. troteuri Orloff,. | 
im 2'arm, anglo-arabi" şi 8" arm. '1/,. sânge- 

DEE IE CI N E e oa ae englez. . ” e 
MIL... 4 arm, Ardenezi, 5 arm. troteuri "Orloft,. 

„L-arm. anglo-arab şi 3 arm. 1/, sânge englez. 
1912 ... SE AA arm, Ardenezi, : :2. arm. „ troteuri „Orloii” 

| și 1 arm. 17. sânge englez. 
1913 . „i: ::6'arm. Ardenezi, 3 arm. troteuri Orloff şi. 

1 arm. 1/, sânge englez. : 
1914 ..... G'arm: Ardenezi și. 2' arm. troteuri Orlofi.. 

, „Chiar în. timpul rășboiului mondial şi după încetarea ostilităţi-. 
lor a! continuat în''uriele': regiuni îmbunătăţirea cabalinelor! prin. 
xeproducători din rase, perfecționate. „Dărm în continuare această. 
activitate pentru: anii 1916 1919, - - 

1.:-- Zemstva degli Chişinău î în 

ai "1 arm,: Ardenez, 3 arm. aug arabi şi. 
tr AT, englezi, 

19... "Tarm. Ardenez, 1. arm. 'troteur! american şi - 
ni: arm englezi, -i EI Lat: 

2 C rescăioria- Micăuţi a D- ui Li „Russo, în : 

1919 A +2 arm, Şi 1: :epă. Ardeneză, 2 arm. _Şi.26 epe: 
- „troteuri americane. 

3, _G rescătoriă Baălăbăneşti. a D-nei Coisacova î în: 

- 1919 aa ii 2 arm. si 16 ope troteuri Orloii, - 
pati i 
paie ri „ 

d. —.Gr rescătoria Șoltănești a; D-lui, ML. „Razu în: 

. 1917, n ua, 1: arm. şi: 13 „epe Cabardin. 

5. _ Zemnstoa jundeţurui” Orhei în : 

1917... „„.„ 2,arm, .troteur Orloff şi 3 arm. englezi. . 
1919 ... RI , 9 arm. Ardenezi,. 1 arm. troteur! american. 

“şi 1: troteur . Orloii, ! | „ip
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6. — Zernstva judeţului Tighina în : 

1917... 1 arm. troteur american, 14. arm.  tro- 
„- teuri Orloff, dar, arab, 1 arm. şi 1. iapă 

anglo- arabă, i arm. englezi. 
1 

7. „= Zemstoa județului Bai, 

1917 LL arm.. arab. A ara. “englezi şi 5 armăsari 
Trakeni. : 

8. — Crescătoria Ciuciulea 'a D-lui Buzin în: 

1919 mia . E Li -arm.. şi: 12 cpe anglo-arabe. 

9. _c rescătoria Pâriota., a. D- lui, Ciolac în: 

1919 .. e 7 arm, Ardenezi, 2 arm. şi 10 epe' troteuri 
„americani. şi 3 arm. 1/0 sânge englez, cu 
-un tineret de troteuri în număr de 15 capete. 

10, — Zemslva 'jude[ului Soroca În 

97 i ii S-arm. şi 1. capă Arăeneză, -1 arm. troteur 
ea “american, '2: arm. troteur. Orloft,-5 arm. 

arabi, 11 arm: „ anglo-arabi şi d arm. en- 
, "glezi. : 

919 n. 1 arm. Ardenez, 1 troteur american, 1 
|  troteur. Orlotf, 1,arm. arab şi 1 arm. anglo- 

arab. 

: n! LI, — Zersiva a judehului Celalea aibă în : 
i 

1017 , d „16. arm. “troieuri Orloif şi 1 arm. englez. | 
1919 .... . larm. Ardenez, 8 arm. troteuri Orloft 

«Și 1 arm. „englez. 

19.2. > Punelul „Agronomic Cazangie- În 

1919 Pa 1 arm, troteur american. 
IERI i 

13. — - Grescătoria Chirgana, a D- lui Crani î în : 

aro : îi : 1arm.. troteur 'american,;' 10 -epe Kirghize; 
i Darmeşi 12: epej: “sânge englez, cu: un 

- tineret %, sânge englez în număr de 24 capete:
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M. — Crescătoria Roşia a:D-lui' Tulceahu- în : 

1919: i î 2 arm. :şi:19 epe tioteuri Orloff, '1'-arm.. 
"Cabardin Şi 3 epe englezeşti, 

15. — Cresătoria Trieşti a D- lui 1. Cricopol î în : 

„1919 a 9'arm, şi 5 ope trotcuiri americani și2 arm. 
Mato uta şi 32 epe 5 sânge e englez, | ă 

16.:.— Creseătoria Toceni, : Vadul lui i „Isac şi Goleşlia a: 
“n ajilor Atanasiu î în: 

1919 .... îsi..." 2 arm. troteuri americani şi 28 epe V, sânge 
englez, cu un tineret metis troteur american 
X englez în număr de 12 capete. 

7. 7 Crestlorii Castagălia. D-lui Catriţă în: 

1919: tai 2: arm: Şi '77.cpe'% sânge englez, 

i — cn Sadic a D-lui “Pâneu Căltie în i | 

1919. -. ae 1: arm. şi :12 epe troteuri americani . cu un 
«tineret compus. din 12 capete, 

8, - —  Creseătoria Pelinei- Moldovan a D- lui Si. Burl î în: 
HERRII 

  

“tineret: „compus din 18 capete. 

20. — Crescătoria D. lui Nic, Ghilis în : 

199... pu a: arm. și, 12 epe troteuri americani cu un 
e " tineret compuis din, 12 capete. uz 

DL IRI i pi 
LR: 

21. —  Crescăitoria jrajilor Tulceanu din jud. Ismail în: 

1919... i: 3:arm. şii17. epe: troteuri Orloii cu un. 
| tineret compus din 23 capete. 

„ii 

Situaţia destul de infloritoară dia punct de verere zootehnic . 
ce se manifesta' în Basarabia ; până în 1914 şi chiar încă un an după. 

“ începerea răsboiului: mondial -— Basarabia fiind ferită de ravagiile 
răsboiului — se întrerupe . în. cea mai mare parte începând din 
1916, dată când. şi: trupele ruseşti încep să treacă prin Basarabia 

1 arm. Şi 5 epe. -troteuri americani cu un...
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spre frontul românesc; numărul crescătorilor''se reduce '. simţitor, 
astiel că în 1917 nu semnalămi reproducători din rase perfecţionate 
decât la o singură crescătoiie' particulară şi la 5 zemstve, având 
un total de 85armăsari și 15 cepe. : e i 

__ In 1918 situaţia se înrăutățește, căci nu găsim armăsari de 
elită. decât la Zemstva Chişinău, în număr de 9 capete... 

După revoluţia rusească şi ordinea pusă în Basarabia în urma 
“alipirii acestei provincii româneşti. la . Vechiul Regat, . numărul 
crescătorilor de cai crește din' nou. „La 1919 semnalăm prezenţa 
reproducătorilor din rase perfecţionate la-12” crescătorii particulare, 
la un punct agronomie și Ia 1 zemstve. Numirul total. se.ridică la 
70 armăsari, 297 cepe și 116 capete tineret, | 

x . 

RR 
î.. . Ii - A 

Intervenţia indirectă a Statului: rus 'a'-contribuiit într”o largă 
măsură la - creşterea şi îmbunătăţirea cailor. Ea: consta —ca şi 
în celelalte guverntiminte ruseşti — din următoarele măsuri. - -. - 
La începutul fiecărui an bugetar guvernul rus cerea zeinstvelor 

să comunice stimele prevăzute pentru scopurile zootehnice. : După 
aflarea sumelor, Guvernul acorda zemstvelor “din bugetul său o 

“sumă de bani, -egală! cu suma prevăzută în bugetul fiecărei zemstve. 
Astfel fiecare zemstvă își îndeplinea separat nevoile sale zootehnice. 
Această situaţie datează însă numai dela: 1870. :: mt 

„* Zemstvele cu'concursul Statului au organizat şi expoziţiuni de 
animale; Acestea 'erau judeţene Sau regionale, ce ctiprindeai mai 
multe judeţe. Astfel zemstvele judeţelor : Bălţi, Hotin şi 'Soroca au avut o expoziţie comună în orașul Bălți în 1909.și 191, la Hotin 
în 1911 şi la Soroca în 1910. Zemstva judeţului Tighina a organizat 
în 1910 0 expoziţie a tineretului: ce descindea din: armăsarii puşi 
la dispoziţia: plugarilor de: către. zemstvă. aia ! 

„ Zemstva gubernială. împreună cu: zemstvele judeţene 'a: orga-. 
nizat în 1903 Expoziţia basarabeană din Chişinău, 
i La expoziţiuni - reprezentanţii guvernului central + împreună 
cu aceia, ai zemstvelor distribuiau certificate, menţiuni onorabile, medalii de aur, argint, bronz şi premii în bani dela: 5 —100 ruble. 

In ajunul revoluţiei, Imperiul rusesc luase “unele imăsuri de 
ordin zootehnic; menite a da un impuls ameliorării animalelor 
“domestice, “Măsurile prevăzute şi aplicate de Ministerul de-'Agri- 
cultură. rus erau următoarele : | a 

€ - 
a , 

- 2 pi ai HR) 

-î "di —Intreținerea asi îi i ti ej 
a) Patru specialişti de creșterea vitelor mari; ..:. îi:
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-1b) 'Şease. specialiști . pentru: ramurile mici -de zootehnie; : -:. 
:c): Opt. specialiști. pentru. sericicultură şi ':apicultură;. : ara 1...) Cinci: specialiști pentru: lăptării şi frigorifere;- .: : i, 

e). 366 instructori în toate ramurile zootehniei,'afară de. pis- 
eicultură pr REED OC PE Doe INN DEI IRI atu 

Î) O staţiune 'zootehnică: centrală. şi . secțiunii 'regionale ;-::::- 
„i:i::9): Ferme. de! vite de rasă- pentru experienţă ;:. - di 
.5*:h) Laboratorii pentru lăptării;. Die mii 
; tu i) .Şeoli.'şi: cursuri: de lăptării pietei e cot 
1-i;13)'O stupărie model; demonstrativă şi transportâtivă ; | «...: 

” e) Pepiniere centrale: de. duzi; îi er 
t. . Pa 
ei A IE 

' pi 

2. — Ajutor : | o 
a) Zemstvelor, societăţilor și persoanelor particulare pentru 

« întreţinerea școlilor. de, lăptărie; ...:; i i 
0) Societăților şi. persoanelor. particulare pentru întreţinerea 

instructorilor de creşterea vitelor, apicultură, sericicultură şi lăptării ; 
i. .€). Pentru; prepararea profcsorilor în vederea: predării zooteh- 
niei în.diferite școli; ..... pi a DI 

„ d) Pentru; prepararea „'prăctică „i. persoanelor. pentru activi- 

pe 

tatea . lor-.zootehnică în calitate de instructori; 
„€) Zemstvelor, „şi, societăţilor pentru întreţinerea .. fermelor 

de vite de rasă şi laboratoarelor, de lăptărie;.... sa i, 
a :./); Zemstvelor şi societăţilor pentru întreţinerea instructorilor ; 
"i... 9) Zemstvelor și societăţilor. mari de gospădărie rurală, precum 

şi .. gospodăriilor particulare . pentru organizarea .,pepinierelor:, de 
vite; de.diferite specii şi rase și de păsări, şi pentru lărgirea pepinic- 
rilor, existente şi. importarea reproducătorilor. excelenți ;din străi- 
nătate,, necesari :acestor.; gospodării ; ... pi 

-h) Uniunilor particulare. de' control, zootehnice ; a a 
„i 2i), Zemsbvelor,; şi. : societăţilor . pentru: întreţinerea : prisăcilor 
experimentale; ;.,.:.;: pu a 2 ]) Societăților zootehnice. pentru desvoliarea afacerilor lor 
şi: în special societăților. de:fabricaţiunea :untului; . ;. NR 
„44.1) Organizării, expoziţiunilor zootehnice , şi secţiuniloi:. zootel- 

« : 1 ' 

nice la expoziţiunile generale. ia 
citați 

Pg i 1 Mie i 

îmi Be Organza: i i E 

poti ae 

  

a) Consfătuiri privitoare la cultura"! plantelor alimentare ;. - 
_b) Distribuirea gratuită a seminţei celulare crescătorilor gân- 

dacilor de mătase;;- :..:. NR
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c) Trimiterea: specialiştilor zootehnici în streinătate ; 
d) Demonstrarea hranei şi. uciderea: model -a. gândacilor de 

mătase; 

e) Vânzarea gogoşilor; 
/) Eliberarea gratuită a aparatelor. Şi lucrărilor de specialitate 

instructorilor, specialiştilor . zootehnici “şi învăţătorilor, cari au 
„ ascultat cursurile de apicultură și sericicultură. 

Un întreg program zootehnic, însă care n'a putut să dea roa- 
„dele aşteptate din cauza „revoluţiei ruseşti, care niu. numai că a 

oprit evoluţia progresului zootehnic, dar a nimicit chiar. şi O mare * 
“parte a începuturilor frumoase ce se obținuseră până la acea -dată, 
căci armata rusă bolşevizată;: părăsind frontul, a distrus tot ce a. 
întâlnit în cale ; în special au suferit gospodăriile marilor proprietari, 
unde „se: aflau de fapt şi cabalinele cele mai frumoase. - 

+ 

* + 

2. Namărul cailor din Basarabia. 

După C: Filipescu” şi Eugeniu“ Giurgea TE numărul cailor în 
Basarabia repartizat pe judeţe „după nişte date mai vechi. îm. 
preună cu acela adus de coloniștii bulgari şi germani, era : 

: sii i 

1) Jud. Hotin Ra „12. 135 capete.“ aaa 
2) m Soroca. . epoci: 
3) Bălţi. | ai 7988 

4)  Orhei-: . . . . . 10.182 n 
15) Chişinău. 9324 | 
6)» Tighina .. . 10.000, 
7) „m Cetatea Albă. .. 13500. „ 

8) Coloniștii bulgari . 4.000 
9) Coloniștii germani . Si 087 

Total . . .... 89. .798. capele, 

„Intre. : anii i 1895 1896, Basarabia | număra un „total. de. circa 
106, 500 cabaline. Cele mai multe capete. se aflau în jud. , Cetatea 
Albă (25.000), venea mult în urmă jud. Tighina cu 14.000 capete | 
şi. apoi jud. Hotin „cu 7.000. i 

1) Basarabia, 1919. : 

Filip şi Dumitrescu. — «Caiţe. . . 
, 3



  

39... i 

Repartizând numărul câilor.pe diferite categorii de gospodării agricole, Filipescu și Giurgea ajunge. la următoarele rezultate... 
“Un  calgăsim la 7,200 din gospodăriile țărănești Dasarabene: 
Za Ci mia 8229o nn, 
3. IE A - >: 9,29% : PRI . AR ELE - . EX DR . m GB 

ar 6-8, n. E 0,7% > n A oa . : pia ni PESteS cai n 099 
  „fără cai! >. sa: 43;3% » i . ..: 

ae 
Daia LE a Ti i 

„* * Numărul cailor în:1914 se ridică la. 163.800 :capete; ceiace.re- - venea la :21 :cai pentru -suta:de locuitori.i In perioada :191:1—1916: stocul. cabalin a:cresciut: în Basarabia; ajungând în 1916 la 502,859. capete. «ct je e 
% . 

x * 

„.3.:Tiparile de cai, din, Basarabia. 
Majoritatea cailor din Basarabia e reprezentată de calul primi-. iv, autohton, denumit și „calul moldovenesc”. EI, este așemănător cu cel din Moldova. 
Prof. Dr. G. K: Constantiniescu 1) ne afirmă. că populaţia. cabalină autohtonă. formează o singură râsă locală cu mai multe varietăţi, din care cea mai însemnată şi numeroasă este varietatea moldovenească, ce se întinde în Moldova, Basarabia şi alte regiuni ale Țării româneşti, Di 
Din cauza ocupaţiei ruseşti, cât şi din cauza situaţiei geogra- „fice şi a altor factori, numeroşi indivizi din varietatea moldovenească din Basarabia se : deosebesc puţin. de cea din Moldova, ceiace ne face să distingem un tip basarabean autohton pe lângă tipul mol- dovenesc propriu zis din Moldova. Deosebirea! se, datoreşte în mare parte originii acestei Varietăţi şi din acest punci de vedere Prof, Constantinescu: ne-a' adus 0 prețioasă contribuţie. 

„Origina calului moldovenesc este astfel înfăţişată de Prof, Constantinescu: în volumul -,Ma terialul zootehnic: din Basarabia. “Autorii cari s'au 'Ocupaț iai îni: detaliu cui descrierea calului - miold6venesc' afirmă :cu “drept cuvânt :că'se disting între “ei două . lipuri şi anume: 1) Unul cu capul mic, cu' faţa scurtă şi profilul 
În OO 

1) Materialul 'zootehnie din Basarabia. ” a.
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drept sau uşor.concav (camus), ca şi-caii arăbeşti şi 2). Altul cu capul 
„mai mare, mai grosolan, cu faţa lungă și profilul convex: (buscat).. 
'Observaţiunea ! aceasta este - foarte justă, însă explicaţiile. şi in- 
terpretările ce s'au dat până acum nu sunt îndestulătoare. Și fiindcă 

"această chestiune este foarte interesantă: şi sc referă la un cadru. 
„mai larg decât acela al cailor din Basarabia, căci este vorba de 
calul românese autohton, al cărui! reprezentant .cel mai tipic. este 
ealul moldovenesc, 'voi profita: de această! ocaziune ca să-mi. spun! 
părerea asupra originii acestui cal, 'căutând' să mă rezum cât: voi 
putea mai mult. Pentru a înţelege lucrurile mai bine este nevoe 
să ne ridicăm puţin înapoi cu consideraţiile noastre până la caii: 
sălbateci, o - A a 

„Intre caii sălbatici din cari au derivat actualele rase domes- 
tice, se disting de-o parte caii sălbaleci - grei, cari au trăit în 
Nord-Vestul Europei şi din cari au derivat rasele grele de povară 
zise occidentale iar de altă parte caii.sălbateci din cari- au derivat . 
rasele ușoare; zise orientale. Caii grei nu ne interesează aici. Voi. 
aminti numai că resturile lor au fost sțudiate în deosebi de Nehring, 
care a coroborat toate fosilele găsite în diferite ţări apusene şi a 
stabilit că aparţin “unei singure, forme, — aceea a calului diluvial 
care a trăit în quatenar: şi a fost contimporan cu omul primitiv 
al cavernelor din vârsta paleolitică. Acest cal diluvial este consi 
„derat ca strămoșul cailor grei domestici, cari alcătuesc. la un loc 
grupa numită equus robustus sau „cai cu sânge rece”, şi cari, după 
cum se ştie, sunt grupaţi toţi în Nord-Vestul Europei, de unde îi 

“importă- răsăritenii cari. doresc un cal mai greu. Patria acestui . 
cal a fost regiunea păduroasă a Europei, din care cl ma icșit să se 
răspândească, mai departe, căci numai aici găsesc condiţiile de 
umiditate reclamate de.organizmul' lui voluminos şi limfatic. De 

"aceea se mai numește şi cat de pădure. „Calul diluvial a trăit sub 
formă sălbatecă până în timpurile istorice, “alături de calul do- 
mestic derivat 'din el, însă se împuţinase deja foarte mult. către 
vărsta neolitică, :în care aproape.nu se'mai găsesc resturi. :delă el. 
-. Mai târziu apare în. Europa câlul. ușor oriental, venit dinspre 
Răsărit, ale cărui -urme fosile s'au găsit în straturile din vârsta bron- 
zului până în mijlocul Europei. Aceşti cai au fost:descrişi de Studer, 
după „resturile rămase :dela locuitorii palafitelor. din--Elveţia, sub 

„. numele: de . cquus orientalis. Este - calul uşor, : „calul. cu; sânge 

„Pe când însă asupra cailor. grei din Nord-Vestul Europei 
“există mai mult sau mai puţin un. acord între, specialişti, mai ales 

- dela lucrările lui. Nehring,: în ;senzul:că ei. derivă. dintr'o singură 

. pr
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formă sălbatecă; nu'există acelaş acord asupra formelor de origine 
ale: cailor: orientali. .- :. -..-.. Daia E i ape 
+: asCei mai mulţi“ autori 'socotesc că patria de origine. a cailor 

orientali -- este ; în:: stepele : Asiei . de; unde : a.venit în . Europa- şi 
că: ei. provin din calul: sălbatec numit, equus.- . Przeualskii, care 
trăeşte: şi astăzi: ca atare în Asia, unde a fost: descoperit în anul 
1879, de colonelul rus :Przewalski, al cărui nume îl;-poartă. - (Equus. 
Przewâlskii este acelaș cal descris de naturalistul. Pallas sub ! nu- 
mele. de equus ferus). [&: de statură mică: (talia 

ti 1 
„£ 

    
  

      

ati % 

dă 
. i ; [E | 7 pă eter, i 
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ia E a a e i Equus Przewalsky, După Simonoli şi Moerder, , -P) EA pa zii bai Iau i: ta 

tii Taia ei fiere 

mare, cu faţa:: lungă şi profilul uşor “convex, urechile 'scurte;: coama: „scurtă şi dirijată în sus, fără 'nioţ, coada cu păr puţin'la:ipartea su- perioară; coloareă ' gălbue-roşeată; coama, coada: şi extremităţile „mai: închise, dungă -de măgar. pe 'spinare şi dungi zebrate la ja- rele.. Am văzutiaceşti! cai în diferite. grădini zoologice diri- străină-. : tate,“ unde'-a fost importat :pentru studii.: Majoritatea autorilor - afirmă că el este singura formă din care derivă toate rasele actuale de cai 'uşori: de-origine 'orientală. "i i, 
“in realitate însă mai cunoaștem, afară de equus Przewalskii, încă 'o-altă' formă de! cal sălbatec şi 'anume tarpanul, carea trăit. 

1:30.m.), au. caput .



în' Sudul Rusiei și pe care Antonius 5) îl numeşte equus Gmelini, 
în onoarea autorului rus Gmelin, care l-a descris cel dintâi.2) Este 
adevărat că cei mai mulţi autori sunt de părere că din tarpan ma 
derivat nici o rasă domestică și că el nu este altceva decât nn fost 
cal domestic sălbăticit, cum sunt, de pildă, caii: sălbăticiţi: din Ame- 
rica, unde la intrarea Europenilor nu existau cai de loc, iar azi există 
şi caii 'sălbateci. Duerst crede că ar fi provenind din cai sălbătăciţi. 
dela Sciţi, cari au trăit odinioară: prin aceste locuri: Totuși în tim- 
pul din urmă Adamelz și în special elevul său, Antonius, au relevat 
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Fig, 97.— Hemionul. După Sfmonolt şi Moerder. 

1 
sr 

importanţa. tarpanului: în, provenienţă „raselor de cai domestici, 
susținând că o mare parte din actualii cai ușori orientali nu derivă 
din equus Przewalskii, ci, din tarpan, deși de fapt este foarte greu 
a, face, totdeauna. 0. diferenţă hotărâtă. între, rasele : provenite, din 
tarpan şi cele provenite din equus. Przewalskii. Antonius explică 
e oo e   ij a aa pi 

1.0. ANTOXIUS: Stammesgeschichte der, Haustiere, 1922. | | 
2) Mai există şi 'o a treia formă de cai sălbateci, eguus hemiontis, aşa zisul ju- 

mătate măgar (Halbesel. poluosolm) care însă nu poate veni în consideraţie Ia origina 
cailor domestici, - DI A E RR Pi 

LL E Mi
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că tarpanul nu este un cal sălbăticit, pentrucă: are. coama. dirijată; în sus că la caii sălbateci, pe când la caii sălbătăticiți coama cade înijos, .. o. si A a 
;sTarpanul este caracterizat : prin forme. mai fine decât. equus Przewalslii, este. mai: nobil. în senz .hipologic, are. picioarele, mai, subțiri şi mai înalte și: în . primul rând este. caracterizat 'printr'un. * cap mai” uşor, cu: ja[a. scurtă, - cu un profil drept 'sau - chiar.. UŞor. concav: Acest 'din urmă: caracter. este. esențial și stabilește: deose= 

ri i i, RI ia 
1. 

  i i - Some 

Fig. 98, — Tarpanul, după Simonoff şi Moerder. 

birea cea mai interesantă “între tarpan şi equus Przewalskii; care am. văzut că are capul mai greu, fața mai lungă şi profiliul uşor 

nu „„Tarpanul a irăit ca animal sălbatec până în timpurile noastre, fiind stâipit de! om prin vânători.” După descrierea lui! Antonius în 1870 mai trăia încă o iapă tarpană în Sudul Rusici; ca se aso- ciase la herghelia domestică a crescătorului Durilin, a fost bătută de armăsari din această lierghelic, a produs trei mânji, dar în urmă "a dispărut iarăşi cu ultimul ei mânz şi-a fost ucișă într'o vânătoare la. Crăciunul '.rusesc din 1879. | e
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>„Cantemir descrie şi el nişte cai 'sălbateci, cari cu imultă -pro- 
babilitate sunt tarpani, deși din descripţia lui nu se pot irage 
concluzii sigure : „Aproape de hotarele Basarabiti — spune .Can- 
lemir — se găsesc herghelii mari de cai sălbateci, cari nu 'se' deose-- 
besc cu: nimic de cei domestici; decât numai că sunt puţin :mai 
mici şi cu copitele late mai bine de o palmă, însă rotunde şi foarte 
„vârtoase. Pe aceştia: de obicei îi vânează tătarii bucegeni și. îi în- 
vaţă ori la ospeţe, ori la slujba casei. Căci spre toamnă, când tot 
ţinutul este -inundat de ploi necontenite și transformate în bălți, 

ei fixează '0 zi şi uniloc de adunare şi. îndată umplu toţi câmpii 
dimprejur de chiot şi de strigăte. Caii auzind strigătul fug împrăş-: 
tiaţi încoace şi încolo peste câmpii cari .răsună pretutindeni şi, 
negăsind, nicăeri -un loc:fără huct, se strâng în mijlocul unui şes. 
băltos ce-i zic „gioller”. Aici fiind împiedicaţi să fugă din pricina 
'copitelor late și vârâţi în glod sunt.loviţi: de tătari “cu suliți și cu. 
săgeți. O parte dintr'înşii sunt: prinşi vii, o. parte cad: în mâinile. 
lor ucişi,-pe cari apoi şi-i: împart între dânşii după place. 
 „Leagănul tarpanului: âr fiaşa “dar îi 'Tegiunile pontice,: pe: 

lângă Marea Neagră, prin locurile! populate odinioară. de “Sciţi. 
Calul scitic era după Antonius, de tip tarpan şi de aci s'a răspândit 
în Sudul Europei, unde îl găsim reprezentat prin calul tracic, care. 
e un cal uşor, cu faţa scurtă, a 
Nu se ştie unde ar fi:fost: domesticit tarpanul, dar el a: fost 
“după părerea lui Antonius: foarte: răspândit în Europa de. mijloc 

„Şi “de Răsărit, ca' şi în Sud-Vestul “Asiei şi ' Nord-Vestul:: Afrieci. 
Rasa. arabă, vechiul cal persic, vechiul cal 'scitic şi. tracic aparţin 
acestui tip 'cu capul uşor, faţa 'sctirtă şi profilul: drept sau' concav. 
Este calul popoarelor: arienc, calul arian, pe care 'aceste: popoare: 
l-au dus cu ele în Asia Mică şi de aici:îni Africa şi prin indo-germani 
a fost dus și în Vestul Europei. Antonius îl numeşte calul deşerlu- 
Or 

î Astfel, cel dintâi. cal' uşor care: apare:în Europa în: vâtsta 
„bronzului este, după părerea lui Antonius, de tip tarpan, formând 
“aici populaţia 'cea mai veche de cai. uşori europeni, peste 'care' a 
venit apoi mai. târziu tipul mongol derivat din equus Przewalskii. 
“Equus orientalis al autorilor mai vechi provine deci, după părerea 
lui-Antonius,. din tarpan. ..- .: a ae 
„Rezultă prin urmare din aceste consideraţii 'că equus Prze- 
walskiinu este singura formă. de -origine a. cailor uşori 'orientali, 

„ei ei derivă și din tarpan, care a trăit foarte aproape de ţara noas- 
“tră, în coasta Moldovei, după cum pare că rezultă din afirmaţiile 
lui Cantemir. ae e



376 i. 

„Tipul acesta al'iarpanului este. vechiul tip al calului moldove= ESC, iii i a a RE e Equus. Przewalskii este “tipul: de -origine, al .cailor ușori cu capul mai: greu, faţa lungă și profilul. convex. Este calul mongol, venit din: Asia în Europă; unde. a apărut în urma tarpanului, po-" pulând stepele rămase. după topirea ghețarilor. diluviali. Antonius „ÎI numește calul stepelor. După perioada stepei diluviale, paralel cu extensiunea.pădurilor şi reiragerea. stepelor spre Răsărit, s'a retras și el, reîntorcându-se în Asia şi întârziind;probalil, cum spune - Antonius, ceva mai mult prin părţile Ungariei de 'azi. Tipul de. cal " mongol domeștie descris sub acest nume de Pietrement şi diferiţi alţi autori:este derivat: din acest equus Przewalskii şi are ca patrie Mongolia, de unde; s'a: răspândit în Asia şi în Europa. Este un cal foarte, bun de: cavalerie, care, după cum spune Duersi, a făcut | faima vechilor cai mongoli în sec. XIII şi XIV, pe „când .aceștia alcătuiau. un mare. imperiu delă Amur până la: Nipru şi făcuseră tributari lor.mulţi. regi şi împărați din Vestul Europei şi. chiar pe Papa dela Roma. Caii hunilor şi ungurilor aparţin acestui tip. Prin dominaţia mongolilor asupra slavilor el a trecut. şi în posesia acestui popor. În chipul acesta calul mongol s'a amestecat cu caii de tip tarpan, dând naștere :la. diferite rase..: ae cui i „Caii de stepă rusești sau caii tătăreşti (Kirghiz,: IKalmuk, "bașkir, kaşgarși larabair, de Don şi de Zabaical) reprezintă după Ruteşov 1) tipul mongol, însă. după Antonius: caii kirghizi, kalmuci . Şi turcomani sunt rezultați din. încrucișarea între tipul: mongol şi tarpan, ceeace:€e mai just, căci printre ci se găsesc. exemplare. cu tip foarte pronunţat tarpanic,: după cum se vede din figurile. tra- -tatului: lui: Simonov şi: M order (predomină însă mongolul).. . ...:. tii. Adevăratul. cal moldovenesc. esle: deci un: cal .de: tip. tarpanic, uncal fin, uşor, uscat, foarte nobil, cu capul mic şi plih de expresie. Aceasta este elementul cel mai vechi din regiunile noastre, este calul. moldovenese de. tip vechiu, calul  sciti€ şi tracic, pe care:l-am "MOş- ienit, dela. străbuni,. pe. care-l întâlnim pe columna lui Traian, pe care pictorii când au voit să reprezinte. cai româneşti l-au redat ca tipe: oi a tt mi ! n “> Peste el s'a suprapus 

1, 
pa p 

, tipul mongol, venit în Moldova din „două direcţii : de-o parte din spre Carpaţi prin -caii . din Transilvania şi. chiar prin caii de. munte, . cari sunt încă foarte puţin .studiaţi „"1a.noi,: dar cari: au caractere. de tip. Przewalskii (caii -din Bisoca, 

. . — Ti PN oa 
1).P. KULEșuVv: Cali, 1892 (în ruseşte). 

> -
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huţuli, etc.) şi pe de altă parte din spre Răsărit prin calul tătărese. 
în.care predomină tipul mongolic. î a _ 
In chipul acesta s'a format calul moldovenesc de tip mai nou, - 

„care prezintă şi caractere de cel mongol, dar în hergheliile mai ves= 
tite 'au predominat totdeauna caii . vechiului” tip moldovenesc, - 
care este și mai estetic și pe care moldoveanul, iubitor de frumos, 
l-a .preferit totdeauna. . iii Ea 
"ssIn Moldova vechiului regat numărul exemplarelor de tip ve-. 
chiu este mai mare. In Basarabia, din numeroasele observaţii pe - 
care le-am făcut în tot cuprinsul provinciei, am căpătat impresia 
că predomină tipul mongol cu capul niare şi această impresie. de- 
vine mai categorică cu cât ne scoborâm din Nord în.spre Sud. 
Exemplare mai multe de tip vechiu. am văzut în jud. Bălți şi So-. 
roca, dar şi aici destul de rare. a o - 

„In general se poate spune că în Basarabia calul moldovenesc 
se întinde ca arie. geografică peste toată regiunea podișului, adică, 
în partea de Nord şi în centru, dar 'este mai numeros în regiunea 
centrală, în codrul basarabean, unde moldovenii; mai compacţi 
şi ei ca populaţie, i-au rămas mai credincioși şi unde creşterea . . 
animalelor e mai neglijată din cauza că specialitatea principală 
este aici producţia fructelor. In acelaş timp am găsit tot în.centru 
și cei mai mulți. cai degeneraţi, asemănându-sc sub acest raport 
mai mult cu caii din Moldova vechiului regat, pe când în regiu- 
nea de Nord am văzut exemplare de calitate mai bună. In regiunea 

„stepei de Sud caii moldoveneşti sunt mult mai rari. , 
“ In afară de calul moldovenesc, avem în Basarabia dintre 

caii ușori : rasa arabă, anglo-arabă, pur sânge şi jumălale sânge: 
eng-ez şi tipul coloniştilor bulgari din sudul Basarabiei. * x 
„Rasa arabă o găsim la Zemstva. judeţului Chişinău “în 1899, - 

apoi la Zemstva jud. Tighina, la Zemstva jud. Bălţi și la Zemstva: 
jud. - Soroca. Numărul reproducătorilor a fost redus şi a contri- 
buit la ameliorarea tipului autohton. E 

Rasa angio-arabă se întâlneşte în Basarabia la 1892 în. jud. - 
Hotin. In urmă 'se răspândește la numeroși crescători, datorită - 

“în mare parte zemstvelor,. cari au avut reproducători! masculi - 
din această rasă... .. Na a e: 
„-” Purul sânge engiez e adus 'cam în acelaş timp cu anglo-arabul 
în vederea 'formării unui cal mai uşor şi cu o talie mai mare. Se 
află din 1899 atât la Zemstve, cât şi la diverşi particulari, J umătățile 
şi irei sferturile de sânge sunt însă mai numeroase. EI 

"- Calut bulgăresc sau „lipul co?oniştilor bulgari”? se află în sudul 
Basarabiei. El se aseamănă cu calul dobrogean.-A fost adus . de
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către: coloniștii! bulgări în - număr de. circa. 4.000. capete, riumăr “ce: sa mărit ulterior.- e DE a E: i” TA. doua'categorie de cai din Basarabia o formeazit 'eaii inter- mediari. Aceștia sunt reprezentaţi prin rasa Orloff ; tipul de muncă al "coloniştilor .germarii din” sudul Basarabiei  'şi trăpaşii americani. Rasa Orlo/f prin. tipul “trăpaş se afla: reprezentată în 1876 în jud. Ismail prin 4 armăsari şi 100 epe. (Crescătoria 'Tuzla a fra-” 
Apoi de atunci Orlofful a început a se înmulţi 

: şilor Belicovici): 

    

      

4 

d 
„Fig, 99, — Bistrolâte, troteur din rasa Orloff. După desemnul lui, Svertchkoff. 

în toată Basarabia, lăsând urme adânci. Orloftul de călărie a:jucat un rol secundar, . 

YI 2: Din 1892 încep a fi aduși în Basarabia: şi trăpași: americani, ” cari s'au curcit cu Orlofful dând naştere la metişi. de, valoare. “Tipul de muncă al coloniştilor germani din. sudul Basarabiei „sau „calul nemţesc” e un „Produs de melizaţie”:.- Prezintă o mare variabilitate în formele sale corporale, e limfatic, moale și posedă relativ puţină rezistenţă. Are capul mare; - profil -aproape drept sau convex, ochi mici, urechi.cam mari şi cam blegi. Piept nu aşa 
. 

desvoltat, greabăn. adesea suficient ridicat, spinarea 'lungă. şi cam
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, 

îişelată, tip mai mult longiliniu. Sapa în general bună, moţ, coamă, 
“coadă cu peri abundenţi și lungi. Membrele sunt mai puţin solide 
ca ale calului dobrogean: şi adesea se văd pe' dânsele umilături 
tari şi moi. Articulaţiuni insuficient - desvoltate, tendoane dease- 
inenea.' Bun pentru muncile 'agricole. i 
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Fig. 100. — „Cocot, amhăsar Ardenez cumpărat din, Belgia pentru hergheliile 
Statului rusesc. După Simonolf şi Moerder. 

. 

a. , „ . ai 

Unii din ei fiind împerechiaţi cu reproducăt lucători. din rasa Orloft, 
se constată această influenţă. Aceştia au. un 'mers mai „repede. 

“= Trăpașul. american “se -află într'un număr: redus. :El'a fost 
'cureit cu Orlofful, dând naștere la melişi apreciaţi în Basarabia. . 

A treia. categorie. de cai din Basarabia e reprezentată -prin 
caii grei sau de povară şi din care face parte-rasa- Ardeneză.: | „ss Zemstvele -au; introdus reproducători din rasa "Ardeneză -în vederea formării unui cal. pentru, muncile! agricole grele. : Pentru ..



.. 
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"prima: oară zemstva. jud.- Soroca a adus în Basarabia reproducători . Ardenezi în :1895. :In -1899. .zemstva. judeţului. Hotin poseda 14. armăsari Ardenezi, zemstva: jud. Bălţi 10 arm.; şi zemstva. jud. 
Chişinău. 1. armăsar... În urmă au, adus reproducători din această 
rasă și celelalte zemstve, precum și un număr însemnat de proprie- 

“tari, în deosebi -din nordul Basarabiei, unde regiunea fiind mai 
umedă, priește mai bine creșterii și desvoltării acestei. rase. 

„Cele mai însemnate crescătorii particulare de Ardenez au fost. : Crescătoria Cazimir din Văscăuţi (jud. Hotin), Crescătoria Cazimir! - din Cerneleuca (jud. Soroca) și Crescătoria L. Russo: din. Micăuţi (jud.. Chişinău). | i 
Intenţiunea n'a fost să se crească această rasă curată, cău-.: 

tându-se a se aclimatiza, Regiunea, clima Basarabiei nu permit 
menținerea sau formarea unei tip atât de greoi, precum este calul .. Ardenez. m | A 

Importarea sa s'a făcut în vederea curcirii cu tipul autohton, 
pentru.a se creia un cal intermediar, necesar plugăriei. S'a produs 
un număr mare de-metişi, cari dacă sunt limfatici şi' dezarmonici 
în formele lor corporale, în schimb-posedă o. mare forță de. trac- 
țiune: : Ie A - 

- Urme de sânge ardenez se găsesc în toată Basarabia. (mai |. puţin în jud. Cahul şi Ismail, unde n'au existat zemstve) şi în deo- „sebi în nord. a De o 
Dintre celelalte rase de tracțuine grea semnalăm rasa perşe- . „ron, care din cauza numărului redus n'a putut să. joace nici un 

Tol în ameliorarea cailor din Basarabia. . 

. * 

+ 

„CONCLUZIUNI . 
" Arucând o privire generală asupra cailor aflaţi până în ajunul răsboiului mondial în provinciile româneşti ce formeză în prezent 

„Regatul român,. constatăm : .. pi ia 1. In. Vechiul: Regas calul s'a 'bucurat de un trecut glorios, în special cel din Moldova. A: degenerat odală cu' extinderea culturilor 
şi încetarea debuşeului peste graniță. Statul sa ocupat "în urmă prea puțin de această chestiune. vitală pentru o fară plugărească. IL. In Ardeal deşi într'uni trecut îndepărtat calul n'a avut fai- 
"na calului din “Vechiul Regat, totuşi în ultimele decenii predecesoare răsboiului din 1914 începuse îmbunătățirea: sa,- astfel că în .1914



aa 

«el se afla superior celui din Vechiul Regal. Intervenţia Stalului 
a Jost hotărdtoare din acest punct de. vedere. Hergheliile Mezthegyes 

"şi Făgăraş au contribuit într'o largă măsură la imbunălățirea cailor 
„din Ardeal. Tipurile creiate : Nonius, „Ghidran, Furioso, North- 
Star au împănal această provincie românească. | MRI 

III. In Bucovina Statul a încurajat mult creşterea calului. 
Herghelia dela Rădăuţi inclusiv Lucina a contribuit la uniformi- 
zarea stocului cabalin prin formarea calului de jumălale sânge şi 

"Ja ameliorarea Huţulului. 
IV. In Basarabia p'a.ezistat-un program de ameliorareu calului. 

Odată cu înființarea zemstvelor începe oarecare aclivilate - în acest 
sens. Totuşi ne. fiind o unitate de conducere, eforturile făcule n'au 
putut ji compensate prin rezultate corespunzătoare. Deşi materialul. 
“cabalin a fost în parte ameliorat, totuşi nu s'a căutat a se uniformiza 
în conformitate cu necesilăţile regiunei şi ale locuitorilor. 

aj: |
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“TABLOU 'DE FIGURI. 

1. — Phenacodus. După contele WVrangel a 
2, — Paleolherium. După Ziltel , : 
3. — Ilipparion, După Zittel . ae 
“4. — Măsele şi dinți de Ilipparion. . . ea. Mărime” naturală, 
5. „—— Equus cab. Nehringi. Ținuta vechilor cai germani, după Duerst. 

Reconstituire făcută pe baza fosilelor găsite la Schossberg, 
lângă Berg, a. d. Spree.. 

6. — finuta calului sălbatic din ' paleolitic, După “Duerst. “Reconsti- 
tuire bazată pe fosilele aflate în Muzăul din Lyon 

7. —— Desemnul uui cal din grota dela Madelaine. După Krohacher 
8. — Silueta unui cal sălbatec, de făptură brevimorță, dela Pasiega— 

Spania. Reproducere după un deseu original primit dela. 
N. Obermaier. După Antonius . . i, .. 

9, —- Reproducerea progresivă: a degetelor laterale în decursul ecolujiunii 
calului. Intoemită de-0. Abel... 

10. —" Piciorul “drept dinapoi. a) Cal, b) Pinparion, c) Aniiteriun 
şi 'd) Palzotheriumn,. După Zittel ! ee .. 

11. — Strămoșii calului și tipurile înrudite cu “el, comparaji cu reprezen- 
lantul lor actual, după formă și mărime, Lull Amerie, JI Sci. 
Vol. NXIII, p. 167. ci 

e Tau jerus' Pall. Desemnul unui cal sălbatic din grata dela Co -- 
barelles, Frana. Reproducere după un desemn original primit” 
dela II. Obermaier. După Antonius. . .-. 

13. — Equus ferus Pali. Scheletul capului unui cal sătbalec mongol. După i 
W. Salensky. ... cc... 

14. — Equus lerus Pali. Cal sălbalec mongol. După I. c. Eart 
15. — Equus Pra ewalsky. Cai sălbatici, după G. Ironacher 
16. — Cal tip de pădure: ' - 
17. — Cal tip de platcu. -. e 
18.— Cal (ip Siwalik : Pi 
19. —Măsurători craniene după Dechambre : .- 
20. — Cai vechi persani, Reproducere! după un rele din “Persepolis. 

După Schânbeck. . ci, ema ea. d. ” 
214 — Marea pagodă din Sriringam. După Chomel „Histoire du cheval: 

dans Vantiquite ct son role dans la civilisation” . 1? AR 
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din jud. Boloşami ; reproducătore la Ierghelia Cislău, ca, reprezen 
-"4ând lipul vechilor cai. moldoveneşti. După General Dr. Vet. P. 

-Stavrescu . ..... eee dame a. . 

_ 
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Fig. 22, — Regele Assurbanipal la vânătoare. După Chomel. Loco cit... 48. Fig. - 23. — Cai asirieni. După Schwarznecker, . 
Fig, 24. — Ramsesal 11-lea luplând contra! Khelaşilor — sciți. Loco cit.. .. 51 Tig. 25, — Phatlon conducând carul soarelui, după Chomel L, Ce... 52 Fig. 26. -— Victoria încoronând un cal. Chomel L.c........ 5 Fig. 27, — Tip: de cal grecesc. Bucephalo. Muzeul din :Neapole. După H. Kramer, IDR 58 Fig. 28. — Statuia lui Marc Aurel în piala” Capitoliului din Roma. După ” - | Chome L.c. ........ DOD RR o. 57 Fig. 29. — Ținula unui cal din Evul mediu. Reproducere după monumentul » 

Bartolomeo Collconi. Veneţia, 1488. După Duerst ......,, 58 ig. 30.— Ținula unui cal spaniol 2— napolilan. După Elias Nidinger, 1752 DI ai 39 Fig. 31. — Măgar de Poitcu. Aparţinând d-lui. P. Moreau, Magne. După 
i Journal d'Agriculture pratique ..... SRR 62 Fig. -32. — Zebră cu un zebroid. Tatăl : cal. După Reinharat. zi Fig. 33. — Capde iapă arabă din grupul Xeheilan. Jour. de Zootechnie, 1895... "79 Tig. 34. — Ibrahim; armăsar arab, născul în Herghelid contelui Potochischen, ” 

.....+ Guvernământul Voikinio.,. . . 5 83 : Fig. 385.— Hartă reprezentând repartiția celor mai însemnate sub-rase- ale Si rasei arabe, în Asia . 39 Fig. 36.— Armăsar din Persia. După P. Ghermanov. Alb anirhal. domestic 91, Fig. 37, — Cal persan. După Prol. Dr. G. Maior: Ipologia. ... . a 9% Fig. 38. — Cal din Egipt. După P. Ghermanov. .... te DÂ Fig. * 39. — Zapă arabă din Herghelia dela Babolna. După P. Ghermanov. . . . 95 Fig. 40.— JIadban; armăsar .arab din Herghelia dela Babolna, Foto. orig, | N. A. Dumitrescu, ne 97 Fig. 41. — Rasa mongolă. După Fournier, Le demi-sang, aa 101 Fig. 42. — Cal berber din Sahara. După P. Ghermanov. pe e 108 Fig. 43.-— Cal berber din Egipt.. După „P. Ghermanov. „0. e... 2105 Fig. 44.— Tipul calului de Dongola. După L. de Simonotf şi J. de Mocrder. - - „Les Taces Chevaliens..... ., ... ea e ea ae Te 107 Fig. 45; — Calul de Dongola ameliorat. După Freitag . .. e eee aa "109 "Fig. 46.— Cai din Ilanul bisericii SI. Gheorghe din Bucureşti. După Demidoft . 168 Fig. 47.— Poşia veche română trecând apa Buzăului, după A. d, Demidoţ. . „169 Fig. 48.— >: Boloşanca”, iapă românească, talia 1,43 m; din prăsila lui Ciolac, 
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