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- INTRODUCERE 

d Tratatul de zootehnia calului, care îl prezentăm astăzi: publicului, 

N este o continuare a zooteliniei generale, căii dacă în zootehnia generală . 

' - am arătat principiile pe cari se'sprijină întreaga crescătorie animală, 

SI îm lucrarea prezentă ne ocupăm cu aplicarea acestor principii la cal. 

A In situaţia în care se găseşte astăzi, nu numai Țara Românească, dar 
ÎS şi alte ţeri, situaţie creată prin năpraznicul răsboiu european, distru- 

” gător de atâtea energii şi atâtea frumuseți de astă, create în, scursul - 

vremurilo” de 'tot ce omenirea a avut mui de seamă, chestiunea, calului 

„va fi şi de'o mai mare actualitate. Nu numai că acest animal va tr ebui:: 

să satisfacă cerinţele remontei, remontă care cu orice'preţ trebuie. fă- : 

cută în ţară, dar el va mai îndeplini multele neioi ale omenirii, nevoi 
cari din zi în zi, cu tot automobilismiul, vo fi mai simţite, mai mari. 

Ne găsim în Tara Românească în cele mai perfecte condițiuni spre a 

produce calul de călărie şi de tracţiune uşoară. Vom puteă cu chib- 

zuinţă produce şi un cal mai. masiv, nu însă aşa de mare ca în ţerile 

mai favorizate ca a noastră, pentru producerea celui mai greoi şi mai 

mare cal posibil. a | 

Din aceste puncte de privive, am crezut că, lipărind zootehnia calu- 

li, studiind acest animal din toate punctele de vedere, umplem un loc 

destul de simţit în litevatura ipică a ferii noastre, . - N i: 

"Studiul nostiu l-am împărţit în capitole. ai 

Ne-am ocupat mai întâiu de generalităţi, ca: “liațiune, “caractere 

zoologice, domesticire, clasificare, etc. 

Am descris, dând cele mai complete detalii, rassele. de cai din ţerile 

europene, arătând şi măsurile luate de fiecare ţară, în scopul perfec- 

[ionării acestui animal. Am insistat, bine înțeles, asupra ferii noastre; 

arătând ce este, ce s'a făcut şi ce ar trebui să se facă spre a scăpă de 

tributul străinătăţii, procurându-ne în țară toți caii de cari avem 

nevoie,



Un al treilea capitol cuprinde creşterea acestui animal, exploatarea 

„lui pentru călărie, tracțiune uşoară, grea, etc. 

"Şi, în fine, în partea ultimă a lucrării dăm câteva indieagiuni asu- 

pra ipofagiei. ” 
Lucrarea noastră este rezultatul multor ani de muncă, de cercetări, 

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

Nam fi putut publică această lucrare dacă persoane binevoitoare nu 

ne-ar fi dat un puternic concurs. Aducem prinosul mulțumirilor şi re- 

cunoştinței noastre d-lor: N. Filipescu, preşedintele societăţii naţionale 

“de agricultură; Niculescu-Dorobanţu, preşedintele societăţii centrale de 

agricultură; C. Dimitriu, secretar general al ministerului de interne, şi 

Lucasievici, cari în schimbul cedării unui număr de exemplare, unii 

"ne-au îngăduit tiparul la Imprimeria Statului, alţii facerea cigeelor 

şi planşelor.. | 

Mulţumim de asemenea savantului nostru coleg, profesorul univer- 

sitar, IL. Athanasiu pentru buna voinţă ce a avut de a revedeă partea fi- | 
ziologică a exploatării calului. 

- Am aveă cea mai mare mulţumire sufletească dacă lucrarea, noastră 
ar puteă îndrumă cât mai bine şi pe răi cât mai solide creşterea ca- 

lului în ţavă şi dacă ea va fiză mai mult atenţiunea conducătorilor | 
noştri, dat fiind că face parte din marea chestiune a apărării naţionale. 

Cwescătorilon mari şi mici din fara noastră le incumbă marea şi 

- greaua sarcină de a creşte calul. Ei trebuiesc să se străduiască şi să 

producă marfa cal în condiţiunile cerute de cumpărător. Statul nu 

poate face decăt să-i încur ajeze în: această direcţiune. 

Lor, ca. işi conducătoi ilor ţerii, închinăm acest vod al muncii noastre. 

Profesor 2r. pr. Filip. 

1 Iulie 1935,



CAPITOLUL 1. 
———.— : Lia $ 

CONSIDERAȚIUNI GENERALE ASUPRA CALULUI 

  

_ Studiul calului din punctul de vedere utilitar constitue, 
fără îndoială, o chestiune foarte importantă, căci acest ani- 
mal dă omului o mulțime de foloase. 

Inainte 'de a descrie rassele principale de cai, modul: creş- 
terii și întrebuinţării acestui animal, este bine să: avem 
câteva noțiuni precise asupra următoarelor puncte: 

I. Caracterele zoologice ale calului, origina lui ; 
II. Clasificarea rasselor de cai ; 

II[. Domesticirea și întrebuinţarea calului ; 

IV. Rezultatul ibridării în genul Ecvinelor, foloasele ec econo- 
mice a acestor îbrizi. * 

1. — Caracterele zoologice ale calului. Origina lui 

Zoologiştii, RAILLET în special, ne fac cunoscut că ani- 

malul cal aparţine genului Equus, familia Ecvideelor, ordi- 

- nul Perisodactile. 

Caracterele principale ale familiei Ecvideelor se pot astfel 

rezumă : Animale ongulate, fără coarne, cu susnazalele ]i- 

bere şi ascuţite înainte, dentițiunea completă, afară de fe- 

mele cari de regulă n'au dinţii canini. Formula dintară este: 

Incisivi 3/3; Canini 1]; Premolari 2/3; Molari 2/3; Cubi- 
tus și Peronea. airofiate; membrele anterioare ca și cele 

posterioare cu 3 sau 1 deget, rar cu-4. 

RAILLET ne mai afirmă că Ecvinele, „foarte bogate în 
)



specii, au început să se arate din eocenul inferior și se con- 

tinuă până în epoca actuală. 
In această. familie se disting 3 subfamilii : 
Hyracotherinele, Paleotherinele şi Ecvinele, cele dintâi 2 

subfamilii sunt numai în stare fosilă. Fcvinele se găsesc în 

miocenul superior, pliocenul şi cvaternarul vechiului şi 

noului continent. — Genul Hipparion, Protohippul, Plio- 
hippul.— Reprezentanţii actuali ai genului Equus trăesc în 
Buropa, Asia, Africa. ij 

Filiațiunea familiei Ecvinelor - 

“7 Subfamiliile America "Europa 

(Equus... 2 Equus. 
a) Ecvinele: un singur | Pliohippul. . . .. 
“sau 3 degete la cele Protohippul . . « » 

4 membre. Hipparion . . . ..Jipparion, 
- Mer yhippul . » 

Miohippul. . . 3 Anchiterium. 
| b] Pe aleother inele: 3 de: Mezohippl. « „. „ Paloplotherium. 

gete la cele 4 membre. „4 .. Paleotherium, 

e] Hyracotherinele: Epihippul. . . „ Paleotherium, 
degete la: reribrele Pachynolophul Sau a 
anterioare, 3 la cele | Orohippul . „ Pachynolophul, 
posterioare. N | zoriprd .. - Hyracotherium, 

„După ce cunoaştem această filiațiune, să vedem cari sunt 
caracterele genului Equus? 

Caracterele distinctive ale genului Equus, Singurul ri repre- 
zentant actual al Fcvideelor, “le găsim în măsele, cari sunt 
mari, prismatice, acoperite cu mult ciment, firă rădăcini 
separate. Suprafața de frecare are forma unui B gotic. 
Acest. gen are mai multe specii fosile. Ele au fost găsite în - 
miocenul superior, pliocen Și cvaternar. 

În America de Nord s'au găsit speciile: FE. Parvulus, 
E. Pacificus, E. Major, E. Occidentalis, etc., cari sau maulti- 
plicat în timpul periodei cvaternare, dar. cari au dispărut 
de mult, de vreme ce în timpul descoperirii Americei.nu se 
găseă nici un cal. Se cunoaște foarte bine astăzi origina 
Cailor americani, chestiune care o vom studiă când ne vom 
ocupă cu studiul trăpașului. Și buestrașului american. 

In Asia s'au găsit cele mai vechi fosile din genul Equus. 
In miocenul superior al Asiei s'a găsit fosilul numit Equus 
Sivalensis, considerat mult timp c ca un hemion.



__ In cvaternarul Europei sau găsit o mulţime de; specii, 
dintre cari: E. Stenonis, în talia — Val darno —; La Per- 
rior—Puy de Dome—: La Chagny — Saâne et Marne i— Ea. 
Fossilis, sa găsit la Coupet—Haute Loire—Franţa și în in- 
sula Lessina-—Dalroaţia ;—Eg. Larteti—Val d'arno—este o 
formă foarte asemănătoare calului actual. 

__* Owen admite că fosilele cele mai vechi găsite în Tiuropa 
aparţin.la două forme de cai: una numită Eq. Caballus, cu.-o 
talie asemănătoare unui cal actual, de înălțime mijlocie, Şi 
alta £q. Plicidens, de mărimea unui asin. 

Cunoștinţele noastre asupra calului fosil sau îmbogăţit 
mult în urma cercetărilor lui Nehring, care a studiat calul 
diluvian din nordul Germaniei. -. 

In urma cercetărilor învăţaţilor francezi, germani, belgi, 
englezi, asupra cailor din staţiunile preistorice dela Solutre, 
Vezăre, Cro-Magnon, Madeleine, Dinan sur "Meuse, etc., 
suntem autorizaţi să susţinem că în epoca cvaterinară, caii 
erau foarte diferențiaţi, și că speța £q. Caballus se compu- 

"neă din o mulţime de specii minore, rasse geografice pri- 
„mitive, cari se pot consideră ca tulpinele cailor actuali. 

- În timpul periodei neolitice — piatra cioplită — calul eră 
foarte rar. In diferitele stațiuni din. această perioadă Sau 

" găsit numeroase oseminte de boi, oi, capre, porci, + câini; 
foar te puţine. oseminte de cal.. - 

In aceeaș ordine de idei, profesorul. Dueast, dela univer- , 
sitatea din Berna, care a studiat cât se poate mai.amănun- 
ţit originele paleontologice | „ale animalelor domestice, ne 
face cunoscut că în timpul pliocenului și pleistocenului nu 
se găseă în vechiul continent, decât un singur tip de cal 
sălbatic, care se diferenţiase, in mai multe specii locale, 
după. păr, talie şi forme generale. Profesorul DUERST ne | 
mai afirmă că fosilele de cai se trag din 4 tulpini princi-. 

pale, din cari una Eg. Cab. Fossilis a lui Riilimeyer, ar fi 
fost tipul primitiv din care ar fi derivat toate celelalte trei. 

„ Cele trei tulpine ieșite din Fq. Cab. Fossilis sunt : 
4, EQ. Cab. Robustus— NEHRING— calul stepelor ; 
„9. Eq. Cab. Pumpelli—Dueasr—calul deşerturilor. 
„8. Eg. Cab. Nehringi—Dyveasr—calul de pădure. 
_Eq. Cab. Nehringi este considerat de Duensr ca tipul ca- 

tului sălbatic din pădurile Germaniei, micșorat ca talie, din 

_ cauza iernelor. aspre şi ă traiului în pădure. Acest cal ar fi 

"strămoșul actualilor ponei din Marea Britanie și Islanda.
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- Eq. Cab. Fossilis ar avea ca reprezentant actual pe Eq. 
Przewalely, care Jocueşte stepele Asiei centrale şi septen- 
trionale. - 

Zoologiştii şi paleontologiştii susțin că Ey. Cuballus a 

trăit în pleistocen-de jur împrejurul zonei arctice, mai ales 

în Alaska Septentrională 'şi în insulele Liakhof, din nordul 

Siberiei. Cunoscându-se aceasta să prevăzut că se va găsi 

în aceste localităţi, și mai ales pe la marginele Siberiei, un 

reprezentant viu al acestei specii. Eq. Przenvalsky se consi- 

deră ca reprezentantul actual a lui Eq. cab. Possilis, studiat 
de RUTIMEYER, 
Prof. |. CossAR EWART, întrun documentat studiu pu- 

blicat în raportul anual al biuroului » Of animal Industry« 

dela Washington, 1910, se ocupă în mod foarte detaliat de 

origina calului domestic. Pentrucă lucrarea prof. EwART 
este cât se poate de importantă, credem că este bine să fa- 
cem cel mai complet rezumat. 

- In ultima parte a secolului al XIX-lea, zice EwART, s'a 
admis în general următoarele puncte : 

4..CGă cele 7 sau 8 specii de Ecvidee, cari există astăzi, ar 

descinde dintr'un strămoș cu o coloare închisă, mai mult 
„sau mai puțin dungat. 

2. Că strămoșul coimun al cailor, asinilor şi zebrilor din, 

-ziua de astăzi este foarte înrudit cu calul fosil din Eocen, 
„ care aveă 4 degete. 

3. Caii domestici ar descinde dintr'o speţă pleistocenă ca- 
racterizată prin inolari largi, masivi, picioare groase. 

Naturaliștii cari susțin origina cailor actuali dintro speţă 
sălbatecă, admit de regulă că în această speță se. găseau 2 
varietăţi disțincte. 

- SANSON, în tratatul său de zootehnie, admite. că rassele: 
domestice de cai reprezintă 8 tipuri distincte, din cari unele 
ar derivă din Eq. cab. Africanus, iar altele din Eq. cab. Asia 
ticus. Pe când în Franţa-se admitea părerea că rassele ac-" 
tuale de cai ar derivă din tipurile asiatic şi african ; în Ger- 
mania, după FRANK și: NEHRING, rassele năoderne de cai 
provin din varietăţi orientale şi occidentale. Ultima varietate. 
ar fi reprezentată prin osemintele stratului diluvian'al Eu- 

„ ropei. Deși aceste păreri au fost emise bazându-se pe o mul- 
țime . de 'cercetări, cu: toate acestea. sa dovedit că un cal 
sălbatec, cu capul mare, picioarele groase, a existat în tot- . 
deâuna în E Europa sau Asia şi că aci sau găsit rasse sălba-
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tice având caracterele atribuite varietăţilor :. orientale, occi- 
dentale sau africane. e 

O bună parte din naturaliști, urmând pe CuviEa, au sus- 
ţinut că rassele moderne şi preistorice occidentale aparţin 
unei singure specii ; alții însă găsesc că în Europa şi în. pe- 
.xioda pleistocenă se aflau mai multe specii de cai. Ar mai 
trebui menţionat, zice profesor EwART, că fosilele cari apar- 
ţin unui asin de tipul Onager sau liang, au fost 'descrise 
uneori ca oase de cal; de -asemenea calul fosil mic, ase- 
“mănător întru câtva poneului Exmooa, care trăiă în timpul 
pleistocen, în sudul Engliterei, a fost socotit de OwEx ca un 
asin sau zebră şi numit asinus fossilis. . a 

Dacă în ţerile continentale ale Europei se admite că ras- 
sele de cai ar descinde dintr'o singură .speţă, în Englitera 
şi America însă se crede: . ... | II 

4. Că rassele domestice de cai au.derivat din.mai multe 

specii. sălbatice, înrudite probabil cu speciile tridactile din 
__miocen ; AD Sa 

2. Că, pe când unii din strămoșii sălbatici ai cailor erau 
adaptaţi pădurilor şi văilor, alții erau adaptaţi platourilor, 
deșerturilor, stepelor. Calul sălbatic descoperit de câţiva 

ani de PRzEwALSEKY în Mongolia, nare nici picioarele groase 

- şi nici copitele largi. El este privit de mulți ca reprezentan- 
tul modern al calului fosil, din care ar descinde rassele do- 

mestice. Aceasta este părerea adoptată de profesor Dueasr - 

în raportul său din anul 1907 1). De o 
Intr”o lucrare din anul 1904, asupra originei multiple a 

cailor şi ponilor, profesorul EwART 2). a recunoscut 3 tipuri 

- distincte de cai, adică: tipul Przewalsky, tipul Celtic și tipul - 

Nors: În anul 4907, Ewanr ne spune că aceste 3 tipuri ar 

trebui să fie recunoscute ca tipurile de stepă, platou şi.pă- 

dure 3).: In anul 1909 a mai adăugat și tipul Sivahk, cu- 

prinzând cai înrudiți cu Eq. Sivalensis, din depozitul . plio- 

cenului indian. In mod aproape independent, profesorul 

DuyEnsr a ajuns la concluzia că actualele rasse de -cai au o 

origină multiplă, că între strămoșii lor se găsesc strămoşi 

de stepe, deşert, pădure; Dunsr admite că atât caii sălba- 

  

1) Duensr, Animal Remains from Anau. The Pumpelly Expedition of the Carnegie 

Institution of Washington.1907. ci , pp 

2) Ewanr, The multiple origine ot Horse and Ponies. Transaction of the Highland 

and Agricultural Society of Scotland 1904. 

3) EwART. On skulls of horses from the roman Fort at Newsteaj, Trans. of the Roy 

Soc. of Edinburg. 1907. : : a . ; i
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tici cât şi domestici descind dintr'o speţă fosilă, reprezentată 
actual prin £g. Przewalsky. | 

Rezumând datele osteologice, DUERST crede că fosilul dilu- 
vian din Remagen, Westeregeln și Europa de Sud, Eq. cab. 
robustus sau Germanicus-Nehring, este un descendent al lui - 
Eq. Stenonis, din pliocenul italian, și a lui Eg. Sivalensis şi 
Eq. Namadicus din India. Profesorul Ewan crede însă cti 
nu este.o relaţiune între Fg. Stenonis şi Eq. Robustus şi că 
este .o mare diferență între dinţii lui Eg. Namadicus, care 

- pare a fi înrudit cu speța americană preglacială ba. Com- 
plicatus şi- dinţii lui Eg. Sivalensis. 

Eq. Przewalsly, după Dunst, este cel din urmă repre- 
zentant al calului din tertiar și cvaternar, numit Eq. Stenonis 
și care se aseamănă cu calul diluvian “din Solutre. Dacă 
Eq. Stenonis, după cum admite Dunst, seamănă cu Eq. 
Sivalensis, este foarte greu de admis că el este reprezentat: 
prin Eq. Przewalsh y. Calul. din Solutre se aseamănă, ca pi- 
cioare şi dinţi, pe de o parte cu caii din tipul pădurilor, iar . 
pe.de alta cu calul tipul Grimaldi. 

Singura rămășiță bine păstrată a calului pleistocen s'a 
găsit acum câţiva ani la-grota Cavallon Grimaldi. BouLe 1) 
facând mai multe studii asupra fosilelor din această locali- 
tate, conchide că tipul de cal care a trăit in perioada pleisto= 
cenă, la Menton, este mai aproape înrudit cu tipul calului 
de pădure a lui EwART, și cu totul deosebi de tipul calului 
de stepe Przewalsl:y. 

- Statura mică a calului vechilor germani Ea. Cab. Nehringi, 
îl grupează în tipul calului de pădure și mar trebui să fie 
deosebiţ de Eg. cab. robustus- Nehring- care în ceeace pr ivește 
dinţii şi membrele aparţine tipului pădurilor. De asemenea, 
acest tip n'ar trebui să fie privit ca un strămoș al poneului 
Celtic Eq. agilis celficus, care reprezintă cu. “ipul Eq. agilis 
libicus calul de platou al lui Ewanr. 
__De curând prof. OsBoRNE comunică că în America au 
trăit, în timpul miocenului, caii cu 3 degete - mici, adaptaţi 
ca și cei moderni, vieţei de pădure, precum și cai tridactili- 
cu picioarele foarte delicate, cu dentițiune completă, adaptaţi 
vieţei de deșert. - 

La finele secolului trecut, se admise în general că la toți 
caii moderni faţa este aproape în aceeaș linie cu-craniul ; 

  

1) BouLE. Les grottes de Grimaldi T. I, fas, III. 1940.
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caii cu rădăcinile scurte ale molarilor au dispărut de mult şi că 

oasele fluerului scurte, cum sunt la Shireşi Chydesdale, sunt 

rezultatul selecțiunii artificiale. S'a dovedit însă în urmă 

că.la “unele rasse moderne 'de cai fața este scurtă şi în, 

aceeaș linie cu capul; la altele ea este lungă și cam aplecat, 
formând cu craniul, ca lă zebra, din Baringo, un unghiu de : 

aproape 20 grade ; că. la unii cai foșili din-pleistocen, oasele | 

fluerului sunt scurte şi largi întocmai ca la Shire şi Clyder- 

dale; că la unii cai moderni, rădăcinile interne ale Ori e 

sunt tot așa de scurte ca și la cei mai vechi cai Geicopariţi, 

Eq. Sivalensis din nordul Indiei. i 

n urma. cercetărilor noi s'a putut iure la coieluria: ca - 

rassele moderne de cai au o originii muliiiă, ră ci au ţii 

tre strămoşii lor nu numai varietăți inrudite cu cu sălbutiri 

cari mai supraveţuiesc în Mongolia, ir mai au și “ariviâți 

adaptate vieţei de pădure, varietăți edeptate vegiunii de-. 

şerturilor și platourilor și varietăți uitiptae colinelor şi 

văilor. Sa 

4. Calul tip de pădure 

La calul tip de pădure, după profesorul EwART, fața este 

aproape în aceeaș linie cu craniul, rădăcina -internă a mo- 

tarilor este egală cu cel puţin jumătate din lungimea Co- 

roanei. Metacarpul principal este de 5,;—5,s mai lung ca 

grosimea aceluiaș os, luată în partea mijlocie. - 

La unii poni din. Islanda. ăinţii şi fluerele sunt identici 

cn dinţii şi fluerele fosilelor găsite în straturile » Elefante din 

- Brighton şi în stratul paleolitic. dela Solutre. S'ar puteă ad- 

mite, în mod provizoriu, că fosilul dela Solutre, care măsură 

aproape 12 pumni, şi caii din staţiunea » Elefant« din Brigh- 

ton, asemănători cu poneul islandez, erau caracterizați cu o 

faţă scurtă, largă, cârnă, un gât scurt, grehin jos, picioare 

“groase, scurte, copite largi, 6 vertebre lombare, 18 coxi- 

. giene, şi cu o crupă rotundă, teșită. Unii ponei din tipul de: - 

pădure sunt de o coloare galbenă închisă, au o dungă dor- 

sală, zebruri pe membre şi uneori pe. grebăn, gât, trunchiu, 

față, etc. Se poate presupune că strămoșul calului de pădure 

eră de o coloare galbenă închisă și aproape tot așa de dun- 

gat ca și zebrele moderne. ” 

Caii mai mult sau mai puţin asemănători tipului de pă- 

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

Norvegia, Islanda de vest, Highland, etc. |



  

"Tm timpurile post-glaciale se găseau în Europa 3 varietăți 

din tipul de pădure și anume: 1): Varietatea cu profilul ca- 

»ului convez ; 2) Varietatea cu profilul capului drept; 3) Va- 

vietatea cu profilul capului cârn ca şi la poneul Shetlandez. 
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Fig. 1, — Cal tip de pădure. 

"A-3-a varietate, reprezentată prin calul Solutreen, eră un 
membru al adevăratului tip al pădurilor ; a doua reprezen- 
tată prin calul dela: Grimaldi, pare a fi specializată păduri- 
lor rare din părțile joase, și 4-a reprezentată prin-calul mare 

"din diluviul germanic, eră” probabil specializată localităţilor 
joase și mocirloase. - a 

Rassele moderne de cai caracterizate printr'o față scurtă, 
largăși scobită, cu picioare groase, chişiţe drepte, copite 

" largi, crupă rotundă și teșită, coadă şi coamă stufoase și 
mari, cu o dungă pe spinare,. cuprind probabil cai de pă- 
dure printre strămoşii lor. Calul din fortul militar. roman 
Newstead aproape.de Melrose, poneul Sthetlandez, poneul din 
Islanda, calul fiordurilor, calul ardenez, calul perșeron 
după profesorul BouLe, unii cai de povară din Englitera ca 
Sufali Și probabil toți caii masivi de povară cu crupă te- 

| a D ere e largi, aa printre strămoșii lor și calul tip de 
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Deşi nu se ştie nimic asupra strămoșilor depărtaţi ai cai- 

lor din tipul de pădure, totuş trebuie menţionat faptul că 

la sfârşitul miocenului se găsea în nordul Chinei un cal tip 

de pădure cu 3 degete — înrudit probabil cu calul de pă- 

dure american Hypohippus. Este multă bănuială “că acest 

cal chinez ar fi venit în Asia din America. aie 

2. Calul tip de platou . oa 

În epoca miocenă, Neohipparionul, calul tridactil eră 

foarte-bine adaptat vieţii deșerturilor. şi şi-a făcut apariția 

sa ini America.. Proba specializării acestui cal o avem în den- . 

tiţiunea lui măruntă și in fluerele sale subţiri. Acest cal 

'+ridactil. cu toate că nu aveă decât 83—10 pumni de inăl- 

țime, totuș eră iute la mers. La Neohipparion, metatarsele 

erau tot atât de lungi ca femurul şi mai lungi ca humărul. 

La începutul pliocenului trăiau în nordul Chinei, în afară, - 

de calul tridacti! din tipul pădurilor, şi caii adaptaţi „vieţii 

-de stepă și platou. : Da 

Caii cu dinții ale căror rădăcini sunt scurte şi cu picioare 

subțiri au fost şi în Italia, Franţa, către sfârşitul pliocenu- 

lui şi în timpurile pleistocene. . Rassa cu picioarele subțiri 

din Italia, se socoteă ca o varietate a lui Eq. Stenonis. Una 

din 'rassele africane se numeă [g. Asinus Atlamticus; rassa 

cea mică de cai din sudul Angliei eră privită de OWEN ca 

un asin sau coaggă și numită asinus fosilis. De curând s'au 

găsit în fortul roman dela Newstead, fosilele unui cal ase- 

-mănător în forme cu câlul arab ; acest fosil de. Newstead . 

'aveă molari dsemănători cu aceia. găsiți în grota. Oreton, . 

'aproape de Plymouth, şi oasele, fluerului asemănătoare cu 

ale fosilului găsit în grota Kent, aproape de Torquai. 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 mare 

ca grosimea aceluiaş os, în mijlocul său, în. loc de. 5,5 

ca la tipul de pădure. La fosilul cu picioarele subţiri de 

Nevstead, faţa formează cu craniul un unghiu de. 8 grade. 

Indicele frontal — lărgimea feţei + 100 şi divizat la lun- 

- gime — este numai de 54 ; pe când fața calului de pădure 

este largă, scurtă și în aceeaș linie cu craniul, 'având un 

indice frontal de 60 grade. Unii din ponei E.rmoor, Hibride, 

Islanda, Mexicani, se potrivesc în scheletul lor,. dinţii, -
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membre, cu fosilul .Nenustead. Se poate afirmă că fosilul, cal 
mic, de talie care se-găseă în pliocen dela Algeria până la 

. sudul Angliei, semănă -cu. poneul mexican modern, varie- 
tatea libiană, sau cu ponei britanici, varietatea celtică. 

Poneii de tipul celtic cari se găsesc în nord-vestul Euro- 
pei se caracteriză prin lipsa castanelor la picioarele dinapoi, 
un craniu larg, o faţă fină, îngustă, ușor cârnă, .molari cu 

„rădăcini mici, ochi mari, urechi mici, gât lung, picioare fine, 
__chișiţe lungi, copite de asemenea, 5 vertebre lombara, 16 
codale, coada stufoasă, fără dungă dorsală. Speţa pleistocenă, 
cu picioare subțiri, Eg. agil:s, cuprinde 2 varietăţi : una la 

„nord, Eq. agilis celticus, şi . alta la sud, q.. agilis libicus. 

  
  

  
  

  

Fig. 2. — Cal tip de platou. 

Poneii cari au castanele posterioare mici sau lipsesc, au cu 
multă probabilitate printre strămoșii lor membri din tipul 

„de platou. Există în Norvegia o rassă de cai veche, mică de 
talie, numită Udganger sau Norland, care prin caracterele 
sale este aproape pur celtică. Asemenea ponei se mai găsesc 
şi în nordul Islandei. EwaAnTr mai admite că rassa fiorduri - 
lor este o corcitură a tipului de. pădure cu tipul celtic, 

». precum și faptul cătse găseşte sânge celtic la poneii. Sthet- 

 



londezi-Islandezi, Ewmoor,.etc., ca şi la alți poni britanici, 
ruşi, francezi, etc. i 

Probă de existenţa sângelui libian o găsim la poneii din 
Jamaica, Cuba şi Mexic. | . 

Varietatea libiană a tipului de platou a contribuit la for- 
marea tipurilor barbă, arabă, precum şi a numeroaselor 
corcituri ieșite din aceste tipuri. | 

In-timpul friguros. al perioadei glaciale, boul, renul, - 
precum şi celelalte specii arctice au venit spre sud până la . 
o mică distanţă de Mediterană, însă în timpul perioadei 
calde interglaciale, centrul Europei a fost ocupat de o- 
faună forestieră, atunci însă când condiţiunile de stepă do- 
minau, fauna semănă cu acea de azi din stepele de dincolo 
de Volga. Examinând dinţii, oasele şi membrele găsite în . 
acel timp se constată că sunt de tipul stepelor. Calul care 
se găseă în stepele Europei și în timpurile preistorice se 

_asemănă cu calul sălbatice Ig. Przewalshy," car2 trăeşte în 

"- Mongolia. Calul sălbatic din Mongolia măsoară cam 13 
pumni și este de o coloare galbenă-inchisă, n'are de regulă - 

„mici dungi pe picioare sau grebăn, dunga dorsală este foarte 

redusă, un cal tip de stepă se caracteriză printr'o coamă 

dreaptă, o-coadă catârească, o față lungă și îngustă, profil 

convex, molari mari, rădăcinile lungi, gâtul scurt, spinarea 

scurtă puternică, coada prinsă sus, membrele fine, copitele 

mici, cu & castane, cu 4 pinteni. Calul de stepă se deosi- 

beşte de calul de pădure și platou și prin faptul ușurinţei 

cu care sare obstacolele când este speriat sau caută pășuni. 

Caii de povară cu profil convex descind din strămoșii: de 

stepe, reprezentaţi prin [q. Przewalsky, unii poni rusești au 

aceeaș proveniență; | a 

" Cercetări ulterioare vor dovedi dă sigur dacă corciturile 

de povară, ca şi rassele mai ușoare de cai cu profilul capu- 

" Tui convex, au printre strămoșii lor și cai de stepe și dacă în. 

special hunterii datoresc ceva unei rasse tip Przewalsky, în 

ceeace priveşte aptitudinea lor la săritură. 

'3. Calul tip Siavalil: 

In ultima parte a pliocenului au apărut de odată între 

caii din munţii Himalaia un cal înalt cam de 15 pumni, 

asemănător cu rassele moderne de cai. Rămășițele. acestui 

câl mare şi vechiu s'au găsit in localitatea Sivwatil; din India,
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din care cauză s'a' numit Ey. Siwalensis. Această speţă a 

atras atențiunea naturaliştilor, pentru că tipul Siwalik este 

cel mai vechiu membru al genului Equus şi pentru că el di- | 

feră mult de strămoșul .cel mai depărtat presupus al adevă-. 

raţilor cai Plivhippul. Calul de tip Siwalik are un profil 

convex, faţa formează cu craniul un unghiu de aproape 20 

grade. Calul Siwalih; are rădăcina internă a ultimului pre- 

molar şi a primului molar mică, ca și la tipul de platou; 

    

  

          LL zizâlă 
Po car 
  

Fig. 3. — Cal tip Siwalik, 

iar aprimului premolar este bine desvoltată, La tipul Siwalik, 
faţa este nu numai convexă, dar e și largă ca la tipul de 
pădure şi lungă ca la tipul de stepe; de unde rezultă că in- 
dicele frontal este aptoape acelaș ca şi la tipul de platou. 
Calul de Siwalik aveă un gât lung, grebân inalt, coada 
prinsă sus, mers'repede și de un temperament greu de stă- 
pânit. Profesorul Ewan, după mai multe stuâii și cercetări, 
„presupune că unele,rasse de povară ca şi- unele rasse mai 
uşoare, caracterizate prin urechi lungi, ascuţite, o proemi-
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nenţă între orbite, cu o față lungă, convexă, cu grebin 
înalt, coadă prinsă sus, au între strămoșii lor cai de tip 
Siwalik. - 

* % 

Genul Equus se subdivide în 3 subgenuri: 
a] Cabalinele sub genul caballus = Cal.. 
b) Asinienele » » asinus — Asinul, Hemionul. 
c) Zebratele  » -. „  hippotigris = Zebra, Coagga, Ze- 

„bra de Burchelli. 
După ce cunoaștem filiațiunea, genului Equus, precum şi 

„cele 4 tulpini de:.unde se crede că ar fi derivat rassele actuale 
de cai, să ne ocupăm cu caracterele zoologice ale subge- 
nului Caballus, speța Eq. Caballus. . | a o. 

Speţa Egq. Caballus. face parte din grupul animalelor de 
talie mare, 'cu toate că factorul talie este foarte variabil şi 
dapinde de o mulțime de condițiuni ; totuş, ţinând socoteală 
de talia mijlocie a tipului primitiv, nici nu mai încape în- 
doială că animalele din speța calului sunt de talie mare. 

Speţa Equus Caballus are 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 rassă. | 
„ Denţiune completă la mascul, lipsa .caninilor la femele, 

_are 42 incisivi, 6 sus, 6 jos;. dispuși în formă de arcadă 

_ (arcadele incisive); 4 canini-colţi,'cari de regulă lipsesc la fe- 

Ț,
- 

„adaptaţiunii. 

mele; 24 măsele; 12 în fiecare falcă și 6 în :fiecare parte. 
Un total de 40 dinţi la mascul; 36 la femele. 

Calul -are un gât lung, frumos, mobil şi bine prins cu ca- 

pul şi trupul. Pe marginea superioară a gâtului, ca și pe 

frunte, flutură o producţie piloasă mai abundentă, numită 

coamă şi moţ. Coama și moţul sunt ca. nişte frumoase po- 

doabe ale calului. Trupul calului este bine făcut, spinarea 
dreaptă. Coada acoperită cu peri lungi și frumoși. Coada este 

organ şi «de ornamentaţie și de apărare contra insectelor 

cari l-ar incomodă,. | 

Membrele calului sunt subjirateci și terminate cu un sin- 

gur deget, animal soliped. Dacă ne inchipuim că acest ani- 

mal a. plecat dela tipul pentadactii, este atunci degetul mij- 

_lociu care s'a desvoltat pe socoteala celorlalte degete. Această 

solipedizare este unul din. cele mai remarcabile efecte ale 
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Dacă calul n'are decât un singur deget, nu este mai pu- 

ţin adevărat că din când în când se, nasc cai polidactili. | 

Această polidactilie este mai deasă la membrele anterioare 

şi ea este o dovadă netăgăduită a originei polidactile a 

calului, Ştiinţa a înregistrat o mulţime de cazuri de poli- 

dactilie la cal. BRETON, .de KERMAINGANT, CADIOT, DECHAM- 

BRE, di. GEROMINO, DARESTE, JDINESCU, UnpniskY, etc., au 

descris cazuri de polidactilie la câl. Dacă polidactilia se ob- 

servă mai mult la membrele anterioare ca la cele dinapoi, 

motivul este că degetele au dispărut mai târziu la membrele 

anterioare ca la cele posterioare. a 
Pe fiecare membru al calului se găsește câte o produc- 

ţiune cornoasă numită »Castanăs. La membrele anterioare, 

ele sunt la faţa internă a antebraţului ; iar la cele posterioare, 

- la nivelul părţii inferioare și interne a cotului. La unii cai 

nu sunt castane la membrele posterioare. MAURY, SANSON, 

GAUBEAUX şi BARRIER, etc. S'a discutat foarte mult asupra 

acestor producţiuni cornoase. Anatumiştii veterinari consi- 

deră castanele ca urmele degetului intern. Autori ca FRANE, 

BEDARD, le consideră ca vestigiul unui mănunchiu de Vibrize 

cari. se găsesc la mai multe animale. | . 
RocER 1), veterinar militar, se-întreabă dacă castanele'la 

_solipede n/ar puteă fi considerate ca vestigiul unui aparat 
sudoripar, asemănător aceluia dela porc. Este foarte multă 
probabilitate că părerea anatomiștilor asupra acestor cas- 

tane să fie cea adevărată. | . 

Corpul calului este acoperit cu păr, mai abondent, mai 
puţin abondent, mai gros, mai subțire, după rassă, sex și 
condițiuni de trai. Da 

Animal monogastric, stomac mic, cecum foarte  desvol- 
tat. Regim erbivor. Mamele incvinale, animale unipare. Du- 
rata gestaţiunii aproximativ 11 luni. Speţă maleabilă şi cos- 

mopolită, o găsim aproape pe toată suprafaţa pământului ; 
căutând să se adapteze, consecutiv. să se modifice după 1o- 
calitatea unde se găseşte și condițiunile de trai la care este 
supusă. | 

"Calul dă omului mai multe foloase, cel mai principal însă 
este munca, sub toate formele ei. . - . Da 

1) ROGER. Au sujet de Pappareil sudoripare cari ien d i 
solipedes. Bul. Soc. Cent. de M. Veter. 1909, pg. 237. -  pore et des chataigaes des
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II. — Clasificarea rasselor de câi 

Speţa Enuus-CaBaLLus fiind foarte maleabilă, s'au for-: 
mat de sigur mai multe rasse. Pentru ușurința studiului ras- 
selor de cai, este bine să vedem cari sunt clasificările făcute 
până acum și dacă aceste clasificări corespund sau nu tutu- 
ror cerinţelor ştiinţifice. 

Primele clasificări ale cailor au fost cu desăvârşire empi- 
vice. Grognier, Magne. Aceste clasificări se bazau sau pe ap- 

_titudinele dominante, cai de călărie, tracțiune grea, ușoară, 
etc., sau pe alte particularități fără importanţă. 

ANDRE SANSON, părintele zootehniei franțuzești, este. cel 
dintâiu care introduce o metodă mai științifică în studiul 
Etmologiei animale. EI ia ca bază a clasificării rasselor de cai,. 
ceeace RerzIus şi Baoca introduse la om, măsurătorile cra- 
niului. Stabilirea indicelui cranian formează pentru SANSON 
baza clasificării. El împarte rassele de cai în două : Rasse do- 
licocefale şi Răsse brahicefale. | 

Adoptarea-sistemului lui SANSON şi divizarea rasselor de 
cai în brahi şi dolicocefale incontestabil că contribue la stu- 
diul mai minuţios al caracterelor rasselor şi la diferenciarea - 
-lor mai lesneuna de alta. Nu se poate însă consideră sistemul 
lui SANSON ca un sistem .ireproșabil, și apoi indicele cra- 
nien numai, nu poate da toate noţiunile unei bune cla- 
sificări. 

O buni clasificare a rasselor şi la oameni şi la animale nu 
se face ţinând socoteală numai de un singur caracter, ci de 
mai multe, aşezând printre . cele dintâi pe acelea cari au 
stabilitate mai mare; iar printre cele din urmă pe acelea 
cari sunt influențate mai mult de adaptaţie, mediu și indi- 

- vidualitate. 
BARON ne face cunoscut că toate rassele de oameni, cai, 

boi,.etc., au caractere morfologice și caractere fiziologice. 
Acestor caractere, autorul citat mai sus le dă numirea de 

= Coordonate elnice«. 
« Coordonatele etnice formează 2 grupe: 
4. Plasticul, în care se cuprinde variațiunile morfologice, 

silueta, extremităţile, greutate, proporțiuni : 

2. Fanerotipica, cuprinde variaţiunile fanerelor sau de- 

pendinţelor pielei, păr, coarne, copite, castane, pene. 

La aceste două grupe se mai poate adăugă şi a 3-a:
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3. Energetica, cuprinde variaţiunile fiziologice, .multipli- 

care, fecunditate, precocitate, sânge, fond. 

In studiul clasificării rasselor vom ţine socoteală numai de 

cele 2 prime grupe. 

Silueta 

- Silueta unui animal, conturul său ca și profilul capului 

şi feţei sunt supuse variaţiunilor. Silueta nu este aceeaş la 

toate animalele. SaNsox ne face cunoscut. importanța în 

clasificare a profilului capului. BARON însă este acela care : 

Sa ocupat cât se poate mai detaliat. După el profilul capu- 

Jui poate fi drept, rectiliniu, convez sau concav. Tot BARON 

mai constată că moriologia capului are o influență asupra 

celorlalte regiuni corporale, ca și asupra membrelor, şi acea- 

sta în virtutea legii de armonie organică. Un profil al capu- 

lui concav aduce după el un gât de cerb, o. spinare cam înse- 

lată. Un profil convex, frunte bombată sau faţă, berbecată, se 

însoţeşte cu un gât încordat, o s pinare decatâr. Profilul drept- 

ortoid atrage un gât de o formă piramidală, o spinare 

dreaptă, aplomburi regulate. Acestea toate bine înţeles le ob- 

servăm numai când există armonie organică în alcătuirea . : 

formelor corporale. | | 

BARON a dat numirea de » Aloidism« variaţiunilor de si- 

"luetă, de profil, şi, bazat pe această denumire, clasează toate 

rassele de cai, ca și celelalte animale de altfel, în 3 grupe: 

„a) Gr. ortoidelor sau rectilinii cu profilul capului drept. 

-D] » concavelor »  coeloide — salpingoide, cu profilul 
o a capului concav. 

c) » convexelor » cyrtoide = alractoide, cu profilul ca- 
Aa pului convex. | 

Pentru că în grupele concav şi convex sunt variaţiuni 
mai mari sau mai mici, BARON face următoarea clasificare: 

| (Ultra concave. 
„Grupul concavelor . 3 Concave. 

_ Subeoncave. 

| “ Subconvexe. 
Grupul convexelor .1 Convexe. . 

a Ultraconvexe.
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Spre a înţelege mai bine această clasificare a lui BARON, 
să luăm câteva exemple:. | | 

Tip. rectiliniu = calul aryan. 
» : CONCAU — »  breton, 
>" subconcav = » din Camarga. 
»  ultraconcav — »  Stheilandez. 
» convex O == » - Shire-horse, 

» subconver —  » Barb. 

»  ultraconvex —  » Germanie. 

" “Tot BARON ne mai face cunoscut că există o relațiune în- 
tre natura extremităților şi profil, de ex.: în grupul conve- 
xelor sunt animale cu extremităţile subţiratice, calul barb. 
In grupul concavelor se găsesc animale cu extremităţile 
groase, calul belg., şi în grupul ortoidelor extremităţile 
sunt potrivite ca mărime, calul arab. 

"Variaţiunile de format. 

Variaţiunile de format sunt subordonate la 2 legi : 

1. In fiecare speţă de animale există un volum, o greu- 

tate medie care corespunde unei corabinaţiuni maximă și 

de suprafaţă și de masă a tipului viabil din speță. — BARON. 

Această greutate medie favorizează la maximum speța în . 

lupta ei pentru existență. La speța calului se admite că 

„greutatea de 435 k. ar fi greutatea medie cea mai bună. 

9; In fiecare speţă polimorfă sunt variaţiuni de greutate 

în minus-sau plus. Aceste-variaţiuni depind de condiţiunile 

„de trai și de modul utilizării animalelor din speța calului. 

Sunt, din acest punct de privire, diferențe extraordinar de 

mari și DECHAMBRE ne afirmă că variațiunile în greutate 

sunt cuprinse la cal între'80 şi 1.310 kilograme. 
Variaţiunilor în greutate, BARON le dă numirea de Hetero- 

metrie și Heleromelria o împarte în 3: | 

a] Grupul Eumelric,: ' greutate mijlocie. 
b] _»  Elipometric, » mică. 
c) »  Ipermelric, - » mare.
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„Pentrucă în grupele elipometrie și ipermetric sunt vari- 

aţiuni uneori accentuate, aceste două grupe se pot impărţi în: 

Ultra minor. | 
Elipomelric . . „4 Minor. Sa 

Sub minor. 

.. | Sub major. 
Ipermetric .". . .4 Major. 

Ultra major. 

Proporţiuni 

Proporţiunile, adică raportul între lungimea, lărgimea 

și grosimea diferitelor .regiuni, cari. alcătuesc corpul unui 

animal, sunt supuse variaţiunilor.. Aceste variațiuni se con- 

„duc după următoarea regulă : »Flemeniele lărgime și gro- 

- sime variază în acelaș sens și în raport invers cu elementele 

" lungimea. Sa 
In conformitate cu aceste variaţiuni, în fiecare speţă de 

animale sunt, din punctul de privire- al proporţiunilor, trei 

tipuri principale : . 
"4. Un tip cu proporţiunile medii=— Mezomorf=— Medioliniu. 

- 2. Un tip la cari elementele lărgime și grosime sunt des- - 

voltate — Brahimorf = Breviliniu. - _ | | 
3. Un tip la care elementele. lungime sunt foarte desvol- 

tate comparativ cu grosimea și lărgimea =— Dolicomorf = 
Longitiniu. Sa | | 

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

Ş | Ultra brevilinii. 
Brahimorfele. .. . + Brevilinii. 

ă Sub brevilinii. 

- [Sub dolicomorfele. 
Dolicomorfele. .: . 4 Dolicomorfele. 

Ultra dolicomorfele. 

„Tot în studiul ptoporţiunilor 'și în scopul de a se putea 
diferențiă mai bine rassele de animale, s'a. recurs şi la ceea- 
ce se numește indice, sau raportul între diferitele axe liniare 
luate ca, termen de comparaţiune. | A
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Indicele se studiază la cap, la trunchiu, la membre. 
Indicele capului a fost studiat demult timp de Rerzuus și 

BRoCA. Indicele capului a fost punctul de plecare al împăr- 
țirii rasselor de oameni în : rasse Brahicefale Și rasse :Doli- 
cocefale. 

Sanson l-a introdus în Zootehnie şi el constitue baza, cla- 
sificării animalelor, făcută de acest autor. Clasificarea lui 
SANSON, bazată numai pe indicele cranien, nu poate con- 
stitui o bună clasificare, căci nu singur indicele cranien ne 
poate face să deosibim o rassă de animale de o alta: 

La om calcularea acestui indice se face de pe următoarea 
formulă : 

Diam. transversal X< 100 

Diam. antero-posterior . 

Nici un zootehnist n'a: înţeles sensul modificării formulei 
aflării indicelui cefalic, modificare făcută de SANSoN. In 
afară de indicele cefalic. sau cranien, mai este un indice fa- 
cial sau raportul între lărgimea, şi lungimea feţei. 

  

- Fig. 4. — Măsurători craniene după Dechambre. 

Ca să măsurăm indicele. cranien și facial, delimităm mai 
întâiu craniul și fața printr”o linie care unește margineă 

superioară a orbitelor în partea lor cea mai convexă. 
Limita superioară a craniului se măsoară în dreptul por- 

ţiunii cele mai convexe a parietalelor.
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Lărgimea feţei se măsoară in partea cea mai ridicată a 

arcadei zigomatice. 
Indicele cefalic total are ca Târgimne, lărgimea . maximă - 

bizigomatică și ca lungime, sau lungimea dela extremitatea 

superioară a craniului, sau dela gaura auriculară până la 

marginea osului incisiv. 
Pe animalul viu, indicele capului se calculează măsurând 

lungimea capului dela partea superioară la cea inferioară, 

iar lărgimea din dreptul arcadelor orbitare. 

Indicele cranien şi facial nu este acelaș la toate rassele 

de cai. 
* Indicele trunchiului, — La trunchiu sunt 2 indicii  îndi- 

cele toracic și indicele corporal. 
Indicele toracic ne arată variaţiunile, cavităţii pieptului, 

care cavitate n'are aceleași dimensiuni la toate rassele de 

cai. Indicele toracic este raportul: între lărgimea maximă a 

pieptului, luată la nivelul părții celei mai convexe a coaste- 

lor și între înălțimea acestei cavităţi, luată în partea de jos 

a grebănului și locul trecerii chingii, la câţiva centimetri 

departe de cot. 
BARON ne dă următoarele indicii : 

La tipul breviliniu, indicele este mai mare de 90. 

La tipul medioliniu, indicele este de 86—88. 
La tipul longiliniu, indicele este mai mic de 85. 
In dicele corporal este raportul' între lungimea corpului 

— distanţa scapulo-ischială —și perimetrul toracic, luat în- 
dărătul spetelor şi la câţiva centimetri aproape de cot. Indi- 
cele corporal ca și indicele toracic, variază după confor- 
maţia animalului. 

La brevilinii, indicele “corporal este mai mic de 85. 
La mediolinii, indicele corporal este de 36—88. 
La longilinii, indicele corporal este mai mare de 90. 

Farere 

Studiile fanerelor, în chestiunea clasificării rasselor de - 
animale, joacă un important rol. Prin fanere zoologistul 
BLAINVILLE înţelege producțiunile de natură cpidermmică : 
părul, lâna, penele, coarnele, etc. etc. 

Părul cantitativ şi calitativ nu se prezintă în aceleași con- 
dițiuni la toate rassele de cai. Din studiul acestor rasse vom 
vedeă variaţiunile. |
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Iată cari sunt, în mod rezumat, bazele clasificării cailor 
după BARON. Aceste baze sunt în mod-magistral descrise de 
profesorul DECHAMBRE, în ultima sa lucrare asupra cailor. 

Deși bună clasificarea lui BARON, din punctul de privire | 

practic şi mai ales din acela al anijloacelor întrebuințate de 
fiecare țară, pentru îmbunătăţirea rasselor de cai, am cre- 
zut mai nemerit să ne ocupăm mai întâiu de cele 2 rasse 
orientale: Ariană şi Mongolă, cari au contribuit foarte mult 
la formarea. multor rassse de cai şi.mai în urmă să descriem 
tipurile principale de cai din fiecare ţară. . 

Desigur că din punctul de privire științific este mult mai 
bine să se grupeze rassele de. cai, aşa cum le-au grupat 

profesorul BARON, practica însă ne-a dovedit că este mult 

mai profitabil să le studiem aşa cum sunt în fiecare ţară, 
_pentrucă în afară de descrierea, rasselor mai putem studiă şi 
intervenirea Statului, societăţilor, etc., ca şi rezultatele eco- 
nomice obținute. Profesorul DECHAMBRE, în lucrarea sa » Les 

Equides, ne dă următorul tablou: de clasificarea . rasselor 

_de cai. 
Primul grup. 

- Tip rectiliniu ? „rasse cu fruntea dreaptă 

Calul arab, ture, 
sirian, persan 

[-Afediolinii 
Passa Aryană 

Numeroase subrasse şi familii. 

Longilinii. . . Calul magyar. . » Vechiul cal unguresc? 

Calul diri sudul Rusiei, calul Kirghiz, calul din 

Ucrainia, trăpașul orlof, calul finlandez. 

| Populaţiuni 1 Calul. de pur sânge englez. 

Brevilinii . 

Eu
me

lr
ic

i 

derivate. »  anglo-arab. 

Calul din Boemia. - 
-Poneul din nordul Tunisiei. 

Calul din Iandele Bretaniei. 

„.Gasconiei. 

Mediolinii . 

Longilinii , 

“ Caut corsican.. 
f Poneul chinez. şi indochinez. 

Ponei indieni din Pegu. 

Suzăevitinii 

El
ip
oi
ne
tr
ic
i 

  Brevilinii . 

'2 (.Mediolinii. . . Calul Pereheron. 

= | Longilinii. , , » Flamand, Frizon, Clydesdal, Poitetină. 

E. | Brevilinii. . . Rassa Buloneză. 

Al doilea grup 

- , Tip concav: rasse cu fruntea concavă 

Mediolinii. . . Calul de Solutre, calul camarg. 
Longilinii. . .. 2 din Yemen, » din Mesopotamia. 

Brevilinii „n. stepele de sud ale Rusiei de Europa, calul, 

reduta e» de Don, Kalmuk, Astrahan, Cabardin. : 

E
u
m
e
i
r
i
c
i
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Calul syginilor; ponei din Europa Centrală, Galiţia, 
Mediolinii . Transilvania, Grecia, ete. ; ; ponei din Navara. 
Longilinii. . Ponei din Celebe. 

Br evilinii . n Norvegia și Islanda. 

„ Calul ardenez. 
n» belg. Pintzgau şi alte rasse de povară. din Eu- 
ropa centrală. “Calul cremonez. 

Calul “Breton cu derivați actuali. Norfolk-Bre- 
„ton; etc. IE 

Mediolinii. . 

Longilinii . 

” i Ponei din Englitera. 

“I
pe

tm
et

ri
ci

 
El
ip
om
et
ri
ei
 

—
—
—
 
m
 

Br evilinii . 

Al treilea grup | 

Tip convex : rasse cu fruntea bombată sau profilul convex 

| Algeria. : 
DR | | Calul turcoman anis, 

Mediolinii.. „..„ Rassa mongolă . ». african .4 Abisinia, 
„i » barb.:. | Erytrea. 

“a | Egypt. 

“7 Calul marocan. e E 
= ] Subbr evilinii "n andaluz. 
o » + vechiu din Pirinei și Navara. 

| = Longilinii. . Calul Kirghiz. . 
șa Calul din “Pirinei, „Limuzin, Auvernia, 1/ sângele 

Populaţiuni | din Midi. 
der ivate, | Uagaria. 

Cai din Eur opa Centrală și Meridională 3 România. . 
| Italia. 

N | Eq. Przewalsky: Ponei berbeca i din a China din Ja- 
“5 | Mediolinii . SI ponia și Asia Centrală.. A 
= J Poneul spaniol. 
Ş ) Subbrevilinii . din Cordilieri şi Anzi. 
3 » Falkland. 

| Zongitinii. »  berbecat din Sonde. 

-a [ Mediolinii. . . Calul fosil din Roemagen. 
“E | Brevilinii. . . Shire-horse, Black-horse, Suffolk. pc 
& AR Calul Dongolav, derivatele sale din Europa Centrală 
5 Longilinii . și Occidentală ; calul nemţesc și danez, vechii « cai 
= | normanzi şi englezi. Yorkshire.   
„Populaţiuni derivate ; . Cai de jumătate sânge, 

Anglo-normanii. 
1 ! sânge franţuzesc+ Vendeeni. 

1], sânge din centru. 

|, sânge german . | Henovra, Schleswig, Prusia Orientală, Oldemburg, 
, Prusia Occidentală, Holstein, Provinciile Renane. 
|, sânge din Holanda, Danemarca. 

1[. sânge englezesc și din Irlanda.



“UL — Domesticirea. Şi utilizarea calului 

Domaesticirea calului a avut cea mai mare influenţă asu- 
pra civilizaţiunii omeneşti; Prin mijlocul acestui animal, omul 
Sa putut mișcă mai uşor dintr'un loc în altul, a putut să-și 
desvolte mintea mai bine, a putut prin schimbul de idei 
să-și mărească mai mult cunoştinţele, Civilizaţiunea ome- 
nească a mers cu pași mai mari către perfecţiune. 

Cert este că omul primitiv a întrebuințat pentru domes- 
ticirea .calului aceleaşi mijloace ca şi pentru domesticireă ce- 

„lorlalte animale. Scopul suprem al domesticirii calului a fost 
consumărea -cărnei lui 1). 

Domesticirea calului a început în perioada neolitică. Acest 
animal a trăit în stare sălbatică în aproape toate părţile: 
globului, şi astăzi se mai găsesc cai sălbatici în Asia. Se 
susține că poporul' Aryan ar fi printre cele dintâi: popoare 
care ar fi îmblânzit un tip de cal cu profilul capului ortoid, 
cal din care ar fi ieşit o sumedenie de.tipuri, cal: care este 
considerat ca prototipul rassei arabe. 

Proto-mongeolii, în patria lor primitivă, ar fi imblânzit un 
alt tip de cal, cu profilul frunţii convex. Acest cal este so— 
cotit ca prototipul rassei mongole, barbe, de dongola, etc. Şi 
din calul mongol ca ş din calul aryan au purces multe: 
rasse. 
"Este mai mult ca sigur că-s'au imblânzit cai şi: în aite 

puncte ale globului terestru. In Europa,-unii cai au fost do- 
mesticiţi de dolmeni, popor care a venit din orient şi: care: 
au învățat pe Furopeeni întrebuințarea 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, i-a suprave- 
ghiat reproducţia. 

Este instructiv credem să facem o mică escursiune în: 
domeniul trecutului calului” și să vedeni „importanţa lui la 
diferitele popoare. 

In Îndia și în perioada Vedicia calul eră foarte apreciat. 

După credinţa Brahmanilor, calul este o fiinţă creiată de 

Brahma,; codul Brahmanilor obligă pe călăreţi atunci când 

  

-4) A se consultă din acest punct de privire : :6. de MORTILLET: Lzorigine de la chasse,. 

" de la Pâche et de PAgriculture, N. FiLiP: Noţiuni de zootehnie generală şi TOUSSAINT, , 

„Le cheval dans la station prehistorique de solutrâ,
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trebuiau să depue un jurământ să nu jure decât pe cai, . ele- 

fanţi și armele lor. ' : 
Calul eră reprezentat pe monumentele Indiei de pe marea 

pagodă din Sririnyam. | 

Istoria ne spune că Iranienii 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. El servea răsboinicilor, preoţilor, ciobanilor și 

plugarilor. . | | o 
După HEnRopoT, tânărul persan, dela vârsta de 5—20 ani, 

trebuiă să înveţe 3 lucruri: a încălecă, a trage cu arcul și 2, 

spune adevărul. :Marile herghelii sunt considerate ca un is= 

vor de bogăţie pentru ţară. Fiecare prinț spre a-și arătă su- 

punerea lui suveranului țerii, luă ca; mărturie calul. 

„ „Primele răsboaie scitice consideră calul ca un preţios și 

„incomparabil instrument de isbândă. Profetul [remia, fă- - 

când aluziune la. triburile scitice, ce cutreerau stepele Asiei, 

zice: „călăresc pe cai armaţi şi ei ca şi răsboinici, .nenoro- 
cire nouă . . .« Sciţii trăiau pe cai, se hrăneau cu carne de 
cal şi cu laptele iepelor lor. Achias, regele sciţilor, își țesală 

„singur calul. Dacă regele murea, cei mai frumoşi cai ai săi. 
se sacrificau și în fiecare an se sacrificau împrejurul mor- 
mântului regal câte 50 de cai. Sciţii adorau -soarele sub 
forma; unui cal. . . | 

In timpul domniei lui Cyrus, calul este foarte iubit, foarte 
apreciat. XENOFON ne face cunoscut că regele Cyrus orga- 
niză curse de cai. Pe timpul acestui rege se sacrificau caii 
zeului soare. Caii de coloare albă se considerau ca animale 
sfinte, ei.puteau merge în libertate pe unde voiau. O legendă 
ne comunică următoarele: „Pe timpul conchetei lui Cyrus, 
în imperiul Babilonului, un mânz din armata, lui, de o co- 
loare albă, animal sacru, se înecă întrun râu. Regele ca și 

întreaga lui armată fu dureros impresionat de această mare 
nenorocire și ca să pedepsească râul îi schimbă cursule. 
Cambyse, fiul lui Cyrus, continuând răsboaiele tatălui său, 
fu făcut prizonier de inamicii săi. Regele fu scăpat de cel 
„mai celebru călăreț al regatului. Cambyse ca un semn de 
nare gratitudine dărui călăreţului 100 de cai de valoare cu 
harnașamente foarte prețioase. După moartea lui Cambyse şi 
după detronarea uzurpatorului Smerdis, cei 1 mari puter- 
nici ai Persiei deciseră să, numească rege pe acela al cărui 
cal va necheză . mai întâi la revărsatul zorilor. Legenda



 
 

 
 

 
 

  
   
 

Fig. 5. — Marea pagodă din Sriringam. După Chomel »Ilistoire du cheval dans 

Pantiqu i 16 et son râle dans la civilisation.
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spune că în urma unui şiretlic al îngrijitorului de cai a lui 
Darius, se asigură victoria stăpânului său. Ri 

Ajuns pe tron Darius I, prima sa grije fu de a-şi face în 
piatră statuia ecvestră, cu această inscripţiune: » Darius fiul 
lui Hystaspe, a ajuns pe tronul Persiei prin mijlocul instinc- 

„tului calului său și prin dibăcia lui Cbares, îngrijitorul său 

" de cai«. Darius avea o mulţime de herghelii. El avea o ca-. 
valerie numeroasă. Babilonia şi Media procurau, în fiecare 
an, curţii lui Darius 800 de ârmăsari și mai mult de 20.000 
iepe. Cilicia dădeă ca tribut anual câte 300 cai de coloare 

albă. Darius organizează poştele în vastul său imperiu. 

După ce pacifică şi organizează imperiul său, Darius în- 

“ vinse pe greci, sciți şi babilonieni. Aceștia din urmă se lău- 

dau că perșii vor luă cetatea Babilonului când vor fătă ca- 

tArele, or, printre animalele armatelor lui Darius erau şi ca- 

târe, una din ele fată, celebra cetate a Babilonului cade. Cu 

câte va zile înainte de moarte, Darius plănuiă concheta oc- 

cidentului. Legenda ne spune că acest occident eră reprezen- 

tat printr'un bătrân care vine şi dă regelui Darius o co-. 

roană, calul, bani și o sabie. | 

In timpul domniei lui Xerzes, o parte din armata per- 

sană este trimeasă să supue Egiptul revoltat. Această armată 

se compunea aproape numai din cai Niseni, crescuţi în pro- 

vinciile septentrionale ale imperiului şi special numai pentru 

grajdurile regale. Adoptând proiectul tatălui său, Xerxes or- : 

ganizează o importantă armată cu care năzuiă concheta oc- 

cidentului. Perșii, mezii, cisienii, sagartienii, indienii, bac- 

trienii, etc., trebuiau, după afirmarea lui HERODOT, să pro- 

cure pentru cavalerie aproximativ 80.000 cai. In această 

armată se găseau 10 cai sfinţiți împodobiţi cu hamuri și di- 

ferite ornamente scumpe. Carul zeului Ormuzd eră tras de 

8 cai albi şi condus de un om al grajdurilor regale. Carul 

lui Xerses eră tras de 8 cai sfinţiţi din Nyssa şi condus ia- 

„răş de un om care mergea pe jos. Regele Xerxes dându-și 

socoteală de marea distanță ce trebuiă să o facă și de dife- 

ritele dificultăţi, poposi, celebră un „agvamedlia«, sacrifică 

caii albi ain Nyssa, maţele lor consultate anunţară victoria. 

Regele însă fu bătut ]a Salamina şi fugi în Asia. 

Alexandru, eroul macedonean, reprezintă punctul culmi- 

nant al geniului militar și al gloriei vechi. Vieaţa lui este strâns 

legată de istoria calului. Alexandru merge din isbândă în 
isbândă. El supune rând pe rând pe greci, traci, sciți, perşi, -
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abisinieni, indieni, ' egiptieni, etc. Calul său Bucefal, cum- 
părat de tatăl său. Filip, regele Macedoniei, eră plin de ar- 
doare, însă foarte rău, se speriă chiar de umbra lui și nimeni 
nu 'îndrăsneâ:să-l încalece,: Alexandru ca, copil îl încalecă şi-l 
dresă. Tatăl său văzând la fiul său atâta curaj, cu ochii plini 
de lacrămi spuse: „Fiul meu, cautăţi 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 vieaţa stă- 
pânului - său.  Bucefal moare în bătălia. dela Hydasp; 
Alexandru îl jeleşte, il îngroapă cu cea mâi mare pompă. pe 
marginele Hydaspului și în memoria lui .construește orașul 
» Alexandra- Bucefalis« chiar în locul unde calul său a căzut 
mort. | Da 
Caii sunt reprezentaţi pe palate, pe mormintele regilor 
Darius, Xerwes, pe medalii, monezi, etc. - i 

In' Zend Avesta se găsesc câteva noțiuni asupra creșterii şi 
boalelor cailor: e Sa | 

_Pentrucă în vastul imperiu chinez caii au fost cunoscuţi 
și întrebuinţaţi de foarte mult timp, este bine să facem 
câteva citaţiuni.- Istoria socială și religioasă a Chinei se gă- 
seşte scrisă în cele 5 cărţi sfinte şi anume: “King sau cartea 
„schimbărilor; Chou-King sau cartea. istoriei și a documen- 
telor; Che-ling sau cartea poeziilor; Li-Ki sau cartea ritu- - 
rilor și Tehun-Thsion sau cartea primăverii şi toamnei. 
"Aceste cărţi sfinte au fost completate, coordonate și expli- 

cate de Confucius. Ele reprezintă cele mai vechi scrieri ale 
literaturii chineze: a e 

Analele chineze cele mai vechi ne fac cunoscut că regele 
Se-Floung inventă scrierea figurativă în care se găseă sem- . 
nul calului, ceeace! dovedește că acest: animal eri foarte de 
mult cunoscut. Regele. Foa-hi sau Fo-hi care. trăiă în 
anul 3468 înaintea ierei -noastre, este considerat ca funda- 
torul civilizațiunii chineze. EL învaţă pe supușii lui. aceste 
6 animale. domestice : calul, boul, găina, porcul,..câinela, 
oaia. Se- pretinde că poporul chinez se hrăneâ'cu carne de cal 
și că sacrificau aceste animale stăpânului cerului: a 

* Sub domnia lui Tehuen-hio chinezii au - cunoscut între- 
buinţarea calului, a carelor şi că de atunci începu să se for- 
meze o cavalerie. .  . | 

Regale Tehing- Yang dădu instrucțiuni în cari se spuneă



„ 
“910 

“0001 
“[Uzotjc) 

pdnq 
"oicopurA 

[edţueqanssy 
310334 

—"9 
"Sl. 

 
 

  
 
 

 
 

 



31 

că acest animal, calul, trebuie bine îngrijit, bine adăpat şi 

să aibă bună pășune. Ca să fie bun un cal trebuie să fie: - 

curat întreţinut, să aibă un loc bun de pășune, să fie ferit 

de căldură mare și de frig excesiv, să aibă o hrană îmbelșu- 

gată, să aibă un bun adăpost. Ii 

„In serbările publice, regele Tehing- Wang eră întrun car 

tras de 16 cai. Pe diferitele monumente chineze figurează 

calul. 

'La'o epocă foarte îndepărtată invaziunile sciţilor învaţă 

„pe caldeeni-întrebuinţarea calului și câteva noțiuni agricole. 

Regii Asirienilor aveau organizate care de răsboaie: Sub. 

„ domnia regelui asirian Sennacherih, cavaleria eră foarte bine: 

organizată. Acest rege făci în palatul său piste spre a 

putea dresă caii. Regele Assurbanipal cotropind Egiptul până 

la prima cataractă, luă o mulţime de cai din Dongolah. 

În timpul celui de al doilea imperiu caldeen, Babilonia 

devenind independentă, eră în toată splendoarea sa. În tim= 

-pul regilor Nabopolassar şi Nabuchodonosor, monarhia cal- 

„deenă deveni'o putere redutabilă. Merodach, zeul răsboiului, 

vorbind de națiunea caldeenă prin gura profeților evrei ziceă : 

caii săi sunt mai uşori ca leoparzii și mai repezi ca lupii cari 

fug noaptea, călăreţii sunt mai repezi ca vulturul care se 

năpusteşte asupra, prăzii. Ne 

Imperiul caldeenilor fu distrus de Cyrus, și Caldea de aci 

încolo este încorporată la imperiul pers. 

Calul este reprezintat pe monumentele din Niniva, Nim- 

rud, Babilonia, etc. 

Poporul evreu a avut misiunea de a da lumii o religiune 

bazată pe o concepţie mai ridicată, pe sentimentul suferin- 

ţelor omeneşti, pe acţiunea unei ființe superioare, pe exis- 

tenţa unei vieţi viitoare, etc. | 

Istoria, legile, doctrinele poporului evreu' se găsesc în di- 

- feritele cărţi ca: - Pentateucul sau cartea lui Moise ; Geneza- 

. origina;  Erodul-emigrarea ; Leviticul-religia ;: Numarul- 

recensământul; Deuteronomul a doua lege; cartea profeților, 

“Hagiograful, proverbele, cântecile, etc., cărți cari formează 

vechiul testament. ai | 

Abraham este considerat ca părintele civilizaţiunii. Pri-
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mele triburi semite cari plecari din partea meridională a 
Caldei spre a se duce, unele în Mesopotamia, altele în Siria 
şi altele în Egipt, sub conducerea lui Abraham, Isaac și Jacob, 
n'au avut decât puţin cai. Pe timpul lui Moise; evreii nu în- 
trebuințau mulți cai. | | | 
„In timpul regelui. Solomon se introduseră o mulţime de 
cai din Egipt. El înfiinţă' în Palestina. depozite de cai, or- 

» ganiză mai bine cavaleria. Regele Solomon primei în fie- 
care an dela vasalii lui vase de aur, cai şi catâri. Solomon 
aveă 4.000 de cai pentru carele sale şi peste 12.000 de călă- 
rie. : Pasiunea :pentru cai a regelui Solomon eră foarte inare. 
După moartea lui; cetatea Ierusalimului este luată și jefuită - 
de egipțieni, israeliții nu se mai ocupară cu creşterea calului. 
- Sub domnia lui Manasses reapării iarăș luxul carelor şi al 

„. cailor. Nobilimea eră entusiasmată. de cai și de carele din 
Egipt. In legea lui: Moise şi în scrierilă lui Solomon nu găsim 
decât .puţine'noţiuni referitoare la igiena generală a calului. - 

ip. 

. Astoria Egiptului, cunoscută prin o mulţime de scrieri, ne vorbește in:multe părţi de cal. Sa 
„In Panteonul egiptean, Anmon-Ra, soarele, este regele zei- lor, creatorul animalelor. Osiris şi Bis sunt geniile protec- toare ale poporului. Calul în Egipt este introdus de H,ksoși. sau 'Pastori. Din momentul introducerii calul se acliimati- zează, se răspândește, se înmulțește. | 

- Faraonii dela a 17-a dinastie, goniră. pe Hyksoși şi re- luară vechiul sceptru âl Egiptului. In timpul domniei fa- raonilor, calul se bucură de o mare importanţă. După cartea „morţilor, omul pe pământ trăiește şi moare, se renaște în - urmă. Egipteanul credeă că: această inviere este foarte mult ajutată de cal, care ușurează drumul mortului: și care îi prepară aşezarea, în timpul reînvierii, în cealaltă lume, unde sunt câmpii verzi, turme numeroase, zei şi strămoşi: Șub dinastia a 17-a, diteriţii suverani. fac incursiune în Siria, Mesopotamia, Armenia, etc. pentru a luă cai. „___ Se admiră foarte mult, în acel timp, caii sirieni, delicaţi şi foarte frumosi. | a 
In timpul lui Ramses al III-lea, creșterea calului este în floare. Se cresc cai.pe păşunele suculente ale părţii de jos a Egiptului, unde se găsesc numeroase herghelii.
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Se introduc din Siria armăsari de prăsilă cu cele mai fru= 
moase forme. Memfis, Teba, Hermopolis, etc., aveau nume- . 

| roase herghelii. Regele recompensă pe proprietarii de her- 
ghelii. 

. Pe monumentele Egiptului, calul este foarte mult repre- 
zentat. ă ; 

, Poporul grec a apreciat şi întrebuințat de foarte mult 
timp calul. - | Ie 

  

  

Fig. 8. — Phăâton conducând carul soarelui, după Chomel. L. e. 

Homer reprezintă pe Neptun, zeul mărilor, înhămându-și 

caii spre a sbură cu carul său deasupra valurilor. Intregul 

Olimp admiră acest frumos animal, cu formele cele mai gra- 

țioase, acest demn tovarăș al omului. Carul Amfitritei, so- 

ţia lui Jupiter, eră tras de patru cai mai albi ca zăpada. 

Jumon, regina 6limpului, conducea singură caii carului său. 

„Mai toate divinităţile olimpului sunt reprezentate pe un car 

conducând. caii. | | 

+ Calul a jucat un mare rol în orașele Sparia “şi Atena, 

Sofocle ne face cunoscut bogăţia Aticei în cai. La poporul 

spart, calul figurează pe monezi. Licurg, legislatorul Spartei, 

autoriză pe cetăţeni să împrumute, în caz de nevoie, calul 

vecinului său, cu condițiunea de a i-l da înapoi: după ter- : 

minarea necesităţii. i 

Erycthun, regele Atenei, eră considerat ca inventatorul 

artei de a înhămă cai, ca înființătorul curselor de cai. Pin- 
| 3
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dare însă ne comunică că meșteșugul de a înhămă caii îl 

aveau corintienii. Solon, înțeleptul Jegislator al Atenei, reco- 

mândă întrebuinţarea calului'la căsătorii, morţi și alte ce- . 

remonii. | i 
Cavaleria ateniană-eră compusă din oameni cari aveau 

un venit de 300 medine, cu cari să poată întreține un cal. 

In fiecare an acești călăreţi străbăteau oraşul călăriîn onoa- 

rea lui Jupiter. . a a 

Coloniile grece din Asia, Sicilia, Italia meridională, con- 

tribuiau foarte mult la înălțarea Atenei. Cea mai mare parte 

din aceste colonii aveau o mulţime de care și călăreţi. Toate 

monetele grece, italice și siciliene reprezentau care trase de 

3—4 cai. O mulţime de oraşe aveau proprietari cari se ocu- 

_pau cu creşterea calului. H.mer este poetul cailor. 

SrEsICHOR laudă valoarea calului milităresc. 

La sărbătorile făcute în onoarea Minervei erau curse de 

"care şi exerciţii ecvestre. | 

Jocurile olimpice, făcute în onoarea lui Jupiter, se com- 

puneau din curse de cai, de care, etc. La aceste jocuri luau . 
parte tot ceeace în Grecia eră mai ilustru, mai bogat. In- 
vingătorul eră sărbătorit. EL eră scutit de orice impozit și 

  

 Alejedis) e EEE Ea EEE IEI + 
«Fig, 9. — Victoria încoronând un cal. Chomel. L. e, | 

5) 

- aveă dreptul la spectacole să ia loc'în primul rând. Poeţii îl 
cântau, pictorii îi zugrăveau figura, care eră pusă în locu- | 

, rile publice, pe uşa templelor, etc. Calul învingător eră ȘI el 
sărbătorit ca și stăpânul său, i se făceâ stătue în bronz sau
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piatră, aveă dreptul să poarte o.coroană la sărbătorile - na- 
ționale. Caii din localitatea Sicyone erau renumiţi. . .. -. 

HERODOT a descris răsboaiele medice, răsboaie c cari au asi= 
gurat triumful Greciei în Asia. . | 

In țimpul lui Pericle, timp de aur, Grecia aveă o nume- 
roasă cavalerie.: Regimentele armeniene trimeteau cai, .ca- 
târi şi sclavi. 

THROCRIT ziceă între altele : i ouaee şi un cal tesalian tră- 
gând un car..... sunt obiectele cele mai plăcute Şi mai gra- 
ţioase din lume. In răsboiul cu Peloponezul, grija şi a spar- 
tanilor și a atenienilor eră de a ave caii și soldaţii buni, 
căci fiecare se temei de cavalerie. In urma răsboiului, Atena 
fu luată de spartanul Lysandru. 

- XENOFON ne dă detalii asupra întrebuinţării calului, tot 
el ne dă noţiuni de modul cum să-l apreciăm, cumpărăm,. 
îngrijim, dresăm și conducem. XENOFON ne dă primele indi- 
cațiuni precise asupra echitaţiunii. 

In vechea Grecie, calul este reprezentat mai peste tot locul, 
mai ales pe Partenon. Cea mai mare parte din călăreții cari 
decorează frizele Partenonului, ca şi statuia și carul Miner- 
vei, sunt făcute de Phidias. 

Pe monumente, bronzuri, marmore, etc., se gtseşte repre- 
zentat calul. 

Ştiinţa greacă ne-a lăsat o mulțiroe, de lucruri referitoare 
la îngrijirile animalelor, dresarea, echitațiunea, ca și la cu- 
noașterea Și tămiiduirea boalelor. 

_ Romanii adoptând civilizaţiunea de la Greci, au cunoscut 
și întrebuințat calul de foarte mult timp. 

Dintre popoarele cari au format Italia, Etruscii şi Samiţii 
'aveau o.frumoasă rassă de cai și o cavalerie destul de nu= 
meroasă. La înmormântările etruscilor se făceau curse. de 
cai şi de care. Pe-mormintele regilor și răsboinicilor ;se sa= 
-crificau sclavi, captivi şi cai de răsboiu. 

Romulus, fondatorul Romei, aveă ca primă grijă organi- 
zarea cavaleriei. Această cavalerie, cunoscută sub numele de 

_Celeres, fu origina cavaleriei romane. Romulus creă »ecve- 
stru al călăreţilori, un fel de castă militară și sacerdotală 
care aveă în deget un inel de aur,'ca semn distinctiv. Acea- 
stă castă nu avu o importanţă mare decât pe timpul Craci-
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lor şi sub consulatul lui Cicerone. Romulus înfiinţă jocurile 

Consuale, compuse'din alergări. Aceste jocuri:consuale de- 

veniseră mai în urmă jocurile. în circuri. Pe timpul lui Tar- 

chin, pentri prima oară, regele cu.coroana pe cap şi sceptrul 

în mână intră în Roma într'un-car tras -de patru cai albi. 

- -"Fot: în acest timp jocurile ecvestre,. cursele. de cai, fură 

înființate în onoarea. zeilor" „Jupiter, Junon şi Minerva“. 

- In timpul republicii, tinerii:romani aveau. ca 'preocupare 

principală cursele de cai, 'antrenarea. Invingătorul curselor 

apăreă întrun 'car-tras de patru cai albi. 

"Cavaleria romană se'mări în urmă, erau 12 centruri ec- 

vestre şi 6 escadroane de călăreți... După 10 ani de serviciu 

în armată, călăreţul aveă privilejul. de a votă cel dintâiu. 

“Tot în timpul republicii, se institui o revistă anuală a că- 

lăreţilor,. considerată ca o sărbătoare a nobilimii romane. La 

45- Iulie, al. fiecărui an, călăreții se duceau călări dela tem- 

plul lui Marte la Capitoliu, îmbrăcaţi într”o robă albă, o co-: 

roană de măslin pe cap și având cu ei diferitele recompense 

militare. -  - e 
- “La conchetele Italiei, Roma'se luptă cu cavaleria lui Pyr- 

rhus ; de asemenea Roma aveă mult de luptat cu armatele 

'cartagineze conduse de Anibal, aceste armate se compuneau 

"din :' Legiunea cartagineză ; Africani suu numizii, încăli- 

caţi-pe caii arabi; Spanioli cu caii lor mici, însă foarte iuți; 

Gali 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 bătălia dela Zama, ar- 
matele romane au ieșit învingătoare. Scipione își făcu in- 
trarea, triumfală în Roma, într'un car. a 
“ “Spre a asigură: supremația Romei, romanii trebuiau să 
lupte contra spaniolilor, racedonenilor, numizilor, cimbri- 

lor, galilor, şi consecutiv se ocupară foarte mult cu, organi- 
zarea armatelor lor, .: : n o 

„1 uera acestor, răsboaie, Imperiul. roman se formă și 
aa ce Ă rganizară veni oraș foarte bogat. In timpul lui . 
ților , ai] pte contra germanilor, helveților, cel- : 

» galilor, belgilor, iberilor, cari amenințau Italia. 

ko 
%*% * 

Poporul gal iubea cu pasiune calul; galii incălecau pe de- 
. selate Și aveau o cavalerie foarte temută de romani; Cezar 

| pătu pe franci, pe elveţieni. și veni'la Roma într'un car



 
 
 
 

 
 

  

  

 
 

 
   

 
 

      
  

    
  

  
  

   
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

Fig. 10. — Statuea lui Mare Aurel în piaţa Capitoliului din Roma. După Chomel. L. e..
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tras de patru cai albi, urmat de marele șef al galilor Vercin= 

getoriz ca prizonier. Se făcu la Roma, în cinstea învingăto-. 

rului, curse de cai, se organiză o gardă personală împreju- 

rul lui Cezar, compusă din tot ce aveă Roma mai ilustru. 

Această gardă aveă însărcinarea de a servi pe marele 'căpi- 

tan al cărui cal băuse apă din: Danubiu, Tigru, Rin, Ta- 

misa; etc. îi Ne | a 

Epoca imperială este. caracterizată printr”o :organizare 

permanentă a armatelor, agriculturii și industriei. Romanii. . 

își procurau., cai din Grecia, Tesalia, Africa, Galia şi mai ales 

“ din Spaniă, ai cărui cai numiţi Asturiones erau foarte apre- 

ciaţi din cauza îiuţelii lor. Rassele cele mai renumite se gă- 

" seau în fozea şi Apulia. Sa î Di 

__ Virgiliu, spre a glorifică domnia lui August, în georgicele 

săle, cântă calul, acest nobil animal atât de folositor agri- 

culturii şi răsboiului. Descriind calul, Virgiliu ne face cuno- 

scut:cum trebuiesc aleși acești cursieri, cum să se îngrijească 

iepele pline, cum să se crească mânjii. Caligula iubeă cu-pa- 

siune calul. Frumoasa statue din palatul Farnese ne repre- 

zintă pe Caligula călare pe faimosul său cal » Incitatuse. 

Acest împărat construi pentru calul său un palat, bine. 

* mobilat, cu serviciul în toată regula. Adesea puneă calul să 

mănânce la masa lui şi-i dădea. orz aurit (9) NEROXE fu cel 

dintâiu care conduse în circuri un car. El institui jocurile 

neroniene, cari se celebrau din 5 în 5 ani şi se făceau pe 

socoteala Statului. NERONE cheltuiă pentru caii lui şi ai so- 

ţiei sale PoPEA sume mari de bani. N Ia 

-. VESPASIAN, TITUS, DOMIŢIAN se ocupară . de, organizarea 

cavaleriei. ADRIAN îrecu Dunărea înnof, cu întreaga „lui ca- 

Valeri. MARCU AURELIU avea pasiunea calului. | 

“Calul este cu profuziune reprezentat la Roma. a 

Ştiinţa romană continuând știința greacă ne-a lăsat o 

“mulţime de indicaţiuni asupra boalelor și a tămăduirii. lor. 

In scrierile lui Macox din Cartagina, CATON, VARROX, 

"CELSIUS, VIRGILIU, COLUMELA, PALLADIUS, PLINIU, etc., gă- 

sim noţiuni de igiena animală și de medicină veterinară.. 

" PALLADIUS se Ocupă în lucrările sale cu reproducerea la, cal, 

creșterea Şi educațiunea lui. PLINIU, în istoria, sa „naturală, 

“ne vorbeşte de educaţia, generaţia, obiceiurile şi instinctele 

calului. Arta de a tămădui animalele eră reprezentată la ro- 

mani prin Medicus equarius, Mulo-medicus, medicus pecorum, 

ete. Un basrelief roman găsit în provinciile meridionale ale
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Franţei, reprezintă un medic veterinar făcând venesecţie. la 
un cal. 

In timpul lui Traian, fiecare camp roman aveă un Valetu- 
dinarium pentru oameni și un Veterinarium pentru cai. 

Se pare că poporul scit a imaginat arta dea incălică calul. 
Istoria ne spune că atunci când. ei au invadat Tracia, grecii 
fură atât de înspăimântați încât fugiră fără să lupte. Grecii 
Şi închipuiau că omul și calul formau un singur corp, de 

- aci şi-a: luat naştere fabula centaurilor din Mitologie. 
“Omul a încălecat calul mai întâiu pe deșelate și fără că- | 
păstru. Grecii au inventat o formă primitivă de căpăstru, 
prin mijlocul căruia se puteă conduce calul. Mai târziu se |. 
perfecționă căpăstrul, se inventă și şeaua. 

In evul.mediu şi în ţerile feodale, creșterea şi îngrijirea 
calului eră foarte mult apreciată, căci seniorii feodali, în nă- 
zuința lor continuă de supremație, fiind veșnic în lupte 

"unii cu alţii, aveau nevoie de cai buni. Franţa cu proviriciile 
„sale: Normandia, Limuzin, Overnia, Tarbe ; ; Spania, Germa- 

nia, Italia, Sardinia, “Insulele Britanice, etc., erau locurile 
unde se găseaiu cai buni. 

In America, în momentul descoperirii, nu se găseau cai. | 
In anul 1535; MENDOZA a introdus pentru prima oară “ 

cai, în localitatea cunoscută, astăzi sub denumirea de. Bue- 
nos-Ayres. Nici Oceania nu aveă .cai. 

In epoca actuală, calul-s'a perfecţionat; s'a specializat din 
"ce în ce mai mult. Sunt țeri ca Englitera unde calul este 
foarte specializat. 
“După cum. vedem, din cea mai înaltă antichitate şi până 

în zina de astăzi, calul a jucat un foarte mare rol. și avem 
convingerea nestrămutatii că, cu tot automobilismul, rolul 
calului în omenire nu se va micşoră. - 

IV, — Ihridarea animalelor din genul Equus. oloasele 
„economice: ale acestor. ibrizi | 

„n genul equus s au făcut ibridări între : 

4. Equus caballus și equus asinus : a 
Tape eunările între equus caballus şi equus asinus sau practicat din cea mai îndepărtată antichitate și se continuă Şi astăzi. Pentru unele popoare e o industrie foarte rentabilă.
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In Franţa, în proviricia Poitou, în Gasconia, se ocupă cu pro- 
ducţia catârului. In ţerile Europei meridionale : Italia, Por- 
tugalia, Spania, acelaș lucru. In America centrală și meri- 
dională şi nordul Africei, producerea catârului este o nece- 
sitate pentru anume ţeri cu 0 .anumită. situaţiune topo- 
grafică. . | 

Spuneam mai sus că producerea catârului este de foarte 
mult timp cunoscută. Una din cele mai vechi menţiuni o gă- 
sim în Geneză, unde se spune că Hana, contimporanul lui 
Isaac, văzu câteva din aceste animale păscând în deșertul Se- 
hir. Poporul asirian îl cunoștea și se știe că DARIUS aveă mai 

_ mulţi catâri în armatele lui. Grecii pe timpul lui Homer îl 
aveau, Romanii îl utilizau. STRABON ne spune că pe timpul 
„său Liguria eră renumită pentru producerea catârilor. Carta- - 
ginezii introduceau catârii din Insulele Baleare. In Spania, 
după PIETREMENT, se cunoșteă, de foarte mult timp meșteșugul 
producerii catârului. In evul mediu, partea de miazăzi şi de 
esta Franţei se ocupă cu producerea acestui animal. Totiînevul 
mediu, catârii serveau la călăria preoților şi magistraţilor. Se 
susţine că locuitorii din Frunţa occidentală au învăţat pro- 
ducţiunea, catârului dela Sarrazini. În al X-lea . secol, un 
prelat italian cereă lui Guillaume al IV-lea, conte de Poitou, 
să-i dea una din frumoasele catâre' produse în ţară. Aceasta. 
dovedeşte că în al X-lea secol provincia Poitou din Franţa 
eră renumită pentru producerea catârului. . 

-Ibridarea între equus caballus Și equus asinus are două 
modalități: 

4. Impreunarea masculului asin cu femela iapă. 
"92. Impreunarea armăsarului cu asină, . Se 

Din aceste două modalităţi cea mai i cunoscută şi mai răs- . 
pândită este cea dintâiu. . 

Aceste două feluri de ibridări erau cunoscute şi pe timpul 
romanilor, căci STRABON ne spune că Romanii numeau mulus 

ibridul ieșit din mascul asin și iapă și hinnus său hinnulus. 

produsul! ieşit din armăsar și asină, Aceste produse ibride nu 

au aceeaș făptură. Astăzi: produsului ieșit din asin și iapă i 

se zice calâr, iar produsului ieșit din armăsar: și asină Bardou, 

de la italianul » Bardotto. 1). * 

'4) In limba românească, după câte 'știm, nu este o expresiune anumită. -
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Producerea catdrilor: caractere, fcunăitate și utilitate 

= Asinul nu se. impreună voluntar. cu iapa și mai ales când 
a avut contact sexual cu femela din speța lui. Omul trebuie 
să recurgă la o mulţime de artificii pentru a realiză această 
împreunare și consecutiv producerea catârilor. Operaţiunea 
nu reuşeşte așa de bine, cu toate rassele de cai, ceeace dove- 
dește că sunt rasse de cai-mai asemănătoare speţei asine și 
sunt altele mai puţin asemănătoare. Iapa din rassa barbă este 
_mai ușor fecundată de asin ca alta; iapa din rassa poitevină, 
“rassă numită mulasieră, produce cu asinul catâri mult mai 
forţi, mai rezistenți, mai buni ca iepele altor rasse. Este nea- 

““părat necesar ca între indivizii ibridaţi să lie oarecare ase- 
mănare şi suntem înclinați să susţinem că acele rasse de cai 
se vor ibridă mai ușor cu asinul, a căror arie geogrăfică na- 
turală este asemănătoare ariei geografice naturale : a asinului; 
Cal şi asin-trăind în mod natural și în aceleași condițiuni de 
mediu, se vor apropiă mai mult, fiind ieşiţi din aceeaș tul- | 
pină şi fiind supuși aceloraşi cauze modificatoare. 
Pas ne spune, că pe timpul Romanilor se produceau mai . 

greu catării ca în ziua de astăzi, din cauză, probabil, că între 
asin și cal există atunci mai multă diferenţii. 
_- Caracterele catârilor E. asino-cabalius. Dacă, se examinează 
un mare număr de catâri și dacă din examenul nostru scoa- 

- tem indivizi disparaţi, ajungem la concluzia că în făptura 
unor asemenea ibrizi este una din speţe care predomină ; și - 
la catăâr, este. speța, asină care predomină. CoRNEVvIN a făcutun 

studiu minuţios asupra făpturii catârilor şi din studiul său 

reiese că conformaţiunea exterioară a catârulni se aseamănă 

mai mult cu a asinului. Catârul are capul greoiu ca al tatălui 
său, are urechile, gâtul, coama şi coada, de asin. Trunchiul 

„său de asemenea se apropie de al asinului, are dungă dorsală 
"şi câteodată crucială. Numărul castanelor variabil, cele pos- 
terioare mai mici ca ale calului, pot lipsi sau la un membru 
sau la ambele, Membrele e şi copitele sunt asemănătoare asi- 
nului. 

Catârul are o talie mai mare ca a asiiului Și, din acest punct 
de.privire, sunt variaţiuni. Cei mai mari catâri se produc în 

„Franţa, unde ajung până la talia de 1,62. La expozițiunea 
- internaţională din anul 1900 Şi dela Vincennes, Paris, erau 
catâri din Poitou, cari atingeau talia de 14 65. Catârii, pro-
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duși în ţerile 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 nici a- 
asinului, caracter încăpăţănat, constituţiune nervoasă și iri- 

tabilă, nu obosește ușor-și foarte rar se îmbolnăvește. -::.. 

. „Dacă, din punctul de privire al conformaţiunii exterioare, 

catârul se aseamănă cu asinul, ca schelet el se aseamănă mai 

mult cu calul. Este un fel.de juxtapunere a caracterelor celor . 

două speţe, lucru observat şi la plante. . ."..- 

| Fecunditatea catârilor. — Chestiunea fecundității -a . fost 

foarte. mult discutată, noi o vom rezumă. Produșii ibrizi : 

_catâr și catâră nu se comportă la fel din punctul de „privire . 

_al fecundităţii.. SI o aa 

«.. Deşi, in general, fecunditatea. la catâre este: foarte : micşo- 

rată, nu este mai puțin adevărat că în știință sunt cazuri de 

fecunditate la catâre, Nu există până azi nici un caz de: îe-: 

cunditate. la . mascul, — catâr. i a 
„* Pentruce catârele au fecunditatea, mai diminuată, care este 

cauza, că une ori sunt fecunde şi de ce catârii niciolată nu sunt 

fecunzi? - , E a 

„: Fenomenele obiective ale ovulațiunii, adică căldurile, se 

observă la catâră, ca şi la măgăriţă, ca şi la-iapă. Ea se îm- 

preună cu:masculul. Impreunarea însă, în regulă generală, nu 

este fructoasă, pentrucă ovulele acestui ibrid..nu ajung la - 

completa lor desvoltare și această stăvilire. în desvoltarea - 

ovulei este pusă pe faptul luptei ereditare între cele două 

-_speţe, luptă care aduce o perturbare în. organism, . pertur- 

bare care impresionează foarte mult aparatul : generator. ca 

cel mai sensibil. Şi dacă uneori catârele sunt fecunde, pricina” 

este că elementul femenin rezistă mai mult cauzelor pertur- 

batoare. Se poate întâmplă ca unele ovule să scape de acest | 

naufragiu,:să ajungă la desvoltare și să. se. fecundeze cu.'o 

speţă sau alta. SE ae 

Elementul mascul ca cel mai puţin rezistent. este foarte 

“ impresionat.. E Ic ae 

". Catărul-ars desvoltate toate atributele sexului său, are ar- 

dori sexuale, execută actul copulaţiunii fără însă nici un re- 

zultat fructuos. Sa întrebat care este cauza ? Examenul i- 

.chidului spermatic a arătat că celulele spermatice sunt oprite 

în desvoltarea lor, sunt degenerate și consecutiv neexistând
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elementul indispensabil zămislirii ovulei, Ampr eunarea catâ- 

„zilor nu poate fi fructuoasă. 
Nici un caz de fecunditate a catârului cu iapă, măgăriță 

sau catâră nu s'a observat până astăzi. Ei sunt atinşi - -de o 

degenerescenţă sexuală. În ştiinţă se citează cazuri de fe- 

cunditatea catârei. 
Henonor. citează următorul caz: In timpul asediului Babi- 

Jonului, asediaţii trimiseră vorbă asediatorilor că vor luă ce- 

tatea când vor fătă catârele. Intr'o zi ocatâră, care aparţinea 

asediatorilor, născii. Acest lucru fu considerat ca un bun 

augur: cetatea fu luată.: 
ARISTOTEL ne spune că în Siria sunt catâre fecunde. 

BUFFON ne spune că pe timpul . său eră o catâră care a 

născut de cinci ori. | 

- NANZIO, DE LA TORRE ne vorbesc de fecunditatea catârelor. - 

 PRANGE a studiat toate cazurile de fecunditate la catâră. 

Grădina 'de aclimataţie dela Paris a avut mult timp o ca- 

târă » Catherinea, adusă, dela Orleansville, Algeria, care a fost 

.. fecundată şi cu armăsar și cu asin. Laboratorul de zootehnie 
“al şcoalei veterinare dela Alfort are scheletul și pielea unui 
produs dela acestă cutâră, 7/g sânge cal şi 1/g sânge asin. 

DUNN, veterinar englez din India, publică în revista știin- 
țifică din 22 Octomvrie 1898 un caz de fecunditatea catârei. 

| Un alt exemplu 1): o catâră de opt ani, proprietatea d-lui 
- Bernard Labrare, în apropiere de Pau, a. dat naștere unui 
produs în ziua de 5 Octomvrie 1900. .: 
"Căpitanul-veteriaar Gunn, cu reşedinţa în Simla (India), 

citează un caz de fecunditatea catârei printr'un armăsar po- 
neu. Produsul s'a născut la 6 August 1898. 

| In -» Chasse et-P&che« din anul 1904 ni se spune că în 
-* Egiptul-de-Sus o catâră a produs cu un asin 2). 

Produsului catârelor cu armăsarul i s'a dat: numele de 
hippom. EL se aseamănă mai mult cu calul Și se va asemănă 
cu atât mai mult cu cât are un număr mai mare - -de gene-: 
raţiuni către cal. 

Prof. CORNEVvIN, la una, din prelegerile sale,. spuneă că 
şcoala veterinară. dela Lyon cumpărase o iapă cu numele de 
hippom. Nimeni dela şcoală nu a putut face vreo. diferență 
între ea şi un cal, cu toate că nu eră decât un pr odus ieşit 

1 Chasse et Pâche, Septemvrie 1901. .. 
3) PAvIoT, inginer la Fachen,; Egiptul-de-Sus,
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din curcirea calului cu măgarul, revenit însă dupii câteva 
generaţiuni în spre partea calului. 

Ibriditatea nu are importanţă decât la prima generaţiune, 
'continuând-o se face pur şi simplu o curcire de absorbțiune. 
Ca să înțelegem mai bine aceasta, să luăm un exemplu: O ca- 
târă are 1/a sânge măgar, „le sânge cal. Impreunată cu un 
armăsar, produsul va avea 5/, sânge cal, 1], sânge măgar. Im-. 
“preunat produsul din nou cu un armăsar, va avea | sânge 
cal, 1/g sânge măgar. In fine, sângele dela măgar diminuând 

"din. ce în ce, va ajunge un moment când animalul obținut va 
semănă aidoma cu calul. “Acelaş lucru când reproducătorul 
întrebuințat la a 2-a, 3-a, 4-a, etc. generaţiune, va fi âsinul. 

Se afirmă că la catâră cazurile de fecunditate au fost 
constatate mai numai la cele: din ţerile calde, pentruce ? 
Susţinătorii acestei idei nu ne spun. . 

Fecunditatea catârei a fost contestată, de unii autori, cum: 
"TEGETMEIER, SUTHERLAND, AYRAULT, etc. Este cert astăzi că 
unele.catâre sunt fecunde, 

Utilitatea calârilor. — Catârii sunt animale rustice și 
această rusticitate este rezultatul obișnuit a-l încrucișărilor 
indepăr tate. Ca animale rustice, catârii sunt apți muncilor 
„grele și încete. Catârii fiind animale sobre, convin ţerilor 
sărace. 

Aceste animale se întrebuințează. la postă, -la tramvaie, 
“la transporturi. In Spania şi Portugalia, societăţile tramvaie- 
„lor utilizează pentru transportul vagoanelor aproape numai 
catârii. Armata îi utilizează pentru “artileria de munte. În 
ţerile muntoase, catârul este superior calului. Singurul in- 
convenient e temperamentul lui cam dificil. Catârul este de 
o siguranţă a piciorului excepțională 1). Bateriile alpine uti- 

„lizează catârul. Catârul arab are ca mers buestrul şi poate 
să parcurgă distanţe foarte mari. Guenin citează cazul unui 
catâr arab care în 12 ore a. parcurs o distanţă - de 135 km. 
In Algeria, Tunisia, “Mexic, catârii se. întrebuințează ș și la 
mersuri repezi, făcând 12, 14, 16 km. pe oră 

Catârul foarte sobru, poate suportă. cu multă ușurință 
foamea, setea. El se mulțumește cu o alimentaţiune inferi- 

„oară. Catârii din Mexic nu mănâncă decât odată pe zi, 3 kg 

de porumb şi 6 kg de paie. 
- BANSON și DUCLERT au demonstrat şuiinite, în anul 1888, 

  

- 4) GUENIN, Le mulet intime, 1902.
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că asinul şi catârul au-o putere digestivă mai mare decât - 

calul și dau pentru aceeaș unitate de hrană o muncă mai 

considerabilă. Cătârul însă nu beă decât apă foarte limpede. 

- “Judecat -din punctul de privire al aptitudinilor fizice, 

catârul se desvoltă mai repede decât calul. Deşi. mai puţin 

desvoltat la naștere, deşi cu-o durată de vieață intra-uterină 

__mai-lungă-ca a calulii,: creșterea catârului se face mai re- 

„pede'ca 'a calului şi în timpul vieţei sale nu se uzează așa de 

repede. Rezistenţa catârului la boalele-paludice este cunoş- 

cută. Catârele sunt mai indocile, mai sensibile, mai iritabile 

decât catârii. Elementul mascul, din această cauză, este mai 

apreciat. . Sa 
Din cauza atâtor calități, producţiunea catârilor constitue 

0 excelentă operaţiune zootehnică, este ibridarea cea mai 

„.. fructuoasă, căci ea dă loc la produse cu calități speciale și 
“ cu'un debușeu în totdeauna bun.: | 

Producerea bardoului : caractere, fecunditate și utilitate . : 

+ Cuvântul .bardou derivă dela italianul » Bardottoi şi se 
înțelege produsul ieşit din armăsar și asină. i 
Producţiunea acestui ibrid este mult mai puţin răspândită 

ca producțiunea.câtârului, din cauză că nu prezintă -așa de 
mari foloase economice. . i 
“ Ibridarea, între -armăsar şi asină este cunoscută de foarte 
mult timp în Italia meridională, Sicilia și Grecia. Pe timpul 
lui STRABON un asemenea ibrid se numeă Ja Romani hinnus 
sau hinnulus. ÎN . Si Sa : 

"In Franţa se practică înainte, acum nu, afară de Corsica: 
Kiax, la Halle */, Germania, a putut obţine un produs 

ibrid ieşit din armăsar și asină, Armăsarul nu se împreună 
„aşa de lesne cu asina și este nevoie de mai. multe artificii : 

pentru a realiză această împreunare. | 
- Caracterele bardoului.:: (Equus  caballo-asinus). — Fizio- 

” logistul CoLix ne descrie astfel'caracterele bardoului : 
„»Bardoul este mai mic decât catârul, are capul fin; bine 

proporționat, asemănător mai-mult cu al calului, urechile ca 
ale tatălui său,.mici şi drepte, arcadele orbitare mai pronun- 
țate ca'ale calului, nările dilatate și nara falsă este diverti-=. 
culată, coama mijlocie cu peri destul de lungi, cari cad'pe o 
parte a gâtului, spinarea și regiunea șălelor drepte .şi ascu- 
țite, crupa strâmtă și țuguiiată inapoi, coada garnisită de păr 
lung, copitele asemănătoare catârului, însă mai largi,. orga-
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nele genitale foarte desvoltate, pielea subțire, părul de o co- 

loare uniformă şi închisă, castanele au forma unor plăci 
subțiri şi rar lipsesc, 

“ »Naturelul, vocea, constituţiunea, calităţile, ca și defectele 

sunt aproape ca ale catâruluic«. 
GOUBEAUX, ARLOING şi CORNEVIN au dat mai multe detalii 

asupra studiului scheletului acestui ibrid. .. - Să 

". După aceşti autori, craniul cerebral a] bardoului este mai 

lung ca acel al asinului și calului, pe când craniul cerebelos 

mai scurt. Sa ” 
Indicele cefalic al bardoului este mai mare ca al asinului. 

Vertebrele cervicale şi dorsale sunt ăsemănătoare asinului. 

Lombarele, în număr de.cinci, ca, la asin și asemănătoare ca 

formă. Oasele: omoplatul, humerul, radiul, cubitul, oasele 

carpului, femurul, metatarsienul şi primele falange suni la 

hardou asiniene, pe când metacarpienii -rudimentari, tibia 

şi ultima falangă sunt cabaline. Ie 

Oasele bazinului prezintă un amestec de caractere luate . 

dela. asin și cal. Prin forma și direcţiunea unghiului șoldu-. 

lui, bazinul bardoului se aseamănă cu bazinul calului. Prin 

gaura subpubienă, prin direcțiunea marginii anterioare a 

- liului, prin pozițiunea facetei auriculare şi prin. aspectul 

rugozităților dela faţa anterioară a ischiului se: aseamănă cu 

_ bazinul asinului. SE 
Prin aspectul exterior, bardoul se aseamănă mai mult cu: 

calul, după cum catârul mai mult cu așinul. .Pare că mor- 

fologia generală exterioară au moştenit-o dela tatăl lor. Prin 

schelet însă bardoul are scheletul asinien dela mama. sa, 

după cum catârul are scheletul cabalin al mamei sale. - . 

... Această transmisiune a, caracterelor dela asin şi dela cal 
nu se face în totdeauna în absolut acelaș mod. Și cu multă 

dreptate susține BARON că :. 10 ibrizii ieșiţi din spețele cal și 

asin (catâr, bardou), prezintă o mare variabilitate în forma 

şi structura lor, după cur caracterele celor „doi părinţi se 

fuzionează sau se juxtapun; :20 că totul depinde de rassele 

asiniene și cabaline puse în contact. E 

_. Pentrucă utilitatea bardoului, ca animal motor, este mult 

"mai inferioară ca a catârului şi pentrucă, mai ales tempera- 

mentul său este foarte vicios, este cel 'mai teribil: din bastarzi, 

nu sa ocupat așa mult nici cu fecunditatea lui şi nici cu 

producţiunea lui, cu toate acestea produsul femel este fecund 

și Mucci, ne-a descris un produs îeșit din asin-şi bardotă, -!
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2. Ibriditatea între E. Caballus: şi E. Zebra 

: “ Tbrizii obţinuţi între armăsar și zebră au fost citați de 

mult timp de RunoLpar, DETERVILLE și CUVIER. De câtva timp 

însă se -ocupă mai detaliat cu obţinerea acestor produși, 

numiţi zebroizi. 
Profesorul EwART, dela universitatea din lkdimburg, a im- 

preunat mai multe iepe cu acelaș armăsar zebru şi a ob- 
ținut în anul 1897 patru ibrizi. Caracterele acestor ibrizi au 
fost astfel detaliate de- profesorul ExvART: | 
-:*4, Ibrizii se deosibesc de mamele lor prin faptul că au pe 
corp dungi și de tatăl lor prin numărul și aranjamentul. 
dungilor; n. SI 

2. Ibrizii se aseamănă cu tatăl lor la nări, la copite şi la 
castane. Masculii au două sfârcuri rudimentare ; a 

3. Formatul lor, dimensiunile urechilor, caracterele gâ- 
“tului, grebănului, partea posterioară, coama, coada, sunt 
intermediare, capul puţin mai lung. - | 

__ Ministrul Statelor-Unite din "Brazilia a comunicat .biu- 
roului industriei animalelor din Statele-Unite foarte intere- 
“sante detalii asupra ibridării între zebre și iepe 1). 

"Se ştie că-aceşti ibrizi sunt rari. Ibridările cele mai uşoare 
și mai bune sunt acelea obţinute cu speța cunoscută sub 
denumirea de Equus Burchelli 2). Ibrizii între E. Burchelli și 
iepe dau mari servicii în Africa, căci ei sunt la adăpostul 
 înțepăturilor periculoase ale muştei Tze-Tze. | 

“ “ Experiențele de ibridare au fost făcute pe domeniul d-lui 
de Parana, domeniu cunoscut sub numele de Lordella, din 
comuna Sapucaia, Brazilia: Cinci zebroizi au fost obținuți : 

Lordello un mascul, născut la 5 Decemvrie 1896, din zebrul 
Canon şi iapa, Stati, de o coloare brun, dungat cu. negru. 
Menelick, armăsar, ieşit din zebrul Canon şi iapa Flla, născut 
la 15 Ianuarie 1898, de o coloare 'vânăti deschisă, dungat 
cu negru. Sabba, femelă ieșită din zebrul Canon şi iapa Deniz, 
năsontă la 22 Iunie 1898, de o coloare murgă, deschisă dun- 
gată cu negru. Sulomon, mas:ul, născut la 2 Iulie 1898, 

„? 2 Revue scientifique, Martie 1900, 
, ) Clasificarea zebrelor este, după cum afirmă Tegetmeier, foarte confuză.: Se ad- mite însă că este un zebru de Grevy, care este cel mai mare; zebrul de munte cel mai mic şi zebrul Burchelli. In fiecare din aceste trei speţe sunt varietăţi, Speţa cunos- cută sub denumirea de zebru de Grâvy este cea mai importantă. Ea se apropie cel mai * nault de cal, și cu dânsa s'ar puteâ obţine rezultate mai bune prin ibridaru.
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din zebrul Canon și iapa Ingleza, de o coloare murgă, dungat 
cu negru. Erytitrea, femelă, născută 20 Decemvrie 1898, din 
zebrul Canon şi iapa Ella, de o coloare murgă, cu dungi 
brune. Acești cinci zebroizi sunt de un temperament vioi, 
însă docili. Sau dresat cu cea mai mare ușurință şi sunt în- 
zestraţi de o extraordinară forţă muschiulară. Tipul predo- 
minant, ca forme, este al mamei lor, adică cabalin. Autorul 
acestei note foarte interesante şi din punctul de privire știin- 
țific şi din acela economic, consiliază că, spre a avea zebroizi 
forţi cu crupa largă, trebuie să. împreunăm zebrul cu iepele 
perșeronă, sufiolk sau clydesdal, iepe. cu formele cele mai 
largi şi cu făptura cea mai masivă, Incrucişarea zebrului cu 
iepele arabe dă naştere produșilor mult mai eleganţi, mai 

vioi, mai supli, cu mers mai repede. D-l De PARANA susține . 
că viitorul zebroizilor în ţerile calde este foarte mare și că 
ei vor fi catârii secolului al XX-lea. 
IwANoFF 1) constată că zebroizii masculi n'au spermato- 

'zoizi, prin urmare sunt infecunzi. Tot el a mai făcut studii 

detaliate asupra structurii testiculului zebroizilor. 

&. Intre iapă şi Coaggă Lordul Manrnon a făcut ibridări, 

s'a continuat și Sa văzut că produsul ibrid de sex femenin 

este fertil. | ” | 

5. Intre E. Cabollus şi E. Hemionus s'au obținut de ase-. 

menea ibrizi, etc., etc. | ă 

Din punctul de privire însă zootehnic şi mai ales econo- 

mic este incontestabil că produșii ibrizi cei mai importânţi 

sunt catârii și zebroizii. 

RR —— 

1) IWANOFF. Untersuck, iiber die Ursache der unfruchtbarkeit von Zebroiden. Hi-. 

briden von Pierden und Zebru Biol. centr, 1905. Da



CAPITOLUL 11 

DESCRIEREA RASSELOA. DE CAI 

  

După ce cunoaștem, părţile generale referitoare la; cal,. să 
intrăm în studiul rasselor şi să vedem cari sunt. cele: mai 
principale şi cari au jucat un însemnat rol și din punctul de . 

* privire economic și din. acel al amelioraţiunii. in studiul 
descrierii rasselor ne vom ocupă mai întâiu de.cele două 
rasse orientale: aryană şi mongolă, cari incontestabil au cea 
:mai mare întindere geografică și cari au contribuit la îmbu- 
nătăţirea cailor de călărie. Şi tracţiune ușoară. aproape din 
toate țerile, p& urmă ne.vom ocupă cu descrierea rasselor 
de cai din fiecare ţară a Europei, la care vom adăugă tră- 
pașul şi buestrașul american, pentru că sunt rasse introduse 
şi în Europa şi pentru că sunt foarte cunoscute. Dacă am 
adoptat acest sistem de a descrie caii din fiecare ţară, moti- 

"vul este că-l găsim mai.practic și mai comod pentru acel 
“care dorește să cunoască nu humai caii din fiecare ţară, dar 
şi mijloacele întrebuințate în scopul perfecţionării acestor 
animale. În descrierea rasselor vom 'dă mai multă desvoltare 
acelora, cari le întâlnim în țara noastră și cari. contribuesc 
la îmbunătățirea: 'rasselor de cai locale, 

N: — Rassa Anană 

Sunt autori cari o numesc rassa asiatică, înțelegând prin 
aceasta că originea ei este în Asia. Dacă în Asia, numai 

„această rassă și-ar aveă originea, de sigur “că numirea ar fi 

bună, cum însă în continentul asiatic mai găsim. originară 

po.
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şi o altă rassă de cai, cu o altă făptură corporală, credem că 

- denumirea de rassă asiatică nu este cea mai bună. Tot pen- 

tru acelaş motiv nu împărtășim părerea celor cari susțin că 

denumirea de rassă orientală ar fi bună. 
Rassa în chestiune s'a mai numit şi arabă. Dacă prin de- 

numirea de rassă arabă s'ar înțelege că în Arabia ea şi-ar fi 

„păstrat cele mai frumoase caractere și însuşiri, am înțelege, 

până la oarecare punct, această denumire de rassă arabă, 

Dacă insă denumirea de rassă arabă implică şi autotohnici- 

tatea ei în Arabia, denumirea nu este bună pentrucă nu 

Arabia, după cum vom vedeă mai departe, a fost patria de 

origină a acestei rasse. Din aceste considerante credem că 

„denumirea de rassă Aryană, denumire dată de PIETREMENT i) 

este cea mai bună, căci ea ne indică și poporul care a do- 

mesticit-o, ne mai indică și patria primitivă a acestui popor. 
PIETREMENT. ne spune că prima patrie a Aryenilor, sau pro- 
toaryenilor eră guvernământul de Semiretche, sau de șapte 
râuri, în împrejurimele lacului: Ba!kach, la vestul munţilor - 
Alatau, ale căror creste acoperite cu zăpezi eterne, separă 

“leagănul Aryanilor de al Mongolilor. In ultimul timp a în- 
„ceput să se comenteze patria poporului Aryan 2). - 

Din momentul ce poporul aryan a îmblânzit rassa cailor 
în chestiune, din momentul ce sa putut da socoteală de 
utilitatea ei, a răspândit-o în toate părţile. Calul aryan îl 
găsim introdus mai în toate ţerile, nu'este o altă rassă de 
cai care să aibă o.întindere geografică mai mare ca rassa în 
chestiune ; de asemenea nu există o altă rassă mai cosmo-. 
polită ca aceasta. Inţelegem cosmopolitismul în mod relativ, 
căci în mod absolut, nici o rassă de animale nu poate fi cos- 
mopolită 3). a Se 

Presupunând că leagănul acestei rasse este cel indicat de 
PIETREMENT, de aci ea s'a introdus în diferite ţeri prin mij-: 
locul migrațiunilor și invaziunilor.omenești. Autorii au re- 
constituit mai multe curente de migraţiune ; unul caracte- 
rizat prin ocuparea lumii occidentale de Aryeni ; altul numit 
curentul meridional sau pelasgic, de odată mult mai recentă, 
care a pricinuit ocuparea Persiei, Siriei, Egiptului, Arabiei, 
Statele barbarești, Grecia, Italia, Turcia, Ungaria, Rusia me- 
ridională. Expansiunea musulmanilor în Spania Şi în partea 

„1) PIETREMENT, Les chevaux dans les temps prehystoriques et hystoriques, | 
2 Vezi din acest punct de privire lucrarea d-lui ZABOvOwSEI, 

) Vezi noţiuni generale în zootehnie de. N. FIurp.. 
. 

.
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de miazăzi a Franţei a ajutat mult întinderea rassei în 'ches-. 
tiune. ” 

Englezii au introdus rassa aryană în coloniile lor asiatice 
Şi oceaniene. Spaniolii.au introdus-o în America. 

Cu o asemenea întindere geografică mare, se înţelege că 
rassa aryană a contribuit foarte mult la formarea diferitelor 
rasse şi varietăţi de cai din alte părți. Să luăm câteva 

„exemple spre a întări şi mai mult ceeace susţinem. . 
In "Țara Românească, fondul calului românesc, așă dege- 

nerat cum este astăzi, este mai mult aryan. In făptura aces- 
tor cai găsim caractere asemănătoare calului arab, cel mai 
demn şi mai desăvârşit reprezentant al rassei aryene. Calul 
unguresc, vechiul [Equus caballus ungaricus, proveneă și din | 
sânge aryan. Caii din partea meridională ă Franţei, din Peri-. 
zord, din Limoji, etc., etc., ca şi unele tipuri din Germania, 
Russia, Jtalia, aveau în venele lor din sângele acestei rasse, 
de cai așă de răspândită şi aşă de importântiă. 

În migraţiunea ei rassa aryană a avut de luptat cu rassa 
mongolă, care are o întindere geografică aproape tot atât de 

“mare. Dacă în multe părți rassa calului aryan a învins, mo-. 
tivul este conformaţia ei corporală mai îrumoasă, calităţile 
sale mai apreciate. ; 

- Spre a descrie caracterele acestei rasse în toate detaliele, 
vom luă ca tip varietatea cea mai apreciată, cea mai bună, | 
Arabă. a. | | | 

Calul arab ă 

Dacă ne ocupăm mai întâiu cu calul arab, motivul este 
-că acest cal e considerat de toţi hipologii ca tipul cel. mai 
desăvârșit al speţei cavaline şi ca. animalul cel mai bun, cel 
mai sobru şi cel mai resistent pentru călărie. Prin armonia 
formelor sale, prin fondul și rezistenţa lui, calul arab nu are . 
alt rival şi el este modelul după care trebuie 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, căci faptele ne dovedesc că 
s'a introdus la o epocă relativ recentă. Inainte Arabia -nu 

aveă caii, Arabii se serveau de cămilă ca. animal de călărie. 

La sfârșitul secolului al 8-lea și la începutul secolului al 

47-lea, înaintea erei creştine, nici în. partea de sud și nici în 

,
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-partea.:de nord a Arabiei nu se găseau cai. Inventarul bogă- - 

ţiilor lui Iov, care locuiă nordul Arabiei, îi al 14-lea secol, 

înaintea erei creştine, ne arată că el aveă 7.000 de oi, 3.000 

de cămile, 500 perechi de boi, 500 măgăriţe. Nici vorbă nu 

este de cal. - 
STRABON 1) celebrul geograf din antichitate ne face cu- 

noscut că pe timpul său, aproximativ cam la începutul erei 

creștine, calul nu există decât în Arabia de sud. lu al 7-lea . 

secol al erei creștine, un oarecare număr de triburi arabe 

aveau oarecare cavalerie. Dacă Arabia, în timpul lui Mahomet, 

avea cai mulţi, nu este mai puţin adevărat că arabii pe- 

ninsulari începuseră a se ocupă serios cu . creşterea acestor 

„animale ; ei aveau deji gustul cailor de rassă. Doctrinele lui 

 Mahomet contribuiră puternic la propășirea acestui animal. 

Cât privește localităţile de unde s'au introdus cai în Ara- 

bia, și cum s'au introdus, iată ce ne spune PIETREMENT ?): 

„Nu ne vom ocupă de istoricul conchetei musulmane, vom 

indică numai pentru ce arabii peninsulari după ce au fost 

simpli traficanţi şi au intrebuințat numai cămila ca animal 

"de șea, până la epoca lui August, au adoptat în urmă, în 

primele secole ale erei creştine, calul ca animal de călărie. 

* “Dacă pe lângă întrebuinţarea cămilei .și dromaderei, ca 
animale de șea, bune în ţerile cu-o configurațiune specială, 
arabii au recurs și la cal, motivul este că ei erau sub imboldul 
unor frământări puternice, preludiul celei din urmă mari 
erupțiuni extrapeninsulare, care le pregătise, pentru câteva 
secole, stăpânirea lumii, și care a schimbat faţa civilizaţiunii 
numeroaselor şi frumoaselor ţinuturi ale vechiului conti- 
nent, 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 
înaltele lui destinațiuni, a fost foarte bine pusă la punct: de 

critică 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 și Mozailia, o mulțime de triburi din Yemen emi- 
grară în vestul peninsulei și mai în'urmă în Siria şi Ba- 
bilonia. o e aa 

-Triburile emigrate din lemen cu Amru-Mozaikia sau re- 

  

%) STRABOx, Geografie cartea XVI: 
» 2) PIETREMENT loc, cit. a
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fugiat mai întâi pe frontiera lemenului.: Certurile - continuă - 
dintre aceste triburi și locuitori, forțară triburile după câţi- 
va ani să se ducă la "Batn-Marr, aproape de: Meca,. 'Terito-* 

„riul însă arid al acestei localităţi nu putea să hrănească. un 
așă mare număr de străini. Singurii numai Khozaiţii, deve- : 
nind stăpânitorii acestei ţeri, se fixară definitiv la Meca. In- 
soțitorii lor de exil continuară drumul către nord, și. se im- 
părţiră din nou; unii se îndreptară către, Siria, alții către 
Babilonia sau Iral-Arabi. 

»Djo na, fiul lui Amru, fiul lui 7haleba, ful lui Amur 
Mozailia, în capul unei părți a emigraților din Batn-Marr, . 
ajunse la sfârşitul 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 îmbrăţișară creștianismul și primi de 
la împărații romani guvernarea triburilor arabe stabilite în 
această parte a Siriei. Arabii din Ghassan deveniră auxiliarii 
romanilor, cari îi intrebuință ca trupe ușoare în răsboaiele 
lor cu alte triburi arabe şi cu Perșii. 

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

. în Persia, însă erau către declin. 
»Turburările cari frământau imperiul persan ajutară la 

îndeplinirea proiectelor lui Malec, care fonâă în anul 195 
regatul Fira pe marginile Fufratului. Succesorii lui: Malec 
se aliară cu Sasanizii, antâgoniștii Ghassanizilor .şi ai TO- 
manilor. NOEL DESVERGES 1) ne comunică că unul din regii 
regatului. Kira, Mondhir 1, pătrunse în Persia” în “capul. a 
40. 000 călăreţi spre a ajută pe sassanidul Bahram de a re- 
luă tronul Persiei. Regii regatului Hira erau stăpânii unei 
localităţi foarțe fertilă Şi renumită pentru mulțimea şi cali- 
tatea cailor săi. Regatul ajunse repede la un mare renume. 
Numeroasa cavalerie care o aveă 'pricinuiă multe neajunsuri 
armatelor -ghassanize și romane. Scrierea arabă,-care fu in- 
ventată în regatul Hi ira, puţin. timp înaintea lui Mahomet, 
se introduse în urmă şi în Hedjas. Aceasta ne dovedește că 
nu se pierduse continuitatea de relaţiuni-pe care arabii din 

- Hira o aveau cu patria lor mumă. 
»Emigrațiunea extra-peninsulară a unei părți din fami- 

- iile cele mai turbulente nu a putut să oprească starea . de 

  

4 NoEL DESVERGES, Arabic.
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sbuciumare'a arabilor. Desele răsboaie. civile, desvoltarea 

instinctului. răsboinic, poemele recitate poporului în fiecare 

_- an la: Okadh, aptitudinele lor militare, fură pricina năzuin- 

ţei arabe de a cotropi întreaga lume. .: 
„Astfel pe când arabul peninsular își perfecționă limba, 

se obișnuiă la exerciţii militare, își formă un spirit răsboi- 

nic, cavaleresc, entuziast, exaltat; pe când el .adoptă între- 

buinţarea calului, căutând cu pasiune “mijloacele cele mai 

bune spre a-și perfecționă rassa; întrun cuvânt, .pe când 

acest popor dobândeă toate calităţile, . ceilalți cari formară 

regatele Ghassan şi Hira, explorară și. exploatară pentru 

“arabul peninsular ţerile pe cari mai târziu. acest arab pe- 
ninsular le-a cotropit. | a 

„Arabii din regatul Flira, posesori ai unor cai. remar- 

cabili, fiind în relaţiune continuă cu mai toate : provinciile 

Persiei, se găseau în cele mai bune condițiuni spre a procură 
- fraţilor lor din peninsulă cei mai frumoși -și mai excelenți 
cai... DI 

Acestea au fost incontestabil circumstanţele cari au deter- 
minat introducerea cailor în Arabia. -: 
". Dacă am reprodus această lungă citațiune din documen- 
tata lucrare a lui PIETREMENT, motivul a fost să arătăm, de 
unde, din ce ţeri, s'a introdus calul în Arabia. Caii introduși 
în Arabia erau mai mult de sânge aryan, pentrucă în mare 

“parte ei descind din strămoșii aduși din regatul Hira, adică 
din văile Tigrului și Eufratului, unde populaţia cavalină eră 
de mult aryanizată sub sargonizi şi chiar sub. dinastia care 

i-au precedat pe tronul Asiriei. Că printre caii introduși în 
Arabia se găseau şi unii de viță mongolă, nici nu mai în- 

„cape îndoială, insă vița mongolă s'a pierdut şi innecat în 
vița aryană.! | a 

Din momentul ce poporul arab şi-a dat socoteală de im- 
portanţa și utilitatea calului, n'a existat şi nu există un alt 
popor care să îngrijească şi să iubească calul ca poporul 
arab. Mahomet a făcut din îngrijirea calului un percept re- 
ligios. Arabul având un asemenea cal, l-a ajutat în lupta lui 
contra calului mongol, l-a.:introdus pretutindeni. | 

EI 

sk % 

| Poporul arab, atât de iubitor de cai, și-a format o mul-: 
ţime de legende pe socoteala creerii acestui nobil animal. EL: 
îl consideră ca cel mai preţios dar făcut de Creator.
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Iată cum înţelege arabul originea creerii calului: 
„Când Atotputernicul voi să creeze calul, El: spuse vân- 

»tului de sud : Din tine vreau să creez o nouă ființă, care: 
»să-mi poarte cinstea. Strânge-te, depune-ţi fluiditatea și ia 
0 formă vizibilă, Această ființă va fi iubită şi stimată de 
„sclavii mei. Ea va fi temută de toți acei cari urmează: po- 
“runcile mele. Vântul se supuse. Atotputernicul. luă o fă- 
„rămiţă din acest element palpabil, suflă pe deasupra Şi ca- 
-lul fu creiat. Fugi în câmpie îi zise Creatorul. Vei deveni 
-pentru om un isvor.de bogăţie și fericire. Te-am creiat fără 
»seamăn. Toate bogăţiile pământului sunt în ochii tăi. Vei 
»sdrobi cu picioarele tale pe inamicii mei şi vei purtă pe 
„spinarea ta pe credincioşi. Spinarea ta va fi locul de unde 
„rugăciunile vor ajunge până la mine. Vei fi fericit în toate 
„părţile lumii, şi pus deasupra celorlalte creaturi. Vei de- 
„veni dragostea stăpânitorilor pământului. Vei sbură fără 
„aripi, vei învinge fără sabie. 

Iată cum acest popor arab, alintat de toate superstiţiunile, 
și-a făurit legenda creerii calului și iată cum consideră . el 
acest animal, atât de apreciat și iubit. 

Calul arab a fost obiectul veneraţiunii din partea discipo- 
lilor lui Mahomet. Perceptele din coran ordonă musulmanilor 
de a da cea mare atențiune, de a îngriji cu cea mai mare bă- 
gare de seamă și 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 percept, arabul este convins că acest 
animal nu poate fi bine îngrijit decât numai de el și că nu 
trebuie vândut mai ales la creștini. 

ABD. EL KADER, celebrul emir, în timpul gloriei sale pe- 
depsea cu: moartea pe arabul care ar fi vândut calul său 
vreunui creștin. 
„»Calul, după credinţa arabă, este cea mai friumcasă crea- 

tură în afară de omu. 
„Cea mai nobilă ocupaţie este de a-l crește, cea mai plă- 
'cută distracție este de a-l-încălecă și cea . mai frumoasă ac- 

“ Hiune a omului este de a-l îngrijiu. 
„ Paradisul pe pământ este calule. 
» Nu spune că acest animal este. calul meu, spune că este 

“copilul meu. Lu fuge n mai i repede « ca uragamule.
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» Aceia. cari, intreţine um cal pentru răsboiul sfânt va să- 

vârși cea, mai bună și lăudabilă acţiune«, 

S'ar puteă face un volum întreg zice Generalul DUMAS 1) 

din diferitele „itaţiuni Și legende pe socoteala acestui cal 

arab. 
Calul arab + a fost obiectul poezielor. Vom reproduce una 

datorită arabului OMAJA : 

»Latăi-te nobile fugar gata să-ţi îndeplinești serviciul, 

„strălucind de albeaţă ca o rază de soare. 

"Moțul tău, care flutură pe frunte, seamănă cu pă- 

rul mătăsos ali unei copile, păr mişcat de vântul din 

| orient: 
„Coama. ta este asemănătoare norului ondulat din 

miazăzi, care plutește în aer. 
„Spinarea ta este ca o stâncă șlefuită de un râu ce 

- curge domol." 
»Coada ta este. frumoasă ca şi rochea. subțire de gaz 

a logodnicei prințului. 
'„Deșerturile - tale lucesc ca. deșerturile leoparăului 

care este gata.să se năpustească pe pradă. 
„Gâtul tău este ca un palmier înnalt sub care se 0- 

dihnește drumeţul obosit. 
„Fruntea ta este ca un scut lefuită şi rotunjită de 

un dibaciu artist. 
„_mNările tale sunt aseamănătoare vizuinelor hienelor. 
“»Ochii tăi se aseamănă cu astrul celor 2 gemeni. : 
„Pasul' tău este tot așa de repede ca al căprioarei 

care își bate joc de şiretlicurile vânătorului. 
„Galopul tău este ca un nor care aduce furtună și 

care trece pe deasupra colinelor cu „un sgomot prelun- 
git de tunet: : 

„Portul tău este asemănător cu acela al unti lăcuste 
care se'ridică din mlaştini, 

_*» Vino scumpe! fugar, deliciile - lui Omaja,; bea lapte 
de cămilă, paşte ierburile mirositoare. 

„Și dacă mor, să mori și tu cu mine, sufletul tău nu 

_se va întoarce pe pământ, se va ridică cât mai sus, Şi 

atunci voiu străbate cu. tine- spaţiile cereștic. 

o 

  

y fo 

1) Generalul DAus4s, Les chevaux du Sahara et les moeurs du desert,
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Caracterele zootehnice ale calului arab 

Calul arab fiind incontestabil unul din cei mai principali 
factori ai îmbunătăţirii rasselor de cai din Europa, este ne- . 
cesar să-l studiem în toate amănunţimile. | a 

Cea mai mare parte din scriitorii cari s'au ocupat cu des- 
- crierea calului arab, consideră diferitele rasse aflătoare în 
Arabia ca fiind toate de pur sânge arab, fără să facă deo- 
sebirea între calul nobil de pur sânge, calul de pur sânge 
mai puţin nobil și calul de !/, sânge arab Î). In general, se 
califică de pur sânge arab orice cal care ar proveni din oare- 

cari regiuni ale Arabiei, fără a se şti că 90%/, aproximativ 
«din caii arabi sunt de 1/, sânge, Hedjin sau Meghrif, şi că 

din cei 10%/$, aproape 9%], sunt de origină secundară, deşi 
pur sânge arab, așa că adevăratul cal arab, în Arabia chiar,. 

este foarte rar. - | 

Rassele nobile, din cari au ieşit adevăraţi caii de pur 
sânge arab sunt în număr de 5, E: Hams, şi cari rasse sunt 
din timpurile profetului. Aceste 5 rasse nobile sunt: 

.. Keheilan. 
„ Seclaui. 
.. Obeyan. 
. Maneghi. . 
„ Sueiman, ?). U

E
 
W
D
R
 

_.Despre formarea acestor rasse legenda ne spune urmă- 

toarele: , a a 3 | 
„Profetul voind să facă o. alegere pentru herghelia lui, - 

porunci să nu se deă apă, timp de 2 zile, la un grup de iepe 

alese din herghelia sa. După 2 zile le lăsă libere să alergesă 

beă apă, şi când eră aproape de râu, puse trompetele să 

„sune o sarjă. Cinci din aceste iepe când au auzit trompetele 

sunând n'au băut de loc apă și într'un galop nebun sau 

întors la tabără. Aceste 5 iepe au format matca, hergheliei 

lui Mahomet, şi din herghelia lui Mahomet se trag cele 5. 

rasse spuse mai sus 3)«. 

  

1) Chevaux arabes, Section hippique ottomane, concours internationale des Vin-- 

cennes, 1900. - ” DR - 

2) Mai mulți scriitori arabi vechi menţionează în locul rassei Sueiman, 'rassa Um. 

-Arkub, ca făcând parte din cele 5. Această rassă astăzi este dispărută. 
3) STOXENENGE. “The horse în the stable and în the field.
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Fiecare din aceste 5 rasse nobile 'au mai .multe ramuri 

de ex.: - | 

“4. Keheilan-el Adjuz. 
„9. Seclaui-Djedran. 
--8; Obeye-el-Serak. 

&. Meneghi€- Subeilye. 
* 5.: Sueime-el-Sabbak 1). 

- In afară de aceste 5.rasse— El. Hams—, cu ramurele lor, 

„în Arabia se mai socotesc ca rasse de pur sânge, însă de ori- 

gină mai puţin nobilă, încă vreo 250 de ex.: Redban, Rișan, - 
Djelfan, Saăde-el-Tughan, etc. Cel mai mare număr de 
rasse însă îl formează caii de.1/. sânge arab. 

ALy-BEI, autor musulman, care a făcut un studiu apro= 
fundat al cailor arabi, ne face cunoscut că după el sunt 5 
familii distincte de cai arabi. Aceste familii sunt: 
14. “Djelfe, care se găsește în Arabia fertilă și în apropiere 

de Anaz. De 
» 2. Seclaoni, căre, se găsește în “partea orientală - a deșer- 
tului, a a a e 
8. Mefki, care se găseşte în împrejurimile Damascului. 
= he Sabi, a o - 
5. Pridi, etc. . . 
Majoritatea autorilor împărtășind diviziunea făcută de 

GROGNIER 2) divide rassa arabă de cai în 2 grupe: 
1: Grupul Kohlani sau Keheilan, sau pur sânge, rassă no- 

bilă. Genealogia lor se constată prin acte numite Hodjebs. 
2. Grupul Kadiki sau Katih, sau caii de 1]. sânge. | 

„" Cel" dintâi grup este cel mai rar, se găsește numai la - 
unele triburi, sau la arabii foarte bogaţi. Nu se.vână caii 
acestui grup decât foarte rar și nici odată femelele. In afară 

"de câteva triburi din 'centrul Arabiei, ca, Djebel, Chammar, 
_Medjar, cari au:un adevărat cult pentru calul arab de rassă 
nobilă, sunt foarte puţine alte triburi cari au. asemenea cai. 
La aceste triburi iepele au: mai multă valoare ca armăsarii. 
După credința arabă iepele transmit.produsului calităţile 
principale, ele transmit energia și rezistenţa, pe când armă- 
sarul nu dă produsului său decât temperamentul şi viteza. 

Cel de-al doilea grup este mult maâi răspândit. O mulţime 

  

1) Unele din aceste ramuri sunt foarte rare. 2) GROGNIER. Prâcis de cours de multiplicati rfecti ai princi i . plication et de perfectionnement d - 
paux animaux domestiques. p - me ponei



 
 

  
 
 

   
 

de Zootechnie.—lunie 1895). (Jour, lan, i ig. 11.— Cap de iapă arabă din grupul kehe r
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de cai arabi cari ne vin în Europa fac parte din grupul 
acesta. E o | 

Referitor la -greutatea cumpărării cailor arabi de rassă 
„nobilă, Gnooniea ne povestește următoarele anecdote: 

»Un polonez bogat, d-l de Rzenowiski, care călătoreă în Orient să cum- 
pere 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. Invoiala se face, când însă polonezul începu să numere banii, arabul 
încălecă pe iapă și fugi“. 

“Un medic 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. DemorsEau îi oferă mai întâiu 
15.000 de piastri, arabul tace, îndoeşte suma, arabul iarăş 

tace, o întreieşte, arabul încalecă pe armăsar şi fuge. După 

mai multe cercetări, arabul este din nou adus cu armăsarul 

său, şi medicul veterinar frâncez nu-l poate cumpără decât 

după ce îi dă o sumă foarte mare de bani. o 

* Calul arab din Arabia, sau de aiurea, are următoarele ca- 

ractere. Talia cuprinsă între 1,45 —1,50 şi chiar 1,55, după 

localitate și mai ales după fertilitatea localității. Arabii iu- 

hesc mai mult caii de talie mică, 4,45, căci sunt mai sobri 

şi mai rezistenți la oboseală. | | : 

Calul arab este tipul perfecțiunii și al frumuseţii, prin ar- 

monia formelor lui, prin nobleţa fizionomiei, el este modelul 

desăvârşit al calului de călărie. Capul său uscăţiv, foarte 

- frumos, cu o expresiune remarcabilă de blândeţe şi mândrie, 

„are forma aproape patrată. Este forma de cap luată ca tip 

de frumuseţe în exterior, calul arab are o frunte largă, ase- 

mănătoare, zic arabii, cu fruntea unui taur. Această com- 

paraţiune arabă ne reamintește numele grec » Bucephale" 

dat calului lui Alexandru-cel-Mare. Calul arab are ochii 

mari, depărtaţi şi codaţi a fleure de tele, privire blândă, ase- 

mănători în expresiunea şi gingășia lor cu »expresiunea 0- 

chilor unei amantex. Pleopele negre sunt considerate de arab 

ca o frumuseţe, ca un caracter de rassă ; urechile sunt de o 

lungime .mijlocie, subţiri, fine, bine arborizate, cu vasele 

sangvine foarte aparente, depărtate una de alta, din cauza: 

lărgirii frunţii și foarte mobile. Profilul capului drept, ortoid,; 

uneori însă calul arab are un ușor profil: concav; nu este 

însă mai puţin adevărat că profilul drept al căpului este cel 

mai frumos. a
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-. Regiunea sus.nazalelor largă, ceeace contribue la forma 
patrată a capului. Obrajii sunt turtiţi, buzele subţiri, gura 
mică. Nările foarte susceptibile a se lărgi. Arabul vre ca 
nările calului său să fie așa de mari ca gura leului. Gâtul 
șuficient lung şi drept, el se armonizează perfect de bine cu 
regiunile cap şi piept. Uneori găsim gât de cerb. Coama și 
moţul subțiri, aproape mătăsoase. Grebănul ridicat, spinare 
dreaptă, șale scurte, crupă lungă, puternică și ușor oblică, 
piept larg, desvoltat în toate sensurile, pântece puţin des- 
voltat.... E a | 

„-Calul arab are membrele în cele mai bune condițiuni de 
soliditate, spata lungă şi oblică, braţ, antebraţ, gambă mus- 
culoase. Cele mai puternice și mai largi încheieturi. 

.„. Foarte rar se vede la calul arab oase moarte la cotul pos- 
terior ca spavan, epurariţă, oase moarte cari le găsim dese 
la alte rasse de cai. Tendoanele calului arab sunt groase, 
drepte, puternice și. depărtate de.os, dovadă de lărgimea ar- 
ticulaţiunilor genunchiu, cot şi glesnă. Unghia este tare și de 
O coloare neagră..Calul arab are uneori coate de vacă: Coada 
acestui cal este prinsă sus, lungă, acoperită de păr subţire 
şi are'un foarte frumos port, în timpul mersului mai ales. 
Corpul său este acoperit cu un păr mărunt. și delicat. Pielea 

"- subțire, vasele sangvine subcutanate sunt foarte aparente în 
timpul mersului. Coloarea: caracteristică a părului. este vâ- 

_nătă cu. toate nuanțele. Murgul și roibul auriu nu sunt co- 
lori rare. Negrul se găsește însă rar. Castanele şi pintenii 
sunt . foarte. mici; producţiunea . de păr dela pinteni foarte - 
redusă... .. | o | ME | 
„„Referitor la coloarea părului, Emirul Apn-EL-KADER ne 
face.cunoscuturmătoarele: . . .-. . . 
"„„»Calul cel mai stimat de arabi este negrul cu o stea în 
frunte și. cu pintenogeli. După el vine murgul sângeros, pe 
urmă roibule.. :.:. i E a 
- Profetul.zice: . . - | a 
« „Cel mai bun dintre cai este roibula. - . 
„ „Cel. mai repede dintre cai este murgul:. 
;.„nCel..mai energic dintre cai este-megrule, -.... 

-Cel mai binecuvântat este acela cu fruntea albăe, 
„ Tot Apn-iL-KADER pretinde că acest animal; calul, a fost 
creat cu coloarea lui murgă. Aceste aprecieri asu pra colorii 
calului arab ne dovedesc că arabilor le plăceă mai mult colorile închise. : a
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După ipologii arabi, calul trebuie să aibă 4 lucruri largi: 

Frumntea, capul pieptului, bronchiele şi membrele; 4 lucruri 

lungi: gâtul, partea superioară, a gambei, pântecele şi deșer- 

turile ; 4 lucruri scurte: sacrum, urechile, furcuţa şi coada. 

Calul, zice arabul, care ur aveă capul pieptului ca al leu- 

lui, crupa ca'a unui lup, coapsele lungi ca ale struțului și 

- musculoase ca ale. cămilei, ar fi cel mai bine făcut. 

Iapa, tot după. credinţa arabă, trebuie să aibă -curajul 

mistreţului, graţia, ochiul și. gura gazelei; veselia şi :pru- 

denţa antilopei, corpul îndesat, repeziciunea struțului, coada 

scurtă ca o viperă. i | 

Dacă judecăm calul arab, din punctul de privire al cali- 

- tăţilor şi aptitudinilor, constatăm că nu există altă rassă 

cars să fie aşa de sobră, rustică și energică. 

In repaus, calul obișnuit să facă parte din familia omu- 

lui, în totdeauna în contact.cu el, este cel mai blând animal, 

ne face impresia unui cal moale şi leneş. Din momentul însă 

ce este încălecat, aspectul său .se schimbă, devine mândru şi. 

nobil, pare că îşi dă seama de valoarea sa. , 

In mers trebuie examinat şi apreciat calul arab. Sobrie- 

tatea calului arăbesc'este proverbială. Se mulțumește cu 

puţină hrariă, suportă foarte uşor cele mai mari oboseli. 

Această calitate a calului arab, sobrietatea, este rezultanta 

dresării, educăţiunii la care este: supus acest cal. 

Generalul Dauuas, voind să aibă câteva aprecieli asupra 

"calităţilor calului arab, a rugat pe emirul ABD-EL-IADER 

să-și deă părerea asupra mai. multor întrebări. .ată răs- 

punsul său: | A | i 

1. Mă, întrebaţi câte zile poate merge calul arab fără să. se 

odihnească și fără să sufere ?: | | | j 

_ Răspund: Un cal care are picioare sănătoase, care mâ- 

| nâncă orz atât cât poate, dă tot, ceeace călăreţul cere 

„. dela dânsul. Arabii au proverbul: Allef'u annef, 

adică: „Dăorzși abuzeazău. . . 

Fără însă a abuză de cal'se poate face zilnic 16 

parasange 1) în timp de 3—4 zile, fără a se.odihni o 

„singură zi. E | a Sa 

2. Mă întrebaţi ce distanţă poate face un cal arab într'o zi? 

„.. Răspundi „Nu pot spune în mod. precis, însă, gândesc că 

  

1) Parasange: Măsură a vechilor Perşi, egală cu 5.000 metri,
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ar puteă face 50 parasange 1), adică distanţa între 
Tlemcen şi Mascara. Am văzut un mare număr de 

“cai făcând întro zi această aistanţă. Calul care a 
făcut un asemenea, drum într'o zi, a doua zi trebuie 
lăsat să se.odihnească. Cea mai mare parte din caii 

"noştri fac drumul dela Oran la Mascara într'o zi. 
Acest drum îl poate repetă 2—3 zile pe rând. 

3. Îmi cereţi exemple de sobrietatea calului arab, de forța 
lui, de rezistenţa la.foame și sele? 

- Băspund: »Când eram stabilit la îmbucătura Mehei, fă- 
ceam adesea incursiuni „Razziau în Djebel, Amur, 
urmând drumul Saharei. Făceam cu caii noștri în 
ziua atacului: 5—6 ore galop întins, fără nici un re- .- 

„“paus. Această incursiune dus şi întors dură aproxi- 
mativ 25 zile. In acest-timp caii noştri. nu mâncau 
decât foarte puţin orz, nu aveau paie. Mânocau însă 
Alfa, Siehh, cu toate acestea când 'ajungeau acasă 
caii nu păreau obosiţi. Caii noștri sufereau de sete o 
zi, două și chiar trei zile. Caii din Sahara adesea nu 
mănâncă orz. timp de trei luni, mănâncă Alfa, Siehh 
şi Guetof. Cu privire la aceste alimente arabii zic: 
Alfa face pe cal să meargă; Siehh îl face să lupte ; 

- Guetoful este mai bun ca orzul. 
Sunt timpuri când caii din Sahara nu mănâncă 

orz aproape un an întreg. In acest caz li se dau cai- 
lor curmale, cari îi îngrașe şi îi fac forţie. y 

4. Mă mai întrebaţi; de ce arabul încalecă calul de tânăr și 
nu la 4 ani ca francezii ? | 

Răspund: „Arabul susţine că acest animal, ca și omul, nu . 
se poate dresă decât fiind tânăr. Cu privire la acest 
lucru, ei au mai multe proverbe dintre cari: »Invă- 
jătura din copilărie rămâne :ca cum ar fi săpată în 
piatră, pe când învăţătura la vârsta adultă dispare 
ca cuiburile pasărilore ; sau: „o: ramură tânără se 
îndreaptă cu foarte. multă. lesniciune, pe când arbo- 
rele bătrân nici odată. | 

„În primul an, arabul își obişnueşte calul a fi 
condus cu un căpăstru — Reseum — îl leagă. Când 
intră în al doilea an, adică când a devenit ntenie îl 
„încalecă, face cu el mai întâiu o milă, pet urmă două, 

  

1) 50 parasange corespunde cu 250 k.
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pe urmă o parasange. Dela vârsta de 18 luni arabul 

. pune calul.la exerciţii mai obositoare. 
-aCând calul întră în al treilea an, arabul nu-l mai 

incalecă, îl leagă la eslă,.îl acoperă .cu pături și îl 

îngraşă. Referitor la acest lucru, arabii au următoa- 
rea zicătoare: „In primul an,leagă-l de căpăstru să 

- nui se întâmple ceva. În al doilea an, încalecă-l până 

; ce spinarea lui începe să se indoaie. În al treilea an, 
leagă-l din nou la eslă și-dacă nu-ți place vinde-lu. 

Creşterea calului în Arabia și în țerile locuite de arabi 

„Este sigur că în afară de Arabia, se găsesc cai arabi fru- . 

maoși și în alte ţeri, de ex..Siria şi provinciile vecine cu Ara- 

bia. Sunt cunoscători cari susțin că cei mai frumoși cai se 

găsesc în Siria şi în Palestina. Pretutindenea insă,: calului 

arab i se dă aceeaș îngrijire. . | | 

Din momentul ce arabul a putut să-și: deă socoteala de 

importanţa şi serviciile acestui animal, l-a îngrijit ca pe co- 

“pilul său. Consultă-se toţi autorii cari au scris asupra calu- . 

lui arab și se va vedeă că toți recunosc că acest animal este 

obiectul de predilecţiune al arabului, că el face parte inte- 

grantă din familia lui,.că moartea calului. aduce acelaș do- 

liu şi aceeaş jale ca și moartea uhui membru. important al 

familiei. Or, dacă calul arab a fost obiectul de predilecție al 

acestui popor, motivele sunt douii: că credinţa lui religioasă 

îl obligă să se ocupe cu multă afecțiune de cal; şi al doilea 

că arabul nomad aveă absolută nevoie de el. Inainte vrăş- 

mășia între triburi eră mai mare, adesea lupte crâncene, 

aşa că vieaţa, arabului eră legată de repeziciunea: şi neobo- 

seala calului său. De aci se explică îngrijirile ce se dădeau 

calului arab şi importanţa ce. aveă acest cal în ochii ara- 

bului. . a a 

Poporul arab cunoaște genealogia cailor săi. Arabii păs- 

trează cu cea mai mare religiozitate originea. cailor lor no- 

" pili. Epele în călduri sunt date a cei mai nobili armăsari Și 

_nu este rar ca un arab,a căruia, 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 armă- 

sarului pentru bătaia iepei, aceasta ar fi o înjosire, se dă o 

cantitate oarecare de orz sau altceva. Iapa este bătută în 

prezenţa martorilor, care atestă originea mânzului născut.
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Jepei în gestațiune i se dă . toată îrigrijirea, se pune insă la 

muncă afară de ultimele 3—4 săptămâni. In timpul fătării 

se chiamă martori cari constată și atestă atât originea noului 

născut, cât şi data naşterii. . Mânzul.din momentul nașterii 
până la vârsta adultă este. obiectul celei mai bune îngrijiri. 
El 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 1), alimentaţia cailor orientali şi cu toate ace- 

stea, calul arab este foarte vioi și energic. Din cauza traiu- 
lui în comun, calul arab este unul.din animalele cele mai 
blânde, este tot așa de blând ca și câinele. 
După înţărcare, care se face în mod foarte natural, mân- 

zul paşte ierburile mirositoare dimprejurul. locuinţei arâbu- 
lui. A mai spune că acest mânz este îngrijit şi tratat, de 
membrii familiei arabului, ca un copil, este a spune un lu- 
eru ştiut de toată lumea. Din momentul:ce spinarea lui s'a 
întărit, cam pe la vârsta de 18 luni, începe învățătura ace- 
stui animal. Această învăţătură se face până ce calul ajunge 
la vârsta adultă, și nu se consideră ca terminată decât 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 pășune, îl ţesală, îl îngrijește. Aceste două ființe: 
om și cal, se obișnuiesc reciproc; unul'de a deveni un bun 
călăreț, altul un bun cal de călărie?). La această vârstă de 
15 luni calul nu este de loc obosit. La doi ani calul incepe 
să se încalece de un adolescent, șeaua este cât “se poate de 
ușoară. Se începe dresarea propriu zis, bine, înţeles cu cea 
mai mare blândeţă. La -trei:ani calul este dresat în așa fel 
incât să poată suportă foamea, setea. 1 se desvoltă rezistenţa 
și sobrietatea. În timpul dresării se examinează cu cea mai 
nare băgare de seamă membrele și incheieturele. Nu se con- 
sideră terminată dresarea decât la vârsta de 7 ani, de unde 
proverbul arab: »'7 ani pentru tatăl meu, 7 ani pentru mine 
și 7 ani pentru inimicul mâue. .. | 

| Arabul crede că dresarea unui câl depinde foarte mult de 
iei care: dresează, de unde iârăș proverbul: „călă- 

ŞI tormează calul, după cum bărbatul. își formează | 
nevasta. Sc Da | 

  

1) REUL. Prâcis du cours de zootechnie, d'hygiene et d : : K . | hygiene et dag i s 4190: 
2) Brehm. Les merveilles de la nature vol. ÎĂL. Bronomie, Bruxelles 1903,
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Din cauza acestei dresări, calul arab formează. asti zi 

_rassa cea mai resistentă, cea mai-sobră şi cea mai obișnuită 

cu privațiunile. RE | : . Da 

Sunt autori cari susțin că.arabul nu ştie bine îngriji de 

cai. PORTALES, șeful misiunii franceze în orient pentru cum- 

părarea cailor arabi, susține că pentru arab calităţile de 

sânge sunt mult mai preţioase decât o frumoasă conforma- 

ţiune. Din nenorocire zice, PORTALES, aci se mărginește toată 

ştiinţa arabă, căci din momentul ce o iapă de. sânge. nobil 

se împreună cu un armăsar de asemenea nobil, problema 

impreunării și a perfecţionării este terminată. Ori cât:de de- 

fectuoşi ar fi acești reproducători, ei sunt impreunaţi ca ani- 

male de pur sânge nobil:. „i o E 

"După PoRTALES, beduihnul din Arabia este un foarte medio- 

cru crescător, ignorând cele mai elementare noţiuni. Credem 

că aprecierile lui PoRTALES nu pot fi exacte, căci dacă ar fi 

aşa atunci nu ne-am putea explică cum acest arab, cel mai 

rău crescător de cai, a putut.să formeze rassa cea mai bună, 

și dacă el împreună cei mai defectuoşi reproducători, . cum 

- se face că rassa arabă are mult mai puţin produși defec- 

tuoşi ca cele mai multe rasse conduse de cei mai .pricepuţi 

crescători ? Nu, arabul nu este așa sum îl descrie autorul 

francez citat inai sus. _: E Ia 

Nu toţi caii arăbești au aceleași caractere şi aceleași insu- 

şiri. Din această cauză s'au format mai multe varietăți. 

1. Calul din ral. — Localitatea Irak este situată între 

Bagdat şi Basora, pe țărmurile Eufratului. Păşunele sunt 

ubundente, din cauza fertilităţii solului. Irakul este socotit 

de foarte mult timp ca patria celor mai frumoși cai arăbești. 

Aci găsim rassa Keheilan mai răspândită. Calul de Irak are 

o fizionomie foarte nobilă și foarte inteligentă, ochii mari şi 

frumoşi, nări largi, talia mai. mare, cai robuști, rezistenți, 

sobri. Rassa o găsim în împrejurimile orașelor : Bagdat, 

Orfa, Bassora. Calul din Irak este cumpărat de triburile 

arabe. ă | | - 

2. Calul din Nedjd. — Nedjedul este un platou. situat în 

Arabia centrală. Pământul este foarte puţin productiv. Pe 

acest pământ foarte puţin fertil calul s'a obişnuit cu priva- 

5
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țiunile, cu cursele lungi și repezi. După PALGnRAvE 1) această 
parte centrală a Arabiei ar fi leagănul celor mai frumoși 
cai arăbești. Ei sunt crescuţi exclusiv în hergheliile boga- 
ților șefi şi nici odată nu sunt vânduți. In Europa, după au- 
torul citat mai sus, nu s'au introdus armăsari și iepe. din 
Nedjd. Unele exemplare, ae calitate mai inferioară, sunt din 
timp în timp trimese ca dar Persiei, Egiptului și Constanti- 
nopolului. Calul de Nedjd este foarte renumit pentru viteza 
și energia lui. Ca toţi caii de munte, ei Sunt . nervoși, ener- 
gici, uscăţivi și de o foarte mare eleganţă, au talia mică insă 
membrele sunt foarte musculoase. Tribul Fhadam este con- 
siderat ca având cei mai frumoși și mai eleganţi cai din Nedjd. 

3. Calul din lemen. — lemenul se găseşte în Arabia fer- 
tilă, vechiul imperiu al reginei Sabba, care trimise lui So- 
lomon cai din hergheliile sale. Caii de lemen sunt frumoși, 
mai mari de talie. Ei sunt asemănători cailor din Irak. 

“4. Calul din Oman. — Omanul este acea regiune fertilă 
situată la extremitatea Arabiei. Caii sunt mari de talie, n'au 
însă tipul pronunţat al calului arab. - Sa 

Se mai găsesc cai arabi şi în localităţile: Hedjez, Berheim, 
Mesopotania, Siria, Persia, etc. 
"Calul sirian, foarte aproape rudă cu cel arab, este un cal 

frumos, prin puritatea liniilor sale, prin capul său delicat, 
nări largi, coada bine purtată, musculatura puternică, co- 
lorile predominante sunt: vânătul, murgul Și roibul. 

Calul persan este de sigur cea mai apropiată rudă a ara- 
bului ; se crede chiar că arabul provine din: persan. Intre 
arab și persan sunt mici diferențe. Capul calului persan este 
puțin mai strâmt, gâtul mai lung, formele corpului în.ge- 
neral mai lungi. În rezumat, este foarte greu de a deosebi un 

„cal persan de unul arab, chiar și pentru cei. mai pricepuţi 
cunoscători. In Persia, în herghelia Șahului ca și a marilor 
proprietari, se mai găsesc câţiva cai de pur sânge nobil. In 
ținuturile situate la nord-estul Persiei, în Turkestan, Bu- 
hara, Afganistan, Caucas se găsesc uneori frumoși cai ase- 
mănători cailor persani și arabi. Ei provin din curcirea cai- 
lor indigeni cu rassele persană și arabă ?), 

s% 
% %* 

  

1) PALGRAvE a fost un ofițer englez care timp de 30 ani sub numale şi îmbrăcămin-. tea unui pelerin oriental a avut ocaziunca să viziteze hergheliile celor mai puternici șefi ai Wahabiţilor, trib arab care locueşte partea centrală a Arabiei. 2) SIMONOFF şi MOERDER. Les raceş chevalines,
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Calul arab cu însușirile lui este mult mai rar astăzi ca în 
trecut şi nu se mai găseşte decât în unele centre şi la unele 
triburi, așa de pildă ca târguri.mai principale sunt: -Alep, 
Damasc, Mesarih, Souh-El-Khan, Bagdat, Bassora, Orfa, 
Mossul, Meca, Medina, etc.; iar ca triburi sunt: e 

Tribul Nedjd, Anazet, Benni-shamanar, . Djevel, Sham- 
mar, Dhofir, etc. Tribul Anazet are un „cal provenit din . 
curcirea cu tipul din Nedjd. Acest trib emigrează uneori în 

apropiere de Siria şi Palestina. Se găsesc câteodată la acest 
trib cai asemănători în totul calului din Nedjd. Calul tribu- 
lui Anazet este mai mult un cal sirian crescut în triunghiul 
format din localităţile Alep, Bagdat și: Damasc, acest cal are 

o talie 4.50 m. EI reprezintă purul sânge arab în Europa 1). 

Dela acest trib englezi au cumpărat cai pentru remonta 

cavaleriei, în timpul răsboiului Crimei. 
'Târgurile din Damasc și Alep nu. mai sunt așa de impor- 

tante, cu toate acestea se pot găsi cai buni şi aici, mai ales 

atunci când arabii se apropie de centrurile locuite. Se gă- 

sesc la Alep uneori familii ca: Roalla, Fedaan, Sebaal, cari 

fac parte din tribul Anazeh şi cari au caii foarte buni. 

-* In tâmpul iernii aceste familii se găsesc pe țermurile Eu- 

fratului. La Damasc se pot găsi triburile: Ouled-Ali, Mana- 

'ghi, Hezanneh, cari poposesc între Damasc și Palmira și cari 

iarna locuesc în Irac între Palmira şi Bagdat. Mai către est 

găsim tribul Beni-Saclii care se întinde până, in Palestina. 

In rezumat, punctele unde se găsesc cai sunt: Palestina, 

Siria, Damasc, Libanul, munţii Akkar, Alep, Hanah, Orfa, etc. 

Este foarte greu astăzi de a puteă cumpără un armăsar 

arab de rassă nobilă pentrucă aparţine triburilor, care 

pentru nimic în lume nu-l vinde. Iixpozițiunea internaţio- 

nală de cai din 1900, dela Vincennes, ne-a procurat ocaziu- 

nea de a vedeă cei mai frumoşi armăsari și iepe arabe, de 

-cel mai bun sânge arăbesc. | 

Dacă calul arab, adevăratul pur sânge arab, este astăzi 

foarte rar, motivele sunt mai multe, cele mai principale sunt 

următoarele: Arabul duceă înainte o viaţă nomadă, în con- , 

tinuă luptă, aveă nevoie de un cal bun. Din momentul ce el 

şi-a mai schimbat felul de trai, din. momentul ce vrăjmăşia 

între triburi s'a mai ostiat, din momentul ce s'a fixat mai 

1) C-te de Comminges. Les races des chevaux de selie en France.
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bine în părticica lui de pământ, din acel moment n'a mai 
simţit așa de mare nevoie de un cal atât de sobru, atât de 
rustic şi atât de iute. Eră însăș existența arabului legată de 
„voinicia calului său. De atunci de sigur că acest frumos co- 
pil al deșertului, calul, n'a mai fost obiectul atâtor griji din 
partea arabului. Pe de altă parte, Europa uimită: de fru- 
museţea, vigoarea, armonia formelor și calitățile acestui cal 
arăbesc, a căutat să-l introducă, să-l aclimatizeze, ca prin 
mijlocirea, lui să. poată modifică și îmbunătăţi rassele de cai 

„cari le avea. In acest scop, comisiuni însărcinate de a cum- 
pără buni reproducători, armăsari și iepe, au început să cu- 
treere toate ţinuturile orientale renumite pentru . caii lor; 
au cumpărat pe prețuri destul de mari cei mai buni armă- 

„ sari şi iepe, consecutiv numărul acestor reproducători sa 
împuţinat din ce în ce, astfel că astăzi cu greu.se mai pot 
găsi armăsari sau iepe. în aceleaşi condițiuni de frumuseţe 

„ca altă dată. Cine vrei să cumpere armăsari de frunte tre- 
„buie să cutreere locurile aproape sălbatice unde se găsesc 
triburile despre cari am vorbit. Pentru. aceasta. este nevoie |. 
de protecţia Sultanului. Franţa, Rusia, Englitera, America, 
etc., în afară de comisiunile ce trimit spre a cumpără cai, 
mai au agenţi permanenţi cari bat toate. târgurile și urmă- 
resc triburile până să pună mâna pe un .bun reproducător. 
Acest sistem - este foarte economic și practic. Un armăsar 
bun se plătește cu orice sumă. Nici odată nu este prea scump. 
Reproducătorii mai comuni se plătesc dela 1.000— 4.000 ce 
Jei.. Un armăsar de mare valoare, de sânge nobil, se găsește. 
rar pe la târguri, afară numai dacă nu este de furat. 

| Referitor la penuria reproducătorilor de seamă, PORTALES, 
„inspectorul general al hergheliilor franțuzești, trimis: în 
Orient să cumpere cai arabi. pentru herghelia dela :Pompa- 
dour, ne face cunoscut următoarele : »Drumurile cari se des- 
chid în toate părţile regiunii desertice au micșorat din ce 
în ce mai mult intrebuinţarea calului. 'Trăsurile de aseme- 
nea au micșorat întrebuinţarea calului de călărie. Pașalele 

„cari altă dată aveau mulţi şi frumoși cai de călărie nu mai 
au decât puţini și răi, cea mai mare parte de. trăsură, Ar-. 
măsarii de seamă au devenit foarte rari și numai întâmplă- 
tor se mai poate găsi câte unul frumos. Ceeăce “se găsește 
mai mult sunt caii metiși, cunoscuţi sub denumirea de cai 
sirieni, cari n'au decât fizionomia calului arăbesc«.
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LoxcEvt) rezumă părerea unui englez, privitoare 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 și Damasc este im- 

posibil să se găsească un cal arab de adevărat sânge nobil. 
Nu se găsesc “decât metiși. 

Ca să mai dovedim că în Arabia calul frumos este'-acum 
foarte rar, vom cită următorul cuprins din raportul comi- 
siunii iranțuzești trimeasă în: Arabia, în anul 1880, să cum- 
pere cai?) :: 

» Triburile nomade cari aveau i cela mai bine rasse 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 beduinul din deșert va deveni tot: aşa de rar ca 
indianul din America.... La aceşti nenorociţi, mizeria şi foa- 
metea sunt în stare cronică. Când recolta este rea, ei şi ani- 
malele lor mor cu miile, când ea 'este bună 'nu au cel puțin 
prevederea de a-și 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 ra- - 
rităţii rassei pure arabe este. civilizațiunea.: Facerea de șo- 
:sele necesită transporturi de material, transporturi cari sunt 
grele şi cari.nu se pot face în bune condițiuni cu calul ţerii, 
de aci a urmat introducerea cailor de diferite rasse, cari pu- 
țin câte puţin se amestecară cu-sângele indigene. - .::: 
..Cu toţii știm că comisiunea românească, trimeasă în Ara- 

bia in anul 1896, n'a putut aduce decât puţini armăsari și 
iepe, cu.toate că a stat aproape 6 luni. Este. regretabil că 
această comisiune românească, care de sigur a: cutreerat. 
multe, localităţi din Orient, n'a'scris:nimic și nu ne-a vorbit 
de loc despre acest cal arăbesc. | 
Din citaţiunile 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 degenetat în Arabia. 

? 

1) LoxcEY, Le cheval algerien. 
2) Negulescu, raport.
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Introducerea calului arab în Europa. Modificările 
ce a încercat. | 

Calul arab s'a introdus în Europa, unde sa crescut fie în 
stare de puritate, fie că s'a curcit cu rassele de călărie și 
tracțiune ușoară, îmbunătățindu-le. Găsim calul arăbesc pur 
mai in toate hergheliile Europei; așa de pildă îl găsim la 
Pompadour, Franţa; Trakenen, Germania; Wiirtemberg, în 
Ungaria ; Babolna, în "Ţara Rusească, etc. | 

Rassa arabă în Europa, deși face parte din cele mai acli- 
matizabile rasse, totuș s'a mai modificat. Nu trebuie să ui- 
tăm că acest cal arab este copilul deșertului, este născut și 
crescut sub influenţa unui soare arzător, întrun aer uscat; 
de asemenea iarăș nu trebuie uitat că însușirile, calităţile şi - 
aptitudinile sale sunt rezultatul unei dresări făcută cu multă 
răbdare, și am puteă zice cu multă pricepere de arab. Adus 
în Europa, în condițiuni de sol, climat, mediu deosebite de 

- condiţiunile lui autohtone, se înţelege că acest animal a tre- 
puit să sufere oarecari modificări, până când s'a adaptat cu 
noul mediu, până când s'a stabilit un nou echilibru între 
funcțiunile lui fiziologice şi nouile condițiuni de mediu. Cert 
este că acest cal arab născut şi crescut în Europa, se deosi- 
beşte de calul arab născut și crescut în Arabia. Dacă com- 
parăm aceşti indivizi născuţi din aceeaș tulpină, unul însă 
născut și crescut în Europa, altul în Arabia, constatăm oare- 
cari diferenţe. Calul arab în Europa și-a mărit talia, dovada 

„0 avem la calul arăbesc din Ungaria, partea. de miazăzi. a 
Franţei, Germania, etc. Calul arăbesc din Europa nu mai 

- are, după câteva generaţiuni, formele atât de uscative ca ale 
arabului din Arabia, nu mai are aceeaș ușurință în mişcări, 
aceeaș rezistență la muncă, la foame, aceeaș sobrietate, ace- 
laș fond. Aceste modificări. sunt incontestabil pierderi, ele .. 
sunt pricinuite din faptul că dresarea calului arab în Eu- 
ropa se deosibeşte de dresarea calului arab în Arabia, acolo 
conditiunea esenţială a dresării este de a-i mări cât se poate 
mai mult fondul și rezistența. Dacă calul arab din Europa . 
și-a mărit talia, motivul este o hrană mai substanţială, și 
poate, până la oarecare punct, condiţiunile de climat diferite 
de ale Arabiei.



Rassa arabă considerată ca rassă ameliorătoare 

Nu există o altă rassă de cai care să fi jucat un rol așa de. 
mare la formarea și îmbunătăţirea. celorlalte rasse de cai, 
de călărie şi tracţiune ușoară, ca rassa calului arăbesc. Și 
aproape nu există rassă de călărie şi tracțiune uşoară care 
să nu aibă în vinele ei. sânge arab.. Rassa calului arăbesc 
este cea mai ameliorătoare rassă posibilă. Ea a fost cea mai 
întrebuințată în Europa. Să cităm câteva. exemple:. rassa 
faimosului ca] de pur sânge englez a avut ca obârşie sânge 
arăbesc. Faimosul Darley-Arabian eră tipul calului arab de | 

cel mai nobil pur sânge. Sunt autori cari susțin că acest cal 
de pur sânge englez se poate consideră ca o varietate a rassei 
aryene. Frumosul cal anglo-arab, care îl găsim mai ales la 
Pompadour, Franţa, în Germania, în Ungaria, în Ţara Ru- 
sească, provine tot din viţă arabă, Caii. de jumătate sânge 
din Franţa, Germania, Englitera, Austro-Ungaria, Rusia, 
Italia, etc., sunt în mare parte proveniţi din rassă arabă. 
Putem deci susține că omenirea n'a avut și nare un alt cal 
de călărie mai bun ca acest cal arab; că n'a fost și nu este 
o altă rassă mai aclimatizabilă şi care să fi jucat un mai 
mare rol ca rassa calului arab şi că în Europa calul arab 
este foarte răspândit. 

II. — Rassa mongolă 

Rassa mongolă fiind a doua rassă orientală care a jucat 
un rol important la formarea celorlalte rasse de cai din alte 
ţeri şi care are de asemenea o întindere geografică mare, o 
vom studiă din mai aceleaşi puncte de privire ca: și rassa 
calului aryan. 

Zootehniștii nu sunt toți de acord asupra denuzairii acestei 
rasse, motive pentru cari ea este cunoscută sub mai multe 
denumiri : 

SANSoN o numește „ Rassă africană“ E.:C. Africanus, pen- 
tru că după părerea lui leagănul rassei în chestiune ar fi 

N-E Africei, in Nubia, Dongola. După acest autor există în 

aceste localități cei mai desăvârşiți reprezentanți ai rassei 1). 
! 

  

1) SANSOX, Zootechnie, tomul III.
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_ PIETREMENT 1) bazându-se pe faptul că proto-mongeolii au : 
domesticit-o întâiu şi mai bazându-se pe faptul că patria 
primitivă a acestui popor nu eră în Africa, ci în Asia, în lo- 
calitatea mărginită la N. de Altai-septentrionali, la S de 
munţii Cerești, 'la E de: deșertul Gobi, iar la V de munţii 
Alatau, dă acestei rasse denumirea 'de rassă mongolă sau 
protomongolă, şi o consideră tot ca o rassă de origină asiatică.. 
"Această rassă, după PIETREMENT, ar fi fost introdusă în 

„Egipt de păstorii numiţi Hyksoș, a căror origină după MA- 
RIETTE eră semită ; după PIETREMENT, hyksoșii proveneau din 
curcirea semiţilor cu mongoli, iar după ORCET erau de ori- 

„gină celtă. Acești păstori au adus rassa mongolă în Egipt. 
PIETREMENT demonstrează că vechii egipteni nu -aveă calul 
inaintea conchetei hyksoșilor. Creșterea acestui cal in Egipt 
prosperă foarte repede. In Egiptul de Jos şi sub Thutmes 1, 
valea Nilului eră locul crescătoriilor mari de cai.. Descen- 
“denţii lui /hutmes I cotropiră tot litoralul Mediteranean, 
dela Tripoli până la: Maroc, şi-acolo se formă rassa numidă, 
strămoașea, rassei barbe. În privinţa acestei chestiuni, SANSON 
se exprimă în modul următor: »Invăţaţii ne arată, şi PIE- 
TREMENT în special, mai mult ca alţii, că vechii egipteni nu 
se serveau de câi inaintea invaziunii hyksoșilor, însă nici 
unul din ei nu ne arată că în acel timp nu se găseau cai în 
Nubia, prin urmare suntem în drept să păstrăm numele de 
rassă africană până la noui dovezi mai precise. 

“In tradițiunea arabă se indică Asia ca leagănul rassei în 
chestiune, căci Berberii şe considerau cu -originari din Beni- 
Ghassan şi din Benni-Lekhm. Prima lor patrie a fost Pa- 
lestina. Acolo creșteau Berberii, fugacii lor renumiţi. Goniţi 

„de regii Persiei ei emigrară în. Egipt, străbătând Nilul se 
răspândiră în părţile dela vest ale acestui fluviu. După 
moartea lui Golius, ei se stabiliră în Maghreb. şi după ce au 
învins pe /'rendj-Franci, Sau întins în Sicilia, Sardinia, 
Spania. | | | | e 
„.Hassa aceasta s'a: mai numit şi » Barbă. sau = Berberă:, 
pentrucă în Statele barbarești s'au format cele mai bune 
varietăți. Aceste State barbareşti cuprind, cum -se ştie, Al- 
geria, Tunisia, Marocul Și se întind dealungul coastei sep- 
tentrionale a Africei până la partea de vest a Egiptului. 

  

1) PIETRENENT, loc. cit. Mai consultă și »Les races ch ba evalines dans le tem Vespace 1905« şi „Le crane de Remagen, etc., 1896. . Je temps et dans
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„ PIETREMENT mai afirmă -că rassa, în chestiune se. mai 
cunoaște şi - sub denumirile de: Kirghiză, in Turkestanul 
Septentrional ; rassă Tek6, la turcomanii din Turkestanul - 
Meridional, și de. Turcomană, în nordul Persiei. 

Oricare ar fi discuţiunea asupra originii sale, noi credem 
că cea mai practică denumire este aceea de rassă » Mongolă«, 
pentrucă o găsim mai mult la popoarele mongole. . - 
REUL 1) susține că şi acestei rasse i “ar puteă da epitetul 

„de rassă pură, căci zice el: „Nu sunt decât patru rasse de 

cai, cărora .]i s'ar putea da numele convenţional - de.pur 
sânge: două naturale: arabă şi. barbă, și două artificiale, 
adică create de om.: purul. sânge englez şi purul sânge anglo- 
arabe. 

Din momentul ce protomongolii au domesticit această 
rassă de cai, au întins-o în diferitele ţeri și au dus-o cu ei 
în migraţiunile lor. Cert. este că rassa mongolă s'a introdus 
mai în toate părţile unde s'a introdus și rassa aryană, și ia-: 

_răș cert este că. mai în toate-aceste părţi a fost învinsă de 
rassa aryană, a cărei făptură corporală este mult mai armo- 
nică, mult mai plăcută. Din punctul de privire al întinderii 
„geografice se poate susţine că, în partea occidentală, întin- 
derea ei se confundă cu aria geografică a tipului aryan. In 
partea orientală, rassa s'a întins până în China, Japonia, etc. 
Se găseşte însă mai răspândită în partea, de nord a conti- 
nentului African, în Nubia, Egipt, Statele barbareşti, in Spa- 
-nia, cu ocupaţiunea maurilor, etc. 

Oricare i-ar fi fost originea și importanța rassei în timpul 
trecut, astăzi însă numărul indivizilor cu caracterele zoo- 
tehnice ale: rassei este mult, foarte mult, redus. 

Rolul jucat de rassa mongolă 

Prin faptul răspândirii ei în diferitele ţeri, de sigur că rassa 
“in chestiune a jucat un rol important în formarea altor rasse 
şi în special a rasselor de călărie și tracţiune ușoară. Dacă 
vom scrută originea formării diferitelor rasse“ de cai, vom 
găsi și sânge mongol. Faimosul armăsar Godolfin, unul din 
părinţii calului de. pur sânge englez, eră de origină barbă? “e 
aşa că rassa calului de pur sânge englez are în vinele sale și 
sânge mongol. 

  

1) REUL, op. citat. : 
2) A se vedeă origina lui la calul de pur sânge englez.
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Caii din Spania, din Andaluzia, Estramadura, cai cari în. 
secolele XVI și XVII făceau gloria Spaniei și cari se intro- 
duseseră pretutindenea, erau proveniţi, în mare parte, din 

„sângele mongol, sânge care fușese introdus din Africa în al 
VIII-lea secol, . -- a 

:... O bună parte a cailor din partea de miazăzi a Franţei, 
provin din sânge mongol. : 

In Portugalia, după NoGuEIRA, cea mai mare parte din cai 
sunt de origină mongolă. De altiel vom vedeă mai 'departe, 
“când ne vom ocupă cu cai portugezi, că ei provin din rasse 
mongole. Faimoșii cai din hergheliile Kladrub, Lippita, cai 
cari odinioară au jucat un mare rol, proveneau din rassa 

- mongolă. Majoritatea rasselor rusești, mai ales 'cele de că- : 
lărie și tracțiune uşoară, sunt de origină mongolă. Armă- 
sarul Smetanka, părintele formator «al trapaşilor Orlof, eră 
de viță mongolă. Vechiul cal unguresc aveă mult sânge 
mongol. Și în vinele calului românesc este sânge mongol. | 

Din această scurtă recensiune se înţelege că rassa. mon- 
golă a contribuit la formarea a o mulțime de -rasse de cai 

"din alte țeri, şi.dacă n'a jucat un rol așa de mare ca rassa 
„aryană, pricina “este făptura ei corporală. mai puţin fru- 
moasă, mai puţin armonică. - , 

Caracterele zootehnice ale rassei mongole | 

„In studiul acestor caractere zootehnice vom compară rassa 
mongolă cu rassa aryană, ca din. această comparaţiune să 

_xeiasă diferenţa între o rassă și alta.. a i 
Calul mongol face parte din grupul rasselor' eumetrice, 

puţin dolicomorfă şi atractoidă. Talia lui variază după loca-. 
lităţi, ea este insă cuprinsă între 1",45—1",60. In general . 
talia este mai mare câ.a calului arab. Capul calului mongol 

„este mai lung ca al calului arâb, mai puţin subțiratic, ure- 
chile mai mari și mai apropiate din cauză că fruntea este 
mai strâmtă. Ele însă sunt subțiri, mobile ca și ale calului 
arab. Arcadele orbitare mult mai puţin deschise, ceeace face 

„ca ochiul să fie mai mic, mai puţin focos şi cu o expresiune 
mal puţin vioaie ca a arabului, nările mai puţin largi, forma 
capului nu este pătrată ca a calului arab; ceeace, în adevăr, 
deosiboşte calul mongol de arab este profilul capului. La 
arab - rofil este dre g E i 
uneori este mărginită ai sa usa convex. C Ceas | giunea ţii, formând
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ceeace în exterior se numește „cap de. iepure:, sau se întinde 
„ŞI pe partea superioară a oaselor sus nasale, constituind zca- 

pul berbecat«. | a m 
"In toată expresiunea lui capul calului mongol este mult 
mai puţin frumos ca al arabului. Gâtul calului mongol este 
mai lung și mai puţin armonios ca al calului arab, corpul 
în general mai șui, pieptul mai strâmt, spinarea scurtă, re- 
giunea şalelor ca și a spinării mai convexe, crupa mai 
strâmtă ca a arabului și cu o direcțiune mai oblică, coada 
prinsă mai.rău ca la arab, coapsele subţiri, membre mai 
lungi, articulațiuni bune, copite mai strâmte, cornul sub- 
ţire, membrele dinnapoi uneori n'au castane. o 

SANSON ne comunică că rassa mongolă are metatarsienele 
principale mai lungi ca ale rassei aryane, cu o formă pris- 
matică, baza triunghiulară, în loc de a fi cilindrică. Tot 
SANSON ne mai face cunoscut că un caracter etnic al calului . . 
mongol este existența a 5 vertebre lombare, în loc .de 6, 

„ceeace, zice acest autor, ne-ar permite să susţinem că rassa 
în chestiune se apropie, prin formula ei vertebrală, cu rassele 
de asini. Acest caracter însă, adică numai 5 vertebre lom- 
bare, în loc de 6, deși se poate găsi la unii indivizi din rassa 
mongolă, s'a găsit şi la alţii din alte rasse. El nu poate fi so- 
cotit ca un caracter etnic, cum credeă SANSON, ci mai mult 

„ca un exemplu al legii de variațiune a organelor în serie. 
Coloarea predominantă. a calului mongol este vânătă ca 

şi a arabului. Se găsesc însă și roibi și murgi şi negri. Pielea 
este subţire, bine arborizată cu vase sangvine, părul, mo- 
ţul, coama, coada subţiri. | ee 
-- In făptura lui generală .calul mongol este mult mai puţin 

frumos; mult mai puţin armonic ca arabul. Dacă îl judecăm 

din punctul de privire al aptitudinilor sale, constatăm că 
acest cal este -sobru, rustic, rezistent, obișnuit ca şi calul 

arab cu toate privaţiunile. El formează un bun cal de călă- 

rie. Galopul calului mongol este foarte frumos și foarte ușor. 

„Deşi poate rassa mongolă a dat loc la o mulțime de va- 

rietăți, noi ne vom ocupă humai de două, pe cari le consi- 

“derăm ca mai importante; Aceste. două varietăţi sunt: va- 

-- rietatea calului din Statele barbarești și varietatea de Dongola. 

Varietatea Barbă sau Berberă 

--.- Se dă numele de cal barb la o populaţiune cavalină care 

se găsește la triburile sedentare din nordul Africei, din Sta- |
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tele barbarești. Berberi, popor: indigen al continentului Afri- 
can, crescători de cai, erau răspândiţi în Barbaria 1), Maroc 
și deșert până aproape de Egipt, Sahara și oceanul Atlantic. 

Acest popor formă patru naţioralităţi diferite: Amazorghs, 
în Maroc; labili, în munţii Tunisului și Algeriei; Tibbus, 
in deşert, între Tezan și Egipt, şi Luareks, in Sahara şi 

deșert. Da | 
In Statele barbarești însă predomină două rasse de cai: 
mongolă și aryană, așa că populaţiunea cavalină a acestor 
State este compusă mai mult din metiși aryano-mongoli. 

Aceasta însă nu exclude faptul că înainte de concheta Al- 
geriei se găseau și cai de viţă pur mongolă. In-vechime calul 
barb eră foarte stimat, și 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 facem un rezumat istoric 
asupra, ocupării Algeriei de francezi, mijloacele întrebuințate 
de ei pentru a îmbunătăţi calul barb și cari sunt modifică- 

rile aduse acestui animal. . E a | 
Concheta, Algeriei a inceput sub domnia lui Carol al X:lea 

și-sub pretextul, ne spune Istoria, de a.răsbună o. lovitură 
cu evantaiul dată ambasadorului Franţei de Beiul Tunisu- 
lui. Această eonchetă a fost urmărită cu multă vigoare în 
timpul domniei lui Ludovic-Filip. Kabilii însă nu se şupu- 
seră decât în timpul celui de al doilea imperiu. Șeful cel mai 
de temut fu emirul Abd-El- Kader. Acest șef eră un entuziast 
în ceeace priveşte calul. | Se 

Din momentul ce Frunţa ocupă Algeria, văzând caii cari 
începuseră să degenereze, ea se ocupă cu perfecţionarea lor. 
In acest scop se luă-mai multe măsuri. Se înfiinţă în anul 
1844. trei depozite : de armăsari ::. unul la Caleak, provincia: 
Algeria, și câte unul la Mostaganem și Allilich pentru cele- 
lalte provincii 2). : ... - AR | e 

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 supri- 
mați. Tot în scopul ameliorării calului barb s'a mai înființat 
în -anul 1885 şi un stud-book 2). - | Di | 

  

i) Barbaria este vechea Mauritanie, A luat numele de Barharie în urma conchetei arabilor. S au mai numit State Barbareşti după numele poporul Berber, popor indigen care trăia intr'o stare mizeralilă în regiunea muntoasă, : î _ 2 Dechambre și Rossignol. La production chevaline en Franse 1906 ) Herghelia militară dela Thiaret produce buni cai barbi: ”
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Ministerul: de răsboiu, în urma propunerilor direcțiunii 
hergheliilor, a-mai instituit curse. Scopul acestor curse este 
ameliorarea cailor de rassă barbă sau barbo-arabă, cai cari 
dau un contingent destul de mare armatei. franțuzești. 

In urma acestor bune măsuri, populaţia calului barb a 
început să se mai îmbunătățească. Caii însă cari aparţin 
triburilor muntoase și au păstrat în. mare parte vechile lor. 
caractere. -- , Pa ME : 

„ D-nii DECHAMBRE şi RossIGNOL, în raportul lor prezentat 
congresului veterinar naţional din anul 1906, ocupându-se 

“și cu viitorul calului barb, propun mai multe măsuri, intre 
cari mai principale ar fi: Statul să cumpere mai mulţi cai 
pentru armată și la.0o vârstă mai tânără. Să răspândească 
cât mai mult cunoştinţele generale asupra îngrijirii, hranei 
şi adăpostului. Să încurajeze. producţia catârilor. i 

..- Caracterele zootehnice ale vechiului cal barb.. — Calul barb 
în totalitatea sa nu putea să aibă decât caracterele rassei 
de unde provine; caracterele vechiului cal barb. sar putea 
rezumă în chipul următor : talie mică, nări puţin deschise, 

buze subțiri, grebăn ridicat, gros, spinare și: șale. scurte, 

crupa unghiuloasă, scurtă, teșită, coada lungă, prinsă jos, 

membre lungi, fluere de asemenea, coate de vacă, colori va- : 

riabile, cal bunica acţiune, sobru, rustic, propriu. călării 1). 

Acest cal, din cauza neglijenţei, a degenerat foarte mult și 

a trebuit ca Franţa să ia măsuri serioase pentru a-l regeneră 

şi a-l face mai apt armatei. Calul algerian din ziua de astăzi 
se deosibește de cel din trecut. i Sa 

Caracterele zootehnice ale actualului cal barb.— Incrucișat 

sau nu cu calul arab, barbul propriu zis constitue un bun 

- cal de călărie. Energic, sobru, rezistent, în stare să producă 
un mare efort, acestea sunt calitaţile calului barb modificat. 
Tipul său este aproape uniformizat, ţesăturile sale sunt fine 

şi sistemul osos compact. Calul barb este un animal foarte 

docil. Din punctul de privire militar el a rămas tot -ușa de 

bun ca.şi calul cavaleriei numide, atât de temută de romani. 

Dacă însă actualul cal barb are asemenea calităţi. foarte 

_apreciate,.nu este mai puțin adevărat că are şi câteva. im- 

perfecţiuni, așa de pildă: nu este așa de bine conformat, are 

capul cam lung, profil convex, rău. prins, gâtul gros şi 

  

1) După o legendă arabă, regele Aârum el Kais își procură cai barbi ca să poată în- 

vinge pe inamic. După generalul DiuuAs caii barbi în timpul expediţiunii francezilor 

in Africa s'au arătat foarte rezistenți, suportând mari greutăţi pe spinare:
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adesea scurt, grebănul deși larg însă scurt,: cavitatea tora- 

cică puţin largă, coastele turtite. Membrele anterioare sunt 

prea apropiate. Linia superioară a corpului în general bună. 

Spinarea lungă, crupa teşită, fără să fie suficient desvoltată. 

Coada prinsă jos şi vârâtă între fese, coapsa subțire, coatele 

„apropiate. Făptura: calului barb se poate incadră întrun 

trapez a căruia bază mică, foarte strâmtă, este către pă- 

mânt. Astfel cum este plăsmuit, ela fost subiectula o 
mulțime de discuţiuni. După MoLL, GavoT, DE CURNIEU, etc., 
acest cal nu este :ceeace .trebuie cavaleriei, căci nu are o 
bună făptură corporală. Dacă în aceste aprecieri este o bună 
parte de adevăr, nu este mai puţin exact că printr'o 'selec- 

" ţiune, sau chiar o încrucișare cu-arabul, printr'o îngrijire 
mai bună, multe din aceste defecte sau corectat. Calul barb 
din ziua de astăzi îndeplineşte rolul său în armată mult mai 
bine ca cel vechiu. Calul barb modificat sub influenţa calului 
arab și mai ales a selecțiunii, formează un. bun material 
pentru cavaleria numită » Chasseurs d'Afrique: şi » Spalis:. 

Anglo-arabul care la herghelia dela Thiaret, provincia 
Oran, s'a. întrebuințat la îmbunătăţirea calului barb, n'a dat . 
rezultatele așteptate. 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 așa 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 + 40 şi — 30, 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 aclimată 
purul sânge englez și nici rezultatul obţinut din curcirea - 
lui cu calul barb nu poate fi bun.. m 

Prin decretul Președintelui Republicii din anul 1909, 
Martie 4, se regulamentează supravegherea armăsarilor din 
Algeria, luându-se cele mai serioase măsuri spre a nu se în- 
trebuință la monta publică armăsari cari ar aveă cusururi. 
ereditare.  . . . . LL | 
„Statul plăteşte calul barb cu preţul de 600 lei, cu condi- . . 
țiunea ca talia să nu fie mai.mică de 1 m, 48... 

„.. Rassa barbă, după VALLEE DE LoxcEY.1), nu se poate îm- 
bunătăţi decât prin ea însăș, prin selecțiune zootehnică. 

1) VALLEE DE LONCEt. La race barbe. Jour. Agr. pr. 1891. Ă
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Statul este dator să incurajeze producţia acestui. cal, căci el 
constitue o ramură de bogăţie a Algeriei't). 

Putem susține în rezumat că actualul cal barb s'a modificat 
în făptura lui corporală din cauza  selecţiunii, ingrijirilor şi 
până la oarecare punct și a intervenirii sângelui arab. Ac- 
tualul cal barb şi-a păstrat rusticitatea şi sobrietatea sa, 

două însușiri foate bune. | 
Calul barb se întrebuinţează nu numai pentru cavaleria 

franțuzească, dar şi pentru alte State. Italia a cumpărat 
pentru nevoile armatelor sale cai barbi.. | 

Sunt autori cari prin denumirea de cal barb înţeleg 
numai caii algerieni din câmpie. Acești autori mai descriu 
“următoarele rasse: Marocană, Tunisiană, Iabilă, sau de 
munte. 'Toate aceste pretinse rasse nu sunt. decât varietăţi 
ale calului barb, cu oarecari mici modificări. Calul marocan 
şi cel din Tunisia sunt mai corpolenţi ca barbul. Calul Ka- 
bililor este mai mic de talie, ocupă o regiune muntoasă. şi 
şi-a păstrat mai mult vechile sale caractere. 

Varietatea nubiană 
. 

Această varietate se mai numeşte și de Dongola sau Don- 

golawi. Ea. prezintă vechile caractere ale rassei. mongole.. 
Caii nubieni sau răspândit în Egipt, în Valea Nilului, în 

Abisinia. Cei mai buni însă se găsesc în împrejurimile ora- 
şului Dongola. Varietatea de Dongola n'are pentru noi nici 

o importanţă. |. | | 

III. — Caii din Ţara Românească 

A) Istoricul 

Calul românesc din trecut eră foarte apreciat, atât în ţară, 

cât'și în străinătate. El se importă în mai toate ţerile, fie 

pentru nevoile armatei, fie ca element ameliorator al rasselor 

din aceste ţeri. Posedăm date istorice precise, prin cari se 

arată calităţile acestui cal românesc, excelent fugaciu, bun 

pentru călărie, forme frumoase, făptură arăbească, sobru, 

rustic. El eră elementul indispensabil al poporului românesc. . 

  

1) Vi6o. Jour. de M. V. et zoot., 1919. A se mai consultă şi calul algerian. Lib. 

Challamel. - - ;
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In afară de datele istorice, mai sunt baladele și cântecele 

populare, cari ne probează - că micul cal:din Țara Româ- 

nească, acest produs natural al condiţiunilor de traiu, aveă 

"în adevăr calități și că strămoșii noștri puteau să se fălească 

cu el.:. | 

- Originea calului românesc este foarte obscură ; ; cu toate 

acestea se știe că barbarii, cari au năvălit la noi, erau mari 

"amatori: de câi. Așă bunăoară Sciţii se considerau ca cei mai 

buni călăreţi din: antichitate. : Goţii și Dacii aveau excelenți 

„cai. Decebal, regele Dacilor, -aveă o renumită : cavalerie. 

Ovidiu, îu poeziile sale, ne vorbeşte. despre valoarea cailor 

daci. Hunii, Gepizii, Avarii, Cumanii, Pecenegii, etc., au 

adus cu dânşii caii lor ;: şi cum aceste popoare “barbare nu 

aveau aceeaș origină, caii lor de: asemenea - proveneau din 

tulpini diferite.. .. - . 
Așa fiind, putem: sasțineă că, în ceeace e priveşte, originea, 

calul din ara noastră trebuie: corisiderat ca un produs ieșit 

- din curcirea celor dou: rasse domesticite pentru prima oară 

în platoul central al Asiei. Una numită rassa Aryană, după 

numele poporului care a inblânzit-o, cu profilul capului 

drept, ortoid, mezomorfă, eumetrică ; alta, rassa Turaniană, 

- mongolă sau protomongolă; - 'cu “profilul capului berbecat, 

| mezoriorfă şi eumetrică %). 
Din aceste două rasse su format calul românesc. De altfel . 

astăzi. chiar, în făptura calului românesc se văd urmele 

alianței celor două tipuri de cai, cu forme și dela calul aryan 

| și dela cel mongol: - 
* Originea calului românesc nu poate fi deosebită de a ca- 

lului unguresc, şi când zicem.cal. unguresc, înțelegem ve- 
chiul cal. care se găseă înainte în Ungaria, nu cel de astăzi. 
Cu toate că acești cai au o origină comună, totuş calul din 
Țara Românească eră mai frumos, mai armonic; probă că 
ungurii l-au importat şi l-au întrebuințat la îmbunătăţirea 
cailor din ţara lor. 

După ipologii unguri, caracterele vechiului cal, 'care se 
găseă în Panonia, erau : „Talie de obiceiu mică, cap purtat 
în vânt, din pricina concavităţii marginii superioare agă- 

„tului, frunte largă, profilul capului. cam. berbecat, ochii 
| mari, nări deschise, spinare dreaptă, sapa (crupa) cam teșită, 

1) In ultimul ti:np prin lucrarea lui Zabo rowschi se contestă c: . 
Aryenilor ar fi fost platoul central al Asiei, . Ă îteată că patria primită €
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piept larg, tendoane bine depărtate de os, coate de vacă, 
copite de o foarte bună calitate, membre solidec.. | 

Cunoscând caracterele vechiului cal unguresc, vom puteă 
deduce pe acele ale calului nostru, cu diferența că acest din 
urmă eră mai frumos, mai armonic în forme. Prin carac- 
terele sale exterioare se apropiă mult de calul Aryan, sapa 
'sa nu eră atât de teșită, profilul capului nu atât de berbecat 
ca la calul unguresc; şi deşi mic de talie, aveă însă o vi- 
goare şi o rezistenţă neintrecut.de- mare. Eră tipul calului 
răsboinic, acel cal care puteă să reziste tuturor privaţiunilor 
şi neajunsurilor unei campanii, să ducă peste mări și ţeri. 

gloria armatelor române. Sai o Ea 
Din documentele istorice ce le avem la'îndemână. putem - 

cită câteva ; astfel Istoria ne spune că Filip, regele: Mace- 

doniei, cumpără pentru armatele sale din câmpiile situate 

„la gurile Dunărei, 20.000 de iepe. | ă 

- La începutul înfiinţării în Europa a unei armate perma- 

nente, cavaleria români eră considerată ca una din cele 

mai bune. Mircea-cel-Bătrân fu cel dintâiu organizator al 

unei armate permanente. a | 

“Cavaleria din Muntenia, sub domnia marelui principe 

Mihai-Viteazu, ajunse la o mare desvoltare, din cauză că 

eră nevoie de o bună cavalerie și pentru că acest viteaz 

Domn ştii să-i preţuiască importanța. i 

Cu privire la organizarea armatelor sub Mihai-Viteazu, | 

găsim in lucrarea lui ULysse DE MARSILLAC : »LPhistoire de 

“ Parmâe roumaine: cele ce urmează : - e 

„Michel a non seulement, sous ses ordres, des Valaques, dont les Tures 

ont appris ă connaitre la bravoure; dans les guerres qu'ils eurent .sous - 

Dracou ; mais aussi beaucoup des Hongrois, des "Transylvains, quelques 

Albanais, des Bulgares, des Serviens. 1l a peu de cannoniers, ce dont man- 

quent aussi les Transylvains parce que ces peuples aiment mieux se servir 

de Parme .blanche que des armes ă feu. La plus part dentre eux sont des 

„<avaliers. Ils portent. de longues, lances et ne fuient pas facilement 

"Paspect des ennemisc. a 

- După .această.citaţiune; făcută: din.ULyssE DE MARSILLAC, 

se constată că cea mai mare parte din armata lui. Mihai- 

_ Viteazu eră compusă din cavalerie, arma cea mai de seamă. 

“Mar. KOGĂLNICEANU, unul dintre cei mai iluştri istorio- 

grafi ai ţerii, în tratatul său „Histoire de la Valachie, de la



sa 

Moldavie et des Valaques transdanubiens«, ne vorbeşte de 

cavaleria română din secolul al XV-lea în chipul urmiitor : : 

„Cavaleria română în al XV-lea secol eră foarte renumită, eră com: 

- pusă din cai mici de talie, însă așa de ușori ca vântul și atât de repezi | 

ca fulgerul. Ei străbăteau fără temere râurile, precipiţiile, torentele. Apă- 

reau și dispăreau neinchipuit de repede ...... a, 

D-l: XENoPoL, in volumul al II-lea al importantei sale 

lucrări „Istoria Românilore, ne spune că locuitorii acestor 

_ţeri se ocupau în timpurile trecute cu agricultura şi creş- 

terea animalelor. Agricultura se limită numai la producerea 
„cerealelor necesare consumaţiunii lăuntrice, pe când creş- 
“terea animalelor eră ocupațiunea cea mai de seamă. Se 
exportă în acele timpuri în. Bosnia, Lithuania, Polonia, Si- 
lesia, Brandenburg și de obște în toată Germania un mare 
număr de animale. In'timpul acela cavaleria eră bine + Or- 
ganizată, căci ea eră armata de încredere. 

Vladislav, regele Poloniei, stipulă în tractatul făcut cu 
românii — 1457 — condiţiunea de a-i da și 400 cai, ceeace 
probează superioritatea cailor din Țara Românească. 

Principele Vlad-Ţepeș distrugând armata turcă, coman- 
dată de sultanul Mahomet în 1462, se servi de cavalerie. 

În anul 1446, cavaleria română aveă un - efectiv de mai 
bine de 4.000 cai. 

„ In anul 4462, numărul călăreţilor se urcă a 40. 000. 
Ștefan-cel- -Mare, domnul Moldovei, în 1475 atacă pe 

turci cu o armată de 50.000 de oameni, călăreți și pedeștri. 
Toţi caii, pe timpul acestui principe, se remontau în ţară. 

Mateiu Muriano, medicul lui Ștefan-cel-Mare, făceă cu- 
noscut Senatului venețian următoarele: „Prințul este foarte 
înțelept, țara frumoasă, bogată și cu multe animale. Ar- 
mata avei un efectiv de 40. 000 ae pedeștri și 20.000 călă- 

-Teţi«, 

Istoricul ungur Bruti susțineă că Impăratul: Ferdinand 
preferă alianţa. cu Moldova, din cauza bogăției de cai și mai. 
ales a superiorității lor. Impăratul Ferdinand socoteă cam 
la 40.000 oameni cavaleria moldavă. 

Caii din :ţerile române erau atât de buni, atât de supe- 
„Tiori, încât se dedeau ca dar diferitelor personagii impor- 

tante; astfel Principele Radu Ștefan Basarab, după ce în- 
cheiă. pacea cu Turcia și pentru ca să fie liniștit din partea 

„tătarilor, făcu dar Kanului Tartariei 500 cai.
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Caii românești, din cauza calităţilor lor, erau obiectul 
atenţiunii şi al rapacităţii vecinilor noştri. Astfel. pe. când 
Principele Aron al Moldovei își făceă 'preparativele sale de 
răsboiv, o invaziune de cazaci îi luă 20.000 de cai... 

: Intun document găsit la Veneţia, din anul 1502, se 
spune că armata moldovenească ar puteă aveă până la 
10.000 călăreţi şi 20.000 pedeștri... . | . 
“In anul 1525, Antonio Burgio, nunciul apostolic din Un- 

garia, scrie lui Jacob Sodoletu, secretarul papal, că există o 

înţelegere între voevozii români și Turcia, și: că Sultanul 

a dat ordin să se cumpere un număr îndestulător de cai, 
spre a se putea transportă artileria dela Adrianopole la Ni- 
copole î). _-. 3 | 

MARTIN BIELSKI, în descrierile sale asupra armatei române, 

susține că cea mai mare parte este compusă din cavalerie, 

foarte bine organizată. | | | | 

Un ambasador transilvan pe lângă Papa Clement VIII,. 

expuindu-i puterea armatei române, îi afirmă că poate ca- 

valeria moldavă să scoată 30—40.000 de oameni. . 

“Moldova a fost în totdeauna renumită pentru rassa cailor 

" săi, cari, deşi de talie mică,erau însă foarte vii, foarte ro- 

buşti. d a _ 

REICHESDORF, în lucrarea sa intitulată „Corografia Trans- 

sylvaniae«, susține că în ţerile române și mai ales în partea 

muntoasă a acestor ţeri s”ar găsi excelenți cai. 

. IntPun 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 

“Țara Românească. . 

Sub domnia Principilor Ștefan-cel-Mare și Alexandru- 

cel-Bân, exportul cailor din Moldova eră oprit, din cauza 
nevoilor pentru remonta cavaleriei localnice. 

Francezul BLAISE DE VIGENERE, în descrierile sale din anul 

1573, ne spune că locuitorul moldovean nu se ocupă așa de 

mult cu cultura pământului, dar că prima lui grijă eră 

animalele, pe cari le exportă în mare număr. După ce ne 

arată ţerile unde exportam animalele, ne mai spune că cea 

mai mare bogăţie a Moldovei:constă în caii săi cu. desăvâr- 

şire buni și neobosiți. - 
În anul 1560 Iacob Vasilie Heraclide, pretendent la tro- 

  

i] ȚCRMUZARI, vol. 11, partea III, pag. 499. ..
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nul Moldovei, se e obligă a plăti generalului francez Zay suma 

de 15.000 l., a-i da 12 cai româneşti, indată „ce va ajunge 

pe tronul - Moldovei !). 
MrRoN: Cosrin, in lucrările sale asupra stării economice a 

Moldovei, pe timpul domniei lui - Vasile Lupu, ne spune că, 
sub domnia acestui Principe, starea economică a Moldovei 
eră foarte prosperă. Pricina este că el stăpâneă cu multă 
liniște și pace. Fără grije eră, ne spune MinoN CosrIN, țara 

„Gin toate părţile. Stau toţi de negustorie și agonisire. Plină 
eră ţara de aur ce curgea din. Polonia, mai ales pe boi, 
cai, etc. - 
CANTAR în „Descrierea Moldoveie. ne vorbeşte în chipul 

următor, despre caii cari se găseau in Moldova: 
„Caii moldovenești în partea muntelui sunt mici de talie 

"și la făptură asemănători celor rusești, însă: vârtoşi - și răb- 
dători la lucru, şi la copită aşa de tari incât n'au trebuință 
a fi potcoviţi, abia măcar a merge ori şi la ce drumuri grele; 

„iar în partea câmpului sunt cai mai mari și mai frumoși la 
faptură, potcoviţi la picioare, -mai iuți şi mai duri şi nu 
sunt iubiți numai de poloni şi de unguri, dar şi de turci, 
cari au și proverbul: Adzem dilberi, Rogdan bargiri mes- 
shurdir, adică: un tânăr persian și un cal moldovenesc este 
tot ce poate fi mai slăvit. = 

»Imprejurul marginilor Moldovei se mai i găsese încă her- 
ghelii mari de cai sălbatici, cari nu sunt cu nimic alt osebit 

_cu cei domestici, ci numai că sunt mai mici și copitele de o 
palmă de late, vârtoase și rotunde. Pe aceștia îi cumpără. 

„tătarii din. Buceag şi-i țin ori pentru ospăț, ori i pentru ser- 
viciul casei“. | 

- CANTEMIR, după ce ne descrie caracterele cailor din Mol- 
dova, făcând diferinţă între cai de munte şi cei de câm pie, 

ne spune că acești din urmă erau preferați nu. numai de 
polonezi și de unguri, dar şi de turci, cu toate că ei posedau 
în ţara-lor una din rassele cele mai bune. Această preferință 
ne-probează in mod vădit calițatea și renumele calului mol- 
dovenesc.. . . ; 

CANTEMIR ne mai face cunoscut, că în imprejurimile Mol- 
dovei se mai găseau și herghelii de cai sălbateci pe cari îi 

  

1) HURNUZARI, vol. MI, partea V, pag. 413, .
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prindeau tătarii din Buceag. lată modul întrebuințat de 
tătari spre a-i prinde: | e 

" „Căci, despre toamnă, când este vreo parte de acelea adă- 
pată. cu ploi necontenite; prefăcându-se ca o mlaștină, 
atunci determină ei o'zi şi locul unde să se adune şi toate 
câmpiile acelea de prin prejur le umpleau de chiote și sbie- 
rete, Deci caii când aud chiote, cari răsunau din toate părțile 
de pe câmpii, fug răspândiţi într'o parte şi alta şi nu găsesc 
nici un loc să fie fără vuet, şi cu acest chip îi mână în mij- 
locul vreunui șes de acelea mlăștinoase, pe care il numesc 
Gheoler, de unde ei, pentru copitele lor cele late, nu pot să 
mai fugă, 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 dânșii după plăcerea lor“. Este de netăgă- 
duit că scriitorul CANTEMIR ne-a lăsat cea mai completă des- 
criere a cailor moldoveneşti ; multe. din caracterele . arătate 
de CANTEMIR sunt exacte şi se observă şi astăzi la caii ce 
mau fost curciţi. . : Ş N 
"Rarcewici vorbeşte în mod elogios de animalele domes- ' 

tice ale principatelor, la finele. secolului XVIII. EI scrie: 
„lingurarii, rudarii nutresc cea mai bună rassă de boi, pe cari 
îi vând cu 60 lei bucata armenilor din Galiţia, cari au în Mol- 

dova moşii în arendă, unde îngrașă boi şi menţin rassa cailor. 

“Fiecare boier ure numeroase hergheiii în. Moldova, de 

100—200 iepe, cele mai bune sunt ale armenilor. Roba obiş- 
nuită este neagră sau murgă. Hergheliile trăesc pe câmp. 

Vara: caii pasc iarba fragedă și iarna se nutresc cu fân pe 

“care proprietarul are: grija să-l facă. Moldovenii pentru a 
reînnoi rassa se servesc cu armăsari din Asia, dar numai 

pentru ă aveă câţiva mânzi, pe cari îi cresccu îngrijire. Apoi 

se servesc pentru bătutul iepelor, şi armăsarii cari ies din 
„această a doua generațiune sunt dejă indigeni. Dejă i-au in- - 

trodus în rassa lor. Aceşti cai rezistă climei și nau nici un 

" defect. S'a observat că fără această precauţiune, adică fără 

aducere de armăsari pentru înnoirea sângelui, mânzii. ieșiți 

din caii turci, arabi, spanioli erau mai frumoşi decât cei 

naturali, dar de obiceiu în al 6-lea an dobândesc. ticnafes,. 

șchiopează și adesea au picioarele strâmbe. - e 

„Caii moldoveneşti se fac destul de mari pentru a fi buni. 

şi de șea şi de înhămat. Au forme frumoase, mult foc și as- 

cultare. Ei sunt renumiţi pentru bunătatea copitei. Prusienii 

și Austriacii îi cumpără pentru cavaleria ușoară.
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„Românii din Ţara Românească au neglijat mult rassa 

cailor şi pretind că, cu toate încercările ce le-au: făcut cu 

iepe şi armăsari moldoveneşti, nici odată nu au putut do- 

-bândi cai de această mărime, de unde vine că în general caii 

lor-sunt mici, dar de altfel plini de foc și capâbili să ducă la 

osteneli mari. | | | | 

. „Superioritatea ce au animalele domestice ale Moldovei de 

acele ale 'Țărei Românești vine dela diferința pășunilor și dela 

calitatea apelor, cari influenţează mult asupra tuturor ani- 

malelore. o Ii | 

În anul 1552, Impăratul Ferdinand scrie lui Carol Quint 

că numai cei doi Prinţi români şi puţini tătari ar puteă da 

100.000 călăreţi contra Ungariei 1), . 

In anul 1535 Martines, ambasador al lui Henric al II-lea 

la Constantinopol, informează pe Rege de planul Sultanului 

de a întreprinde în persoană un răsboiu in 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 

raporturile ce avea Polonia cu Moldova în al XV-lea. și al 

XVI-lea secol. _ 

__ Intre altele se spune despre negoţul mare de cai 5). 
_ In anul 4579, Poarta, ia din Moldova 3.000 cai pentru 

răsboiul din. Persia 4). . - | | 

In anul 1580, Gavril Cavazza trimite un raport dogelui 

Veneţiei, că noul Domn al Moldovei. a trimis ca dar lui SI- 

nan-Pașa 150 cai, cari erau »bonissimi da: viaggio« 5). | 

- In anul 1582, Sultanul dă ordin Domnilor din Principate 

să trimită fiecare câte 500 cai la Caffa 6). a 
Tot în acest an, Baronul Preuner face un raport către Im- 

părat, arătând că Voevodul Moldovei și acel al Munteniei au 

trimis cei 500 cai la Caffa. . 
Secretarul Capello scrie ambasadorului Molin că se face în 

“Țara Românească o rechiziţie de 300 cai pentru Curtea din 
Veneţia ?) | 

1) HURMUZARI, vol. JI, supliment. 
2) n. % IL, r 

! III. partea IÎ, pag, 375. n » 

4) n „ IV, n» II, No 24, pag. 107. : 
n n IV n TU n 94, n 410. 
d n » In II, n 55, 4, 
2) n n Von II, » 55, n 421,
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Giovanini Soranzo face un raport către dogele Veneţiei, 
arătându-i că Poarta a cerut Domnului-Moldovei 1.090 cai !). 

In anul 1594, turcii iau caii trebuitori armatei din Prin- 
cipâte 2). 

In anul 1601, Eremia Movilă trimiteă ca dar lui Zamois- 
chi câţiva cai din grajdurile sale. | 

In anul 1602, Francesco Contarini trimite un raport do- 
gelui Veneţiei, în care îi face cunoscută o rechiziţie de cai 

făcută în Moldova 3). . 

In anul 1604, acelaș Francesco Contarini spune dogelui 

Veneţiei că Eremia Vodă a facut dar Sultanului 4 cai +). 

“In anul 1605, Turcia trimite oameni în Moldova spre a 

rechiziţionă 1.500 cai de artilerie pentru Persia 5), 

In anul 1605, Octavian Bon face cunoscut dogelui Vene-. 

ției că se vor rechiziționă în Moldova 1.900 cai 6), 

In anul 1607, Octavian Bon comunică dogelui Veneţiei 

că Simion Vodă a făcut dar Sultanului între altele şi »du- 

cento cavali ordinari et sei milla castrati« 1). - | 

In anul 4614, Christofor Valier comunică ' dogelui Vene- 

jiei că Poarta a ordonat o rechiziţie de 1.000 cai din Mol- 
dova şi Muntenia 8). 

In anul 1614, Kazley scrie către Regina Franţei că: Ma- 

rele Vizir cere dela Dornnii Munteniei şi Moldovei câte 200 

cai de câte 500 taleri unul în contul tributului anual 9), 

In anul 1695, Simion Contarini și Zorzi Giustiniano - fac : 

cunoscut dogelui Veneţiei că se vor rechiziționă pentru Ve- 

neţia cai din Moldova şi Muntenia 10), 

In -anul 1626, Zorzi Giustiniano comunică dogelui nego- 

'cierile privitoare Ja rechiziția de cai 10), | 

In acelaş an, Veneţia vrea să. cumpere cai din Principate 

afacerea: stagnează, căci Poarta se opune 12, 

In anul 1629, Sebastiano Venier face un raport Dogelui 

7 

  

__1) HURMUZARI, vol. IV, pag. 533. 
2 n » IX, No. 529, pag. 388. 

1V, partea II, » 274. 
IV, n Il,» 979 
IV, n» II, » 283. 
IV, » II,» 9283. 
IV, » TI,» 289. 
IV, » 1,» 346. 

1, supliment. | 
1V, partea II, pag. 408—409. 
IV, n N, n 415. 
IV, partea II, pag. 408—416. 
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Veneţiei în chestiunea cumpărării de cai . din Moldova ȘI 
Muntenia 1). 

In anul 1630, Giovani Capello. face 1 un, raport Dogelui în 
chestiunea rechiziţiunii cailor din Moldova și ] Muntenia : =), 
“Intr'un.document al bibliotecii Academiei Române, vor- 

bindu-se despre »negustorie«, se-spune între altele: 
»Așișderea şi vaci, cai, capre, râmători:. . .. - şi aceasta 

„ este neguţătoria ce iese din ţară de.se agoniseşte și birurile 
şi alte greutăţic«. 

“Cam în anul 1633— 1637, Mihul Spătarul trimite lui 
Gheorghe 'Râlkoczi, craiul Ardealului, o scrisoare în-care ii 
spune: înţeles-am din gura lui Codeș Mihaiu, când ai trimis 
Măria Ta pre Pătrul Mihulcea aicea în ţară să cumpere cai 
pe seama Măriei Tale 3). 

__ În anul 1635, Giovano Battista Ballarino comunică Doge- 
Ini despre o rechiziţiune de cai făcută în ţerile române 5. 

In acelaș an, Domnul Moldovei scrie lui Gg. Tyniceli, no- 
tarul cancelariei polone, că-i trimite un cal de luptă pentru 
serviciile făcute. - 

Intrun document găsit la biblioteca ambrosiană din Mi- 
lan se descrie astfel Moldova: 

„Moldova est una, terra, molta grande, piena, fertile e ha- 
bitata di molti citta e ville, con pochi mouti, e molti boschi, 

"et abondante d'ogni sorti di animalic 5). | 
Ceeace a izbit atențiunea: lui Fra. "Bernardino a fost net 

abondante d'ogni sorti di animalic. E 
Citaţiunile ce le-am făcut. ne demonstrează că în trecut 

starea economică a României eră următoarea: o practică 
agricolă slabă, mărginită numai. trebuinţelor lăuntrice şi 
dimpotrivă 0 imbelşugată creștere de cai, de unde .ţara pe 
de o parte își formase. o cavalerie atât de renumită, iar pe 
de alta, din export îşi mulțumeă trebuinţele lăuntrice. 

Dacă în acel timp agricultura eră atât de restrânsă, este 
că transportarea grânelor întâmpină mari dificultăţi. 

Nu eră aceeaș ușurință de export ca astăzi, mijloacele de 
comunicaţiune lipseau aproape cu desăvârșire. 

  

9 HCRMEZARI, vol. IV, partea II, pag. 431. 
2) n n IV, n UL, p 441444. 
2) IORGA, Studii și documente, tom. 3—4, pag '106.. 

4) IIURMUZARI, vol. V, partea II, pag. 22, 23, 100. ” 
5) Relazione di Fra Bernardino Quirini, osservante di S-to - Franco-Y! escovo, nelle 

provincie „Moldavia et Valachia, intorno le cose del suo viscovato fatta .la S-ta din 
No. . „+ S-ta Panno 1599.
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„ Această restrângere în cultura grânelor a fost foarte pri- 
elnică desvoltării și înmulţirii animalelor, căci câmpii întinse 
cu 0 floră variată şi hrănitoare străbăteau ţara de la un cap 
la altul. | | 

Toţi străinii cari vizitau. ţerile noastre, au rămas ferme- 
caţi de imensitatea, bogăţia și frumuseţea acestor păşuni. 
Restrânse erau locurile cultivate, căci mici erau trebuinţele 
lăuntrice. | o 

In anul 1715, Baronul de Tige scrie comitelui Steinvile 
următoarele: | | 

"Les 'Turques demandent a ce Prince (Ştefan Cantacuzine) 1.230 che- 
vaux pour 6tre mânes ă Constantinopleu 1). 

CARRA, în urma unei călătorii făcute în Moldova, observă 
că abia a 40-a parte din pământul Moldovei eră. semănat, 
restul o imensitate de pășuni. i 

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. -, - E i 

Pe aceste păşuni atât de întinse și atât de bogate, eră na- 

tural ca animalele să găsească tot ceeace le eră necesar și eră 

logic ca ele să se înmulțească în cele mai bune condițiuni, 

de oarece unul dintre factorii necesari vieţii, „hrana«, se 

găseă în belşug. a 
De ne vom apropiă de o dată mai recentă, vom constată 

că diferiți autori sau ocupat atât de calul românesc, ca și 
4 

de starea economică a acestei ţeri. Aşa BUFFON în.vol. [Il al 

„Istoriei Naturale« şi la pagina 107, zice: 

„ll y avait aussi en Transylvanie et en Valachie des 'chevaux ă tâte 16 

gere, ă grands crins pendants jusqu'ă terre et ă queue touffue, qui 6taient 

râs prompls ă la course“. . 

Dintro dare de seamă asupra Moldovei, publicată de 

“Cana în anul 1777, extragem : „preţul unui cal ordinar eră 

intre 12—20 piaştri; al unui cal de husar 30—35....e. Tot 

acest autor ne mai spune că mai multe mii de oi se expor- 

tau anual la Constantinopole cu preţul de o piastră bucata 

şi că asemenea. se mai duceau în fiecare an 20.000. de ani-, 

male cornute mari, boi și.vaci. | 

In timpul lui Canna, Moldova exporlă pentru Polonia 

anual 5.000—6.000 cai. 

  

: 1 Hunmuzaai, tom. 6, pag. 148.
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WiLcKINsOx, care în anul 1821. a scris asupra comerțului 
„ Moldovei, ne glăsuește astfel ; 

“La plus abondante production du sol est le froment, dont les deux 
principautâs sont supposces produire annuellement 10.000. 000 des kiles— 
il entend des kiles de Constantinople ; quoiqu' un 6-âme de leurs vastes et 

” fertiles plaines sont ă peine cultivees, et qu'une grande partie de ce G-me 
soit semmee en mais, en orge et en chanvrec. ” 

»Constantinople _retire chaque annce 1.000.000 kiles froment, 25.000 
„moutons, 3.000 chevaux, du bois pour les vaisseaux, ete. Ces produits 
sont achetes. ordinairement pour le quart des prix courants. Galatz est le 
grand march€ pour les produits de deux principautesc. 

WILCEINSON, vorbind mai departe de bogăţia Moldovei și 
a Valahiei, face următoarele reflexiuni : „dacă aceste ţeri ar 
aveă un guvernământ regulat, o administrațiune înţeleaptă, 
sub care agricultura și industria să prospere; dacă comerțul 
exportaţiunii ar fi deschis, dacă relaţiunile cu celelalte na- 
ţiuni străine ar fi stabilite în mod convenabil, și în fine dacă 
minele ar fi exploatate, ele ar deveni în puţin timp provin- 
ciile cele mai populate și mai înfloritoare din Europa...« 

- Tată în adevăr reflexiuni bine fondate și siinătoase. Evi- 
aent, la începutul secolului trecut, nu aveam nici o liber- 
tate, căci o cohortă de domni fanarioți. exploatau nemiloși 
această ţară, fără să se gândească măcar un pic la pros- 
peritatea ei economică. iată pentru ce nu puteam. avea o 
bună administraţiune, iată pentru ce nu puteam avea un 
„guvernământ regulat. Locuitorul român nu puteă face nimic 
în ţara sa,.el trebuiă să facă numai ceeace i se porunceă, și 
ceeace i se porunceă eră contra intereseler sale. 
DIMITRIE MELEGHI, un alt scriitor, vorbindu-ne de co- 

merţul ce Moldova făcea până în anul 1828, se exprimi 
astfel : 

„Comerţul cel mare al Moldovei, până în acest an, stă în 
vite, mai cu seamă în ţinutul Dorohoiului, Botoșanilor, la- . 
șilor, Fălciului și o parte din Tutova. 

„Boerii cari se ocupau cu gospodăria moșiilor, cum şi 
arendașii moșiilor, mai cu seamă Armenii, se ocupau cu 
creşterea, vitelor, fiecare după putinţa sa, ave cirezi de vite 
“bovine, herghelii de cai şi turme de oi. Vitele bovine în 
tot anul cu “miile treceau la măcelăriile din. Austria, poate 
şi în Germania. Vitele se duceau şi până la Viena, dacă în 
drumul lor până acolo nu se puteau vinde cu preţ * bun pe 
la iarmaroacele din: Galiţia, Silesia şi Moravia. Mii de cai 

>
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se remontau de oştirile austriace și germane. Oile se duceau 
în Turcia, lâna şi pieile de miei treceau la fabricele din Aus- 
tria şi Germania:. - = 

Moldova făceă cel mai mare comerţ cu Austria şi Ger- 
mania, pentrucă aceste două ţeri aveau nevoie de anima- 
lele noastre şi pentrucă le găseau la noi mai ieftene. . 

Ca și în timpurile vechi, la începutul secolului trecut, 
agricultura nu se făcea pe o scară întinsă, pentrucă expor- 
tul cerealelor noastre nu-l făceam decât în ţara turcească, 
de care depindeam. ” 

Preţul de cumpărare eră mai mult decât modest, adesea 
ne dădeă mult mai puţin decât valoarea lor. 

Din cauză că Turcia se aprovizionă dela noi de tot ceeace 
aveă nevoie, principatele Valahiei și Moldovei se numeau 
Kelerul Stambulului — Hambarul Constantinopolei — căci 
până în anul 1829 nu aveam dreptul să exportăm cerealele 

pe mare decât numai pentru Turcia. Tratatul din Adriano- 
pol a contribuit la desvoltarea, comerţului țerii. Aa 

In asemenea condițiuni, stăviliți în export, nevoiţi să 
vindem 'Turciei cerealele noastre pe un preţ derizoriu, eră 

firesc ca agricultura să rămâe limitată aproape numai la 

nevoile lăuntrice şi eră de asemenea firesc ca locuitorii ţe- 
rilor române să se dedeă la creşterea vitelor, cari le aduceau 

- mai multe beneficii. a. ” 
„NEIGEBAUER. în lucrarea sa intitulată „Die Donaufursten- 

thiâmers ne face cunoscut următoarele : 

„Cine vrea să-și facă o idee de creșterea vitelor în această ţară, să 

meargă dela Dorohoiu la Prut şi să străbată ţinuturile aşezate pe lângă 

Jijia. Aci se poate călători mai multe ceasuri, fără a dă de altceva decât 

de stepe pustii, acoperite cu pășunele cele mai bogate și întrebuințate fie 

ca fâneaţă, fie ca pășune pentru vite. Aci se văd turmele cele mai fru- 

moase, cari stau păscând în iarbă până la burtă ; la vederea omului, ele 

îşi ridică capetele împodobite cu coarne frumoase, asemenea unii cerb, şi - 

o iau la fugă, dacă nu cumva năvălesc asupra lui. Aci vitelul învaţă să-și” 

găsească alături de mama sa hrana cea mai plăcută, și, de oarece laptele 

nu-i este luat prin mulgere, el se face în anul I așa de mare și de gras; 

"ca şi când ar fi de trei ani. Prin această hrană își câștigă puterea dea 

"stă în viitor sub cerul liber, a orice timp al anului. | 

»Hrana lor consistă din păşuni mănoase vara şi nutreţ ales iarna, pre- 

cum și apă limpede pe care o au la orişice ceas din zi, adăpatul lor fiind 

liber și vara ca și iarna, De aceea este așa de însemnat comerţul cu boii,” 

ce-l fac Principatele cu Oecidentul«. - 

Despre cai NEIGEBAVER ne spune că cu miile se vând re- 

montelor germane și austriace, E -
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“VAILLANT ne spune că, la începutul secolului trecut, Ro- 

“mânia trimiteă anual Turciei 15.000 oi, 150.000 kile de 

grâu și 3.000 de cai, pe cari turcii nu dedeau decât 1]4 din 

valoarea lor.: 
Am spus mai sus, că sub domnia lui Alexandru cel Bun, 

principe al' Moldovei, cavaleria eră foarte bine. organizată și 

ea se distingea atât, în cât, la bătălia dela Magdenburg, în- 

„inse cavaleria teutonă, una din cele'mai faimoase cavalerii 

din acele vremuri. . 
Nu numai cavaleria moldovenească eră bine organizată, 

dar şi cea din Valahia. ” 
Pentru a ne face o idee de or ganizarea armatelor noastre, 

vom face. o succintă descriere. 

In Muntenia, armata, organizată de Mircea. cel Bătrân, 

„eră împărţită la început în trupe de câte 1.000 vameni, sub 

comanda unui căpitan. Fiecare din aceste trupe erau divi- 

zate în 10 centurii — 100 oameni — sub comanda unui 

sutaș, și fiecare centurie se împărțeă în 10 decurii — 10 
„ oameni — comandate de un cetaș. Comandantul a 500 oa- 
meni se numeiă vătaf. . | | 

“In timp de. pace, efectivul armatei permanente | trecea 
peste 30.000 oameni, mult mai mare în timp de răsboiu, 

Armata se compunei : 

1..Pedestrime . . . . . . = o: e = o. + 90.000 
2. Călăraşi . . .. „e 8.000 
3. Roşii de Ţară, călărime. foarte vestită, coman- 

. daţi de marele paharnic. a - | 
4. Lefegii Spătarului . . . . 500 
35. Lefegii, oameni pedeștri comandaţi de un 

capitan .  ...... „= 4.000 
. Vânătorii, pedestrime ȘI călărime. Această ar 

mată avea multă importanţă. 
7. Sărăceii și Scutelnici. Călărimea Bucureștilor. 
8. Lipcanii, comandaţi de marele postelnic . . „1.000 

e 

„Cazacii. .: ... . Călărime şi pedestrime 
„40. Aprozii 1. . |. [cc a ste e 7 500 

41. Puşcaşii ,.... . i. Ea „500 
12. Copiii din casă compuneau garda din limntru 
"a palatului domnesc. -. 

13. Curtenii. Garda călăreaţă a palatului: 
114. Ferentarii. Pedestrimea ușoară.
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«+15. Fustașii — 1.000 lanceri. 
16. Haiducii. Călărimea și pedestrimea armată cu 

sabie şi lance. 
17. Călărimea serdarului de Mazali, compusă din îi 

toți boierii ieşiţi din slujbă. | A 
18, Tunarii . . . . ee... 500 

Această armată permanentă eră numai în Muntenia mare, 
cu excepție de Oltenia, care eră ocâr muită de un „Ban Și 
care își aveă oștirea sa. - 

-” “In timpul domniei lui Mihaiu Viteazu, armata Munteniei 
ajunsese la culmea sa de model, de credinţă şi de dra- 

- goste către capul său ; iar după moartea lui Mihaiu, când 
Grecii năvăliră în țară și începură a slăbi statul românesc, 
cele dintâi ale lor loviri fură indreptate împotriva armatei. 
“Douăzeci de ani de stăpâniri străine, până la Mateiu Basa- 

rab, fură de ajuns a demoraliză armata. 

Şerban al II-lea Cantacuzino, ca şi Constantin Brânco- 
veanu şi înaintea lor Mihnea al III-lea şi Grigorie Ghica: în- 

" cepură a mai organiză armata, | 

Osebit de armata ' permanentă, mai erau și g gloatele, pe 

cari de asemenea se putea contă. “Totalitatea armatelor din 

Muntenia, după NicoLag BĂLCESCU, se ridică în secolul al 

XV-lea, la un efectiv de 100.000, oameni. 

In Moldova, armata lui Ștefan-cel-Mare se compuneă din 

40.000 de moldoveni şi 14.000 străini: neraţi, cazaci, sârbi, 
bulgari, albanezi și greci. 

Armata permanentă eră compusă din: 

4, Dorobanţi:. . e» e» e e o ee e se e. 8-000 

„9. Călăraşii de ţară - „ceea ete 11.000 

3. Panţârii călărime. 

4. Călăraşii de Galaţi şi cei de Țarigrad „e 4.000 

5. Umblătorii de Hotin și Soroca. 
6. Vătăşia de fustaşi. 

-- 17. Curtenii. Neam de boieri cari nu ajunsese la boierie și 
cari slujeau în curtea domnească. 

8. Pușcașii sau tunarii. 
“Aceste 8 corpuri erau compuse numai din moldoveni 

Străinii formau : 

4. Seimenii hătmănești, pedestrimae:: sârbi, bulgari, ar- 
năuți Și g greci.
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2. Patru căpitnii de unguri și nemți, fiecare câte. 4. 000 

| oameni. 
3. Patru căpitănii de cazaci: 
4. Patru căpitănii de tătari.. 
5. Două căpitănii de veşlii. 

Miliția: se compunea din : : 

14. 19 căpitănii, fiecare 1.000 oameni. 
2. Seimenii, cavalerie şi infanterie. 
3. Călărimnea foarte numerousă din ținuturile. Lăpușnci 

Orheiului şi al Sorocei. | 
4. Ceata vânătorilor din ţinutul Pietrei. 
5. Pedestrimea Câmpulungenilor şi . Hânganilor, 
5. Codrenii Tigheciului, 12.000 călăreți. 

Aceste armate erau deosebite de acelea, .ale republicilor : 

Tigheciul, Câmpulung şi Vrancea, cari aveau o administra- 
ţie” neatârnată de a Moldovei. 

In timpul domniei fanariote, armatele noastre, și mai ales-: 

cavaleria, fură dezorganizate. o privire repede asupra ar- 

matei româneşti. în timpul fanarioților ne va lămuri mai 

bine. 
„In Muntenia, Nicolae Mavrocordat. fu. cel dintâiu doran 

fanariot, care în anul 1716 reduse mult armata. şi miliția. 

Fiul său Constantin Mavrocordat, în anul 1'739, desființă 
vechea organizaţie militară a ţerii şi păstră numai 120 tăl-. 
pași, 120 cazaci și 1.620 slujitori. Alexandru Ipsilante la 
1775 și Nicolae Mavrogheni organizară puţin armatele de- 
căzute. După ei, seria domniei fanariote avu ca rezultat să 
dezorganizeze cu desăvârşire armatele române. 

Dacă ne-am oprit puţin asupra organizării armatelor ro-: 
mâne, inainte și în timpul fanarioţilor, a fost . numai spre a. 
vedeă că scopul principal al acestor domni eră -să dezorga- 
nizeze armata românească. 

" ULyssE DE MARSILLAC, în lucrarea sa citată, ne e vorbeşte. 
de fanarioți în chipul următor :: 

nParmi les instructions donntes aux hommes du Phanar, la plus prâs- . 
sente fut d'ancantir Parmâe roumaine. Il est tout naturel que ces milices 
aguerries et nombreuses fissent ombrage aux maitres. On mene aisâment 
ă “la boucherie les agneaus sans defense. Oa n'y menerait pas les lions- 
aux ongles robustes. 

nDesarmer les roumains fut le premier soin des Phanariotese.
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In diferitele documente istorice, în scrierile deosebiţilor 
autori, se laudă mai mult calul moldovenesc și se vorbeşte 
relativ puţin de cel din Valahia ; pricinile, după noi, ar fi: 

1. Pentrucă Moldova făcei un comerţ cu cai mai mare 
decât Valahia. 

2. Pentrucă în Moldova : se găseau în adevăr cai mai su- 
periori. 

- Eminentul nostru economist AURELIAN, în lucrarea sa a- 
supra stării economice a României în secolul al XVIII-lea, 
ne spune.că fiecare. boier avea dela 100—200 i iepe fătătoare, 
Ca conformaţiune caii moldovenești erau mai buni ca cei 
munteneșşti. Ei erau mari, buni și pentru călărie și pentru 
tracţiune.. Prusieni, Poloni, Austriaci, etc. pe întrecute își 
făceau din Moldova, proviziunile lor. | 

RAICEWICH, consul austriac la Bucureşti sub domnia lui 
Alexandru Mavrocordat, în. lucrarea sa: »Osservazzioni 
storiche naturale et politiche intorno la Valachia et Mol- 
davia«, ne spune că Austria apreciă foarte mult caii româ- 
neşti şi mai ales cei' din Moldova şi că cumpără un număr 
foarte însemuat pentru cavaleria sa ușoară. 

Turcia, care de mult apreciase calitățile cailor din țara 
noastră, facea tot posibilul, întrebuinţă toate mijloacele ca 
să introducă pe teritoriul său-.un număr cât mai mare. Prin 
diferite tractate ea impuneă oblig gațiunea țerilor române de 
a-i da anual un număr determinat de iepe fătătoare. Istoria 
ne arată că Principatul Moldovei până sub domnia Princi- 
pelui . Bogdan, fiul lui Ștefan-cel-Mare, nu plăteă nici un 
tribut Turciei. Sub guvernământul acestui Principe, se de- 
cise ca ţara Moldovei să se subordoneze suzeranității Subli- 
„mei Porţi şi să se trimeată Sultanului Bayazet al II-lea o 
comisiune spre a stabili condițiunile .de vasalitate. Se sti- 
pulă, între multe condițiuni, și obligaţiunea.: ca Moldova să 
trimeată Porții în fiecare an un număr de 40 iepe fătătoare; 
această condițiune se păstră cu sfinţenie mult timp. 

Sub domnia lui Petru Rareș, România trimeteă Constan- 
tinopolului multe iepe fătătoare. - 

Pentru ca o ţară ca Turcia, care aveă o excelentă rassă 
de cai, să stipuleze în tractatele de vasalitate condițiunea 
ca Moldova să-i trimeată în fiecare an un număr determi- 

"nat de iepe, este neindoios că rassa cailor moldovenești eră 
superioară. , 

Pentru ca să demonstrăm -mai bine susținerea noastră, 
-
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să luăm un exemplu: se ştie că rassa merinos de oi nu se 

găsea în vremuri decât numai în. Spania. Celelalte ţeri 

cunoscându-i şi apreciindu-i superiotitatea,. căutară prin 

toate mijloacele să o introducă. Franţa, prin tractatul dela 

Bale (92 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 dispoziţiune alt ceva decât introducerea 

şi propagarea rassei merinos în țară, convinsă fiind de su- 

perioritatea acestui animal, din punctul de privire al lânei. 

Absolut acelaș lucru s'a întâmplat și cu caii noștri. Ei fiind 

superiori, Turcia căută, prin toate mijloacele, să-i introducă. 

Această ţară, căutând să-și facă ea intâiu aprovizionarea, 

ne stăvileă comerţul cu celelalte ţeri. Prin diferite firmane 

împărătești, scrisori viziriale, ne ameninţă în caz de export; 

cu toate acestea România, şi mai ales ţara Moldovei, exportă 

anual un număr:considerabil de cai. 

Caii româneşti, din cauza : agerimii și frumuseţii lor,. 

aveau în ţara turcească mare căutare. i. . 

- Referitor la caracterele acestor cai,' ANATOLE DEMIDOF 

ne vorbeşte în chipul următor : „Caii sunt de o speţă mică, 

subţiri şi fără rassă. Se aseamănă cu ceeace se cheamă în 

„__ Franţa „porteurs de. cerisess, dar ei au o vivacitate şi 0 

„energie fără seamăn ; ei merg ca săgețile. 3 | | 

“La începutul secolului al- XVIII-lea, Veneţianul Paul 

Minio, ginerele lui Petre Schiopul, propune să se cumpere 

cai din Moldova pentru cavaleria italiană și dalmatină ?). 

_RAIcEwICH ?), vorbind despre caii din Moldova, ne spune 

că sunt mai groși şi mai cărnoși. „Ei sunt de aceeaș talie ca 

cei din Ungaria, dar au picioarele mai scurte şi pântecele 

mai gros. Se exportă un mare număr pentru vecini și mai 

ales în Silesia«. a 

Cronicarul NECULCEA 3) ne spune că aprecierile Impăra- 

tului Rusiei erau: „şi mult lăudă Impăratul lucrurile, chipul 
și toate obiceiurile Moldovenilor și încă și dobiteacele acestui 
pământ al Moldovei, zicând. că sunt frumoase“. 

Polonia cumpără până la 20.009. cai. Vânzările se făceau 
la Mohilow, pe ţărmul Nistrului, în Podolia. In această 
localitate regele. Prusiei aveă ofițeri însărcinaţi să . cum- 
pere cal. „i a 

1) I0R64, Meșteșugul și nego!ul în trecut la Români. 
2) RaicEwicu, Călotorie în Valahia. i 
3) Cronicarul NECULCEA, Letopiselul Moldovei, pug. 110.
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“Impăratul Austriei de asemenea cumpără cai pentru hu- 
sari, plătind cu 13—15 sechini unul ?). 

In privinţa remontei ce Austria făceă în Țara Româ- 
nească, găsim câteva date astfel ; în jurnalul »Des haras« 
din 1842 se zice: | 

nÂl 10-lea regiment de husari din Polonia eră compus din cai polonezi; 
al 11-lea regiment de cai transilvănești, iar restul cavaleriei ușoare, com- 
pus din 19 regimente, se remontă din caii sălbatici ce veneau din Moldova, 
Basarabia, Ucrainiau, . . E " 

Caii se cumpărau prin intermediul Grecilor, Evreilor, 
Armenilor, cari aveau meseria de geambași. 

Tot-în acelaș jurnal și la pagina 427, vorbindu-se despre . 
caracterele calului moldovenesc, rusesc și basarabean, se 
spune: | 

- "Caii din această speţă au foarte bună aparenţă, ceeace îi caracteri- 

zează este vigoarea lor excepţională şi deși au oarecari defecte de estetic, 

totuş calităţile lor anihilează cu desăvârșire aceste defecte. Fi pot suportă 

oboseala, variaţiunile de temperatură, foamea, . setea, nu sunt pretenţioşi 

la hrană, mănâncă tot felul de furaje. .. 

Caii aceştia se trimeteau la. depozitul principal de remontă 

care eră înființat pe lângă herghelia dela Rădăuţi. Ei ră- 

mâneau acolo până când se puteau trimite pe la regimente. 

Un asemenea depozit eră şi la Viena. 

La pagina 249 din acelaș jurnal și din anul 1839, se 

vorbește astfel de procedeul prinderii remonţilor :-. 

„nDes procedes semblables ă ceux que je viens de decrire, pour se rendre 

maitre des chevaux €leves dans Pâtat de liberte, ont lieu ă Vegard des 

chevaux sauvages de la Moidavie, lorsqwils arrivent. en troupe au grand 

depât de Vienne, pour la remonte de la cavalerie lâgăre. L'Autriche en- 

tretient dans la: Bucovine un âtablissement destine ă recevoir ces remontes. 

Les chevaux qui vivent en Moldavie dans Letat enticrement sauvage, sont 

pris par des moyens semblables ă ceux qu on emploit pour s'emparer de 

certaines betes fauves; on les reunit ensuite en troupe et c'est ainsi qw'ils 

sont conduits ă Vienne. Au dehors de cette grande ville, sont €tablies des 

enceintes entourâes de barritres, qui communiquent de Pune ă Vautre. 

C'est lă qwă mesure de leur arrivee sont renfermâes ces differentes 

troupes. Les officiers et cavaliers charges de recevoir les remontes des 

differents regiments s*y reunissent au: jour fix€ pour la distribution. Les 

conducteurs moldaves qui ont amene les chevaux sont charges de la mis- 

sion pârilleuse de les livrer Pun aprăs Pautre aux corps auxquels ils .ont 

PI O 
1) Sechinul este egal cu 1/3 galben.
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&t€ atiribues, par une commission Wofficiers superieurs. Il est curicur, 

en m&me temps quweffraşant, de voir ces hommes intrepides se precipiter 

au milieu de cette troupe sauvage, aller saisir par le nez et les oreilles le 

cheval qui lui est dâsignă, se cramponner ă lui et se laissant froisser, 

trainer, souvent mâme blâsser sans jamais lăcher prise, avriver enfin ă 

- Pendroit că la: barritre s'ouvrant tout-ă-coup donne passage ă homme 

qwau cheval. Dans ce moment on passe ă ce dernier un lacet, qui, 

serrant fortement la gorge lui Gte la respiration et oblige de se ren- 

verser ; a Pinstant on lui met le licou de force, un cavalier s'emparant de 

sa longe, Pentreîne dans une €curie ou on Lattache et revient aux bar- 

” vi€res recevoir un autre chevale. 

“In anul 1782, Aprilie 4, Poarta oprește pe Austria de a 

cumpără cai din Principate. In acest timp comerțul cu cai 

al Principatelor este foarte mare. Multe eri își cumpărau 

remonţii necesari cavaleriei. In 1782, Noemvrie 4, după 

multe stăruinţe, "Poarta îngădue Austriei cumpărarea re- 
monţilor din Principate. | i 

Austria a făcut remontă în ţara noastră până la un timp 

foarte apropiat de noi. In anul 1856, căpitanul de. SzIRMAY, 

pe care l-am cunoscut în anul 1894, în timpul când făceam 
studiul hergheliei dela Mezâhegyes, Ungaria, a fost însăcinat 
să viziteze toate hergheliile din Moldova şi să vadă, cam câţi 
remonţi sar puteă găsi. In acest an, cei mai frumoși cai 
moldovenești se găseau în herghelia Prințului Moruzi, la 
Zvoriștea, judeţul Dorohoi. Aceşti cai, ne spunea căpitanul 
de SzinMAY, aveau toate caracterele calului arab, contor- 
maţia lor, fineţea, soliditatea membrelor, capul lor mic și 
aproape pătrat, etc., denotau noblețea rassei din care făceau 

parte. e 
Actual, după cum vom vedeă mai departe, din herghelia 

Prințului Moruzi n'a mai rămas nimic și caii săi atât de 

frumoși s'au stins cu desăvârșire. o 
Țara Românească a dat Austriei, într'un lung şir de ani, 

caii necesari atât armatelor sale cât şi reproducătorii desti- 
nați îmbunătăţirii. Austria luă ce eră mai bun din Țara 
Românească și. căută în toate chipurile să-și amelioreze 

- vassele sale de cai. N A 

Dacă,. din acest punct de privire, am compară trecutul 
cu prezentul, am constată că în trecut România erâo 
țară exportatoare, pe când astăzi dimpotrivă cumpărăm 
caii necesari armatelor noastre, fie din Austria, fie din ţara 
rusească. Suntem tributari străinătăţii, şi, ca o deriziune a
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soartei, importăm aceste animale din ţerile cari altă dată 
veneau la noi şi cumpărau cai. - 

Dar nu eră numai Austria singură care veniă la noi să 
cumpere cai, ci şi alte țeri, ca Prusia. Intr'un memoriu 
asupra desvoltării progresive a cavaleriei prusace, . vorbin- 
du-se de remonta ce se făceă pe timpul domniei lui Frederic 
al Il-lea, cunoscută sub numele de remontă Poloneză, se A 
zice: î) 

„Prin expresiunea generală de remontă poloneză nu se înţelegea că ar 
fi compusă numai din cai polonezi, ci eră compusă din cai originari din 
ţerile Europei orientale, situate la N. V. Mării Negre și aflate sub domi- 
națiunea Poloniei, Rusiei și Turciei ca : Moldova, Valahia, Podolia, Basa- 
rabia şi câteva districte cazace. Aceste ţeri aveau ţinuturi cari erau con- 

siderate ca cele mai bune pentru cumpărarea remonţilor«. 

Calul românesc eră foarte apreciat în Prusia. Mareșalul 
de Saxa îi făcea cele mai mari elogii. Academia din Bucu- 
reşti posedă un document cu o scrisoare a Mareșalului de 
Saxa, prin care specifică regelui Albert al Poloniei. minunile 
facute în Pomerania de cele 192 companii de Munteni călări 
şi ruinarea Danezilor in Norvegia de către cavaleria mun- 
teană, dusă acolo de Carol al XII-lea. Apoi strălucirea călă- 
veţilor români la 1739, în Ungaria, recomandând la urmă 

regelui si formeze cadre călări cu cai munteni. Acești 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 1/2 sânge pentru iepele noas- 

"tre, vizitână herghelia Sarvar din Ungaria, proprietatea A. 

S. R. Prinţul Ludovic de Bavaria, un colonel din armata - 

bavareză afirmă, că în anul 1858 a făcut remonta în ] Mol-, 

dova și că erau foarte frumoși caii remontaţi. : 

Se susține chiar că remonţii cumpăraţi sub domnia! re- 

gelui Frederic Wilhelm 1 şi destinați celor 2 escadroane de 

hus ari nu erau originari din Ungaria, după cum s'a crezut, 

ci veneau din ținuturile dunărene. Ungaria, pe vremurile 

acelea, nu eră nici atât de bogată în cai şi nici nu-i aveă 

cu forme frumoase. 

  

1) Journal des haras din 1853, pag 197.



100 

Intr” o depeșe a generalului de Winterfelă, dată din Post- 

dam la 23 Fovruarie 17149, se indică mai multe bâlciuri 

din Polonia de unde sar puteă cumpără: caii trebuitori hu- 

sarilor alsacieni. Aceste bâlciuri aveau loc în Cracovia, Dom- 

browna, Sendomir, Yaroslaw și Kratoszin. In fiecare din ele 

se puteau găsi dela 3—4.000 cai originari din Tartaria, 

Ukrainia, Valahia. : Preţul unui cal se socoteă la 30—31 

taleri 1). 
_ Primul regulament prin care se stabiliră dispozițiunile 

definitive pentru cumpărarea cailor din Valahia și Ukrainia, 

datează din anul 1751, şi a fost făcut sub domnia lui Fre 

deric al II-lea 2). Cumpărarea cailor se făceă sau prin in- 

termediul ofiţerilor, sau prin acel al Evreilor ; cel dintâiu 

mod eră mai preferat. 
In anul 1767, Von Zegelin se plânge Porții contra Dom- 

nului Moldovei, 'care favorizează mai mult remonta pentru 

Austria; 3). 
Remonta continuă în chipul acesta până în anii 1775— 417, 

când Polonia și Rusia, pe diferite motive politice, în- 
cepură, să cam stăvilească cumpărarea și mai cu seamă 
trecerea cailor cumpăraţi în România, pe teritoriul lor. Bine 

înțeles că Prusia nu puteă rămâneă indiferentă unei ase- 
menea dispoziţiuni și regele Prusiei interveni personal și 
ceru prin diferite scrisori permisiunea de a putea transportă 
și cumpără remonții. 

- In anul 1778, ambasadorul Prusiei la Constantinopol, 
Von Gaffron, se "plânge Porții pentrucă Domnul .Moldovei, 
Constantin Moruzi, oprise 300 cai comandaţi pentru Prusia. . 
Poarta ordonă liberarea lor. In scrisoarea către rege, Von 
Gatfron adaugă, relativ la această chestiune : 

nCet ordre doit contenir la repetition de la dsfense de ne permettre 
desormais la sortie d'aucun cheval. 

| „J'apprends que les Autrichiens y ont voulu acheter 2.600 chevauz. 
Et c'est peut-âtre ce qui occasionne cette grande rigueur de la Porte, qui 
soutient en avoir elle m&me le plus pressant besoin de chevaux de Mol- 
davie, pour monter les Spahis sous les ordres: du „Generalissime Abdula 
Pacha« +) 

7 

  

î) Un taler prețueşte 3 lei şi 75 bani, 
2) N. II. Moscu avei contract cu Prusia, prin care se angajă să-i dea cai de remontă, 
3) IORGA, Acte și fragmente, vol. 1, pag. 393; mai vezi şi pag. 94, 95, 96, in cari 

se vorbeşte despre remonta prusiană. 
î) IonGA. Acte și fragmente cu prizire la istoria Românilor, vol. II, pag. 143,
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“In ceeace privește Ţara Românească, în memoriul: citat 
mai sus, găsim următoarele : 

„Les hospodares de la Moldavie, de la Valachie et le Kan de la Tar- 
tarie n'€taient pas, en gântral, contraires ă Pachat de remontes dans leurs 
„domaines ; bien plus, ils facilitaient quelques fois ces opărations avec une - 
complaisance toute particultre, par la raison quiils âtaient flatt6s de pou- 
voir se rendre agreables ă un monarque dont la grandeur et les hauts 
faits militaires 'âtaient Vobjet de Padmiration generale. En plusieurs ocea- 
sions, ces princes recurent du roi des missives autographes, du style le 
plus amical, demandant leur consentement et leur aide ă execution des - 
achats de remonte pour Varmms€ de Pr ussev, 

In anul 1778, Domnii din Moldova și Valahia, sub insti- 
gațiunea consulului austriac și a Ambasadei din: Constan- 
tinopole, interzise ieșirea din lăuntrul ţerii a cailor, cu des- 
tinaţiune pentru Prusia, cu toate că cabinetul din Berlin 
tocmise și plătise în parte 2.000 cai. Regele Prusiei serie 
„personal celor 2 Principi, precum şi reprezentanţilor săi din 
Turcia, rugându-i ca să obţie retragerea acestei hotăriri. 

Relativ tot la greutatea exportului, Von Gaffron trimite 
la 47 Octomvrie 1180 un raport Regelui Prusiei spuindu-i: 

„Gest le prince actuel qui le premieri leur a ouvert les yeux (Turcilor) 
a cet egard, ayant fait de la tolârance de ce commerce de contrebande un 
des principaux crimes a Gicka, son predecesseur,' pour le perdre et lui 
suceâder,..î). --. 

In anul 1181, acelaș ambasad or prusian Von Gaffron 
comunică regelui că Prinţul) Moldovei trimițând Porții o 
scrisoare cu privire la caii de remontă, aceasta este amba- 
rasată asupra numărului cailor ce trebuie să acorde Prusiei. 
Reis-Effendi nu vrea să ia răspunderea asupra lui, ternân- 

-. du-se de Kiaya-Bey, care este plătit de Domnul Moldovei). 
Deşi remonta Prusiei în Moldova se făcea cu mare greu- 

tate, totuş se puteău cumpără cai. 
Reis-Effendi face cunoscut dragomanului Frangopulo ur- 

mătoarele:: 2) 

»Quoique les haras de Moldavie et Valachie ont beaucoup souffert, pen- 
'dant la guerre precedente et que jusqu'â prâsent ils ne se sont remis, et 

quoique "PAsie et la Roumlie mâme en ont grand besoin de cette sorte 

des chevaux, pour les postes du pays, de facon quw'elles se 'trouvent for- 

  

1) IORGA, Acte și fragmente, vol, II, pag. 152, 
2) Ibidem, Vol. “II, pag, 152. 
3) Idem, ibidez, vol. II, pag: 152, ,
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ces d'empăcher toute exportation; pourtant en consideration de Pamitie 

sincere de Sa Majestă, a voulu cette fois-ci permettre pour une fois l'achat 

et Pexportation de 400—500 chevaux, pour lequel effet elle a donne des 

ordres rigureux au prince de Moldavie, pour ne pas porter aucune diffi- 

cultă ă ceux qw'ils seront chargâs de la part de Sa Majeste et autorists 

ă cet effet avec des passeports et papiers necessaires...u : 

In 44 Maiu 1781; Von Gaffron comunică regelui Prusiei 

că a căpătat răspuns în afacerea remontei; dacă numărul 

este prea: mic, pricina este stăruința lui Kiaya-Bei, contra 

căruia sa plâns 1). . Ie 

Intr'un raport din 26 Martie 1732, Von Gaffron face re- 
gelui Prusiei cunoscute cele ce preced : 

nu... A Pegard des chevaux de remonte a acheter en Valachie, le Reis- 

Effendi ă confi& a Frangopulo (Enachi Frangopulo, dragomanul lui Von 

Gaffron) que les Autrichiens avoient demande une expedition de 8.000 

chevanx et qwon leur avait longtemps refuse tout net; qu'on suppliait 

done Votre Majeste de ne pas attribuer ă mauvaise volont6 que dans ce 

moment on ne dâferait pas ă ces desirs, mais que, quant ă la Moldavie, le 

prince avoit regu des ordres si sevâres de laisser exporter 600 chevaux 

pour le compte de Votre Majeste, qu'il €tait impossible que le prince ne 

fit le meilleur accueil a ceux qui taient chargâs des ordre de Votre Ma- 
jest, ă moins qu'il ne voulut s'exposer â un châtiment severe... comme 
il parait tres certain que le mauvais sujet qui gouverne .en Moldavie sera 
incessamment depose je pourrai nvarranger avec Pinterprete de la Porte 
actuel qui parait devoir succeder et dont je connais toute la bonne volont6 

-ă cet €gard pour une exportation tres considerable.... 2). Î- 

Cu privire la remonta în Valahia, Reis-Effendi comunică 
lui Von Gaffron că lasă liber pe Domnul Munteniei să ju-. 
dece numărul cailor ce poate permite să iasă, fâră a da de 
bănuit Austriei şi fără să despopuleze ţara 3). 

Intr'un alt raport din 7 Maiu 1782, cu privire la exportul 
cailor din România, Von Gafiron scrie regelui următoarele: 

»Le prince de la Moldavie ne peut rester en place. (Este vorba de Con- 
stantin Moruzi). Comme c'est lui qui, par sa mauvaise volontă, a sonnâ le 
tocsin sur la disette, peut-&tre chimsrique, des chevaus, tout peut chan- 
ger fort vite, surtout si le dragoman actuel (Mihalachi Draco Şuţu) devient 
prince. Au lieu de 600 chevaux, on en pourrait exporter 6.000, sans avoir 

besoin de la Porte, si ce n'est pour la forme. | - 
„ »Telle seroit aussi Pinclination du prince de Valachie actuel (Nicolae 

Caragea), sil navait pas Pennemi du prince Moruzi ă craindre sans lequel 

rien ne saurait sortir de la Valachieu 4), - 

1) IORGA. Acte și fragmente, vol. II, pag. 154.. 
2) ldem, ibidem, vol. Il. pag. 158. 
3) Ibidem. 
4) Ibidem.
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Acelaş ambasador, prin raportul său din 10 lunie 1782, 
face cunoscut regelui Prusiei, că în locul lui Moruzi sa nu- 
mit Domn Alexandru Mavrocordat şi că speră să fie mai fa- 
vorabil remontei. | 

In timpul acesta, Austria face în Principate o remontă 
mai însemnată ca Prusia. Ambasadorii acestor ţeri pe lângă 
Poartă, se sileau care mai de care să câștige avantaje. Cu 
privire la această chestiune, Diez, ambasadorul Prusiei la 
Constantinopole, trimite la 10 Decemvrie 1785 regelui Pru- 
siei un raport în care îi face cunoscut : | 

n...Je voudrais bien -pouvoir effectuer que la Porte empâche que les 
Autrichiens n'achetassent pas des chevaux en Moldavie et Valachie, en 
reservant Pachat â Votre Majeste seule. J'y travaillerai aussi de mon 
mieux, mais on ne peut point 6tre sâr de Pinssue, car les princes de Mol- 
davie et Valachie, et mâme Pinterprăte de la Porte feront tout leur pos- 
sible pour miner ce que j'entame ă cet 6gard et pour les ministres tures 
il est dificile de reussir.... sans faire ă propos de presents 1). 

Ambasadorul Diez, prin raportul său din 27 Martie 1786, 
expune regelui Prusiei un plan după care sar puteă face 

remonta, spuindu-i că Poarta nu se îngrijește de ceeace, se 
petrece în Principate, și că Domnii nu împiedică cumpăra- 
vrea de cai, care îmbogățește vama. 

Se pot cumpără fără firman, lucru ce fac austriacii şi 
olandezii, cari anual cumpără mii de cai, fâră a fi împiedi-. 
caţi. Arată şicanele ce fac Domnii când li se prezintă firman. 
Mai spune că Maiorul de Seidlitz, comisarul prusian pentru 

remontă în Moldova, se înşeală dacă crede că prin ajutorul 

scrisorilor particulare către hospodarul Moldovei ar putea 
cumpără mai lesne cai. | 

După ce arată aceste inconveniente, şi după ce critică ca- 

racterul principilor din Moldova și Valahia, ambasadorul 

Diez expune regelui Prusiei planul de remontă astfel : 

n... Enfin je dois observer que Pon n'achâte point des chevaux en Va- 

lachie, parcequw'ils sont trop petits et faibles. Ge n'est que depuis quelques 

mois que les valaques mâmes ont tirâ de la Moldavie des &talons,. afin de 

faire race, voyânt que c'est aujourd”hui un objet de commerce. 

„Pour ce qui regarde mon plan, il ne s'agit que d'une crâance de 15.000 

  

1) IoRGA. Acte și fragmente, vol.-1], pag. 496. Acesta este răspunsul ordinului dat 

„ de regele Frederic al Il-lea, 7 Noemvrie 1785, în care face cunoscut lui Diez : nLes 

Autrichiens tachent de gagner heancoup de personnes en Valachie. et Moldavie, au 

moyen desquelles ils tirent pour leur cavalerie tous les chevaux qu'ils veulent de ce 

paysa. A | Da
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&cus pour s'assurer annuellement dans la Moldavie de tant des chevaux 

de service que Votre Majeste ordonnera. Lc 

„Les Autrichiens entretiennent toujours ă Jassy un major avec quelques 

subalternes, afin quw'il ait soin de Pachat, sans paraitre devant 'hospodar. 

Îl ne conviendra pas a Votre Majeste de faire une institution pareille. Ef- 

fectivement, on saurait s'en passer, en faisant un arangement qui coate 

moins et donne moins d'ombrage. 

„Le consul Koenig pourrait &tre charge tout seul de Pachat. Si votre 

Majeste lui avance 15.000 ecus et entretient aupres de luiâ Jassy un 

marechal, qui se connaisse aux chevaux, il devoit 'prendre ă ferme une 

metairie sur le Dnister, pour quelques centaines d'âcus, afin dy faire faner 

le foin. Il ferait le tour de tous les haras en hiver, oi Pon en passant des 

contrats avec les propristaires et faisant des avances sur le prix, de telle 

sorțe que les propriâtaires doivent nourrir les chevaux jusqu'ă la li- 

vralson,. ' | 

“_aLes maquignons et les livrants autrichiens ne paroissent qwau mois 

de mars, par consequent ils ne pourraient plus encherir nos chevaux et 

emporter les meilleurs. — 

“a Mais comme le consul devait aussi acheter des chevaux que les Tar- 

"tars viennent vendre ă la foire de Jassy. Ils les : ferait  transporter ă la 

mâtairie susdite, sur le Dnister, pour quwi'ils y soient , nourris jusqu'au 

terme de la livraisonu 1). | i 

Diez, după ce expune Regelui Prusiei vederile sale, asu- 

asupra modului remontării cailor din Moldova, mai susține 

că: cu chipul acesta nu mai este nevoie să ceară dela Poartă 

. şi dela hospodar permisiune și favoruri; că remonia va 

costă mai puţin ; și caii cumpăraţi vor fi de o calitate mai 

bună, | e 

Acest plan de remontă, destul de inteligent combinat de 

ambasadorul Diez, este respins de rege ca prea costisitor. 

- In anul 4791, Marchizul de Luechesini trimite regelui 

Prusiei, din Sistov, un rapot în care atinge între altele şi 
chestiunea remontei spuind : | 

n... En second lieu il ş a dans les prineipautes de Moldavie. et de 
Vallachie des terrains assez vastes et propres ă servir de pâturage aux 

betail et aux” chevaux, qwori prend A bail ă longs termes et sur lesquels 

le colonel Cavallaro, pourvoyeur des chevaux de remonte pour la cavalerie 

legere de la cour de Vienne, entretenait avant la guerre «et pendant 

espace de 2 ans, un grand nombre des chevaux tartares! et vallaques, 

avec une tres petite dâpense. .... ! 
„Il ne m'appartient pas de decider, Sire, si cette mâthode de preparer 

1) IORGA. «Acte și fragmente, vol. 1], pag. 202.
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Ja remonte de votre cavalerie l&gtre peut vous convenir, mais en cas que 
„ela fat trouve profitable, il serait nâcessaire d'en faire un article....a1). 

In anul 1792, Von Stein, consilier la ambasada prusiană 
din Constantinopole, face cunoscut printr'un raport minis- 
terului afacerilor străine, că se, vând cai în Moldova pe pre- 

țul de 12—13 ducați unul. Relativ la preţurile cailor de 
remontă din anul 1786, Von Seydlitz, maior prusian, în- 
sărcinat cu remonta în Austria, face cunoscut acest lucru 2). 

Tot în anul 1792, Regele Prusiei scrie ambasadorului 
său din Constantinopole, ca să ceară pentru” ofiţerii remon- 
tori scrisori de recomandaţie către Domnul Moldovei și Pașa 
din Hotin 3). 

Sub domnia lui Frederic- Wilhelm al III-lea, se cumpărau 
din Moldova cai pentru armata Prusiană, astfel în con- 
tractul din 1802—1803 se prevedeă că talia remonţilor 
pentru dragoni să fie de' 4 picioare şi 9 puse. In acest timp 
preţul remonţilor eră: 47 ducați olandezi pentru calul dra- : 
gonilor şi 15 pentru al husarilor. - | 

Până în anul 1806, Prusia făceă remonta în ţară la noi 
pentru dragonii și husarii săi. Se exportau în fiecare an 

1.300—4.500 capete. Pentru efectuarea acestei remonte 

doi furnizori din Breslau, anume Lipmann Marcus şi Mar- 

cus Rafael, erau însărcinaţi. Aceştia, însoţiţi de ofiţeri, sub- 

ofiţeri şi” soldaţi, cumpărau caii și îi transportau în loturi 
de câte 2—300 la frontiera Prusiei şi în două localități 
anumite ; astfel Lipmann Marcus îi duceă la Petrikan, 
Prusia Meridională, şi Marcus Rafael la Lellow, Silesia Nouă. 
În aceste două localităţi, se aflau depozite unde se făceă 
clasificarea cailor şi distribuirea lor pe la corpuri. Preţul 

fiecărui cal eră socotit dela 18—20 ducați olandezi, plus un 

taler pentru plata vămii. 
“ In anul 1806, se cumpărau “cai din Moldova și pentru 

„ofițeri. 
-Dela anul 1806—1815, guvernământul prusian nu primi 

din Moldova decât transporturi puţin însemnate, din cauză 
că Prusia începe pe de o parte a face remonta în țara sa, 

pe de alta. își mai reduse cavaleria. : 

  

1) IORGA. Acte și fragmente. vol. II, pag. 329. Vezi și pag. 315, un raportal lui 

Lucchesini relativ la inființarea unui depozit de remontă in Moldova, după cum are și 

Austria. : 

2) Idem, vol. II, pag. 213. 
__3) Idem, vel. I[, pag. 340.
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In anul 1817, guvernământul prusian văzând că nu este 

posibil a completă cu remonta localnică neajunsurile, face 

un contract cu Lipmann Marcus, pentru 600 de cai mol- 

doveneşti, cu prețul de 83 taleri unul. Predarea trebuiă 

făcută în luna lui Octomvrie a aceluiaș an; Marcus Lipmann 

nu putu veni decât în luna lui Martie 1818 și numai cu 

352 cai, din cauză că rassa calului moldovenesc începuse a 

se strică, din cauza dificultăţilor de exportaţiune, și mai cu 

seamă. din cauza concurenței ce-i făceau cumpărătorii 

austraci. ” | 

Mai departe vom comentă detaliat aceste cauze, cari au 

pricinuit degenerarea şi descreșterea cailor buni din Mol-: 
dova.  - e 

In anul 1818, Prusia importă din Moldova 1.362 cai a 
.85 taleri pentru dragoni şi lăncieri și 83'taleri pentru hu- 
sari. In acest număr de cai, 245 aveau etatea de 3 ani. 

“ “In anul: 1819 se cumpără 1.500 cai a 85 taleri. 
a n 1820 2 22  O41.007 » 85 2 
a n 1821 » a 1.000 + „ 85 ia 
3,1892 n a o O104 = 2 85 1 
„- n 18983 n a 204 3 2380 2 

oa a 4824 a 2 679 „ 16 
a n 41895 a a “829 2 2118 a 
"n 4596 a. a 997 a 2 181 on 
„n 1896 n n 9263 n n» 18î]g n | 
» » 4827 ? n 114 2 > '78 43 " 

„ Prusia a continuat să facă remonta în țara noastră până 
în anul 1827. | 

Iată în ce termeni se exprimă autorul memoriului citat 
mai sus: se o 

"En 1827, on a mis fin ă ce systeme de remonte qui avait âteenvi- 
guer pendant ă peu pres 100 ans, dans Parmâe prusienne, et qui avait 
procure durant ce long espace de temps ă la cavalerie lgăre un contin- | 
gent non seulement utile, mais toute ă fait indispensable, dans le temps 

ou le pays ne pouvait suffire aux besoins de Parmâe. On peut ajouter 
n6anmoins, que lapplication trop longtemps respecte de ce systâme a 
present un invitable inconvenient, celui de comprimer la propagation 
chevaline dans le pays et de la maintenir dans des conditions depen- 
antese. | : 

Prin urmare, plecând dela anul 1827 incoace, Prusia, 
graţie stăruinţelor puse de a îndrumă bine producţia calului
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_ localnic, începe a-și face remonta pe teritoriul său. Puținele 
cumpărări făcute în urmă mau nici o însemnătate. 

Acestea sunt, credem, probe destul de suficiente, prin 
cari se poate demonstră că aveă, destule calităţi calul româ- 
nesc, eră apreciat nu numai în ţară, dar şi în străinătate, 
căci pentru ca Prusia, Tarcia, Austria, Polonia, ete., să-l 
cumpere pentru armatele lor, a trebuit, de bună. seamă, să 
fie robust, rezistent şi răbdător la muncă. 

% 
X * 

In anul 1767, Francezii cumpără 100 de cai din Crimea— 
rezervându-și dreptul de a luă mai târziu şi alții ; ; unii din 
acești cai erau din Moldova. 

In anul 1768, Franţa cumpără 1.000 cai moldovenești. 
Caii românești sau importat şi în alte țeri nu numai 

pentru serviciul armatei, ci și ca amelioratori. In acest din 
urmă scop, ţerile vecine făceau din România mari curhpă- 
vări de armăsari şi iepe. Cu toţii ştim că Frederic al II-lea 

„sa ocupat în mod serios cu desvoltarea creşterii calului în” 
țara sa; probă dispozițiunea din 3 Martie 1755, în scopul 
de a favoriză creșterea calului; circulara din 23 Fevruarie 
1164, şi în fine desele cumpărări făcute în anii 1773, 1775,. 
1711 în scopul de a formă la Netzbruch o herghelie de 

- unde să poată procură cai dragonilor. Și pentru a stiniulă 
din ce în ce mai mult ameliorarea cailor prusieni, înființă 

“în anul 1788 o herghelie rurală la Marien-Werder, formă 

şi un regulament după care să se conducă acei ce erau in- 
sârcinaţi cu' direcţiunea hergheliei. Instituţiunea prosperă, . 
crescătorii erau foarte mulțumiți. Regele însă, dorind un 

_vezultat mai repede, decise să-i mărească efectivul şi cum- 
„pără din Moldova, Valahia și Polonia de sud 75 armăsari, 
1.362 iepe, 358 mânji de 1—2 ani şi 615 mânji mai mici 
de un an. 

„. In Germania şi la: "Trackenen, nu departe dela - frontiera 
polonă, există una din cele mai celebre herghelii. Iar dacă 
am consultă puţin istoricul acestei herghelii, am vedeă că 
în anul 1777 Principele Ghica al Moldovei i i-a făcut danie 

mai mulţi armăsari moldovenești, dintre cari unul numit - 
Ghica, de o frumusețe extraordinară. Acest armăsar a făcut 

sușă ; se zice 1) că un crescător francez cu numele de Goltz 

  

1) NEGULESCU, Raport asupra ameliorațiunii cailor românești,
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vizitând herghelia în anul 1785 şi mirat de frumuseţea des- 

cendenţei acestui armăsar, ar fi cumpărat pentru hergheliile 

sale mai multe bucăţi. | | | 

Relativ la dania făcută de prințul Grigore Al. Ghica, 

Domnul Moldovei, Regelui Frederic al II-lea, găsim în lu- 

crarea d-lui NIcoLAE IORGA, Acte şi fragmente, etc., vol. Il, 

pag. 133, că Prinţul Ghica trimesese la 4 Septemvrie 1777 

ca dar Regelui Frederic al Il-lea un armăsar arab şi 4 iepe 

moldovenești, alese din cele mai bune herghelii. 

In acelaş an, la 2 Octomvrie, Regele Frederic al II-lea 

mulțumește Prințului Grigore Alexandru Ghica pentru ca- 

doul ce i l-a făcut şi de modul cum ajută ofițerii prusieni 

de a remontă caii necesari armatelor prusiene ?). 

„_Dela anul 1777—1801 sau introdus în herghelia dela 
Trackenen mai mulți armăsari și iepe moldovenești. 

După cum vedem, caii din "Țara Românească au luat și ei 

parte la formarea calului de Trackenen, cal care astăzi se 

bucură de o frumoasă reputaţiune. 

% 
* % 

Herghelia, dela Mezhegyes din Ungaria își datorează de 
asemenea o parte din reputaţiunea sa calului românesc. 
Este bine să ne oprim puţin asupra istoricului acestei her- 

ghelii, una din cele mai mari din Europa. . 
După afirmaţiunile istorice, răsboaiele Mariei 'Thereza 

decimară un număr considerabil de cai, și cum se simțea 
din 'ce in ce mai mult nevoia acestor animale şe decise în- 
fiinţarea mai întâiu a depozitelor de armăsari, şi mai în 
urmă a hergheliilor. e 
__Cu toate că Maria Thereza fu cea dintâiu care organiză 
instituțiunea primelor pentru cei mai buni cai din ţară, to- 
tuş fiul său Iosef al II-lea fu acela, care înființă 4 depozite 
de armăsari.” După stabilirea acestor depozite, Impăratul 
trimise o comisiune compusă din colonelul Hoditz, maiorul 
Cavalar, căpitanul Csekonici ?) și veterinarul Scoti, pentru 
a cumpără armăsari. , | ” 

Comisiunea luă din Moldova, Bucovina și Ungaria 500 cai. 
Infiinţarea hergheliei dela Mez6hegyes se datorește că- 

1) N, IORGA.” Acte și fragmente, vol. II, pag. 136, 
o” . .. .. . . .. . . fa 

) Unul din descendenţii săi posedă' unul din domeniile cele mai mari ale Ungariei 
la Zsombolyşa, aproape de Timişoara. | ”
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pitanului Cselonici, care cel dintâiu avu idea, în anul 1785, 
de a alege pusta Mezâhegyes ca loc pentru o herghelie. 

Primii armăsari introduși erau originari din Moldova, | 
Transilvania, Germania, Ungaria, Polonia şi Turcia. Nu- 
mărul iepelor fătătoare eră de 553, din cari 177 proveneau 
din Moldova. | | | 

In anul 1787, se cumpără din Moldova, pentru herghelia 
dela. Mezâhegyes, 411 iepe fătătoare. Doi ani după, în 1789, 
se mai cumpără încă 126 iepe ?). | 

Din această scurtă recenzie se vede că iepele din Moldova 
au format matca hergheliei dela Mez5hegyes, contribuind 
mult la formarea. actualului cal unguresc. 

Dacă vecinii noştri dedeau preferință iepelor din "Țara Ro- 

mânească, pricina este buna lor conformaţie. Ei știau foarte 
bine că prin formele sale exterioare calul moldovean se a- 
propie mult de calul arab. | 

Dacă herghelia dela Mezăhegyes se bucură astăzi de o re- 

putaţiune, de altfel meritată, este hine să se recunoască că 

dela început armăsarii şi iepele din Moldova au jucat un 
mare rol. . | 

PETRI, în jurnalul Oeconomische Winke und Verhand- . 

lungen, vorbindu-ne despre hergheliile din Austro-Ungaria, 
ne spune: | - 

"Les juments de tous ces haras descendent pour la plupart d'anciennes 

races hongroises, transilvaniennes et moldaves«. 

In herghelia dela Rădăuţi din Bucovina, s'au introdus 

de asemenea iepe din Moldova și ele au contribuit foarte 

mult la formarea-actualului cal de Rădăuţi. De altfel, faptul 

acesta nu trebuie să ne surprindă, ţinând socoteală că her- 

ghelia dela Rădăuţi este aşezată în apropiere de nordul Mol- 

dovei, unde se găseau cai buni şi unde erau multe herghelii. 

La începutul secolului trecut, Austria, după cum am văzut, 

avea dejă în Bucovina, la frontiera Moldovei, un depozit de 

remontă ; aci se alegeau iepele cele 'mai bune de origine 

“moldovenească şi în loc ca ele să fie distribuite diferitelor 

regimente, se trimeteau la herghelie, servind ca reproducă- 

toare. Incă o probă mai mult de superioritatea calului mol- 

dovenesc. 
* 
x 

  

ON. Fii, Dare de seamă asupra hergheliei dela Me:Ghegyes, publicată în Bu- 

Jetinu! ministerului de agricultură.
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“Dar 'iepele moldovenești au fost introduse și în Dane- 
marca. Astfel profesorul PIcHARD, întruna din scrierile sale 

și anume :: „Introducerea calului englezesc in mai multe 
ţeri din Europa și rolul său ca ameliorator:, arată că da- 
nezii nu -au adoptat calul englez, ci au preferat să cur- 
cească rassele lor cu armăsarii aduși din Spania şi Turcia. 
Ei întrebuințau de asemenea pentru reproducțiune iepe 
moldoveneşti. De aci rezultă că în vechea herghelie care 
există la Frederiksborg, iepele moldoveneşti au jucat de 
"asemenea un mare rol. AURELIAN, în lucrarea sa citată, ne 
spune, cu privire la Danemarca, că regele Danemarcei tri- 
mise în: Moldova.pe specialistul NisEeN, pentru a cumpără 
iepe şi a studiă în acelaş timp organizarea hergheliilor din 
ţară. a 

„X 
% * 

 . “Calul românesc a mai contribuit la îmbunătăţirea cailor 
din Basarabia, Polonia, etc. Citaţiunile ce: le-am enumărat, 
apreciaţiunile- diferiților autori, probează în mod vădit re- 
numele ce calul românesc aveă in vechime și sârguința 
ce-și dădeau celelalte ţeri spre a-l introduce, fie ca ame- 
liorator, fie pentru armată. Acest renume se bază pe ex- 
celentele calităţi ale acestui fugaciu neobosit și robust, ale 
acestui cal atât de ușor ca vântul şi atât de repede ca. ful- 
gerul, care a contribuit la gloria strămoșilor noștri, la glo- 
ria Principilor români. Vecinii noștri, și mai: ales turcii,ii 
cunoșteau destul de bine valoarea. Calul roib al lui Mihaiu- 
Viteazul a dat probe de o neîntrecută voinicie în răsboiul 
dela Călugăreni. | 

” Inainte 3 factori erau principali în producţiunea cailor: 
Marii proprietari, cu moșii mari, din cari numai o mică 

„parte eră lucrată, restul serveă la întinsă economie de vite ; 
mănăstirile și închinate și neînchinate cari ocupau domenii 

„în întindere de 1/3 din suprafaţa ţerii; mocani transilvăneni, 
„ca mari cultivatori de vite, cari se bucurau de mari favo- 

ruri i fară și i Lurcia, garantate lor prin stipulaţiuni in- 
ernaţionale încheiate între cele ăţii : tri i şi Turcia. 3 impărăţii : Austria, Rusia 

| Boierii cumpărau armăsarii evaluați cu preţ de 2.000 
galbeni unul. 

Așa eră calul nostru în vremuri ; acum acest animal, -
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care făceă fala strămoşilor noştri, nu mai are aceleași cali- 
tăți, este degenerat. Cauzele cari au contribuit la degenera- 
rea lui vor fi imediat examinate. | 

B) Cauzele degenerării calului românesc 

Din partea istorică a calului românesc sau văzut calită- 
țile ce le aveă în vechime, s'a probat că ţerile românești 
erau locul de întâlnire a cumpărătorilor din Polonia, Austro- 
Ungaria, Prusia, Danemarca și chiar Turcia. 

Jinduită eră străinătatea de cavaleria noastră, de acea 

cavalerie compusă din cui mici, dar iuți ca rândunelele şi 

neobosiţi. Cu dragoste vorbeă românul, în acele timpuri, de 

căluşeii săi, pentrucă adesea numai graţie lor îşi scăpă și 

vieaţa şi avutul. Numeroase erau hergheliile de cai, pentru 

că numeroase erau trebuințele şi pentrucă mari și fru- 

_ moase erau pășunile ce se intindeau dela un capăt la altul 

al ţerilor române. Furia culturii pământului, în acele tim- 

puri, nu se manifestă aşa de mult, pentrucă anevoios şi 

costisitor eră transportul grânelor ; 'ca consecință se pro- 

ducei atât numai cât eră necesar consumaţiunii interioare. 

Frumoasă şi căutată eră rassa cailor din Moldova, pentru 

că gospodarul moldovean o îngrijeă mai bine decât cel din 

Muntenia. Intins și mare eră comerţul ce-l făceau ţerile 

române cu străinătatea, pentrucă apreciaţi și căutaţi erau 

"caii noştri aiurea. Și câte reflecţiuni de asemenea natură 

“nam putea face, și prin câte fapte nu Sar putea constată 

că în adevăr strămoșul calului nostru de astăzi s'a bucurat 

de un frumos renume; că el a contribuit mult la gloria 

Domnilor pământeni ; că el a fost dus peste hotare ca să 

deă şi celorlalte rasse de cai o parte din ardoarea și neobo- 

seala lui. Calul românesc din vechime, deşi mic ca făptură, 

eră totuş tipul calului de răsboiu, acel cal care puteă să în- 

dure, fără să șovăiască, toate mizeriile unei campanii. 

Astăzi, din nenorocire, nu îl mai avem astfel, nu mai are 

calităţile sale de altă dată, este pipernicit, fără armonie, un 

reprezentant palid al acelui animal care, după cum se ştie, 

a avut o înrâurire aşa de însemnată asupra desvoltării și 

propagării civilizaţiei. | ă 

Multe sunt cauzele cari au avut ca consecinţă degenera- 

rea calului nostru pământean, nu este nevoie să le studiem
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pe toate, ci pe cele mai de seamă. După noi, cele mai prin- 
cipale cauze, cari au contribuit în mod simţitor la degra- 
darea calului pământean sunt: | | 

14. Exportul celor mai de seamă reproducători: armăsari 
- și iepe. 

- 2, Lipsa, debușeului. - 
„3. Restrângerea pășunilor. . A 

4. Schimbarea mijloacelor de comunicaţie. . . 
5. Stabilitatea mai mare a locuitorului român în ţara sa. 

- Dacă pe lângă aceste cauze de un ordin principal, se mai 
adaugă și altele cum: lipsa de stimul, indiferența noastră 
condamnabilă, absoluta nepricepere dela un timp încoace 
în creşterea acestui animal, şe înţelege perfect de bine pen- 
tru ce calul românesc a ajuns în halul de astăzi. 

După cum se vede, între cauzele degenerării, citate de 
noi, n'am voit să atingem și diviziunea terenului, ca putând 
influență așa de rău producţia calului, pentru motivul că 
sunt alte ţeri, unde pământul este mai divizat. şi cu toate 
acestea caii sunt buni. ai | 

a) Prima cauză 'a degenerării culului românesc 

Din istoricul calului românesc sa văzut, că armăsari și | 
jepe din țara noastră au fost introduşi în diferite părţi, ser- 
vind la îmbunătăţire. Este de netăgăduit că se alegeau și se. 
cumpărau cei mai buni reproducători, din acei cari însușiau 
mai bine caracterele rassei: și aveau o conformaţiune mai 
armonică. Asemenea exporturi se făceau des şi în cantităţi : 
mari. Nu eră nici un scrupul, nici o dispoziţiune serioasă 
prin Care să se poată stăvili exportul reproducătorilor de 
frunte, prin care să se poată deci garantă perpetuarea rasse! 
calului românesc, cu aceleaşi caractere, cari o făceau supe- 
vioară rasselor de cai din alte ţeri. Si 
„Un exemplu despre modul cum se stăviliă exportul cailor 

din Moldova îl găsim în lucrarea lui VAILLANT, iată-l : 
»Peu apres son entree aux affaires, Morrouzzi, *âtant appergu: que des 

maqulgnons russes expediaient depuis longtemps dejă, mais sans Druit, de Pautre cote du Dniester, une quantit& immense de jeunes chevaux, €ta- lons et juments, et que ce trafic ilicite menagait, d'enlever au pays ces haras, il s*en Plaint ă la Porte et obtint facilement !autorisation d'y mettre un terme, Voici comment il s'y prend: D'abord, il fait dâfense sous. peine d'amende et de confiscation de sortir aucun cheval du pays; puis il fait dire tout bas aux trafiquants: payez un ducat par tâte et j'y ne regarderai
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pas: Temoins de cette manitre de faire les emploşâs interprâtent ă leur 
- tour la defense ă leur facon. Qui ne peut sortir de chevaux, ne peut da- 
vantage sortir des boeufs. Il en resuite que les maquignons payerent, que 
les paşsans refuscrent de paşer, que la dâfense fut retirâe, qwen quelques 
annces la Moldavie »perdit sa race de chevaus, Lune de plus belle de 
YEuropec ). 

„Această citațiune este foarte caracteristică, căci ea ne 
arată că una din pricinile împuţinării cailor buni în Moldova 
a fost exportul :reproducătorilor de frunte. Ne putem in- 
chipui, deci, că o asemenea nenorocită practică n'a putut fi 
“decât defavorabilă. creșterii calului, pentrucă fatal a trebuit 
să vie un moment, când numărul reproducătorilor de frunte 
eră foarte mic şi, ca consecință, producţia cailor buni dimi- 
nuată. Căci cum ar fi fost posibil să se mai menţie o rassă . 
oarecare cu aceleaşi caractere, când reproducătorii buni lip- 
seau? Cum: sar mai fi putut păstră superioritatea cailor 
„noştri, când guvernanţii țerii înlesneau în mod ilicit expor- 
tul celor mai bune iepe și celor mai de seamă armăsari ? Ar . 
fi, ni se pare, copilăresc să admitem, că exportul reprodu- 
cătorilor. de seamă dintr'o fară Par aveă nici o înrâurire 
asupra descendenţei. . 

Exportul continuu de armăsari și iepe de seamă a con- 
tribuit mai mult decât sar crede la degenerarea calului ro- 
mânesc; şi 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'o rassă oarecare de cai, oricât de ame- 
liorată ar fi, este de netăgăduit că unele animale sunt mai 

„superioare ca altele. Dacă toate animalele cari compun acea 
rassă ar fi desăvârșite, se înţelege atunci că operaţiunea zoo- 
tehnică, cunoscută sub numele de selecțiune, nu și-ar mai 
aveă locul, pentrucă acel triaj ce îl facem din totalitatea ani- 
malelor n'ar mai fi necesar, de oarece toţi reproducătorii ar 
avea acelaş grad de superioritate, ar.fi deopotrivă armonici 
şi ar însuși aceleaşi caractere. Lucrul insă din fericire sau 
din nenorocire nu se întâmplă astfel, ci unii din cai.sunt 

„mai buni, alţii mai răi,-unii însușesc condițiuni mai favora- 
bile scopului ce se urmăreşte în amelioraţie, alții nu; ca 
consecinţă a acestei gradaţiuni în superioritate, reproducă 
torii trebuiesc aleși, opriți cei buni, depărtaţi cei răi. Un 

1) Mâmoires du general RAICEwICH, pag. 81.
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exemplu ne va lămuri mai bine asupra acestui lucru. În 

rassa calului englez de cursă se nasc unii cai mai superiori, 

mai buni, cari se apropie mai mult de ideal, prin conforma- 

ţiunea lor, şi alții mai inferiori. In asemenea caz, selecţiu- 

nea se impune, şi englezul practic va căută să impreune ie- 

pele sale cu armăsarii cei mai buni. Dacă el n'ar lucră în 

chipul acesta şi dacă ar exportă tot ce este mai frumos, mai 

bun, ca reproducător, este firesc că descendența nu va fi 

atât de superioară ; și este de asemenea logic că continuând 

această practică “întrun timp mai îndelungat, va ajunge 

inevitabil la niște rezultate foarte rele, rezultate cari nu sunt 

altceva decât consecinţa fatală a unei practici nechibzuite. 
Astfel sa întâmplat cu caii noștri. Străinătatea: Prusia, 

- Austro-Ungaria, Polonia, Turcia, etc., ne-au luat continuu 
tot ce ţara noastră produceă mai bun ca armăsar sau iapă 
şi nu ne-au lăsat decât pe aceia cări nu însușiau condițiu- 
nile cerute. Incă din anul 1817, rassa calului moldovenesc 
începuse să alunece puţin pe povârnişul 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 pe timpul lui Mircea-cel-Bătrân, Mihaiu- Viteazul 
și Ștefan-cel-Mare, ţerile române aveau cai buni; și pentru 
ce calităţile vechiului cal românesc s'au menţinut până la 
primul pătrar al secolului trecut? Răspunsul acestor între- 
bări nu poate fi altul, decât că populaţia calului românesc 
n'a început să decline decât de atunci când ţerile megiașe 
s'au apucat să îmbunătăţească caii lor și de când ele au in- 
trodus dela, noi cei. mai frumoși armăsari și iepe. 

Exportul reproducătorilor de seamă a avut deci o înrâu- 
rire defavorabilă asupra producţiunii calului localnic. Dacă 
în acele timpuri s'ar fi luat dispoziţiuni serioase prin cari 
să se stăvilească ieșirea din ţară a unor asemenea reprodu- 
cători, de sigur că n'ar fi mers cu paşi atât de repezi spre 
degenerare caii româneşti. Insă asemenea lucruri pe atunci 

„se ignorau, sau dacă nu se ignorau, Românul nu eră volnic 
să facă mai nimic în ţara lui. . a 

“In alte ţeri,: s'au luat măsuri energice ca să împiedice 
exportul celor “mai de seamă reproducători masculi și să 
garanteze perpetuarea rassei calului cu aceleași caractere. 
a Bela, în anul 1889, d-l Leon de „Bruyn, Ministrul 

g , iei şi Lucrărilor Publice, într'un raport
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adresat Maiestăţii 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 în concursuri, fiind sigură că în acest mod poate avea 
cei mai buni reproducătoria, 

Pentru a împiedică exportul reproducătorilor buni, d-l 
Leon de Bruyn supune aprobării Maiestăţii Sale o sumă 
de 20.000 de lei, necesară creierii premiilor: așa zise naţio- 

- nale, sau de conservaţiune. 
Aceasiă dispoziţiune, după cum vedem, a fost luată în 

scopul de a. premiă armăsarii cei buni şi a obligă pe pro- 
prietar ca să-i țină în ţară atâta timp cât prima de con- 
servaţiune durează. Durata unei prime de conservaţiune este 
de 5 ani, dându-se proprietarului, în acest interval, câte 
4.000'lei anual. Dacă în acest timp de 5 ani proprietarul 
vinde armăsarul premiat străinătăţii, el este obligat să res- 
titue Statului suma ce a primit-o ca primă. lată o bună 
dispoziţiune, care a avut ca. consecință garantarea pro- 
ducţiunii cailor buni şi conservarea calităţilor rassei 
brabansone belge, una din cele mai bune rasse de povară. 

Vedem dar că ocrotirea reproducătorilor de seamă este 
şi trebuie să fie considerată ca prima condiţiune, atunci 
“când se țintește ameliorarea animalelor, sau când rassa 
fiind ameliorată, voim să o menţinem. cu aceleași caractere. 

Dar nu numai în Belgia sau luat asemenea dispoziţiuni, 
ci şi în alte ţeri. Guvernele, când „ochesc la vreun pro- 
prietar un armăsar mai de seamă, fie că-l cumpără, trimi- 
“ţându-l hergheliilor naţionale, fie că-i dau o primă de apro- 
baţiune. Astfel se face în multe ţeri. 
“” Tacă consideraţiuni importante, cari ne fac să susţinem 
că una din principalele cauze, dacă nu cea mai principală, 
a. degenerării calului românesc a fost exportul continuu de. 
armăsari şi iepe de frunte, export care a luat proporţiuni 
din ce în ce mai mari, mai cu seamă de atunci de când "ţe- 
rile vecine sau apucat să-și îmbunătățească caii. 

Dacă acum presupunem că în Belgia nu sar fi luat 
această înțeleaptă măsură și s'ar fi exportat continuu. ar- 
măsarii cei mai buni, cum asemenea armăsari erau căutaţi, 
este logic că, după o serie mai mare sau mai mică de gene- 
raţiuni, rassa belgă ar fi mers spre declin, ar fi păşit spre
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degenerare, pentrucă unul din elementele indispensabile 
ameliorării sau menţinerii ei, reproducătorul bun, ar fi 
lipsit. Susținerea noastră nu poate fi decât exactă, căci prin 
nimic nu se poate probă contrariul. i 

Dacă la începutul secolului trecut am fi avut o adminis- 
_traţiune patriotică, “care ar fi împiedicat exportul repro- 
ducătorilor de frunte, de sigur calul românesc şi-ar fi păs- 
trat superioritatea lui, ar fi avut astăzi aceeaş conforma- 
țiune ca în trecut. | 

b) A doua cauză a degenerării calului românesc 

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 asu- 
pra producţiunii calului pământean a fost diminuarea de- 
buşeului. Din momentul ce străinătatea nu mai veneă pe 
pieţele noastre să-și mai cumpere caii, din. momentul ce 
ea îşi alimentă trebuinţele sale cu caii localnici, calul din 
țara noastră a inceput să degenereze. Atenţiunea n'a mai 
fost îndreptată asupra lui, pentrucă debuşeul lipseă, și se 
cunoaște soarta nenorocită la care o marfă este expusă, 
atunci când scurgerea ei este imposibilă. Ce eră să mai se 
facă cu. hergheliile ce se găseau în ţară? Cum eră să 
se mai păstreze intacte acele imense pășuni, atunci când 
creşterea calului numai dedeă foloase ?: 
„Ni se va.obiectă poate, că ţăranul ca și proprietarul erau 

datori să se ocupe cu creșterea calului şi să-și îngrijească 
marfa, cunoscând că o marfă bună în totdeauna poate fi 
vândută. Da, obiecţiunea este' logică, dar ei în acele tinăpuri! 
nu se mai gândeau la așa ceva şi chiar de sar fi gândit, 

„cum ar fi putut să mai.continue creșterea calului în ace- 
"-leaşi condițiuni ca mai înainte, când reproducătorii 'de 

seamă, erau daţi streinătăţii? Şi apoi evenimentele politice 
nu le mai dau răgaz să se mai gândească la asemenea lu- 
cruri. | | 

Știm că Prusia, în timpul unui secol, a făcut remonta la 
„noi în ţară ; știm de asemenea că de multi se făcuse Pru- 
siei cunoscut de remontorii săi, că cumpărarea şi procura- 
rea cailor din Moldova se făceă greu, pentrucă rassa înce- 
puse a se stinge, bine înţeles rassa cailor buni, şi pentrucă 
Austria îi făceă o concurenţă înverșunată. 

/
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Prusia a incetat cumpărările în anul 1827. Austria ceva 
mai târziu, cam prin anii 1830—1840. Și una şi alta 
ocupându-se serios de îmbunătăţirea cailor, dobândind . 
roade bune muncei lor încordate, nau mai recurs la caii 
românești, pentru simplul cuvânt că nu mai aveau nevoie:.: 
Ceva mai mult, aceste ţeri, şi mai ales Austro-Ungaria, de 
unde veneau la noi să cumpere cai, a început să ne trimită. 
Noi astăzi suntem în materie de cai tributari şi acestei țeri, 
Şi noi astăzi nu importăm pentru remontele noastre ce este 
mai bun, ci omeagul populaţiunii cabaline, luăm ceeace ei 
nu vor să opreaşcă. ă | 

Să reluăm iar firul discuţiunii acestei a doua cauze a 
degenerării calului pământean şi să vedem dacă incetarea 
exportului şi deci lipsa debuşeului poate fi în stare să stă- 
vilească şi chiar să pericliteze producţiunea unei mărfi 
oarecare. Se știe că orice marfă, fie haină, gheată, cal, etc., 
este fatal supusă legii de cerere şi ofertă. Atunci când este 
cerere, marfa se vinde cu pret bun şi repede; când consu- 
matorul nu o mai caută, ea lâncezeşte, producțiunea ei di- 

- minuă din ce în ce, până când în cele din urmă se pierde 
cu desăvârşire. sau în unele cazuri se modifică, adaptân- 

du-se cerinţelor consumatorului. Unei mărfi care nu mai 
are căutare, nu i se mai dă nici o atenţie, nu se mai anga- 

'jază nici un capital. In-cazul când s'ar găsi cineva care din 
imprudenţă şi neprevedere sar apucă de pruducţiunea unei 

mărfi, al cărui debuşeu lipseşte, va pierde și timpul și capi- 

talul, doi factori foarte importanţi în chestiuni de negoț.. 
Aşa fiind lucrurile, și așa ni se par logice, calul româ- 

nesc ne mai având căutare nicăeri, n€ mai exportându-se în 

„nici o ţară, a fost părăsit; creşterea lui fiind neglijată, fatal , 

“a alunecat pe panta decăderii, şi odată intrată pe această 

pantă, nimic n'a fost în stare a o opri. | 

Sar putea să ni se zică, că dacă străinătatea nu mai aveă 
trebuință de calul nostru pământean, ţara însă puteă să 
aibă, şi ca atare debușeul său ar fi putut fi asigurat. 
Această obiecțiune ar putea aveă în adevăr multă, valoare, 
atunci când armatele noastre, când mai bine zis cavaleria 
noastră, la începutul secolului trecut, ar fi fost atât de nu- 
meroasă ca pe timpul lui Mircea cel Bătrân, Mihai-Viteazul 
şi Ștefan cel Mare. Da, de sigur că în asemenea caz produc- 
țiunea calului românesc n'ar fi fost atât de părăsită, că ea 
Sar fi menținut mai bine. Să nu se uite însă, că grija 

bi
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domniei fanariote a fost să distrugă armatele române 
şi mai ales cavaleria, arma cea mai de seamă; să le des- 
organizeze şi să reducă ţerile române la imposibilitatea de a 
se mai resculă contra Semilunii.. Cunoșteă bine această Se- 
milună câte neajunsuri nu i-au făcut armatele noastre și 
de câte ori trufia ei nu a fost ştirbită ! Ii eră teamă de ar- 
matele noastre și de aceea dedeă poruncă să le reducă cât 

„de mult. . = | 
In niște notițe statistice, cari datează dinaintea anului 

4812 şi publicate în Vol. 19 din Uricar, la pag. 300, se zic 
următoarele : | | | 

„Mai întâiu au pricinuit vătămare cu stricarea de istoc a oştirilor din 
ţară, slăbind ţara:cu totul și cu aceasta nu numai au adus întru îndepli- 
nire socotinţa puterii stăpânitoare, lăsând ţara în a Porții nălucire şi voinţă, 
ci au supus încă ţara la tot felul de supărări despre Turcii de pe lângă 
Dunăre, neimpăcaţi dușmani ai ţerii. Pentrucă până la al II-lea răsboiu al 

- Împărătesei Ecaterina II-a împotriva 'Turcilor, ei făceau fără sfială adesea 
și necontenite călcări în ţară, luând în silă și în putere daruri dela Domni, 
și imbogățindu-se cu stricăciunea și paguba locuitorilor ; tot într'acea 
vreme, însușindu-și tot felul de negoţ, pentrucă nu aveau mai multe 
braţe înarmate spre împiedicarea şi pedeapsa răutăţilor lor. 

„În asemenea caz ori și cine poate înțelege că debușeul 
calului românesc, chiar în ţară, eră ca şi dispărut, din cauză 
că trebuinţele armatei erau foarte mici. Cum eră să se mai 
menţie în aceeaș stare, în care se află altă dată, când şi străi- 
nătatea și țara noastră nu mai aveau nevoie de el? 
„De creşterea şi producţia lui nimeni nu s'a mai ocupat. 

Din cauza acestei indiferențe provenită din lipsa. de debușeu, 
calul românesc s'a pierdut din ce în ce, și a ajuns în starea 
atât de dezarmonică în care îl vedem astăzi. | 

Iată cum ne explicăm că lipsa de debușeu, atât în ţară 
căt şi în străinătate, poate fi considerată ca una din prin- 
cipalele cauze ale degenerării calului pământean. 

C) A treia cauză a degenerării calului românesc 

Inainte, în "Țara Românească pășuni mari şi frumoase se 
întindeau dela un capăt la altul, și graţie acestor pășuni, 
animale multe și bune populau tot cuprinsul acestei țeri. 

„Ele trăiau în semi- domesticitate, unele chiar, după cum ne 
spune CANTEMIR, sălbatece, formând. herghelii mai mult sau 
mai puțin numeroase. Animalele aveau în belșug cu ce să
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se hrănească, de vreme ce autorii, cari sau ocupat cu des- 
crierea economică a României în timpii trecuţi, ne spun că 
această ţară ar puteă hrăni pe pământul ei mult mai multe 
animale. Solul ei mănos conţinea în el elementele necesare 
întreținerii lor. Flora variată și îmbelşugată, crescută pe un 
sol virgin de acţiunea plugului, elaboră principii imediaţi 
indispensabili întreţinerii animalelor. Pământul 'Țerii' Ro- 
mânești pe acele vremuri, după cum se ştie, în mare parte 
nu eră supus culturii cerealelor, cum. este astăzi ; el eră 
neslăit. Tezaurul principiilor minerale nu eră atât de secat, 
cum, din nenorocire, în multe părţi, este astăzi, graţie unei 
practice agricole quasi-primitive. 

Totul eră prielnic creșterii animalelor, nimic nu o stăvileă, 
şi debuşeu, și hrană, şi îngrijire, şi năzuința dea avei cai 
buni, etc. 

Pe măsură ce păşunile s'au impuţinat, pe măsură ce cul- 
tura cerealelor a început să se întindă din ce în ce mai mult, 

creşterea cailor a suferit. Proprietarul mare și mic nu s'a 

mai ocupat așa de mult de animale, grija lui eră ca să supue 
imensele pășuni acţiunii plugului și să le semene cu grâu, 

pentru că grâu i se cereă. Creşterea calului, de unde până 
aci eră cea dintâiu preocupaţiune a locuitorului român, 

începe să cadă în al doilea rând, şi încet, incet ea este pără- 

sită aproape cu desăvârşire. Pășuhile restrângându-se din 

ce în ce, se înţelege că întreţinerea animalelor începe a de- 

veni mai oneroasă, hrana lor mai costisitoare, cheltuelile . 

mai mari. Ca să ne convingem că pășunile dela un timp 

încoace s'au diminuat, n'avem decât să le comparăm pe cele 

de astăzi cu cele din 1860—1861 şi vom constată că în acel 

timp întinderea păşunilor eră mult mai mare. 5 

Dâcă în anii 1860—1861 erau mai multe pășuni ca acum, 

de sigur că pe la începutul secolului trecut ele erau mult. 

mai întinse. Relaţiunea, sau mai bine zis legătura intimă ce 

există între pășuni şi creşterea animală e atât de cunoscută, 

încât nu este necâsar să mai insistăm. Totuş n'avem decât 

să privim ţerile unde animalicultura este pe o scară întinsă 

și vom vedeă că pășunile sunt.abundente, că sunt mai multe 

pășuni artificiale cari, abia pe ici colea, au început să se 

introducă și la noi. In Elveţia, Olanda, Danemarca, sunt 

multe păşuni artificiale şi naturale cu o floră aleasă, cu un 

pământ îngrășat și irigat în conformitate -cu știința agri- 

. culturii. o



120 

De vom studiă animalele din Normandia, Englitera, Ger- 
mania, etc., vom constată relaţiunea strânsă ce există între 
animale şi pământ. In toate aceste ţeri, animalele reflectează 
bogăţia pământului. Cine a cutreierat Normandia dela un 
capăt la altul, nu poate aveă decât o amintire plăcută şi de 
bogatele sale pășuni și de frumoasele sale animale. 

La noi, din belșugul de pășuni ce aveam altă dati, astăzi 
ele aproape ne lipsesc cu desăvârşire. S'a cultivat şi se cul- 
tivă totul. pentru a se obţineă grâne... Singura parte a 
“Țării Româneşti, unde mai sunt păşuni şi unde furia culturii 
pământului n'a pătruns așa mult, este Dobrogea; și sin- 
gura parte iarăș, unde se mai găsesc cai buni, oi frumoase, 
este tot Dobrogea. Aceste observaţiuni ne pot arătă impor- 
tanţa pășunilor în creșterea, animalelor și ne pot probă că 
lipsa sau insuficienţa lor este vătămătoare. | 

Nici când mintea unui om sănătos nu - poate pricepeo 
exploatare animală în mare, acolo unde păşunile sunt insu- 
ficiente faţă cu' numărul animalelor. Și dacă sar găsi cineva 
care ar crede că animalele, mai ales în etatea tânără, se pot - 
ţinea locului, fără să facă îndeajuns gimnastica aparatului 
locomotor, fără să consume iarbă, alimentul esenţial, natu- 
ral și cel mai desăvârşit succedaneu al laptelui, amarnic 
s'ar înșelă, căci animalele din speța calului, obţinute astfel, 
nu vor fi desvoltate, nu vor ave aplomburi bune, vor fi sus- 
ceptibile ori şi cărei cauze maladive. 

Producţia și creşterea cailor sunt strâns legate de pășuni 
- şi exercițiu. Primele, prin flora lor bogată în principii nu- 
tritivi, vor da animalelor elementele indispensabile con- 
struirii cherestelei lor osoase ; 'secundul, punând în activi- 
tate musculatura, ca și celelalte organe, va aveă menirea de 
a fortifică organismul, a-l face mai vânjos şi mai în raport 
cu serviciile ce i se cer. | 

Pentru a ne convinge și mai bine, n'averma decât să privim 
practica urmată la toate hergheliile din lume, relativ la 
creșterea mânzilor, şi vom vedeă cât preţ se pune pe pășuni 
şi exerciţiu. Mânzii din cea mai fragedă vârstă şi până la 3 ani, 
când sunt puși la învăţătură, nu fac altceva decât să alerge 
de colo până colo, prin terenuri de multe ori accidentate. 
Exerciţiu în plin aer, hrană și blândeţe, iată care trebuie să 
fie călăuza celor ce sunt însărcinaţi a se ocupă cu produc- 
țiunea cailor. Ori și ce obiecţiune ce ni s'ar aduce, asupra 
celor susținute mai sus, nu poate aveă nici un temeiu, pen-.
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“trucă pășunile şi exerciţiul au cea raai mare influenţă asu- 
pra producţiunii şi creșterii cailor. e 

Din cele spuse reiese clar inlănţuirea ce există între creş— 
terea animalelor și păşuni. Când cele din urmă lipsesc, cea 
dintâi nu se poate face în condițiuni bune și -a încercă 
creșterea cailor acolo unde nu sunt pășuni suficiente, este a 
se expune la o pierdere sigură. | 

Nu voim să insistăm așa, de mult asupra unei chestiuni 
a cărei importanţă este apreciată de toți, vom conchide: 
spunând că pășunile au o întreită importanţă :. 

a) Procură animalelor tinere hrana cea mai apropiată lor; 
b] Animalele fugind pe aceste pășuni își fortifică intreaga 

economie ; | 
e] Fiind în plin aer, supuse diferitelor intemperii, sunt 
mai rustice, mai rezistente, pot suportă cu mai multă ușu- 
rință toate variaţiunile de temperatură ; 'în fine, nu sunt 
atât de plăpânde ca în cazul când ar fi fost ținute numai in 
grajd. . E 

Stabilită importanța  pășunilor în creşterea cailor, ne 
putem explică pentru ce, de când elesau împuţinat în 
ţara noastră, caii nu au mai găsit condițiuni prielnice pros- 

perării lor. a | 

d) A patra cauză a degenerării calului romuinesc 

Inainte, atât la noi cât și in celelalte țeri, comunicațiunea 

nu se făceă decât prin ajutorul calului, și mai ales a celui 

de călărie. El eră considerat ca o-necesitate absolută, ca un 

ce foarte indispensabil. Fiecare locuitor căută să-şi aibă 
calul său, care să-l transpoarte dintr'un loc într'altul. Dru- 

murile aproape impracticabile, mersul cu trăsura aproape 

imposibil, sunt cauze pentru ce calul de călărie eră în vogă, 

cu toate că talia sa eră mică ; însă nu asupra taliei erâ în- 

- dreptată atenţiunea oamenilor din acele vremuri, ci asupra 

solidităţii membrelor, asupra voiniciei cailor. 
Mai târziu, când drumurile 'incepură ase deschide în 

toate părţile, se ameliorară mijloacele de transport, se între- 

buinţară, trăsurile, atunci calul de călărie fu mai puţin cău- 

tat. Se cereă un produs nou, care să corespundă modifică- - 
"rilor făcute, se căută calul destoinic și pentru tracțiune. In 

special în ţara noastră, postele (menzilurile) au jucat până 

în ultimii timpi un rol foarte important în comunicaţiune.
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Nu voim a intră în studiul organizării lor, totuş ele fură : 

reorganizate în Valahia de Ipsilante. Moruzi se ocupă de ele 

mai târziu. In Moldova, Alexandru Scarlat Calimachi se 

ocupă cu reorganizarea menzilurilor, ca un lucru foarte tre- 

buitor ţerii. Caii necesari postelor se urcau până la 5.500 

şi ei se procurau .din ţară. Eră prin urmare un debușeu 

„pentru calul localnic. 

Se cheltuiă în anul 1818 cu menzilul, de care se foloseă 

numai Domnul Scarlat Alexandru Calimachi, suma de 

49.986 lei. : | - 
In 1826, Gheorghe Buhuș, hatman, ia la licitație men- 

__zilul pe preţ de 200.000 lei şi 400 chile de orz. Patru cai 

românești prinşi la o căruţă făceau fără mare oboseală 

zilnic 60—70 kilometri. . - 
_ Referitor la iuţeala cailor de postă din țara noastră, 

Maiestatea Sa Regina zice : „ca vântul merge Țarul în ţara 

sa, rusească, dar tot nu așa de iute ca posta româneascăc. 
Acest mijloc de transport a durat până atunci, până când 

“ modificări importante sau făcut în comunicaţiune. . Inven- 

“ţiunea drumurilor de fier și aplicarea lor ca factor impor- 
tant în comunicaţiune au înlocuit postele. Comunicaţiunea 
fiind mai lesnicioasă, nimeni nu s'a mai gândit la calul de 
călărie, sau de postă. Calul ne mai fiind obiectul absolut 
indispensabil, creșterea lui s'a lăsat în părăsire, san in unele 
locuri ea, “a modificat, adaptându-se necesităţilor nouă. 

„__... Astfel se poate explică pentru ce calul românesc, frumos, 
rustic, solid, rămânând tot vechiul cal de călărie, nefiind 

„de loc modificat, n'a mai putut corespunde cerinţelor, prin 
„urmare a degenerat, pentru cuvântul foarte simplu că a 
ajuns un moment când nu se mai simţei atâta nevoie de el. 

Consumaţiunea reclamă produse în stare de a o servi și 
calul românesc, atât de rustic și de solid, indemânatic și 
sigur pe drumurile accidentate, eră calul unui. timp trecut 
ȘI nu mai puteă fi întrebuințat. 

i Astfel se explică, cum o schimbare în comunicaţiune a 
făcut ca animalele cavaline dela noi din ţară, proprii pentru 
călărie, să piarză o parte din favoarea de care se bucurau 
altă dată Şi ca consecință fatală, o parte din meritul lor. 
Consumaţiunea reducându-se din ce în ce, eră natural ca 
producțiunea să se restrângă, şi calitatea, cum se întâmplă 
adesea, a diminuat cu cantitatea. A | 

Văzându-și calul depreciat, locuitorul român l-a lăsat în
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părăsire, în loc de a-l amelioră şi a-l modifică în așa chip, 
incât sii poată corespunde cerinţelor nouă, cerinţe izvorite 

din ușurința în comunicaţiune. 
Dacă locuitorii țerilor române ar fi modificat puţin calul 

lor, dacă l-ar fi adaptat necesităţilor nouă ; dacă în acelaș 
timp, printr” o hrană îmbelșugată i-ar fi mărit talia, de sigur 
că n'ar fi ajuns în halul de degenerare în care se află astăzi 
şi de sigur iarăș că n'am imai aveă nevoie-de străinătate, 
nam mai fila discreția ei, şi sumele de bani ce anual trec 
granița Şi se duc aiurea, ar rămâneă în ţară şi ar contribui 
la mărirea capitalului nostru național. 

Iată ceeace trebuiă să facem şi: cum trebuiă să moditicăm 
calul românesc și să-l adaptăm nevoilor consumaţiunii. 

Pentru a se realiză aceste modificări, nu eră trebuinţă, 
după cum poate sar crede, de nici un amestec cu altă 
rassă ; calul românesc prin el însuș s'ar fi putut moaifică ; 
el atunci nu eră atât de degenerat cum este acum. Sa 
obiectat că aveă o talie mică ; oare pentru a i se mai mări 
puțin talia, eră nevoie să se facă încrucișările cele mai 
nepotrivite ? Eră nevoie să se alerge la cei mai mari re- 
producători, cu o conformaţiune antipodă calului românesc? 
Nu trebuie să uităm că talia. unui animal oarecare este 
subordonată, in afară de alţi factori, și hranei; un animal 
dintro rassă, însă hrănit cu belşug, va aveă de sigur o talie 
mai mare decât un altul, din aceeaș rassă, dar nutrit cu 

--multă sgârcenie. 
Caii arăbeşti, introduși în Europa şi supuși unei alimen- 

taţiuni mai intensive, ne dau cea mai vădită probă ; ; de altfel 
chestiunea aceasta este în deobşte c cunoscută şi nu mai este 
nevoie să insistăm asupra ei. 

Hrănit bine, selecționat, îngrijit la: tinereţe, iată ceeace 
trebuiă să facem şi de sigur că am fi mărit puţin talia ca- 
lului românesc. 

N'am voit sau nu am ştiut să ne folosim de aceste poveţe 
şi am lăsat creşterea calului în cea mai completă, părăsire, 
Astăzi nu adunăm decât ceeace am semănat. 

Iată cum'se poate explică, că' modificările aduse în*: co- 

municaţie au avut ca consecință de a transformă” calul de 

odinioară și a-l adaptă nevoilor ivite. “Calul românesc ne- 

fiind şi el modificat şi neputând corespunde - cerinţelor con- 

sumaţiunii, fatal a , alunecat pe panta decăderii.
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e) A cincea cauză a degenerării calului românesc 

Nesiguranţa locuitorilor români în ţara lor, nesiguranță 
pricinuită din cauza deselor invaziuni musulmane, ne face 
să înţelegem deosebita îngrijire ce se dedeă cailor în acele 
vremuri. În adevăr, graţie voiniciei şi agilităţii unor ase- 
menea animale, bietul român își puteă scăpă și . viaţa și 

“avutul. Strămoșii noştri deși nu erau zootehnicieni cuno- 
scuţi, totuș ştiau bine alege iepele și armăsarii. 

Eminentul economist AURELIAN, întrun studiu asupra 
ameliorării cailor din ţară, studiu publicat în Revista, Șiiin- 

zifică din anul 1890, No. 3, pag. 46, ne glăsueşte astfel: 

„Degenerarea rasselor noastre a început să se simtă mai cu seamă de 
vreo 50 ani, pentr ucă de atunci am și abandonat calea urmată de către 
strămoșii noștri în reproducerea şi creșterea cailor. Străbunii noștri. 
aveau cea mai deosebită băgare de seamă pentru armăsari, cum și pentru 
iepele de prăsilă ; cercetau de aproape calităţile şi defectele armăsarilor 
și iepelor, pentru ca să le poată îndreptă unele prin altele ; ţineau seamă 
chiar de părul reproducătorilor. Când eră vorba să .aducă un armăsar, 
nu-l aduceau din: Rusia sau din Austria, ci căutau să-și procure armăsari 
orientali. Când vedeau la vreun ture vreun armăsar bun, dau pungi cu bani 
şi bacșișuri ca să-l poată dobândi. Dacă mergeau la Constantinopole, mulţi 
dintr” înșii cumpărau armăsari de prăsilă. In cât despre iepe nu aduceau 
din alte” țeri, ci alegeau pe cele mai bune din ţară, sistem logice şi cel mai 

“bun de urmat, Prăsila care ieșea, eră crescută cu cea mai mare îngrijire, 
Scoteau din herghelii toate iepele cari aveau cusururi de conformaţie și 

„ opreau numai pe acelea cari intruneau într'un grad mai superior carac- 
terele rassei. Procedând cu chipul acesta, nu este mirare că au ajuns să 
înzestreze ţara lor cu o rassă de cai căutată de unguri, poloni, danezi și 

turcia, 

Acum, după ce cunoaștem susţinerile lui AURELIAN asupra 
degenerării calului românesc, este bine să ne întrebăm: 
Pentruce străbunii noştri aveau ochii în patru, :când eră 
vorba de producţia calului de călărie? Pentru ce . aduceau 
ei armăsari orientali, fie din Constantinopole, fie de aiurea ? 
Pentrucă necesitatea unui bun cal de călărie eră mult şim- 
ţită,- de vreme ce cu ajutorul său se puteă duce-dintr'un loc 
în altul ; pentrucă atunci când intrau duşmani în ţară, lo- 
cuitorul iși duceă în -creerul munţilor și familia. și avutul, 
„cât mai repede, spre a puteă scăpă de schingiuirile barbare 
ale inimicilor lui. .- 

Producţia calului rustic și solid, pe drumurile atat de
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accidentate, eră legată de însăş existenţa locuitorilor. Ei nu 
se puteau privă de aceste animale, din cauza condiţiunilor 
lor de traiu atât de sbuciumate. Cine nu știe că românul 
numai la auzul năvălirii turcilor în ţară își luă tot ce aveă 
mai de valoare şi se ascundeă pe la: diferitele mănăstiri ce 
se aflau în munţi 1). | 

Iată pentru ce strămoșii noștri erau nevoiţi să aibă. cai: 
atât de buni, atât de vârtoși şi atât de apreciaţi de străi- 
nătate ; iată iarăş pentru ce dădeau atâţia bani spre a cum- 

„pără armăsari buni, și a-i împreună cu iepele cele mai fru- 
moase ce le aveau în ţară. Și dacă ei nu importau decât 
numai armăsari orientali, este că acești armăsari, împreu- 
naţi cu iepele localnice, produceau mai bine decât alţii, din 
alte rasse. 

Când în ţară la noi nesiguranța a dispărut; când româ- 
nul a început să fie mai liniştit și când s'a pus stavilă inva- 
ziunilor inopinate ale musulmanilor, românul n'a mai sim- 
țit aşa de mult trebuinţa calului de călărie. EI și-a îndreptat 
privirea în altă parte şi o indiferenţă, condamnabilă a fost 
de aci încolo călăuza creșterii și producerii calului. Am pă- 
răsit înțeleptele: măsuri ce strămoșii noștri le luau, ne-am 
agăţat în urmă de faptul că talia calului românesc este mică, 
şi prin diferite măsuri nechibzuite am contribuit la degene- 

_rarea și stârpirea vechiului cal românesc. 

Dacă pe lângă aceste cauze principale ale degenerării ca- 

lului românesc mai adăogăm și altele cum: lipsa de stimul, 

lipsa. de debuşeu, concurenţa ce ne-o face vecinătatea, indi- 

ferenţa marilor proprietari, absoluta nepricepere în creșterea 

calului, modul defectuos de arendare, răul sistem al remon- 

tării şi mijloacele insuficiente a îmbunătățirii calului ro- 

mânesc, putem înţelege perfect de bine pentru ce calul 
nostru pământean, atât de slăvit altă dată și care se răsfăță 

pe întinsele păşuni, este astăzi întrun hal'atât de mizerabil. 

, 
  

1) Plânsoarea locuitorilor din mai multe judeţe ale Valahiei către consulul rus, 
spre a cere protecţiunea Rusiei în contra exceselor faptuite de turci. Vezi Uricarul 
an 6, pag. 50.
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Caracterele cailor: din ţară 

Calul rormâneso de origine orientală; rudă de aproape cu 
calul arăbesc, a trebuit să-și modifice puţin din făptura lui 
şi să se adapteze condiţiunilor economice în cari trăieşte, 

Deși caii cari se găsesc în câmpiile și partea muntoasă a 
țerii au aceeş origine, sau mai bine zis, au plecat din aceeaș 
tulpină, cu oarecare excepțiune pentru cei de Ialomiţa, totuș 
intre dânșii se deosibesc prin oarecari caractere cari tre- 
buesc cunoscute. 

Pentru a înlesni descrierea caracterelor cailor românești, 
îi vom împărţi în 4 grupe: 

a) Calul moldovenesc. 
b] Calul de munte. 
c) Calul de Ialomiţa (Bărăgan). 
d) Caii de Dobrogea. 
Dacă în clasificarea noastră nu mai adoptăm și diviziu- 

nea : caii oltenești, muntenești, etc., este că și în munţii 
Olteniei, ca și în acei ai Munteniei sau Moldovei, caii au mai 
aceeuș făptură. Ei sunt cuprinși în clasa cailor de munte. Nu 
adoptăm de asemenea nici clasificaţia făcută de unii autori 
cum: Caii de Vrancea, de Cărbuneşti, de Teșila, de Bisoca, 

„etc., pentrucă nu ni se pare justă, de vreme ce nici la Te- 
şila și nici la Bisoca sau, Cărbuneşti nu se găseau tipuri di- 
ferite de cai, cari să constitue varietăţi. 

Inainte de a ne ocupă cu descrierea caracterelor cailor 
dela noi, este bine să cunoaștem câteva date statistice. 
-După statistica din 1900 erau în ţară 864.746 cai Irnpărțţi 
astfel : 

> 
          

  

                

, JUDETELE: , | MÂNZI. 
5 | ŢI ARMĂSARI| CAI IEPE ŞI MÂNZE TOTAL 

1| Argeş. ., . . .. 1.256 5.441 7.015 1.938 15.650 
9) Bacău, pa... 640 3.727 4.951 1.987 143.305 
3 Botoşani. . ... . 1.008] . 7.994] 8.691 2,519 20.212 
4 Brăila, .. . . 1.945 „99,468 16.068 4.310 44.791 
5| Buzău, , . 1.410 19.331 11.900] * 8.276 98,917 
6| Constanţa .. .., 3.972 20.544 19.993 6.447 30.653 
7| Covurluiu . . 1.0683 7.431 6.831 1.749 41.129 
8 Dâmboviţa î. ... 1.352] 10.972 9.731 2.079 94434 
9] Dolj... . o .. 9.585 34.741 25,428 3.167 67.921 

10 Dorohoi .. .. 1.159 8.067 9.384 3.313 21.953] : 
11] Fălciu... 613 4.063 4,487 1,545 10.708] :
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„_ „ MÂNZI 
E JUDEȚELE ARMĂSARII CAI IEPE [i MÂNZE TOTAL 

19| Gorj... . ... 936] , 3.5175 6.429 9.328 13.268 
13| Ialomţa. . . . e. 3.019 „89.848 85.659 8.003 88.529 
14] laşi. . . . . .. 801 6.231 1.010 9.228 16.270 
15] Ilfov... .. . 3.280 40.587 93.146 54114 79.127 
16| Mehedinţi ... . 1.086 13.175 411.318 3.467 929.046 
17| Muscel ..... 974 1.995 9.294 1.036 5.619 
18| Neamţu. . . 610 5.372 5.519 9495 13.696 
19| Olt... . . 838 6.609 6.959 1.621 46.047 
9u| Prahova ... .. 688 10.972 6.642 1.599 19.901 
921| Putna. . . . .. - 921 * 6.580 5.910 1.857 13.268 
99| R-Sărat. e . . . 1.371 19.621 10.379 2.514 "26.882 
93| Roman .. e. . . 955 6.235 6.651 9.515 16.356 
24| Romanați .. . e. 1.129] ' 17.805 13.673 2.807 36.014 
95| Suceava. . . . 632 3.860 6.861 9.932] . 14.335 
96| Tecuciu. . « . 575 6.114 „5.617 1.891 14.497 
91| Teleorman. . . - 2.418 91.833 17.599 3.376 45.226 
928| Tulcea... . 3.782 14.462 14.521 4.072 36.837 
99| Tutova .. . . 615| 4.063 4.485 1.436] - 10.599 
30| Vastuiu.. . . e. 6271 . .3.032 3.835 1.540 9.034 
311 Vlaşea. . . . .. 41.199 18.639 13.971 2,370 37.279 
32| Vâlcea... - . 1749 4.949 5.014 1.531]. 19.943 

România. .. . - 46.783] 388.383 338.571] * 91.009 864.746 

Moldova , „-. . e 10.274 14.819 80.232 97.137 193.062 

Muntenia .. . . e. 98.755 278.561 293.825 53.053] 584.194 

Dobrogea ... + 1.75% 35.003 34.514 10.219 87.490 

Comparând acest număr de cai cu acela din alte statistici 

vom avea: 

După statistica din anul 
» » 

» » 

» » 

» ? 

» > 

» » 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

> 

n 

» 

1860 1) 
1873 1) 
1884 2) 
1888 ?): 
1890 2) 
18917 2) 
1900 . 

. . 

In anul 1907, statistica făcută de d-l inspector 

G. MaxoLescu, ne dă 807.704 cai. — Ş 

La începutul anului 1914, statistica făcută de d-l medic- 

veterinar lonescu-BRĂILA ne dă 824.744. 

161.073 
391.447 
532.881 
563.144 
594.962 
670.909 
864146 
zootehnic 

__ Aceste două statistici însă nu pot fi luate decât numai ca: 

statistici foarte aproximative. Dela 1900 până astăzi, minis- . 

- terul agriculturii-n'a mai făcut o statistică oficială. 

  

" 1) Aci se cuprind datele pentru Moldova și Muntenia, fără Basarabia, 

” 2) Datele se referă la ţara întreagă, afară de comuna București.
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După aceste statistici se constată, că dela anul 1860 Și 
până astăzi, numărul cailor s'a mărit, insă, cu foarte multă 
probalitate, că înainte de anul 1860 și atunci când ţerile 
române făceau un mare comerţ de cai, numărul lor eră 
mai însemnat. - . 

J udeţele cele mai bogate în cai sunt: 

4) Halomiţă . e a... o. 88.529 
- 9)Ilfov si. e te este e 123127 
3) Dolj. .. . e e e e 167,921. 
4) Constanţa ... . .. . ..:50:653 

» 5) Teleorman . . . . -- . . 49.226 
6) Brăila... nem 4& 191 

Din totalul de S64. 148 c cai, se găseau în anul 1900: 

“Armăsari „i 464788. 
Cai . ec. o i + 888.888. 
lepe. ... e ce e e. . 888571. 
Mânzi Și mânze, ae eee a 191.009. 

"Total . „. 864.746. 

“Dacă comparăra. numărul: cailor. cu acela al hectarelor, 
cum Țara Românească are 13.778.600 hectare, vom avei a-. 

„.. proximativ un cal pentru 16. hectare. 
Raportul la numărul locuitorilor este un cal pentru 8 

locuitori. | 
* 

a) Calul. moldovenese 

“Moldova, Și iai ales partea de nord, a avut în vechime 
„cei mai frumoși cai. In Moldova .se găseau cele mai de: 

„ seamă: herghelii. Și. acum,. cu toată degenerarea cailor no- . 
„_ştri, tot aci se mai găsesc cai buni Și tot aci mai sunt 

| hrghelii frumoase. 
Calul moldovenesc nu este mare „de talie, are. media. 

+ 140—1,45 m. 
In părţile Moldovei: cu “pământ 1 mai fertil, cu “iarbă în 

cantitate mai mare! și unde: calul este mai bine: îngrijit, 
talia se ridică:la 1,50 m.; acolo:unde însă traiul său este 
mizerabil şi unde se pune la muncă prea crud, are în tot= i 
deauna o; talie mai mică de 1, 40 m.) Se 

  

1) Măsurătorile. făcute asupra unui mare număr de cai moldovinești ne-au dat o 
medie de 1,40 m. :



 
 

  
  
 
 

 
 

Fig. 15. — apă moldovenease 

 
 

  
  
 
  
 

„Fig. 15 bis. — Păsărel, armăsar moldovenesc.
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Dacă privim capul calului moldovenesc, putem : deduce 
numai decât originea !ui. Are. ochii mari şi expresivi cu 
o privire inteligentă, urechi mici, mobile și cu vârful 
urechii către partea din lăutru. Profilul capului drept,. 
câteodată însă puţin convex, mai ales în regiunea frunții, 
ceeace probează proveniența lui şi din calul mongol. Nările 
inari, bine deschise, gura mică și cu buzele subţiri. Capul 
însă cam mare, în raport.cu celelalte regiuni ale corpului 
şi mai cu seamă cu gâtul, care este musculos și cam scurt. 
Coama abundentă și într'o singură parte, grebăn nu toc- 
mai bine ieșit, piept desvoltat, ccaste rotunde, spinare puţin 

cam lungă, sapa teşită, coada prinsă bine cu părul lung, 

“port arăbesc. Piele subţire, părul în timpul verii, şi mai 

ales când animalele sunt îngrijite, este mărunt şi subțire, în 

timpul iernii, şi când caii nu sunt bine adăpostiți, este lung. 

Membre cu o lungime proporţională. :uscate şi muscu- 

loase, copitele bune, mici și rezistente, aşă că p'au trebuinţă 

- de potcoavă. Ceeace în adevăr este o calitate la caii din 

acest grup, sunt membrele. Au încheieturi foarte largi şi 

niște tendoane bine desprinse. Rar, foarte rar, se văd oașe 

moarte și mai ales spavanuri la caii moldovenești. 

Deşi au membrele solide, cam păcătuesc insă prin direc- 

ţiunea lor ; au coate de vacă la membrele dinnapoi. Coloarea 

părului este variată, sunt negri, murgi, roibi, vineţi, etc., 

insă coloarea care se-vede mai des este murgă. . 

Adevăratul cal moldovenesc, acel care și-a păstrat întru 

câtva caracterele, are o frumoasă înfățișare, este nobil în 

„expresiunea și în mișcările sale, se aseamănă foarte mult 

cu calul arăbesc. Din nenorocire, am puteă zice din nechib- 

zuinţă, numărul acestor cai este foarte mic; și marea ma- 

„“joritate a cailor din Moldova sunt cam. nepotriviţi lo, făp- 

tură, sunt prea borțoşi din cauza “hranel rele ce o primesc, 

au o spinare-ptea lungă, un: gât prea subţire, o sapă prea 

teșită ; sunt defectoși ca conformațiune. d 

Ori şi care ar fi conformaţiunea lor, bună sau rea, iru- 

“ moasă sau urâtă, toţi sunt ageri, vioi şi de o rezistență sur- 

prinzătoare. Sunt îndurători, se: mulțumesc cu puținul ce . 

li se dă, sau ce găsesc, şi muncesc fără preget din zi până 

în noapte. Acestea sunt calităţi ale calului românesc în ge- 

neral, calități ce sub nici un cuvânt nu trebuesc pierdute. 

Caii moldovenești sunt rezultatul condiţiunilor. de „mediu 

in care trăesc, sunt obișnuiți cu căldurile cele mai mari, 

” i - cc T . 9
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ca şi cu frigul. cel mâi riguros. “Stau cea, mai mare parte a 
anului sub: “cerul liber, sau adăpostiți în nişte primitive 
grajduri, flueraţi din toate părțile de vânt şi cu toate aceastea 
morbiditateă. şi mortalitatea nu este mare. Forţa, vioiciu- 
nea şi rezistenţa de care se bucură sunt rezultatul felului 
vieţii lor. : : 

Printre caii moldoveneşti sunt urii 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 rooldovenesc. este cât se 
poate de rău. Vara, în timpurile bune, când este iarbă, se 
hrănește și el mai bine, dacă pe pășune nu sunt prea multe 
animale. În timpurile de secetă însă, când iarba lipseşte, 
abia mai găsește cu ce să-şi ţie vieața de azi pe mâine. 
Iarna este'un supliciu: pentru acest animal; în multe părți 
nu i se dă: decât numai paie, o mână de. fân, şi acela de 
multe ori stricat și mai de loc grăunţe. | 

: In unele: părţi însă, şi mai ales pe la marii proprietari, 
caii sunt mai bine: răniţi în timpul iernei; așa bunăoară 
la câteva : herghelii din Dorohoiu, Botoșani, lași şi Suceava, 
mânzilor, iepelor și cailor li se dau și grăunțe. Au. inceput 
proprietarii să înţeleagă, că traista 'cu grăunţe face, . 
chestiunea îmbunătăţirii cailor, în adevăr minuni. 

Rassa, 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 ab- 
solută nevoie să fie şi bine. îngrijită și să nu fie pusă la 
“munci grele. Din nenorocire, mulți din proprietari, ca și 
"țăranii, inhamă călușei de 2 ani şi le scot sufletul biciu- 
indu-i, să tragă poveri mari. h Nehrâniţi în deajuns, munciţi - 
peste fre; din. cea mai plăpândă tinereţe, nu este de loc de 
mirare ca talia lor să fie aşa, de mică şi că sunt atât de pi- 
perniciţi. 

Greutatea cailor moldovenești este de 300—400 gr. 
Nu în toate hergheliile din Moldova! se găsesc cai buni. 

La fostele herghelii a lui Stroici din comuna Manoleasa, ju- 
dețul Dorohoiu ; a d-lui Ursianu, comuna Brăteni, judeţul 
Botoşani, şi a moștenitorilor Lascăr, Darabani- Codreni, 
din judeţul Dorohoiu, se găseau cele mai frumoase i lepe mol- 
doveneşti. 

« In aceste herghelii, dar mai ales în acelea ale moșteni- 
N
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torilor V. Lascar şi Stroici, se lucră cu multă stăruință la, 
îmbunătățirea calului moldovenesc, prin ajutorul reprodu- 
cătorului: anglo-arab. | 

Ca şă ne dâm socoteală de fondul şi rezistența calului 
moldovenesc, vom cită exemplul următor: în răsboiul din 
anul 1877—"18, cea mai mare parte din cavaleria noastră 
eră compusă din cai ungureşti și ruseşti și numai câteva 
escadroane aveau cai inoldovenești din Bacău şi Neamţu. 
După afirmaţiunea multor oameni de credinţă, caii moldo- 
venești au rezistat: mai bine la toate neajunsurile acestui 
răsboiu. Mortalitatea cailor ungurești şi rusești a fost pro- 
porțional mult mai mare decât a micilor cai româneşti; 
și deși hrăniţi cât se poate de mizerabil, totuș au făcut toate 
serviciile. | 

Acestea oare nu sunt calități cu cari trebuie să fie în- 
zestrat un cal milităresc? " 
„Caii moldovenești sunt mai puţin expuși diferitelor boale, 

ca cei din Europa occidentală - | Se 

b) Calul de munte 

Sunt câţivă 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 

- Cărbunești, etc., etc. Dela început am prevenit cetitorul, 

făcându-i cunoscut că nu împărtășim de Joc: acest mod de 

a vedeă; dat fiind că cu foarte puține excepțiuni, acelaş tip 

de cal există în toată partea muntoasă a ţerii: Moldova, 

Muntenia, Oltenia. Caii dela Bisoca, Vrancea, Cărbunești, 

Broşteni, etc., etc., nu sunt altceva decât cai de munte, cu 

- tormele lor caracteristice. | 

* Calul de munte, judecat după formele sale, după con- 

formaţie, se aseamănă foarte mult cu . cel moldovenesc, cu 

deosebire că are o talie mai mică. Această asemănare dove- 

dește că au aceeaş origine. Calul moldovenesc ca şi cel de 

munte au plecat din aceeaș tulpină orientală. | 

“Talia cailor de munte, după mai multe măsurători făcute, 

este de 1 m, 25—1 m, 30. Mai îndesaţi ca făptură decât cei 

moldoveneşti. a | 

Capul cu aceleași forme ca ale tipului, din Moldova, cu 

profilul drept, câte odată convex în regiunea frunţii, sau 

“puţin concav în regiunea feţei.
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Ochii cu' acecaş expresiuine inteligentă, cu acelaș foc, ure- 
_chile mici şi foarte mișcătoare, coama abundentă şi  într'o 
parte, gât cam scurt, piept larg, grebăn jos, spinare dreaptă 
şi lingă, “pântece cam mare, sapă scurtă, largă și steșită, 
coada prinsă bine, membre excelente ca soliditate, acelaș 

- defect de. direcţiune ca și la caii moldovenești, coatele de 
vacă mai pronunţate. . 

-Coloarea cea mai răspândită este murgul, câte odată cu 
cate 0 dungă neagră pe șira spinării, dungă de catâr. 

“Calul de. munte deci este un cal mai indesat ca cel mol- 
dovenese şi cu o talie mai mică. Soliditatea picioarelor este 
foarte bine cunoscută. Și cine a făcut escursiuni pe munte, 

” ştie cu câtă precauţiune pășește, și cum pipăe mai întâiu 
- locul unde își așează piciorul. Bi sunt neobosiţi și de o blân- 
deţe extraordinară. Mulţi din caii de munte sunt buestrași 
din naștere. 

“Figura 16 bis reprezintă un armăsar cu numâle Ghincu, ce 
fusese cumpărat din comuna Dumitreşti, judeţul Râmnicu- 
Sărat, pentru institutul zootehnic. Acest armăsar - nu cu- 

noșteă alt mers decât buiestrul și pasul. Produşii săi de ase- 
_menea sunt buiestrași. Armăsarul Ghincu, deși nu mare de 
talie, aveă totuș forme corporale corecte.  - 
In munţii Sucevei pe la: Mălini, Broşteni, etc., caii de 
munte au formele corpului și mai îndesate și se aseamănă 
cu caii. Huţuli din munţii Bucovinei. 

Cei mai buni cai de-munte îi găsim în. districtele : Mus- | 
“cel, la herghelia Baștea dela Rucăr; Putna, la herghelia lui 

Popa. Tafttă'; Bacău, Suceava, Râmnicu-Sărat, etc. 
Inâinte, la - “târgul dela Cărbunești: din judeţul Gorj. se 

găseau cai de munte foarte frumoși ; acum nu mai sunt. . 
Calul de munte este foarte robust şi foarte sobru, are o. 

greutate medie de 300— 3 20 gr. 

e) Calul iatonttean 
Spre a cunoaște bine originea acestui cal, cum şi , carac- 

terele lui, este necesar să știm mai întâiu de unde au venit 
locuitorii, acestui district. Cunoscână : 'aceasta - putem uşor 

. deduce originea-calului ialomiţean. 
Este în deobşte cunoscut că, pe întinsele câmpii ale Bă- 

răganului, veneau Românii din Transilvania cu oi, cai, boi 
spre a le paşte. Pe Bărăgan n pășunile erau bune, flora bogati,



 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 
 
 
 
 

  
  

  
 
 

    
 
 

 
 

    
 
 
 
 

   
   
 
     

  
 
  
 

  
 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

    
   
 
 
 

    
  

  
  

  
 
 

   
 

 
 

Fig. 46. — apă de munte. 

  
   
 

Fig. 16 bis: — Ghincu, armăsar de munte.
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- mâncare destulă. La început locuitorii români din. Tran- 
silvania stăteau cu vitele lor pe Bărăgan numai -o parte a 
anului, mai târziu şi încetul cu încetul, văzând că în Ialo- 

miţa găsesc condițiuni bune de existență, au început să se 

instaleze cu familiile.lor, cu vitele lor, şi au prins a-şi face . 

„gospodăria aci, în loc de.Transilvania. Mocani transilvăneni | 

găsim nu numai în judeţul Ialomiţa, dar și în judeţele: 

Brăila, Constanţa, Tulcea, etc. OO e a a 
Mocanii aveau herghelii mari, unul dintriînşii, anume 

“Țipei, scriă înti”o broșură următoarele: -La leatul 1840 

aveă unul dintre Seceleni, anume Cosmă Purcărea, 800 de - 

iepe de herghelie, cea mui bună rassă şi de 15 pumni de 

- înalţi ; apoi aveă Radul Țiţei herghelie și Paraipan tot ase- . 

“_menea. Niculae Popa Șorici aveă 300 de iepec. Fiul său - 

Sandu Şorici și azi mai are o rassă bună de cai. :„Cel mai 

-bogat între ei eră Niţă Muscalul, care aveă o herghelie de | 

peste 900 de iepe. El și nevastă-sa se rugau seara și dimi- - 

“ meaţa lui Dumnezeu, zicând : O mie, Doamne, o mie. După 

spusa oamenilor n'a ajuns la o mie de iepe, a pierdut her- 

ghelia în scurtă vreme din cauza unei boale:. 

“ Mocanii cu herghelii erau cu sutele, cei mai buni cai însă 

îi avea înainte de anul 1848 Gheorghe Moldoveanu, care 

- ţineă pe moșia Mărculeşti 200—300 capele, şi Cociu dela 

Cocarcea pe moșia lui Hagi Moscu. a 

"Calul ialomiţean nu poate fi altceva decât vechiul cal 

transilvănean, de origine tot orientală, -curcit cu calul un- 

-guresc şi poate şi cu cel rusesc din Basarabia, pentrucă 

mulţi mocani au venit în Ialomiţa, Brăila, etc., din Basa- 

rabia. . - a Sa N 

- Calul ialomiţean este de o talie mai mare ca cel moldo- 

venesc şi de munte, bun şi de șea și de trăsură. | 

Examinând hergheliile din lalomiţa, Dobrogea și Brăila 

“si măsurând mai mulţi cai, am constatat că media taliei 

este de 1,50-—1,50 m. -- . N 

“Intre calul ialorniţean, cel de munte și cel. moldovenesc, 

există ca formă, ca proporțiuni şi ca talie o diferinţă. 

Calul de Ialomiţa se aseamănă mult cu cel unguresc. — 

Capul acestui tip. de cal este cam mare, cărnos. ȘI fălcos. 

"Urechile mai lungi şi mai puţin agere. Ochii nu atât de 

expresivi, fizionomia nu atât de nobilă și atât de mândră 

“ca a calului de munte şi moldovenesc. Profilul capului 

"adesea convex, ceeace denotă influența calului unguresc.
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Formele corporale nu atât de corecte, gâtul prea scurt în. 
raport cu capul, cam cărnos. Grebănul adesea destul de 
pronunţat. Spiharea cam lungă. Piept bun. Sapa nu atât de 
“desvoltată, teşită. Coada prinsă jos şi purtată rău. Infăţișa- 
rea, generală a acestui cal nu este frumoasă. | 

Profesorul Freytag, în importanta sa lucrare „Regatul 
României 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 mun- 
toase şi a colinelor României se disting de cei din câmpia. 
Dunărei iarăş numai prin talia și greutatea lor. Cei dintâi 
sunt de obiceiu ceva mai mici şi mai ușori decât aceștia. 
"Să ne fie îngăduit să nu fim: părtaşii ideilor exprimate de 

fostul profesor de zootehnie dela Universitatea din Halle, ci 
“credem că este o diferență destul de mare între tipul de 

Bărăgan şi cele două descrise mai sus. a 
- Calul ialomiţean are membre. foarte bune, articulaţiuni 
solide, tendoane bune, copite excelente. Ca estetică acest cal 
nu este frumos ; ca. forță, ca rezistenţă, ca sobrietate nu lasă 

* însă nimic de dorit. Sunt buni și de trăsură și de călărie. 
Ca și caii moldovenești, cei din Ialomiţa stau sub cerul 

liber cea mai mare parte din timp. Supuşi tuturor varia- 
țiunilor de temperatură, este firesc ca ei să fie rezistenți - 

„și să poată suportă toate privațiunile. Calul din Ialomiţa 
se întrebuințează și în armată. Veterinarii militari şi mulţi 
ofiţeri au apreciat în deajuns rezistența acestui cal. Mor- 
talitatea ca şi reforma este mult mai mică ca-la remontul 
cumpărat din Ungaria, care, în.treacăt fie zis,: numai re- 
zistent nu este. | i | 
“Deşi ca frumuseţe estetică este mai urât ca cel ungu-  - 

resc, ca rezistenţă îi este cu mult superior. | 
De câtva timp, de când debușeul calului ialomițean a 

început să se mai deschidă, mulţi proprietari de herghelii - - 
fac o mai bună selecțiune printre reproducători și îngrijesc 
mai bine de mânzi. a a 
Greutatea medie a calului ialomiţean este de 400—450 kgr. | 
Vom vedeă mai departe cari sunt cele mai de seamă her- 

„ghelii din Ialomiţa, Brăila și Dobrogea. Din studierea acestor 
, herghelii se va constată că sunt o mulţime de iepe bune de 

prăsilă, dar că ceeace în adevăr lipsește sunt armăsarii de 
soiu, cari, impreunaţi cu iepele din herghelie, .să: dea pro-, 
duși buni.



  

  
    
  

        
Fig. 18. — Cal de Dobrogea.
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4) Caii din Dobrogea, 

Caii din această provincie transdanubiană având o im- 
portanță zootehnică mare, credem. necesar să ne ocupâm 
mai întâiu de condiţiunile de sol, climă, hrană și pe urmă 
de făptura calului din Dobrogea. | - . 

[. Solul Dobrogei. — Pământul acestei provincii a fost bo- 
tezat de mult timp cu denumirea „stepele Dobrogei«, stepe 
cari se credeau că sunt: de aceeaș natură cu câmpiile: din 

sudul Rusiei. O mulțime de autori s'au ocupat cu geologia 
acestei provincii, între cari : Căpitanul englez Spratt, Szabo, 
Von Winke, Mareșalul de Moltke, Ion Ionescu dela Brad, 
Visquenel, Correard, M. R. Danielescu, Sabba Ștefănescu, 
Grigorie Ştefănescu, Toula, Mrazec și Pascu, etc. 

- - Harta geologică a Dobrogei are o înfăţişare foarte va- 

riată, un fond de l6ss pe care stau semănate insule de tere- 

-nurile cele mai diferite, începând dela formaţiuni străvechi. 

şi trecând prin toată seria geologică, până la actualele dune. 

In nici o parte a Europei nu se găseşte un teren care, pe 

o suprafaţă așa de mică, să aibă o varietate mai bogată de 

formaţiuni geologice. ă | 

Dobrogea are aspectul unei peninsule muntoase, prelun- 

„_gită dela sud către nord și strânsă „între Dunăre și Marea 

“Neagră. . i ” 
Dacă ne uităm pe harta geologică vedem că 2] din su- 

- prafaţa Dobrogei este acoperită cu un strat de lâss, care în 

- multe părţi este destul de adânc. Aceste pături de teren 

sunt acoperite cu un strat subțire de pământ negru, analog 

- cernozemului din cvaternarul rusesc. Acest strat de pământ 

negru dă regiunii fertilitatea, sa, caracterul său eminamente 

agricol şi propriu creșterii vitelor. 

Din punctul de privire al productivității pământului, Do- 

brogea o. putem împărţi în : | | 

- 4. Versantul dunărean. Este cel: mai productiv. Plășile - 

Silistra şi Tulcea sunt cele mai bune; Medgidia și Măcinul 

mai puțin bune. | a - 

2. Versantul Mării Negre. Plăşile Mangalia și Constanţa - 

“ot atât de bune ca Medgidia și Măcinul. | 

“In rezumat : un centru slab ca producţiune : plășile Hâr- 

- şova şi Babadag; două extremități foarte productive, însă 

mai bună partea de sud, plasa Silistra, ca cea de nord, 
1
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Tulcea. Intre centru și extremităţi, două zone de o egală 
producţiune. o NE | 
„Nu trebuie însă uitat că sistemul agricol întrebuințat în 
Dobrogea este foarte primitiv, şi că această productivitate 

a pământului incontestabil se va mări, când se vor luă toate 
măsurile trebuitoare unei agriculturi sistematice. Probe 
avem multe. Nici calul din Ardeni, nici calul din stepele 
Donului, nici calul din Nordul Italiei, etc., nu s'a perfec- 
ționat decât atunci când pământul a fost îngrijit şi lucrat 
bine. aa 

Graţie poziţiunii sale geografice, vecinătăţii mării, con- 
stituțiunii geologice variate şi accidentelor topografice ce 
prezintă solul său, Dobrogea are o floră variată și bogată. 

„Flora Dobrogei este analogă cu a Ungariei, a Banatului și 
a Transilvaniei, se aseamănă în unele părţi cu flora Crimeei 
şi Rusiei meridionale. Doctorul Brândză, fostul profesor de 
botanică la universitatea din Bucureşti, împarte Dobrogea 
în 6 regiuni botanice : 

„4. Regiuneu, 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 şi Babadag, ele au cele mai 
frumoase păduri ale Dobrogei. 

2. Regiunea centrală. Această regiune, afară de partea 
» spre malul Dunării, este constituită din stepe întinse, sterile 

şi aride, cu o vegetațiune puţin importantă. 
„> 8. Regiunea maritimă.. Banda îngustă de pământ ce se. 
întinde dealungul Mării "Negre, ' dela Mangalia şi până lu - 
gurile Dunărei, este formată, afară de ţărmul stâncos și 
abrupt dela Constanţa, de nisipurile dunelor, cu o vegeta- 
țiune caracteristică şi bogată. —- 

„4. Regiunea meridională. Relativ puţin feriilă. . 
d Regiunea acvatică. Cuprinde numeroase gârle, bălți, 
mlaştine, ce se întind dealungul braţelor Dunărei. Flora 
este caracteristică localităţilor umede. 

6. Regiunea Deltei Dunărei. Cu o vegetaţiune destul de 
variată și bogată. | 

Pe pământul Dobrogsi, agricultura, deși primitivă cum 
este, s'a putut face în condițiuni destul de bune,. Și în unele 
părți astăzi, graţie inteligenţei omenești, a luat o mare des- voltare, cum probează localităţile : Caramurat, Pervelia, etc. Mai toate speciile agricol& se pot cultivă pe pământul
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Dobrogei. Cât priveşte flora pășunilor sale, mai ales a celor 
„sărate, ea este destul de abundentă și hrănitoare. Graţie 
unei asemenea flore, animalele, mai ales din speța oii, pro- 
gresează foarte mult. 

II. Clima Dobrogei. — Intre clima actuală a Dobrogei şi 
cea din trecut pare a fi mare diferenţă. 

” HERODOT ne spune că în timpul iernii, care ţine opt luni, 
frigul este foarte mare, iar vara, numai de 4 luni, frigul se 
mai domoleşte. 

Pe timpul iernii şi mara îngheaţă, iar boii, din cauza 
frigului, nau coarne. Caii pot suferi rigorile iernii, „pe câtă 
vreme asinii și catârii mor. 

Ovinru în scrierile sale ne zugrăvește cu multă. tristețe 
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 simțit ca oriunde. 

Unicini afirmă că în Dobrogea iernile pot rivaliză cu 
cele dela Moscova, iar verile cu cele din sudul Franţei şi 
Platoul Castiliei. Trecerea dela căldură Ia frig g şi vice-versa 
se face aproape brusc. 

Poziţiunea geografică a Dobrogei are o mare influență 
asupra climei sale. Vecinătatea Mării Negre şi Dunărei în- 
treţin umiditatea, care temperează căldurile verii. şi frigul 
iernii. Primăverile, deși scurte, cum sunt de regulă în Țara 
Românească, cu .toate acestea vegetațiunea atinge gradul 
siiu de desvoltare. Iernile sunt târzii și. de regulă durează 
puţin. Fâneţele sunt bune. Intreţinerea animalelor este fa- 
vorizată de condiţiunile climatului; Aceste imprejurări 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 tractate încheiate între Turcia și 
Austria. - 

Suprafaţa Dobrogei Bind în mare parte descoperită, cli- 
matul său este secetos înăuntru, pe margini, însă, întinsele 
păduri răcoresc clima și o fac mai umedă. 

Dela anul 1859 încoace, observaţiunile climatologice s'au 
făcut cu multă regularitate. In anul 1859, Comisiunea Du- 
năreană organizează la Sulina o stațiune meteorologică. 

s
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Astăzi, în Dobrogea sunt peste 30 de staţiuni. Temperatura 
anuală mijlocie este de 11 grade C. Comparată cu celelalte 

ţeri, Dobrogea ar sta cam pe aceeaș linie izotermă cu nor-. 
dul Japoniei, Corea, Peking, Turkestan, Crimea, Centrul 
Europei, Paris, Centrul Statelor-Unite între Washington și 
St. Francisco. Dobrogea este aşezată pe linia izotermă .. 
21,5 C. a ă 

Dobrogea este partea cea mai puţin favorizată: a Româ- 
niei din punctul de privire-al precipitațiunilor atmosferei, 
căci pe când Oltenia are în mediu 752 mm. cantitate apă; 
Muntenia 616 mm.; Moldova 554 mm., Dobrogea nu are 
decât 508 mm. Natura terenului însă şi gradul destul de 
ridicat al umidității relative a aerului influențează conside- 
rabil asupra fertilității solului. Numărul zilelor de ploaie 
este cuprins între 57—'76. Vântul predominant este Cri- 
vățul. * ” | 
După natura solului, din vegetaţiunea lui spontanee, după 

flora sa analogă cu a Ungariei, Banatului, Transilvaniei, ca 
şi după climatul predominant, avem tot dreptul să susţinem: 
că această țară este foarte propice creşterii în bune condi- 
țiuni a calului de călărie, ușor și vânos. 

După această mică digresiune, să revenim la subiectul 
nostru. În afară de nordul Moldovei, nu există în. Țara 
Românească altă localitate mai prielnică producerii calului 
de călărie ca Dobrogea. 

Nu toți caii din Dobrogea au aceeaș făptură, şi nici nu o 
pot aveă din cauză că originea lor este diferită, cum diferite 
sunt și naționalităţile cari le găsim pe solul dobrogean. În 
Dobrogea sunt: români; turci; tătari veniţi din Crimea, 
Bender și Akerman; ruși; nemți, fostele colonii germane 
aduse în Rusia de Impăratul Alexandru I, venite în urmă 
în Dobrogea; bulgari; greci; găgăuţi, ete “ 

“Fiecare naţionalitate în Dobrogea se îndeletnicește cu o 
anume ocupațiune. Turcii şi tătarii cu creşterea calului. În 
adevăr, cei mai buni cai de călărie și de făptură dobro- 
geană se găsesc in comunele locuite de turci. Bulgarii și 
românii din Transilvania cu creșterea.oilor. Rușii cu pes- 
cuitul, satele lor fiind așezate pe marginea Mării Negre și a 
Dunărei. Nemţii cu o agricultură mai. sistematică şi cu cai 
„mai mari de talie, o 
cai anul 1 297, făcând un studiu zootehnic detaliat al 

gea, am putut să ne dăm socoteală de ma-
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terialul bun ce-l găsim aci. Din acest studiu reiese, că, 
înainte de răsboiul din 1877—1818 se găseau şi mai mulţi 
şi mai buni cai ca acum.. 

Istoria ne spune că poporul get, ca şi poporul scit,erâ 
renumit pentru călărie. Geţii ca şi sciţii trebuiau să fie şi 
buni crescători de cai. Filip, Regele Macedoniei, cumpără 
dela gurile Dunărei 20.000 de iepe alese, pe cari le trimise 
în Macedonia pentru prăsilă. 

DIMITRIE CANTEMIR, care a călătorit deseori. prin Dobro- 
gea, în scrierea sa „Imperiul Otomane, ne spune astlel des- 
pre Dobrogea :. „Țara aceasta produce și cai foarte iuți la 

. fugă, pe cari turcii îi consideră ca cei mai buni după caii 
moldoveneștie. 

PEYSSONEL, consul francez în Crimea, in cartea sa „Des- 
pre comerțul Mirii Negre, din 1762, zice: „Caii din. Do- 

brogea sunt foarte căutaţi, sunt de talie mică și forţi, ca și 

„cei tătărești, însă mai bine făcuţi şi mai gingași:. Aci cu- 

vântul gingaş trebuie luat în sensul că sunt mai frumoși, 
iar nu mai debili. 

. Tot în memoriile sale ne spune, că această provincie este 

renumită pentru rassa ei de cai, mici, buiestrași, foarte sti- 

maţi de turci. 
In trecut, existau și cai în stare e sălbatică în câmpiile dela 

Dunăre şi din Bugeac. 
Calul dobrogean a fost obiectul cântecelor şi baladelor 

populare, astfel : 

| i Voinicul îi ortoman, 
:Pe un cal negru dobroizean, 
Ciuca-i bate botniţa, 
Şi comita chișiţa. 

Coada-i trage pogor verde, 
Şi-i astupă urmele, 
De nu i se văd săritele(). . 

In escursiunea noastră în Dobrogea, ne-am interesat și 

de trecutul calului dobrogean şi am constatat că în vre- 

muri erau o mulţime de “herghelii compuse din cai fru- 

moși, de făptură mai mult arăbească. 

Nu este rău, credem, să cităm câteva exemple: 

In comuna "Techirghiol se găseă o herghelie mare, fru- 

  

.. 4) Din balada „Şarpelez,
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moasă, cu armăsari aduși din Arabia. Produșşii acestei her- 
ghelii aveau o talie mai mare ca. astăzi. 

In comunele : Mahometcea, Nazarcea, Gelingec, Gargalâc, 
Caraharman, Peletlia, Chiorcioşmea, Ivrinez, Rasova, Eni- 
gea, Biul-Biul, etc., erau multe și frumoase herghelii. Ma- 
terialul acestor herghelii il formau iepele și armăsarii ară- 
beşti. In plasa Mangalia mai ales, şi în comunele locuite de 
turci, se găseă cel. mai frumos tip de cal. Vechiul cal do- 
brogean, cu făptura lui arăbească, cu vioiciunea și cu fon- 
dul lui, eră un nepreţuit cal de călărie. Pe acele vremuri, 
fiecare turc, tătar, român, etc., aveă cel puțin 30—40 de 
iepe, cari îi serveau și la reproducție și la treeratul grâ-. 

- nelor. Locuitorii dobrogeni, şi mai ales turcii, puneau mare 
“preţ pe armăsari; mulți din ei cumpărau asemenea repro- 
ducători din Arabia. a 

Din existenţa hergheliilor, cari se găseau înainte în Do- 
brogea, 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, etc., existente, 
„produce cai frumoși și apți pentru călărie. Deși talia acestor 
cai nu eră mare, voinicia și vioiciunea lor însă îi făceau 
foarte căutaţi. 

După ce cunoaștem trecutul calului din Dobrogea, să 
vedem care este starea prezentă. Deşi: prezentul nu se 
poate compară cu trecutul, deși actualul cal dobrogean este 
mult mai degenerat ca cel din trecut, deși răsboiul din 
anul 1877—'78 a distrus cea mai mare parte din' herghe- 
liile dobrogene, cu toate acestea nu e mai puţin adevărat 
că Dobrogea astăzi încă constitue un centru de producţiune 
pentru calul de călărie. Din hergheliile dobrogene s'au re- 
montat cai pentru armată și încă cai buni. In satele locuite 
de turci se mai găsesc și ustăzi urme din acei cai vioi Și 
voinici. Calul dobrogean, propriu zis, sa împuţinat și a de- 
generat pentrucă. astăzi cu condiţiunile de agricultură din 
Dobrogea,. cu lipsa debușeului, cu lipsa totală de îngrijire 
întreținerea lui a ajuns foarte anevoioasă şi nu mai ingădue 
locuitorilor a se mai ocupă cu producerea calului, ă 

Calul dobrogean nu mai este o necesitate absolută, cum „eră altă dată, el nu mai servește astăzi decât foarte rar la treieratul grânelor şi nu mai găsim acum imensele pășuni 
cari erau pe vremuri. Dacă din cauza acestora calul do=- brogean a degenerat și S'a impuţinat, nu însemnează, după
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“cum se afirmă uneori, că condițiunile de mediu, de climă 
nu sunt prielnice creșterii calului. Aceste condițiuni au fost 
„aceleași şi în vechime și cu. toate acestea se produceau cai 
mulți şi foarte buni de călărie. | 

Dacă prin situaţia ei Dobrogea se găseşte pe aceeaș linie 
izotermă cu Japonia, (orea, Pekingul, Centrul Europei, 
Centrul Statelor-Unite, etc. şi dacă condiţiunile meteorolo- 
gice nu sunt așa diferite de ale acestor localităţi, nu vedem . 
pentru ce nu s'ar puteă produce cai de călărie în Dobrogea, . 
când în majoritatea localităţilor așezate pe aceeaș linie izo- 
termă cu Dobrogea se poate foarte bine produce acest cal 
de călărie. Exemplul cel mai tipic ni-l dă Japonia, care de 
câțiva ani se ocupă serios cu producerea calului de călă- 
rie, curcind rassa ei locală cu armăsari anglo-arabi. . -- 

Dacă ne-am încercă să producem în Dobrogea cai mas- 
sivi, de povară, de sigur că nu am reuși, pentru motivul că - 
condiţiunile de mediu s'ar opune şi de sigur în seria gene- 
rațiunilor acești cai de povară își vor reduce talia. Dovada 
o avem cu caii basarabeni introduși în Dobrogea; descen- 
denţa acestor cai are o talie mai mică, însă mai multă vioi- | 
ciune. Cât pentru. producerea cailor de călărie cu o talie. 
cuprinsă între 4 m. 50 —1 m. 55, suntem convinşi că Do- 
brogea se potrivește admirabil, cu atât. mai mult cu cât 
avem și un material, iapa, cât se poate mai bun. Iepele 

din hergheliile Pariano, Athanasof, Moţoi, Erernia Popa, cu 

făptura lor mai mult arăbească, constitue de sigur un bun 
material. | e 

Judeţul Constanţa dispune de un număr aproximativ de 

6.000 iepe bune de prăsilă. N'avem decât să destinăm ar- 
măsari buni, să îngrijim și să hrănim bine produşii, să 
creăm debușee, și atunci vom puteă cu siguranță produce 

cai d& călărie și tracţiune uşoară, de făptură mai mult ară- 

bească şi cu un fond puţin comun. Pentru aceasta însă tre- 

buiesc două forţe unite: Statul şi particularul. . 

Statul a şi început să exercite în Dobrogea oarecare rol 

în chestiunea îmbunătăţirii calului. In anul 1897, sa înfiin- 

ţai la Constanţa un depozit de armăsari. Armăsarii sunt în 

mare parte de rassă anglo-arabă. | 

In anul 1909, s'au răspândit în judeţul Constanţa peste 

120. de armăsari, cari au bătut aproximativ 3.500 de iepe. 

Plecând tot din acest an, s'au înființat 26 staţiuni de montă 

bine organizate. In primăvara anului 1910, numărul armă-
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sarilor din depozitul dela Constanţa a fost de 250, împărţiţi - 
în 80 staţiuni de montă. Personalul conducător al acestor 
stațiuni este relativ bine pregătit. In Dobrogea, Ministerul: 
Agriculturii a. concentrat deocamdată toată activitatea sa 
ipică. De dorit ar fi ca Statul să caute să cumpere armăsari 
anglo-arabi mai mult din ţară, stimulând astfel crescătorul 
de cai. Judeţele din Dobrogea să prevadă fiecare cel puţin 
câte 30.000 lei în bugetele lor anuale. Prin personalul său 

« Statul să-și deă socoteală de toate condiţiunile creșterii ca- 
lului în Dobrogea, să încurajeze înfiinţarea pășunilor artifi- 
ciale, să încurajeze remonta cavaleriei, să mărească prețul 
remontei, să creeze depozite de mânzi. | 

Din aceste multiple atribuţiuni, putem vedei că rolul 
Statului în chestiunea îmbunătăţirii calului dobrogean, este 
și foarte important şi foarte complex. Nu este timpul să ne 
mai gândim, căci ne-a luat și Bulgaria înainte. 

Particularul, proprietar de cai, are un foarte mare rol 
în-chestiunea producerii și creșterii bunului cal de călărie. 
E trebuie să știe că tot secretul îmbunătăţirii animalelor 
constă în hrană. Prin hrană, englezii, oamenii cei mai prac- 
tici din lume, și-au îmbunătăţit toate raesele de animale. 
Filozofia îmbunătăţirii animalelor, ziceă BAUDEMENT, constă 
în arta de a hrăni animalele. Poate Statul să pue la dispo- 
ziţia proprietarilor cei mai de frunte armăsari, chestiunea 
îmbunătățirii cailor nu va face un pas înainte, atât timp 
cât producția acestor armăsari se va hrăni şi întreținea în 
condiţiunile actuale. e 

Proprietarii trebuiesc sfătuiţi prin conferințe populare de 
rolul ce-l joacă o hrană bună asupra ameliorării: animale- 
lor. Este nevoie să se știe odată pentru totdeauna că nu cu 
paie şi fân de calitate rea se pot creşte cai buni Şi voinici. 
Crescătorii de cai trebuie să mai știe că nu este bine să deâ 
la prăsilă toate iepele cu cusururi ereditare, cum nu tre - 
buie puşi caii prea tineri la munci grele. Ei trebuiesc să fie 
pătrunși de faptul, că un cal ca să devie bun şi puternic 
trebuie hrănit și îngrijit cum se cuvine. . a 

După această raică escursiune în domeniul trecutului şi 
prezentului calului din Dobrogea, să vedem acum cari sunt 
caracterele acestui cal. Studiind cu atenţiune caracterele 
ŞI originea cailor: din Dobrogea, îi putem împărți în patru 
tipuri: 

- 1. Calul dobrogean propriu zis.
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„2. Calul basarabean. Se 
3. - »  mocănesc sau transilvănean. .... 
4.»  dobrogeancurcit. | e | Ea 
In clasificarea noastră .nu am voit să deosebim calul do- 

brogean în: Dobrogean turcesc și dobrogean tătărăsc, pen- 
tru motivul că și unul și altul se aseamănă, şi unul şi altul . 
provin din aceeaş tulpină. O. | | | 
-4. Calul dobrogean. Calul dobrogean propriu zis .nu este 

“altul decât vechiul cal turcesc, având aceleași caractere. . 
Talia mică 1m. 30—1 m. 35, capul cu făptură arăbească,: 
profil mai adeseori uşor convex.în regiunea frunţii, influ- 
ența calului turcoman, urechi mici și mobile, gât scurt şi 
gros. Piept, spinare, crupă în general bine proporţionate, 
membre foarte solide, păr abundent. Aceşti cai se găsesc 
mai mult în comunele locuite de turci, ca bunăoară în plasa - 
Mangalia din judeţul Constanţa. Calul dobrogean propriu 
zis este, cu toată talia lui cam mică, un foarte bun cal de 
călărie, neobosit cursier, întocmai ca şi calul arăbesc. Co- 
loarea părului caracteristică calului dobrogean, este vânătă, 
ca şi la calul arab. Caii dobrogeni propriu ziși sunt în stare 
să facă curse de fond pe distanţe foarte mari. | 

" Domnii Doctor de Simonorr şi T. de: Moenoea în impor-. 

tanta lor lucrare »Les races chevalines«, vorbindu-ne despre 

caii chirghizilor, se exprimă în următorii termeni cu privire 

la 'alergările ce fac acești cai: | 

„Dar ceeace este mai important sunt cursele chirghizi- 

lor, cari de obiceiu.au loc la diferitele sărbători. „Distanţele 

ce fac aceşti cai sunt enorme, 27, 39, 53, 64 kilometri 

deodată. Inainte de a începe cursa, se alege juriul, din care 

o parte supraveghează pornirea: cailor, iar alta se duce la 

locul de destinaţiune şi observă ajungerea lor. Chirghizii 

concurenţi. se aşează în linie și la un semnal dat fug cu caii 

lor... . i . 
Autorii mai sus citați ne descriu modul cum. se fac aler- 

gările de cai la chirghizi şi ne fac cunoscut că fiecare chir- 

ghiz care aleargă cu calul său trebuie să ajungă. la destina- . 

țiune, dacă nu vrei să fie pentru totdeauna dezonorat. | 

Dacă ami insistat puţin asupra curselor chirghize, motivul 

este că ele sunt aidoma cu cele dobrogene. La ori şi ce mare 

sărbătoare familiară, cum bunăoară botez, cununie, etc., 

turcii şi tătarii organizează alergări de cai pe-distanțe de 

30—40 kilometri. Celui care ajunge întâiu i se dă un dar a 

RL) 

„3
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cărui valoare este în raport cu bogăţia amfitrionului. Cei 
cari nu pot să facă această cursă sunt pentru mai mult timp 
obiectul distracțiunii celorlalţi. Ceeace e important de văzut 
este modul cum turcii şi tătarii știu să-și antreneze caii 
lor. Ei îi acoperă cu o mulțime de pături, îi. încing peste 

- pântece cu niște colane largi, spre a inăduși şi pierde din 
grăsimea grămădită în corp. Dacă turcii şi tătarii nu cu- 
nosc sistemul englezesc de antrenare, știu însă bine pe cel 
arăbesc şi sunt destul de:meșteri în a-l practică. Ministerul 
"Agriculturii, voind să-și deâ socoteală de fondul calului da- . 
brogean, a instituit. la Constanţa curse de două ori pe an. 
Distanţa pentru cursa mare este de 6.000 metri. Această 
distanţă, de 6.000 metri e făcută aproximativ în 3 minute 
şi 2 secunde, ceeace face mai mult de 12 metri pe secundă, 

"o viteză vertiginoasă pentru un cal cu o talie de 1m. 30 
până la 1m. 35. . 
"Im anul 1899, pe ipodromul dela Iași au alergai pentru 
cursa de 8.000 metri, 3 cai pur sânge englez şi 3 cai dn- 
brege i. Invingătorul acestei curse a fost un cal dobrogean, 

„care a. făcut 8.000 metri în 10 minute, ceeace 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 ci 
Tespiraţiunea nu eră atât de deasă, tendoanele neobosite. 
Aceasta probează că gradul de oboseală eră mult mai mic 
ca la calul de pur sânge englez şi că acest cal dobrogean 
are mult fond. Cât privește fondul. său, locuitorii din: Do- 

" brogea il cunosc şi-l apreciază destul de bine. Ceeace în a- 
devăr lipsește acestor cai este talia. Făptura ca și fondul 

“sunt arăbești. i 
Cei mai buni cai se găsesc în judeţul Constanţa în co- 

munele: Cara-Omer, Gheringec, Tatlageac, etc., în plasa 
Mangalia 1). Din nenorocire numărul lor începe din ce în 
ce să se micșoreze, din pricină că turcii Și tătarii nu se mai 

„ ocupă așa de mult ca altă dată şi că un adevărat debușeu 
pentru asemenea cai nu există. O altă pricină mai poate fi 
și faptul că locuitorii nu mai au absolută nevoie de un ase- 
menea cal. Se | | 
A IN | 

1) Ministerul agriculturii a cumpărat. dela locuitorul Ismail Hagi Omer din co- muna Cara-Omer, cătuna Daulu-itioi, doi armăsari dobrogeni, din cari unul anume Hasan, foarte frumos, face monta la depozitul de armăsari din Constanţa,



145 

Ministerul Agriculturii, voind să stimuleze producţia; ca-- 
lului dobrogean, a înființat la Constanţa un depozit de ar- 
măsari, curse, exaoziţii, etc. Mai departe vom arătă -părerile 
noastre asupra acestor dispoziţiuni. 

2. Calul basarabean !). Soiul: acestor cai se găseşte mai 
ales în comunele locuite de nemţii și. rușii veniţi din .Baza- 
rabia, așa de exemplu în comunele: Cara-Murat, Cobadin, 
Două -Mai, Osman-Facâ, Cogelac, Tali-Verde, Atmagea, etc. 

Calul basarabean nu este autohton Dobrogei, el a fost 
introdus de nemți și ruși. Intre acest tip de cal: și cel do- 
brogean, există foarte mare diferență. . Calul dobrogean 
are o talie de 1 m. 30—41 m. 35, pe când cel basarabean 
14 m. 55—1 m, 60. Calul basarabean are capul mare, profil 
aproape drept, ochi 'mici, urechi cam mari şi cam blegi. 
Piept, ca şi capul pieptului nu așa de desvoltat, 'grebăn a- 
desea suficient ridicat, spinare lungă şi cam înşelată, tip 
mai mult longiliniu. Sapa în general bună, moţ, coamă, 
coadă cu peri abundenţi şi lungi. Membrele sunt mai puţin 
solide ca. ale calului dobrogean şi adesea se văd pe dânsele. 
umflături tari și moi. Articulaţiuni insuficient desvoltate, 
tendoane de asemenea. , ” Ma 

"Calul basarabean este mult mai limfatic. şi mai moale ca 
cel dobrogean. : 

„Atât caii cât şi iepele servesc la munca câmpului. Locui- 
torii nemți aduc din Basarabia armăsari destinaţi repro- 

ducţiunii. Au armăsari comunali și fiecare țăran contribue 
la cumpărarea armăsarului cu o sumă mai mare sau mai 
mică, în raport cu numărul iepelor de prăsilă. Această mă- 
sură, după părerea noastră, este nu se poate mai bună, căci 
cu chipul acesta fiecare comună ar putei avea unul sau 
doi armăsari cari, în adevăr, ar contribui la îmbunătăţirea . 
cailor din acea comună. 5 

O chestiune interesantă, din punctul de privire ştiinţific, 
este dacă caii din tipul basarabean, născuți în Dobrogea, 
ajung sau nu la aceeaș talie, ca și cei aduși din Basarabia. 
Am căutat ca asupra acestei chestiuni să avem cât se poate 
mai multe aprecieri şi mai toți locuitorii ne-au spus, că 
talia cailor basarabeni născuţi în Dobrogea este puţin mai 
mică ca a celora importaţi, însă în schimb ei sunt mai puţin 
limfatici. Chestiunea reducerii taliei nu trebuie să ne sur- 

1) l-am dat această deuurnire pentru că este originar din Basarabia. 

| 10
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prindă; ținână socoteală că în. Dobrogea climatul este mai | 
uscat ca în Basarabia 1); totuş, însă, această uşoară mic- 

şorime a taliei nu trebuie socotită ca un defect, ca o dege- 
nerare. 

Calul basarabean în Dobrogea se întrebuințează la trac- 
ţiune; el poate fi bun şi pentru artilerie. 

3. Calul mocănese: sau transilvănean. — Calul '*mocănesc 
de asemenea nu este autohton Dobrogei..El se găsește mai 
răspândit în comunele locuite de românii din Transilvania 

şi a fost introdus de ei. 
Calul mocănesc din Dobrogea are absolut aceleaşi carac- 

tere ca și cel din Ialomiţa; adică: talie mare, cap cam ber- 
- becat și cam urât; puţin armonici în formele lor, rezistenți. 

Calul mocănesc din Dobrogea constitue un bun remont 
pentru c cavalerie. 

7 
: * , 

se %* 

“Cât priveşte calul dobrogean curcit, adică cel ieşit din îm- 
preunarea acestor trei tipuri, el n'are aproape nici o con- 
formaţiune sau, mai bine zis, esțe foarte defectuos, are un 
cap mare, picioare slabe, pântece desvoltat, piept “strâmt. 
Fiind astfel, se înțelege că un asemenea cal, cu o făptură 
atât de disproporționată, nare nici o importanţă. 

lată în mod concis, însă precis, cari sunt caracterele 
cailor din Țara Românească. Sunt în țară cai bunișori, cum 
sunt și cai răi. Important este să tir cum să-i perfec- 
ționăm. 

Hergheliile cele mai principale ce se găseau 
altă dată și cele de astăzi 

In partea. istorică a calului românesc sa arătat în moâ 
neîndoios că, înainte, fiecare boier, arendaș sau proprietar, 
aveă o herghelie: compusă din animale unele mai mândre, 
ca altele. Creşterea cailor eră una din ocupaţiunile de seamă 
ale agricultorilor români. . - - 

Numărul hergheliilor particulare in Moldova eră mult 
mai mare ca astăzi și calitatea cailor mult superioară. De 

  

1) Mai departe vom stărui mai în detaliu asupra taliei cailor din ţara noastră.
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asemenea în Moldova, şi mai ales în partea de nord, erau 
mult mai multe herghelii ca în Muntenia. 

“ Tipul arăbesc predomină în prăsila acestor herghelii, căci 
reproducătorii masculi erau de făptură arabă. Nimeni nu 
întrebuinţă, ca armăsari de prăsilă, cai de. viţă rusească 
sau austriacă, pentrucă  făptura 'lor nu:se potriveă cu a 
iepelor din herghelie şi pentrucă, neavând făptură asemă- 
nătoare, nu puteau da produşi buni. 

- Proprietarii hergheliilor încrucişau, dacă putem între- 
buinţa aci acest cuvânt, iepele lor cu armăsarul arab sau 
turcesc, pentrucă eră multă asemănare între dânșii şi pen- 
trucă o practică îndelungată le arătase că produșii unor ase- 
menea împreunări sunt.nu se poate mai buni, mai voinici 
şi mai răbdători la muncă. Nici nu voiau'să ştie de alt soiu . 
de cai. - | o. e 
“Una dintre cele mai celebre herghelii, um putea zice cea 
mai celebră herghelie, care se găsea în Dorohoiu,,eră a Prin- 
țului Moruzi, cunoscută nu numai în ţară, dar și în străi- 

- nătate şi mult apreciată, din cauza făpturii arăbeșşti a cailor 
ce o compuneau. Armăsarii din herghelia Moruzi au fost 

răspândiţi pretutindeni şi pretutindeni au servit ca amelio- 
_ratori. . | | 

După informaţiunile pe cari le avem dela Prinţul Dimitrie: 
Moruzi, istoricul acestei herghelii se poate rezumă astfel : 

In anul 1820, herghelia a fost înființată la Svoriştea, 
districtul Dorohoiu, și se compuneă din mai mult de 100 de 

iepe fătătoare de tipul curat moldovenesc și din 4 armăsari 
arabi de o frumuseţe uimitoare, cumpăraţi din Egipt, cu- 

„preţul de 2—3.000 galbeni fiecare. . : a 
In anul 1858, se găseau în herghelia Moruzi mai mult de 

“600 cai şi fiecare cal se. vindea 'cu 200—300 galbeni. Tot 

în acelaş an s'a trimis pe hipodromul dela Iași un cal din 

această herghelie, care la cursa de 4.000 metri a bătut un 

_cal englezesc trimis: anume din Londra pentru această 

cursă. : a : | 
: 14868, herghelia a fost în parte vândută, în parte de- 

cimată de răpciugă, așa că astăzi nimic nu se mai găseşte 

din produșşii acestei faimoase herghelii. - . 

In afară de herghelia lui Moruzi, se mai găseau .în Mol- 

dova și altele, aşă bunăoară hergheliile Ventura și Bră- 

nișteanu, compuse din cai tot cu făptură arăbească și foarte 

focoși. Urme din prăsila acestor herghelii se mai văd şi
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astăzi în Moldova, mai ales în hergheliile Stroici şi Ur- 
seanu. o - | 

Se mai găseau în Moldova multe alte herghelii bune, 
cum: a lui Ghica, Alexandru și Nicolae Mavrocordat, Balș, 
Dumbrăveanu, Epureanu, Simionescu, Suţu, Arghiropulo, 
Iorgu Radu, etc., etc. În cea mai mare parte din aceste her- 
ghelii, tipul care predomină eră cel arab, şi caii erau niște 
neobosiţi fugaci. . e 

In Muntenia, deși nu erau atâtea herghelii ca în Moldova, 
totuş se găseau destule și unele chiar cu cai foarte frumoși; 
aşa bunăoară: herghelia lui. Brâncoveanu, -a Colonelului 
Bibescu, a lui-Rosetti, a Colonelului Brătianu, a lui Hagi 
Moscu 1), a lui Blaremberg, etc., etc. 

„_ Osebit de acestea, fiecare mănăstire aveă, înaintea 'secu- 
larizării, mari şi frumoase herghelii. Cine nu a auzit de re- 
numiții cai dela mănăstirea Neamţului, cai de călărie, ca şi 
de trăsură, și de aceia cari se găseau la Căldărușani ? 

„_ Toate mănăstirile, firă excepție, aveau herghelii, tamas- 
Jâcuri de vite mari și mici. Astăzi totul sa dus și din fru-- 
moasele herghelii, cari se găseau în trecut, n'au mai rămas 
aproape nimic. 

_-. Hergheliile principale din țară 

„La noi în țară se mai găsesc şi astăzi herghelii, insă mai 
puţin numeroase și de o calitate inferioară. 

Nu avem intenţiunea de a le descrie pe toate. Vom spune 
însă câteva cuvinte asupra celor mai principale: . | 

]. Herghelia Cantacuzino- Pașcani, din comuna Baia, ju- 
dețul Suceava, cu un număr de 60—65 iepe de prăsilă, pro- 
venite din curcirea rassei locale cu rassa bucovineană. Pro- 
dușii acestei herghelii au o talie de 1 m. 50—1 m. 35. Her- 
ghelia s'a înfiinţat în anul 1889.. Primele iepe proveneau . 
din hergheliile Ghica Bragadiru şi Șuţu. Făptura acestor 
iepe eră curat moldovenească. S'au mai introdus în urmă Și 
iepe bucovinene. 

La început s'au întrebuințat şi armăsari din Bucovina. 
In anul 1898, sau introdus în herghelie armăsari perşeroni 

    

:) Colonelul Pandrat făccă remont rată si di -«helia ] | a pentru "mat: Ş . . de pe Bărăgan. ta p a armată şi din her ghelia lui Hagi Moscu
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de tipul mic şi s'au impreunat cu iepele existente. Scopul 
introducerii acestui tip de cal a fost ca, prin curcire, să se 
poată obține cai buni şi pentru munca câmpului și pentru 
„tracțiuni mai grele. In diferite ocaziuni am putut vedei 
produşii hergheliei Pașcani şi am constatat că sunt foarte 
bine reuşiţi. Proprietarul, unul dintre cei mai buni agri- 
cultori și crescători de cai din ţură, conduce herghelia după - 
toate regulele zootehnice. 

Herghelia Cantacuzino-Pașcani se poate socoti printre 
cele dintâi în ţara noastră. Statul cumpără anual mai mulți 
armăsari pentru prăsilă. | 

2. In județul Dolj, pe domeniul Coroanei Segarcea, admi- 
nistrația domeniului a înfiinţat în anul 1901 o herghelie 
care numără astăzi aproape 200 de capete. 

Matca hergheliei o formează iepe: ungurești, arabe, anglo- 
arabe și de povară. Armăsarii sunt: englezi, arabi, nonius, 
ghidran. In anul 1915 Ministerul Agriculturii a dat armă- 
sarul S-t Bel pentru montă. 

La herghelia domeniului Coroanei sunt cele mai sistema- 
lice şi mai igienice instalațiuni, asemănătoare cu cele din 
Ungaria. Produșii sunt selecționați şi bine îngrijiţi. Admi- 
nistratorul domeniului Segarcea, om harnic și priceput, 
pune multă pasiune ca herghelia din an în an să se perfec- 
ţioneze. Grupurile sunt separate pe rasse și etăți. | 

Scopul acestei herghelii este în primul rând de a imbu- 
nătăți calul țărănesc, de a produce cai de lux, pentru călă- 

- rie: și trăsură, precum şi de a produce calul trebuitor 
muncilor agricole. 

Modul cum -este îndrumată herghelia, selecțiunea ce se 

face, modul cum se hrănesc caii,: sacrificiile ce se fac, pa- 

siunea ce se pune, ne indrituesc să socotim această, herghe- 

lie ca cea:dintâiu din Ţara Românească. Suntem convinşi, 

că întrun viitor apropiat, herghelia dela Segarcea va da cele 

mai bune roade şi va aveă cea mai mare influență asupra 

imbunătăţirii calului țărănesc. statul cumpără armăsari de 

“prăsilă. A i | 
3. Herghelia fraților Seceleni din comuna Mărculești, se 

"poate considerâ.ca una din cele mai bune herghelii din Țara 

"Românească. a o 
Deşi herghelie veche, a fost însă reorganizată în anul 

1898, când sau cumpărat și adus din Rusia, o sută de icpe 

de Don. Herghelia se compune din: iepe de Don și iepe ro-.
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mânești depe Bărăgan,;alese din hergheliile.: Niculae Sandu 
Popa, Ștefan Moldoveanu, Sulică și Radu Ionescu. - 

Armăsarii sunt de viță engleză şi anglo-arabă daţi de 
- Ministerul Agriculturii. RE | 
„În timpul verii, herghelia se ţine la pășune, iarna în graj- 
duri. Produșşii 1] sânge englez și jumătate sânge anglo-arab 
sunt în mare parte bine conformațţi, viguroși și rustici, cu 

“toate că talia lor nu este așa de mare. Scopul înfiinţării 
acestei herghelii a fost producerea-calului de călărie și de 
tracțiune ușoară,. a acelui cal cu.o făptură mai frumoasă, 
mai elegant, care să se poată vinde pe un preţ mai mare. 

In anul 1909, din herghelia -Seceleanu, Statul a cumpă- 
rat '50 cai pentru remontă. Ministerul Agriculturii de ase- 
menea cumpără aproape anual armăsăruşi pentru depozi- 
tele sale. . . e a 

Indrumarea acestei herghelii o credem foarte bună, căci . 
materialul iapă este bine ales și bine conformat. Proprietarii - 
nu s'au dat înlături dela nici un sacrificiu. 

Dacă selecţiunea și hrana tineretului ar fi mai bună, de- 
sigur că herghelia fraţilor Seceleni ar da rezultate mai bune. 
„4. Herghelia lui Nicolae Sandu Popa din comuna Cegani, 
„este compusă din 80 iepe de rassă românească, tip mocă- 
nesc. Armăsarii sunt de rassă engleză și anglo-arabă.. 

Istoricul acestei herghelii, după cum d-l Nicolae. Sandu 
“Popa ni l-a făcut cunoscut, se poate rezumă astfel : e 
„„ Herghelia datează mai bine de 120 ani și s'a format din 
jepe mocăneşti curcite cu armăsari din Basarabia. Reprodu- 
cătorii masculi de făptură basarabeană au fost întrebuinţaţi 
la herghelie până mai acum câţiva ani, câud s'au introdus 
reproducătorii anglo-arabi și englezi. Herghelia lui Nicolae 
Sandu Popa se poate socoti ca una din cele mai bune şi din 
cele mai mari herghelii din Ialomiţa. Ni s'a afirmat că 
înainte produșii acestei herghelii se trimeteau în mâăre nu- 
măr în Austro-Ungaria. e 

In timpul verii, iepele şi produșii lor sunt ţinuţi la pă- 
şune, iarna sunt hrăniţi cu paie și fân. Tineretului nu i se! 
dă grăunțe până când se începe dresarea. - 

Gaii produşi în această herghelie sunt voinici, au talia 
reglementară, sunt rezistenți. Proprietarul vinde produșii' 
hergheliei și armatei, cu prețul de 500 lei bucata. Comisiu- 
nea. de remontă găsește că aceşti cai au capul cam mare, 
fără însă 'să ţie socoteală că, picioarele lor sunt de oţel. Din
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această herghelie s'ar puteă vinde anual până la 50 de cai. 
Dacă proprietarul ar şti să prepare şi să prezinte mai bine 
caii pentru vânzare, ar face: de sigur afaceri mai rentabile. 

5. Herghelia Albatros a .d-lui Alexandru Marghiloman, 
judeţul Duzău, este situată într'un măreț parc din împre= 
jurimile. orașului Buzău. D-l Al. Marghiloman, mare pro- 
prietar, amator și iscusit cunoscător de cai, se ocupă de: 
mult timp cu creșterea calului de pur sânge englez destinat” 
„curselor. | 3 

Grajdurile boxe unde sunt adăpostiţi caii pot fi luate. ca 
model, atât din punctul de privire al dispozițiunii, cât și din 
al curăţeniei. Sunt padokuri pentru fiecare iapă fătătoare, 
cum de asemenea sunt boxe pentru caii cari se antrenează. 

La herghelia Albatros mai există o boxă numită »Mater- 
nitatea:, un fel de spital, unde iepele pline, cu 2—3 zile : 
inainte de a fătă, sunt aduse spre a se puteă observă mai 
bine. In această mâternitate, iepele se țin câteva zile după 
ce fată, şi în urmă sunt duse în boxele și paddokurile res- 
pective. . . 

Numirea de Albatros, dată hergheliei, provine dela nu- 

mele unui celebru armăsar de pur sânge englez. . 

In această herghelie se găsesc aproximativ 20 iepe de 

prăsilă de rassă englezească și de viţă foarte nobilă. 

Printre armăsarii cumpăraţi din Franța, Sledge, din 

Bruce, dela depozitul de armăsari dela Pin, se poate cită ca 

unul din cei mai buni de pur sânge englez, mai stofat, mai 

plin şi nu atât de dolicomorf în formele lui... 

Printre iepele hergheliei se găseau unele de origină foarte 

nobilă, cum: Sagrace, Lavigie, Polenta, Elise, Mortadela. 

Proprietarul, deși are armăsarii trebuitori acestor iepe 

fătătoare, totuș trimite în străinătate unele din ele spre a fi 

bătute de cei mai celebri armăsari. de pur sânge englez. 

Toate acestea probează că proprietarul hergheliei Alba- 

tros nu ţine nici o socoteală de bani, când este vorba să ob- 

ție produși reuşiţi. a a 

Mânzii și mânzele, produși în herghelie, în mare parte 

foarte frumoși, sunt destinaţi. unii pentru curse, iar alții 

pentru vânzare. D-l Marghiloman a vândut Statului armă- 

sari şi iepe de prăsilă. DE 
Ca herghelie de pur sânge englez, precum și ca îngrijiri | 

date produșilor şi iepelor, pepiniera Albatros poate să riva- 

lizeze cu cele mai bune din străinătate. - e
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6. Herghelia Şuţu, din comuna Slobozia, județul R.- Sărat. 

Istoricul acestei herghelii, aşa cum ni l-a făcut cunoscut 

însuș proprietarul, este următorul : herghelia. datează de 25 
ani și provine în mare parte din iepele aduse din herghelia 
lui Iorgu Radu dela Bârlad. : 

Primul armăsar care a făcut monta hergheliei s'a numit 
“Sultan, de origine arabă și de o făptură, se zice, foarte îru- 
“moasă. Mai în urmă, s'au introdus armăsari din Ungaria şi 
Don. Făcându-se alegerea produșilor mai mult în spre 
făptura ungurească, s'au obținut animale cari se asemănau 
mai mult cu tinul unguresc. | 

Efectivul hergheliei este de 12 armăsari, 61 iepe de pră- 
silă, 16 armăsărușşi de 2 ani, 25 mânzi și mânze, etc., în - 
total cam 160—1'70 capete. Caii din herghelia Suţu sunt 

* bine conformaţi și au o talie medie de 1 m. 45 —1 m. 55. 
Proprietarul, unul dintre inteligenţii crescători, îngrijește 

bine de animale și le hrăneşte în mod sistematic. lepele, ar- 
măsarii, ca şi produșşii,.stau vara în timpul zilei la păşune ; 
noaptea, ca şi iarna, sunt adăpostiţi în grajduri bine con- 
struite. 

Scopul ce se urmăreşte cu această herghelie este obține- 
rea calului de călărie cu un debușeu atât de asigurat pen- 
tru armată și pentru particulari. Se dau pentru monta 
publică anual 10—20 armăsari de prăsilă. 

7. Herghelia lui V.: Maltezeanu, din județul Ialomiţa, co- 
muna.. Stelnica. Compusă din 50 iepe ialomiţene şi ungurești, 
cu 2 armăsari englezi. Herghelia datează din anul 1903 și 
este foarte bine întreținută. Proprietarul, iubitor de cai, ÎȘI 
dă toate silințele ca această instituţiunesă dea cele mai bune 
roade. | | | | 

In ultimul timp ni s'a comunicat că herghelia a fost mu- 
tată în Moldova. 

8. Herghelia fraţilor Moţoi, din judeţul Constanţa. Fraţii 
Moţoi, români din Transilvania, după ce se stabiliseră mai - 
întâi în Basarabia, au trecut, după răsboiul din 1877-—7$, 
în Dobrogea, comuna Taș-Punar (Taş = piatră, Punar = puț) 
cătunul Chior-cișmea, plasa Medgidia. , 

Herghelia datează de 40 ani, produșii sunt ieșiți din iepe 
transilvănene curcite cu basarabene. | 

Caii obţinuţi in”această herghelie au o talie de 1 m.55 
până la 1. m 60. Ei satisfac exigenţele taliei cerută de ar- | 
mată. Formele corporale ale acestor produşi nu sunt atât de.
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frumoase. Cap cam mare, cam berbecat. Exceptând insă 
aceste ușoare defecte de estetic, caii hergheliei Moţoi sunt. 
robușşti, rezistenți. a SI 

Proprietarii hergheliei au început. să aleagă mai bine - 
iepele și au înlocuit armăsarii ungurești prin anglo-arabi. 

In herghelie se găsesc mai mult de 100 iepe fătătoare. 
Iepele ca și: produșii sunt ţinuţi în cea mai mare parte a 
anului în plin aer, supuși tuturor intemperiilor, fapt care. 
explică robusticitatea şi sobrietatea lor. Si 

Caii ţinuţi în herghelia fraților Moţoi sunt cumpăraţi şi 
de Stat şi de particulari pe preţul de 400—500 lei bucata. 
Se dau mai mult la călăraşii cu schimbul. 

9. Herghelia Pariano, din comuna Hasancea, judeţul Con- 
stanța, sar putea consideră ca una din cele mai bune her- 
ghelii ale Constanţei. | 

„_ Proprietarul acestei herghelii, om inteligent, absolvent al 
institutului agricol dela Gembloux; a adunat iepe din ade- 
văratul tip dobrogean și spre a mări talia produșilor, .. 
le-a curcit cu armăsari englezi şi anglo-arabi. Reproducă- 

torii englezi se asemănau prin formele lor mai mult cu făp- 

tura arăbească. Produsul unor asemenea inteligente curciri 
nu a putut fi decât bun. - a | 

Produşii hergheliei Pariano, la expoziţiile din Constanţa, 

ca şi la alergările de cai din această localitate, au obţinut 

totdeauna cele dintâi premii. Aa E 

Caii hergheliei sunt apți şi pentru călărie şi pentru tră- 

sură. Ei se vând pe preţul de 500—800 lei bucata. Mai 

mult stimul din partea Statului n'ar strică, Herghelia în ul= 

' timul timp a suferit mult din cauza durinei. a 

10.. Herghelia Mavrocordat, din comuna Dăngeni, judetul 

Botoșani, este înfiinţată în anul 1897 și are ca matcă 

iepe din tipul românesc şi unguresc. Armăsarii au fost: 

Pluto, rassă lipițană; Seraky, jumătate sânge arab; King- 

Nutwood, de rassă americană ȘI anglo-arabi. 

Proprietarul, un foarte bun gospodar și un profund cu- 

noscător în ale calului, îngrijește și își întreţine bine herghe- 

lia. Produşii acestei herghelii în mare parte sunt armonici.. 

- Scopul ce se urmăreşte cu această instituțiune ipică este 

producerea cailor destinaţi vânzării, fie pentru armată, fie 

pentru particulari. | o a 

“În rezumat, herghelia. Mavrocordat este bine îndrumată și. 

bine îngrijită.
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44. Herghelia Fraţilor. Goilav, din comuna Ringhileșii, ju- 
__ <deţul Botoșani, înfiinţată în anul 1878 cu un număr de 65 
_iepe de prăsilă, provenite din împreunarea tipului moldove- . 
nesc cu cel bucovinean. Herghelia a avut la început 2 ar-: 
măsari: El-Bedavy, jumătate sânge arab, şi Pluto, rassă li- 
piţană ; mai târziu a avut ca armăsar de prăsilă pe Nuase, 
pur sânge englez. - | a 

Caii din această herghelie au o talie de 1m. 50—1 m. 55 
şi deși conformaţia lor nu este atât de armonică, totuș, dată 
fiind talia şi sobrietatea acestor animale, se pot întrebuinţă 
-cu folos şi la tracţiune, ca și la călărie. . 

De vreo 4—5 ani, proprietarul hergheliei alegând cu mai 
nultă grije iepele de prăsilă, având și armăsari dela Stat, 

_produşii sunt mai regulaţi ca forme. Scopul urmărit este 
-obţinerea calului necesar cavaleriei. 

12. Herghelia Alexandrescu, din comuna Gurandu, județul . 
Boloșani, este compusă din 10 iepe fătătoare și armăsari 

.. anglo-arabi şi ardenezi. . Ş | 
În județul Botoșani se mai găsesc şi alte mici herghelii 

fără nici o importanţă. e 
13. Herghelia lui: Penciu Atanasof, din cătuna Muahomed- 

cea, comuna Hasancea, județul Constanţa, cu 40 iepe fătă- 
toare, de tip dobrogean. Talia iepelor și a produșilor este de 
1m. 40—1 m. 45, au cap frumos, picioare bune, copită so- 
lidă, făptura calului arăbesc. Proprietarul hergheliei a avut 

„înainte un armăsar arab, ceeace ne explică asemănarea ie- 
pelor sale cu tipul arab. Herghelia Penciu Atanasof poate fi 
considerată ca o bună herghelie și, dacă iepele sale s'ar îm- 
preună cu un armăsar anglo-arab, bine selecționat, de sigur 
că produșii vor fi şi mai mari de talie și mai frumoși. 
„In aceeaș cătună se mai găsește și herghelia lui Ivan Pen- 

ciof cu 20 iepe de prăsilă, în aceleaşi condițiuni de confor- . 
nație ca şi ale lui Penciu Atanasof. 

14. Herghelia G. Solacolu, din comuna Biul- Biul, judeţul 
Constanţa, cu 20 iepe fătătoare, făptură dobrogeană curcită 
cu ungurească, Armăsar anglo-arab. Produșşii hergheliei sunt 
„mărişori de talie, focoşi și bine conformaţi. | | 
„145. Herghelia A. Solacolu, din comuna Murfatlar, județul 
Constanţa, compusă din iepe de jumătate sânge. Proprieta- 
rul se ocupă mai mult cu producerea cailor destinaţi trac- 

„ unii. În acest scop, Statul îi acordă anual un armăsar din 
Tassă ardeneză. 

|
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16. Herghelia Văsescu, din comuna Coţuşca, judeţul „Do- 
rohoiu, cu 25—30 iepe de prăsilă. Făptură mai mult anglo- . 
arabă, bune de călărie, talia 1m. 50—41 m. 55, o bună parte 
din produşi sunt bine conformaţi. 

171. Herghelia A. Pilat, din cătuna Hănești, pendinte de 
comuna Sârbi, compusă din iepe şi armăsari troteur-ameri— 
cani şi pur sânge englez. Proprietarul urmărește producerea 
calului destinat curselor. | 

18. Herghelia Miclescu, comuna Stolniceni, judeţul Su- 
ceava, cu un efectiv dela 20—30 iepe fătătoare, provenite 
din tipurile: moldovenesc, unguresc, huţan. Armăsarii en- 
glezi Dalipan și Ricando au făcut monta acestor iepe. | 

Totalitatea produșilor hergheliei Miclescu întrunește con- 
diţiuni foarte bune din punctul de privire al conformaţiunii 
şi la expoziţiile agricole dela, Iaşi și București au dat dovada 
calităţii şi fondului lor. | | 

Caii proveniţi din asociâțiunea: acestor tipuri au un mers 
frumos, sunt buni și pentru șea şi pentru trăsură, bine con= 
formaţi, au o talie de 1m. 55, se aseamănă până la oare- 
care punct cu hunterul. 

D-l Miclescu, priceput în chestiuni de creșterea cailor, 
desface produsul hergheliei lui şi la ofiţeri ca şi la 'particu- 
lari. Statul a cumpărat armăsarii de prăsilă din herghelia: 
Miclescu. Si a _ 

49. Herghelia domeniului regal Broşteni, compusă din 
15—20 iepe de prăsilă, făptură de munte. In herghelie sunt . 
armăsari anglo-arabi cumpăraţi din Bucovina în anul 1905. 
Această herghelie aveă înainte mai multe iepe și un armă- 
sar arab. : o A , a , 

20. Herghelia dela Drăgușeni, a societăţii » Dacia“, cOM- - 
pusă din 30 iepe ungurești, armăsar dela Stat. Herghelia: 

fiind de curând înfințată, nu se poate ști până acum rezul- 

tatul, Herghelia Al. Săulescu, moșia Cozia, judeţul Fălciu, "cu iepe de jumătate sânge și cu armăsari daţi de Mnisterul 
Agriculturii. Se întrebuințează armăsari arabi și armăsari de 
povară, o parte din iepele de prăsilă sunt de origină de Don. 

Pot ca herghelii mai mici, mai găsim în țară următoarele: 
. Herghelia lui Pană, din Brăila; Herghelia lui Sasu, jude- 

țul Constanţa; Herghelia lui Niţă Coman, judeţul Constanţa;
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Herghelia lui Paraipan, judeţul Constanţa; Herghelia lui 
Gheorghe Popa, judeţul Constanţa; Herghelia lui Radu ]o- 
nescu, judeţul Ialomiţa; Herghelia lui Moldoveanu, judeţul 
Ialomiţa ; Herghelia lui Sulică, judeţul Ialomiţa; Herghelia 
d-nei Eliza Zarifopol, judeţul Iaşi; Herghelia lui Cantacu- 
zino-Pașcani, judeţul Roman ; Herghelia lui I. Zarifopol, ju- 
deţul Roman; Herghelia lui Lupescu, judeţul Râmnicu-Să- 
rat; Herghelia lui Golescu, din județul Teleorman, etc., etc. 

Comentarii asupra hergheliilor existente 

Cunoscând lipsa aproape completă a cailor buni în ţară, 
este firesc să ne întrebăm: care este cauza ? Cercetând cu 
amănunţime motivul, îl:vom găsi în reaua conducere a her- 
gheliilor particulare și în indiferența proprietarilor lor.. 

O herghelie, fie ea a Statului, fie particulară, ca să poată 
da roade bune, trebuie să satisfacă mai multe deziderate. 
Cele mai însemnate din aceste deziderate sunt următoarele: 

1. Iepele de prăsilă, ca și armăsarii de reproducție, tre- 
buie să fie continuu alese şi lipsite de ori şi ce viţiu de con- 
formaţie sau boală ereditară. Acest principiu zootehnic să- 
„nâtos este aproape necunoscut de proprietarii hergheliilor. 
Că se practică selecțiunea ici colea de câte un proprietar 
mai știutor și mai sârguitor, nu înseamnă. mare lucru. 
Mulţi, foarte mulți din ei, nu se interesează de loc de o ase- 
menea alegere, şi din știință sau neștiință lasă ca totul să 
"meargă la voia întâmplării. In asemenea caz, de sigur, pro- 
dușii nu pot fi cum trebuie și, de sigur iarăș, că debușeul 
produșilor hergheliilor nu poate fi asigurat. Astăzi cumpă- 
rătorul este exigent, și vânzătorul inteligent trebuie să facă 
totul pentru a satisface exigenţele cumpărătorului. Numai. 
astfel putem merge înainte și numai astfel capitalul anga-: 
Jat în cai poate fi rentabil. - 

La hergheliile particulare din Ungaria, în fiecare primă- 
vară se face cea mai minuțioasă alegere ă iepelor de.prăsilă, 
ca ȘI a armăsarilor de reproducție. Tot ce este defectuos, ce 
nu corespunde unui scop urmărit, se elimină din herghelie ; 

aceeaș alegere se. face şi la produși. De aceea hergheliile din 
Ungaria din an în an se perfecţionează, pentrucă din an în 
an matca este mai bună. 

Unii proprietari dela noi din țară aleg numai armăsari 
de prăsilă, crezând că un armăsar bun -dă naștere produ-
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şilor bine conformaţi chiar în cazul când se împreună cu 
iepe defectuoase. Aceasta este o greşeală științifică neper- 
misă, greşeală care s'a comis altă dată și în alte ţeri. Dacă 
S'ar adeveri că la procrearea unei nouă ființe numai mas- 
culul joacă rol, nimic mai logic decât.să alegem numai ar- 
"“măsarul; cum însă se știe pozitiv că fiinţa procreată moște- 
nește caractere, ca și defecte, dela amândoi reproducătorii, 
că va moșteni mai multe dela acela a cărui putere de trans- 
mitere este mai mare, și cum nu în totdeauna armăsarul 
predomină în transmiterea caracterelor, este mai mult decât 
firesc, ca să alegem cu aceeaş băgare de seamă și armăsarul 
şi iapa, căci numai atunci vom aveă mai mulţi produși 
buni. De acest învățământ zootehnic ar trebui să se con- 
vingă proprietarii hergheliilor din ţară, altfel este un non- 
sens şi se lucrează în totdeauna greșit. A ţinea intro her- 
ghelie iepe defectuoase, așa cum am văzut în multe her- 
ghelii din țară, insemnează a face cheltueli zadarnice, în- 
semnează a fi în totdeauna într'o stare primitivă. Aceste 
herghelii primitive nu pot să renteze, pentrucă marfa pro- 
dusă este în condițiuni foarte inferioare. 
Am avut ocaziunea să vorbim mai cu toți proprietarii 

„hergheliilor din ţară și mai toți ne-au spus acelaș “lucru: 
„nu mai merge, nu mai putem țineă herghelii, facem chel- 
tueli mari și n'avem nici un profit; nici Statul, nici parti- 
cularul nu ne cumpără caii, sau dacă ne cumpără, ne dau 

preţuri derizorii«. Acesta este răspunsul mai tuturor pro- 

prietarilor de herghelii. Dacă îi intrebi însă, ales-au iepele 

şi armăsarii aşa cum trebuie, aşa cum se face şi aiurea ?, 

dau din umeri ca şi cum acest lucru par aveă nici o im- 

portanță ! Mulţi din ei se mulțumesc să aibă în herghelie 

iepe cât mai multe, c?or fi bune de prăsilă, c'or fi rele, puțin 

interesează, să fie multe. Pare că numărul ar fi singurul 

punct important în chestiunea rentabilității acestor her- 

ghelii. | PI E RE 
Ni star puteă obiectă că, deși sunt unii din proprietari, 

cari ar dori să facă anual o alegere a iepelor și armăsarilor 
din herghelie, neavând insă cunoștințele necesare unei bune 
şi pricepute alegeri, ar „puteă să oprească la prăsilă animale 

atinse de oarecari viţii ereditare. Răspunsul acestei obiec- 

iuni este foarte simplu. Mai întâiu se știe că un om, care 

o serie de ani s'a ocupat cu creșterea cailor, va putea alege; 
al doilea, în cazul cel mai. rău, atunci când proprietarul



158 

  

. 

. hergheliei nu se pricepe de loc să facă selecționarea, are la 

dispoziţia sa pe medicul veterinar al judeţului, care dator 

este să dea toate sfaturile în chestiunea creșterii cailor. Este 

absolut greşită ideea, că medicul veterinar este numai un 

agent al salubrității publice; Lui îi încumbă studiul multor 

chestiuni de ordine economică. El este şi trebuie să fie un” 

factor important în studiul îmbunătăţirii animalelor: 

Concluzia logică a acestui prim deziderat este : În fiecare 

herghelie particulară. şi în fiecare an să se aleagă cu cea 

“mai mare băgare de seamă iepele, armăsarii și produșii. Să 

se oprească numai ce este bun şi să se vândă tot ce nu poale 
fi util scopului propus. Continuându-se în acest fel o serie 
de mai mulți ani, cu siguranţă că herghelia se va îmbu- 

nătăți și produşii vor fi din ce în ce mai armonici. Statul 

este dator să încurajeze prin ori şi ce mijloc pe crescăto- 
rul care selecționează herghelia lui. 

2. Produșii unei herghelii, ca să se poată bine desvoltă, 
casă ajungă la o talie mai mare, ca să fie vânjoşi, trebuie 
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 ireproșabili, ca conformaţiune, ar fi armăsarii și 
iepele, din momentul ce produșii nu se vor hrăni cum tre- .: 
buie, ei nu se vor desvoltă, nu vor atinge maximum taliei 
in rassa lor, nu vor fi viguroşi și nu vor puteă deveni ade- 
văraţi cai. - 

Hrana acestor produși este o chestiune atât de impor- 
tantă, încât cu drept cuvânt englezii, oamenii cei mai prac- 
tici din lume, au susținut că prin gură se poate modifică 
un animal îmbunătăţindu-l. Sau în alți termeni, că sacul 
cu grăunţe joacă un rol mai important decât cele mai pri- 

cepute combinaţiuni zootehnice. . 
Când ne vom ocupă cu animalele din speciile bou şi oaie, 

vom arătă în detaliu marea influenţă ce are o hrană inten- 
sivă asupra desvoltării 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 ani- 
malelor este partea cea mai defectuoasă, cea mai rea. Mulţi 

„din proprietarii de herghelii lasă sarcina hrănirii animalelor 
din herghelie pe seama hergheligiului, care nu poate şti im- 

„portanţa alimentaţiunii animalului domestic. 
Puţine sunt hergheliile unde produșilor tineri li se dau şi
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grăunţe. In cea mai mare parte, în primul an mânzul suge 
" Aaptele mamei lui, după înţărcare i se dă puțin fân, paie şi 
de loc grăunțe. Anul următor, în timpul veiii păşune, paie, 
fân, iarbă și așă se continuă până când ajunge vârsta de 
4—5 ani, când sau se vinde, sau se pune la serviciu. Această 
nechibzuință în hrana tinerelor animale face ca multe din 
ele să fie pipernicite și să nu. poată ajunge la o talie mare, 
cu forme corporale frumoase, fond mare, vioaie, robuste, etc.. 

Este în deobște. stabilit astăzi, că o hrană substanțială, 
mai ales în etatea tânără, are o influență nu se poate mai 
bună asupra desvoltării animalelor. In această etate tânără, 
organismul fiind în creștere, în plină desvoltare, are abso- 
lută nevoie de multe principii .hrănitoare. Cine nu ştie că 
copiii alăptaţi mizerabil sunt foarte tardivi în desvoltarea 
lor. Mulţi dintr'inşii rămân înziliziți, rahitici, cu o foarte 
mică forţă de rezistență. Acelaș lucru se observă şi la mânz, 
ca şi la ori și ce alt animal tânăr. 

Dacă proprietarii de herghelii ar pune un preţ mai mare 
pe un asemenea lucru, ar hrăni mai bine tineretul, de sigur 
că mulți din. produşii hergheliilor ar deveni cai buni. 

: Fiind stabilit că o alimentaţie bogată în principii nutri- 
tivi este absolut indispensabilă creşterii normale a: anima- 
lelor și fiind cunoscut faptul că alimentele concentrate ca: 
grăunţele și seminţele, sub un volum mic conțin: o mare 
cantitate de aceste principii hrănitoare, nici nu. mai încape 
îndoială că .asemenea-alimente trebuiesc să intre în hrana 

“animalelor tinere. In locul paielor sau fânului de calitate 
adesea rea, nutrețurile păşunilor artificiale ca: lucerna, 
trifoiul, etc. sunt mult mai hrănitoare. . 

Un inteligent proprietar de.herghelie va cultivă pe moşia , 
lui lucernă sau trifoiu, bob, măzăriche, ovăz, orz, porumb, 
etc. EI va alcătui o hrană pentru animalele sale Și econo- 
mică şi nutritivă. 

Să fie bine știut că atât timp cât nu vom hrăni pr odușii 
hergheliilor așa cum trebuie, ei nu se vor puteă vinde ușor 

” şi în condițiuni atât de avantajoase. Herghelia nici odată nu 
va progresă. Să nu avem pretenţiunea copilărească şi să 
credem că nedând mai nici o îngrijire produșilor hergheliei 
îi vom puteă vinde bine. 

3. -Al-treilea deziderat referitor la o bună îndrumare a 
unei herghelii este alegerea armăsarului, fâptura lui, asemă- 
narea lui cu conformaţia iepelor de prăsilă. Din acest punct
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de privire şi la herghelia Statului, ca şi la hergheliile par- 

ticulare s'au comis și din nenorocire se mai comit multe 

greşeli... | ii | 

Stabilit în mod cert faptul că animalele câvaline din țară 

noastră nu se pot imbunătăţi prin ele înşile—selecţiune— 

pentrucă nu se mai găsesc armăsari românești buni, 

este neindoios că trebuie să recurgem la curcire. Dacă cur- 

cirea este necesară îmbunătăţirii calului românesc, să nu 

credem că acest procedeu -zootehnic este așa de ușor și 

că .putem întrebuință ca' ameliorator orice armăsar și: din 

ori şi ce rassă. Nu, căci nici ştiinţa, nici practica nu ne dau 
asemenea poveţe. Este -nevoie să. ştim alege rassa amelio- 
ratoare, care să se lovească ca formă cu iepele din țară, 
care să se aclimatizeze la noi și care să se obișnuească cu 
condiţiunile de cultură ale 'Țerii Româneşti. Lucrând altfel 
dăm greș și riscăm și capitalul şi timpul, doi factori ab- 
solut importanţi în chestiuni economice. Am avut ocaziu- 
nea să auzim proprietari, cari dau preferință unei rasse sau 
alteia numai pe considerantul că-i place, sau că are o talie 
mare, fără să vadă dacă făptura acelei russe se potrivește 
cu rassa locală, sau dacă nu este prea exigentă în raport: 
cu condițiunile de traiu ale Țerii Româneşti. In asemenea 

„caz se înţelege că nu se poate produce bine, nu se lucrează. 
sănătos, și după câtva timp acel proprietar se va desnădăj- 
dui şi va spune pretutindeni că în ţara aceasta creșterea şi 
producţia calului nu merge. Cine este vinovatul aci, dacă 
nu proprietarul, care a crezut că spre a-și îmbunătăţi rassa, 

„este numai nevoie să aducă un armăsar sau doi din o altă. 
rassă mai bună ? o | 
„Ni sa întâmplat să vedem în Dobrogea herghelii cu iepe: - 

dobrogene, de cel mai frumos tip, date la cel mai: comun 
armăsar rusesc, : 

Proprietarii acestor herghelii au ferma .convingere că se 
lucrează bine. Roadele s'au văzut peste câțivă ani, produşi 
cu o conformaţiune rea, nearmonici şi declasaţi din punctul 
de privire al valorii comerciale. De asemenea am văzut her= 
ghelii compuse din iepe relativ bune ca făptură, date la cel 
mai deșirat armăsar englezesc, spre a se putea obținea ani- 
male de sânge, mai: focoase. Rezultate rele, produşi. dispro- 
porționaţi. Am pute cită o sumedenie de exemple prin cari 
să se dovedească că mai adesea, nu se alege armăsarul pen- 
tru herghelie și nu se dă preferinţă acelora, cari din punc-
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tul .de privire al originii, al făpturii, se aseamănă cu: iepele 
de prăsilă. Un alt prejudiţiu dăunător mai este Şi credinţa 
ce au unii proprietari de herghelii, că sar puteă corectă un. 
defect al produșilor, împreunând  iepele cu. armăsarii cari 
au defecte contrarii. Ca să putem pricepe mai bine aceasta, 
să luăm un exemplu. Să presupunem că iepele, ca și pro- 
duşii unei herghelii, au regiunea chișiţei prea scurtă. Spre 
a se corectă, la viitorii produşi, acest defect, se împreună - 
iepele cu armăsarii lungi în chişiţă. Cu - chipul acesta, 
cred unii proprietari că, produşii moștenind ; jumătate dela 
tată, jumătate dela mamă, vor aveă chișiţe intermediare. 
Această credinţă este naivă, căci nici odată nu se moștenește 
matematic egal, jumătate dela tată, jumătate dela mamă. 
În totdeauna cel mai forte, tatăl sau mama, primează în 
transmisiune și produșii ieşiţi vor avea chișiţele când lungi, 
când scurte, după cum caracterul l-a moștenit dela mamă sau 
dela tată. Cel mai bun lucru și în acelaș timp cel mai.prac- 
tic, când voim să corectăm la produşi un defect existent la 
iapă, este să o împreunăm cu un armăsar foarte bine ..con- 
format. Produşii ieșiţi din această împreunare să-i alegera, 
să oprim pentru prăsilă numai ce: este bine conformat și 
să vindem pe ceilalţi.. Cu chipul acesta, după mai multe 
generaţiuni, defectul va fi cu siguranţă corectat. n 

După toate studiile făcute, referitor la: calul românesc, şi 
la cei din herghelii, rezultă că atunci când în herghelie se 
găseşte tipul românesc, cei mai buni armăsari de prăsilă 
„sunt cei de viţă arabă sau anglo-arabă; când în herghelie 
se găseşte tipul de munte, în afară de reproducătorii mas- 
culi arabi și anglo-arabi, se mai poate întrebuinţă şi tipul 
lipiţan. Acesta este -tipul care în Ungaria. a. contribuit 

foarte mult la îmbunătăţirea calului de munte. 
Proprietarilor cari in'hergheliile lor vizează producerea 

calului de lux, nu li se poate da nici un sfat. Ei în înţelep- 
.ciunea lor.vor ști să introducă o rassă sau alta, să-şi M0- 
-deleze caii în așa fel incât să-i poată scurge repede Și bine. | 

4. Herghelia trebuie să fie bine adăpostită în timpurile 
friguroase și mai ales tineretul, cure este atât de . debil. 

Pentru aceasta, grajduri economice însă igienice sunt de 

neapărată necesitate, acolo 'unde se dorește o bună. în- 

drumare. Câţi din proprietarii de herghelii au grajduri, 

unde pe timpurile rele să-și adăpostească caii? Puţini, 

foarte puţini, la cea mai mare parte caii, iepele,. mânzii, etc., 
u
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stau şi vara şi iarna afară, sau sunt adăpostiţi — dacă se 

mai poate numi adăpost — în niște saivane sau “perdele. 

Vezi mânzii iarna sgribulând de frig şi cu părul mare pe 

ei de crezi că sunt urși. Că .niște asvmenea animale sunt 

rezistente nici nu mai încape îndoeală, dar că -vor rămâneă 

primitive, cu o talie mult mai mică, este neîndoios. Anima- 

Jului perfecţionat îi trebuie oarecari îngrijiri ca și omului 

civilizat. | 

. Să nu se creadă că susținând un asemenea lucru am 

avea întenţiunea să recomandăm ca animalele să fie cres- 

cute numai în grajd, să le ferim de cel mai mic frig. Nu, 

„căci un asemenea animal, ca și un om, ferit de toate vân- 

turile, nu poate fi rezistent. La cel mai mic frig, la cea mai 

mică schimbare de temperatură, se va îmbolnăvi. Un lucru 
e bine stabilit, că nu putem crește animale perfecţionate 
afară şi numai afară. Știm că în America este tendinţa de 
a se crește animalele în așa fel, încât să fie obișnuite cu 
toate schimbările de temperatură ; dar mai ştim că tot în 
această ţară, hrana lor este foarte copioasă şi foarte sub- 
stanţială, făcâna faţă tuturor nevoilor organice. La noi este 
altfel, caii sunt ţinuţi afară sau în nişte adăposturi primi- 

„tive, mâncarea lor este cât se poate. de parcimonioasă. In 
asemenea condițiuni nu vom puteă' produce cai cari să-i 
putem vinde Statului sau particularilor. 

Proprietarii de herghelii trebuie să se gândească serios la 
adăpostul cailor din hergheliile lor. . 
»- Dacă în afară de aceste. patru deziderate, cari le consi- 
derăm ca cele mai principale, mai adăogăm şi altele, cum: 
neingrijirea, adăpatul nu la vreme, bătaia iepelor făcută in 
mod, cât se poate de primitiv, etc., putem înțelege .pentru 
ce hergheliile particulare astăzi sunt departe de a da nu- 
mărul suficient de cai buni. 3 
„Ca să conchidem cu aprecierile noastre asupra herghe- 

liilor particulare, vom spune că, așa cum sunt organizate, 
nu pot merge și nu pot da cai buni. Neproducând bine, din 
cauza neglijenței proprietarilor, mavem nici un drept să ne 
plângem de Stat 'şi să așteptăm totul dela el, cum de ase- 
menea n'avem voie să pretindem: comisiunii. de remontă să 
ne cumpere toate bracurile. ' Când însă proprietarii de her- 
ghelii se vor ocupă mai serios de ele și când se vor obțineă 
cai buni, atunci vor aveă dreptul să spună comisiilor de
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remontă să cumpâre mai intâiu caii 'din ţară și numai ce 
nu găsesc aci, să cumpere din altă parte. Până atunci: pe 
lucru. i | 

Este Țara Românească prielnică creșterii. cailor, 
şi ce fel de cai?, 

Spre a puteă mai bine studiă această chestiune, este 
nevoie mai întâiu să ne reamintim trecutul calului româ- 
nesc și al doilea să ne dăm socoteală de climatul nostru. 

In prima parte a acestei lucrări și bazaţi pe date istorice, 
am admis că pământul ţerii noastre, ca și clima, sunt nu! 
se poate mai propice creșterii: și producerii calului de că- 
Jărie. Păşunile ce se găseau în ţară, comerţul ce-l făceam cu 
străinătatea, nevoia ce aveam de cai buni, erau cauze destul 
de puternice pentru producţiunea lor. Inainte se găseau în 
țară cai, deşi nu mari de talie, insă viguroși, rezistenți și 
neintrecuţi fugaci. Ei erau expresiunea pământului pe care 
creşteau, a hranei ce o consumau șia mediului în care * 
trăiau. „. | E SE 

Trecutul calului românesc ne poate da instructive lecţiuni 
asupra modului. cum trebuie îndrumată creșterea acestui 
cal şi asupra tipului căruia trebuie să-i dăm precădere. 
Vom produce foarte ușor cai buni de călărie cu o talie de 
4 m. 50—1 m. 55. Ne vor trebui foarte multe precauţiuni 
pentru a produce calul de povară. Vom cheltui relativ puțin 

cu obținerea celui dintâi cal, mult cu a celui de al doilea. 
Va fi nevoie să modificăm foarte. mult sistemul de cultură, 
atunci când voim să ne ocupăm cu creșterea cailor de po-: 
vară, cari trebuiesc îndopaţi cu alimente. | a 

Știm că talia unui animal este în mare parte subordonată 
alimentaţiunii și gimnasticii funcţionale a aparatului loco- 
motor, dar mai ştim că această talie este și sub dependinţa 
climatului, și că nu. ne putem opune atât de mult acestui 
climat. Pentru ce calul arab, în Arabia, n'are o talie mare? 
Să fie oare cazul că arabul nu știe hrăni calul său ? Sau că 
acest animal nu face destul exercițiu ? După câte știm, calul 
în Arabia este și bine hrănit și bine îngrijit și face și în- 

destul exerciţiu. Alta prin urmare trebuie să fie cauza. Și: 
iarăș pentru ce calul arab, adus în Europa, sub un alt cli- 
mat, şi-a mai mărit talia ? Pentru ce de asemenea caii ro- 

mânești din trecut n'aveau talie mare cu toate că aveau un
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belșug de hrană, căci imense pășuni, cu o floră bogată, se 

întindeau mai în toate părţile 'Țerii Românești, şi nici exer- 

cițiul nu le lipseă ? Dacă caii autohtoni Țerii Românești nu 

erau aşa de mari de talie, pricina trebuie pusă pe socoteala 

“climatului cam secetos, climat neprielnic. creșterii calului 
de talie mare. . o 

Ni se face cunoscut că, acum 50 de ani, pe Bărăgan se 

găseau cai de talie mai mare şi cu o făptură deosebită de a 

celorlalți cai din ţară. Aceşti cai erau largi în piept, crupă 
dublă, corp cilindric, însă nu ni se spune dacă ei erau au- 
tohtoni ţerii sau erau aduşi de aiurea. E foarte multă pro- 
babilitate, că ei proveneau” din curcirea cu tipul percheron, 
care se introdusese în anul 1864 la fosta herghelie dela 
Copuz din judeţul Ialomiţa. In Ţara Românească nu se 
găsesc condițiuni pentru producerea calului de povară. 
„Cel dintâi care a introdus în Bucureşti şi pentru servi- 
ciul Primăriei cai de povară de rassă Pintzgau a fost d-l 
Nicolae Fleva. Am căutat să ne dăm socoteală .de produșii 
acestor cai născuţi în ţară şi pentru aceasta am rugat pe 
d-l Gornea să măsoare talia cailor Pintzgau născuţi în ţară 
și Să o compare cu a celora veniți: din Tirol. Rezultatul 

"acestor măsurători a fost că produșşii Pintzgau născuţi în 
țară au avut o talie mai mică ca cei importaţi. Un alt 
exemplu îl putem luă dela caii basarabeni născuţi şi crescuţi 
în Dobrogea, a căror talie'e mai mică ca'a celor importați. 

' La fermele Statului - Laza şi Studina, s'au iritrodus cai de 
povară. Dacă până acum produşii născuţi nu și-au diminuat 
mai de loc talia, aceasta nu însemnează că în: seria genera- 

"ţiunilor vom puteă produce cai cari să aibă acelaş volum și 
aceeaș talie, ca şi cei născuţi şi crescuţi în patria lor. au- . 
tohtonă. -- Mae ÎN | 
"Țara noastră are un climat mai mult uscat și întrun 
climat uscat nu este ușor să se producă şi să se crească cai 
de talie mare. i - 

- “Dacă admitem că între flora şi fauna 'unei' regiuni e un 
raport foarte intim, este imposibil de admis că întrun climat 
uscat se pot obţineă animale cu o talie atât de mare Și așa 
de massive, ca într'un climat umed. Da 
„Nu ignorăm de loc că în afară de umiditate “mai sunt și 

alţi factori cari au o influență asupra taliei. animalelor și că 
constituțiunea mineralogică a solului joacă un foarte mare 
TOl. Ceeace voim însă să punem în relief, este că în țara
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* noastră, din cauza climatului, nu putem produce animale 
atât de massive, atât de puterniceca în Belgia sau în Franța. 

In Ungaria, s'a încercat producerea şi creșterea cailor 
Pintzgau și nu s'a reuşit așa de bine. Ungurii întrebuin- 
țează “Dentru muncile agricole calul mai puţin greoiu, cum 
bunăoară tipul de Mura Și tipul "Marele Nonius. 

In unele părți ale Rusiei, s'a încercat de asemenea calul 
massiv la munca câmpului şi na dat rezultate atât de bune. 
TKouleloff într'o monografie asupra domeniului Kuturok, 
studiind oportunitatea cailor de povară, ajunge la conciu- 
ziunea că aceşti cai nu pot fi superiori boilor, la munca 
câmpului, pentru trei considerante : 

„4. Că terenul fiind noroios, calul se afundă adânc și-i 
trebuie multă forță pentru a-și mişcă corpul dintr o parte 
în alta. 

2. Că locuitorii nu sunt atât de obişnuiţi + cu grijile 
ce trebuiesc date cailor. 

3. Că în caz de accident calul în Rusia este cu destivar- 
şire pierdut. LT 

Tot în Rusia sa mai încercat producerea. şi creşterea 
cailor de tip ardenez. Produşii acestor cai, născuţi şi crescuţi 
în Rusia, sunt. de talie mai mică ca produșii născuți Și 
crescuţi în Ardenii belgi. 

Consultând harta ipică a Europei, vom vedeă că ţerile 
cari au climatele umede sunt tocmai acelea unde se pot pro- 
duce cei mai massivi și mai limfatici cai; pe când. în ţerile 
uscate, caii din-contră sunt mai 'vioi, mai svelţi, conturul 
formelor mai armonic, făptura corporală mai elegantă. 
Animalele climatelor uscate au dimensiunile corpului mai 
restrânse, talie mai mică. Aceasta se explică nu numai prin 
faptul că evaporaţiunea corpului este mai mare, dar și prin 
excitaţiunea ce produce aerul uscat asupra individului. Tată 
peniru ce caii cari trăesc în aceste climate sunt mai vioi, mai 
nervoși, decât acei ai climatelor umede. Exemplele, din acest 
punct de privire, sunt numeroase. Oare oamenii țerilor calde 
și uscate au media taliei egală cu ai țerilor umede 9 

Concluzia acestei chestiuni este: | 
In situațiunea climato-bromatologică: în care -se găseşte 

(ara noastră, suntem în cele mai bune condițiuni pentru a 
crește şi produce cai de șea, cu o talie de 1 m., 50—1 m.,55. 

:
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Măsurile luate de Stat și de particulari spre:a se 

“ îmbunătăţi rassa calului românesc 

Ari stabilit în prima parte a studiului nostru și am arătat. 

că așa cum se găsește calul românesc astăzi, el nu cores- 

punde unui bun motor: animat și nici că poate aveă vreun 

debuşeu. Este bine să ne întrebăm acum, ce măsuri a luat 

Statul spre a îndreptă un rău aşa de mare? Dacă măsurile 

luate de el au dat sau nu roade, şi în fine ce au. făcut pro- 
prietarii ? E 

In anul 1861, Noemvrie în 16, marele om de Stat și pa- 
triot Mihail Kogălniceanu, văzând că degenerarea calului 
românesc este foarte mare, a adresat prefecţilor de judeţe 
circulara cu No. 26.725. Această circulară prezentând un 
mare interes, din punctul de privire alideilor sănătoase ce le 

- cuprinde, credem că este bine să o reproducem : 

» Domnule Prefect, 

„.»'Țara Moldovei eră odată renumită pentru caii săi, hergheliile sale în- 
deplineau nu numai trebuinţele sale din năuntru, dar încă îndestulau și 
cavaleria statelor streine. Până la 1812, când am pierdut Basarabia, 
Austria și mai ales Prusia își făceau remontele lor în ţara noastră. 
„Bătrâni noștrii își aduc aminte de ofiţerii prusieni şi austriaci, cari în 

toţi anii veniau în Moldova pentru cumpărare de cai. 
» Astăzi am ajuns că noi cumpărăm cai dela streini. 
"Deși hergheliile noastre au degenerat mult din aceea ce ele aveau 

altădată, aceasta nu va să zică că nu mai avem cai, însă disprețul a tot ce 
este din ţară și mania pentru cele streine au avut înrâurire și asupra 
creșterii cailor, 

» Proprietarii de herghelii văzând că şi guvernul și particularii preferau 
a cere dela străini caii ce le trebuiau, în loc de a-i căută în ţară, au înce- 
put'a părăsi o ramură a comerţului naţional, care altădată ne da foloase 
așa de mari și cari în alte state se încurajează atât de mult şi cu atâtea 
sacrificii din partea guvernelor. : 
„2]n anul acesta am avut trebuinţă de un număr însemnat de cai pentru 
jandarmeria şi cavaleria de linie; cu toate stăruinţele unor proprietari de 
cai, cu toate recomandaţiunile ministerului de interne, caii jandarmeriei 
s au cumpărat în streinătate, caii cavaleriei s'au cumpărat din ţară. 

»O curândă ispită va dovedi că nu cavaleria de linie a pierdut. 
„_? mAceastă ispită ne va îndemnă, ca în viitor să fim cu ochii mai deschişi 
asupra celor ce avem în ţară. ” 

„ Pâr fi trist ca necontenit să năzuim la străini şi 
tem găsi la noi. 

nCu sporirea oștirii, are să sporească și trebuinţa cailor; de pe acum se 
poate prevedeă că armata română va aveă în tot anul o trebuinţă de cel 

pentru cele ce le pu-
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puţin 500 cai. Prin urmare un larg câmp se deschide acelora ce.se ocupă 
“cu creșterea cailor. 

„Guvernul î își propune de a cere dela Cameră un credit” pentru cum- 
părarea de armăsari de sămânță și pentru primele de dat la cei mai buni 
reproducători. Insă cel mai bun premiu este tr ebuinţa anuală de cai de 
remontă. 

»Indată ce proprietarii de herghelii vor a încredințaţi că Guy ernul la 
trebuinţele sale nu-i va mai trece cu vederea, ei se vor ocupă cu îndoită 
râvnă de creșterea cailor, 

plată încredințarea ce vă invit, d-le prefect, ca să le daţi. Precum în 
toate ramurile bogăției naţionale, guvernul este hotărit, și în ramul pro- 
ducţiunii soiului cavaleriei, a da în viitor preferinţă cailor din tară asupra 
cailor din afară. 

„Insă la aceasta și proprietarii de herghelii trebuie să vie în ajutor ul 
guvernului, silindu-se a produce nu numai cai buni, dar şi cu preţ! care 
cel puţin să nu fie mai mare decât acel al. cailor din streinătate. ' | 

n Vă invit, d-le prefect, ca să comunicaţi această circulară tuturor pro- 

-prietarilor de herghelii din districtul: d-voastră și să' puneţi o deosebită 
râvnă pentru a desvoltă şi a încurajă în el creşterea și îmbunătăţirea cailore. 

' Această circulară nu mai are nevoie de comentarii. EI 
„În ea se oglindește tot trecutul, prezentul şi viitorul calu- 

lui pământean. 

Herghelia naţională, istoricul ei, rolul ei, roadele date i 
* „pănă acum 

“Spre a'ne e putea face o idee cât se poate de! exactă despre 
herghelia naţională, ca şi de roadele date până acum, este 
bine ca mai întâiu să vedem istoricul aceștei instituţiuni 
ipice, fazele prin cari a trecut. 

Cea dintâiu herghelie a Statului a fost înfiinţată. în anul : 
1864, la Reviga, Copuzu şi Odaia-Bărăganului din judeţul 
Ialomiţa. Pfectivul hergheliei eră 'de 120 iepe, găsite bune 
de prăsilă, din iepele alese după secularizare dela mănăsti- 
rile: Cernica, Pasărea şi Căldăruşani. Conducerea hergheliei 
a fost încredințată părintelui Eliseu, recunoscut pe acele 
vremuri ca cel mai cu pricepere în asemenea chestiuni. 
Pentru instalaţiuni și funcţionare sa prevăzul i în buget suma 

“de 300.000 lei. 
Proiectul de regulament al acestei instituțiuni a fost pro- 

mulgat prin înaltul decret No, 1.642 din 23 Noemvrie 1864, 
„când au apărut şi: instrucţiunile relative la administrarea 
hergheliei, tamaslâcului și oieriei model a Statului. :. . . 

La 22 Fevruarie 1865, s'au cumpărat din Franţa pentru. 

1
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această: herghelie 2 armăsari de rassă perşeronă, cheltuin- 

du-se cu ei suma de 5.810 lei. 
In toamna anului 1865, luna Septemvri ie, făcându-se o 

* minuțioasă inspecţiune acestei instituţiuni ŞI. găsindu-se ani- 

malele foarte rău îngrijite, din cauză că nu se puteau su- 

praveghiă, s'a: decis a se -reduce număr ul. şi a se mută la. - 

şcoala de agricultură dela Pantelimon. 
În anul 1866, s'au ales 27 iepe. și 1 armăsar "perşeron 

Și Sau timis la şcoala de agr icultură: dela Pantelimon, 

iar celălalt armăsar perşeron sa trimis în Dorohoiu. spre a. 

face montă. 
Nu se ştie nimic despre soarta iepelor - trimise la şcoala 

de agricultură dela Pantelimon, armăsarul perșeron s'a găsit 

„ în urmă la herghelia Nucet. 
In anul 1872, adică 6 ani dela desființarea hergheliei dela 

Reviga,. se resimțiră din nou inconvenientele lipsei unei ase- 
menea pepiniere, lucru care hotări pe generalul Florescu, 
ministru de răsboiu, să propună înfiinţarea unei herghelii. 
In acelaș an, prin înaltul deciet No. 1.241 din Iulie, herghe- 5 
lia se înfiinţează. 

Această herghelie aveă menirea ca, pe langă îmbunătă- 
țirea rassei calului. din. fară ă, să mai dea cai pentru re- 
monta ţerii. 

In acest scop s'au ales 33 iepe din cele mai de frunte 
aflate la regimentele de artilerie și cavalerie și sau trimis 
în toamna anului 1872 la Paşcani, judeţul Ilfov, unde se 
arendase locuri de pășune. . 

La înfiinţarea acestei herghelii, ] Majestatea Sa Regele Carol, 
“în' Inalta Sa solicitudine, a binevoit a-i dărui armăsarul 
pur sânge: „Don Juan:. 

In acelaş timp d-l M. Ghica dărui armatisarul „Spătare. 
Conducerea hergheliei a fost încredințată căpitanului 

H. Blarember g, mare cunoscător în arta creşterii cailor. 
" Herghelia s'a înfiinţat în anul 1874. Prin înaltul decret - 

No. 1. 740 din 4 Aprilie acelaș an se promulgă legea pentru 
înfiinţarea unei herghelii militare, - 

Pentru. a putea vedeă ce roade a dat această herghelie, să 
discutăm mai întâiu în treacăt herghelia particulară a d-lui 
căpitan Blaremberg dela Pașcani, pentrucă această herghelie 
a fost punctul de plecare al înfiinţării hergheliei noastre na- 
ționale. Moșia Paşcani a fost proprietatea lui Alexandru 
Ghica, Domnul Munteniei. Prin moștenire această „moșie a
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trecut în 'anul 1855 nepotului său, colonel Blaremberg, care, 
împreună cu fratele său, căpitanul . Blaremberg, înființă în 
anul 1870 o herghelie, considerată ca una din -cele mai cs- 
lebre din țară. RI De 

lepele introduse în această herghelie erau mai mult: de 
făptură “'englezească,. ărmăsarii pur sânge arab: „Derviş, 
Ceapkân și Kalif, erau întrebuinţaţi la producţie. Se produ- 

„_ceă în această herghelie calul anglo-arab. Produșii hergheliei 
Blaremberg erau foarte bine conformaţi, printre cei mai 
buni se citează iepele:.Mip, Mademoiselle Lange și armăsa- 
rul Mandarin. Acești doi produşi din urmă au fost cumpă- 
rați de prințul moștenitor al Suediei şi trimişi la Stockolm 
în'anul 1879, pe când moștenitorul tronului Suediei călăto- 

- rea în țară la noi. m 
Caii proveniţi din herghelia Blaremberg de multe ori au 

câștigat pe hipodrom. În afară de calul anglo-arab, la her- 
ghelia dela Pașcani s'a mai încercat și: curcirea între calul 
românesc cu armăsari arabi și englezi. Rezultatele obţinute 
au dovedit că iapa românească cu arimăsarul arab a produs 
mult mai bine decât'cu armăsarul englez. e 

De altfel opiniunea proprietarului dela Pașcani, relativ 
la această chestiune, este următoarea : a 

»Caii românești apropiindu-se prin formele lor : de calul 
arab, produşii ieșiți din această alianţă sunt superiori celor 
obţinuţi din iapa română și armăsar englez, cari adesea sunt 
disproporționație. o N 

Părtaș desăvârșit al acestei opiniuni, ca fiind singură ade- 
vărată, o putem completă și prin aceea că condiţiunile cli- 
„materice şi economice ale. ţerii noastre sunt mult mai - 
favorabile curcirilor calului, românesc cu ;arabul decât cu 

englezul. a ERE aa 

Statul văzând că produşii hergheliei  Blaremberg sunt 
excelenți, din punctul de privire al formelor, decise înființa- 
rea unei herghelii naţionale. - 

- 

„ Cam prin anul 1874, un grup de oameni cu dor de binele 
ţerii, în cap cu generalul Florescu, au înfiinţat'o „herghelie 
națională în scop de a se puteă obţineă armăsari de elită, 
cari răspândiţi în toate părţile ţerii, să aibă putinţa de a 
îmbunătăți rassa calului românesc. : Cine poate tăgădui că 
această faptă nu este pornită dintr'un simţ patriotic ? Și 

- cine poate învinovăţi o iniţiativă de soiul acesta? Mobilul 
re a -călăuzit înființarea hergheliei a fost şi foarte natural:
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„şi foarte legitim. Se observase că rassa calului românesc de- 

generase, că în ţară nu se mai găseau acei cai mândri de 

odinioară, 'că: armata organizându-se, mărindu-se, aveă 

nevoie de cai buni și că nu se mai puteă face remonta pe 

teritoriul nostru. Oare acestea nu sunt motive destul de pu- 
„ternice, cari să determine înființarea unei herghelii națio- 

nale ? Oare iniţiatorii acestei instituţiuni ipice nau gândit 

ei românește când au pus bazele hergheliei ? De sigur 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 întâiu la Nucet, districtul Dâm- 
boviţa, și mai în urmă la Cislău, districtul Buzău.. Motivul 

„care a făcut să se aleagă Nucetul ca loc de herghelie a fost, 
"se pare, renumele hergheliei călugărilor dela mănăstirea 
Nucet. | a 

In anul 1874, Corpurile legiuitoare votară să se dea 
ministerului de răsboiu din moșia Statului dela Nucet, un 

- trup de 1.500 pogoane necesare hergheliei. Din aceste 1.500 
pogoane, 1.000 erau cu iarbă bună, 400 pădure şi restul 
pogoane smârcoase. Herghelia dela Nucet începu să func- 
ționeze în primăvara anului 1875. In herghelie se găseau, ca 
iepe de prăsilă, câteva din herghelia Blaremberg, câteva din 
herghelia Epureanu, iepe desânge englez, iepe luate dela tru- 
pele călări de origine rușească şi ungurească, iepe moldove- 

„nești cumpărate de căpitanul Baldovici. General Florescu, 
apreciind făptura calului românesc şi multa asemănare ce 
există între el şi cel arab, ca având aproape aceeaș tulpină, | 
a decis ca armăsarii, ce vor servi ca reproducători 'în her- 
ghelie, să fie de viţă arabă. Armăsarii arăbeşti erau: Derviş, 
Geilan Morgean, Sachim și Vizir, aduşi din Asia de către o 
comisiune prezidată de colonelul G. Arion. Pe lângă acești 
armăsari se mai cumpără dela d-l Suţu, pentru iepele en- 
glezești, 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 nouă. . | 

După cât ni s'a făcut cunoscut, herghelia la început 
eră bine îndrumată şi -armăsarii arabi au dat, împreunaţi 
cu -iepele românești, niște produși foarte frumoşi. Dar 
fatalitatea a voit ca acest sănătos început al hergheliei să 
nu aibă o lungă durată, căci mai târziu, diriguitorilor



141 

  

acestei instituțiuni 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 organi- 
zate. De sigur că aceste argumente contra calului arab sunt 
pornite dintro completă necunoștință, căci dacă sar fi gân- 
dit puţin la faptul, că cel mai neobosit fugaciu, care îl are - 
omenirea, este tocmai calul arab, nu Sar fi încercat în- 
locuirea sa cu altul. Căzut calul arab în disgrație, îmbui- 
baţi de renumele calului englez de cursă, fanatici adoratori 
ai sportului, conducătorii hergheliei au crezut că acest 
cal artificial, plăpând şi foarte pretenţios, are. talismanul 
de a ne îmbunătăți calul românesc și a-i da o talie mai 
mare. Armăsarul englez introdus ca reproducător. în her- 
ghelie s'a curcit cu iepele românești și a dat rezultate rele. 
Nici că puteă fi altfel, dat fiind diferenţa de conformaţie . 
între el și calul românesc. i 
„Am spus mai sus opinia, căpitanului Blaremberg asupra 
produșilor arabo-români ca superioritate, cu privire la cei 
anglo-români. Când oamenii cu o mare experienţă, practică 
glăsuesc în chipul acesta, pentru ce nu sa ţinut la her- 
'ghelia Statului socoteală de această părere? Me 

Dar să ne punem în cea mai comodă situațiune pentru 
susțiitorii calului englez şi să presupunem că, în adevăr, 
produșşii ieşiţi din el și iapa română sunt buni; nu trebuie 
însă pierdut din vedere că exigenţele acestor :produși nu 
se împacă cu felul îngrijirii ce se dă cailor la noi în ţară. 
Să nu ne facem iluzii, nici proprietarii, nici ţăranii nu ştiu 
îngriji de cai. Condiţiunile quasi-primitive în cari sunt. cres- 
cuţi caii autohtorii nu pot fi de loc prielnice cailor anglo- 
români. Mi e Si AR 

„... Dacă intenţiunea înființătorului hergheliei naţionale a 
fost bună, lăudabilă chiar; dacă în primii ani se procedase 
bine, nu este însă mai puţin adevărat că în urmă. rezulta- 
tele obţinute nu au fost bune, căci a;aveă în toată țara, 
după 36 de ani de existenţă a hergheliei, numai 120—4130 - 
de ârmăsari, cea mai mare parte cumpăraţi şi mai mult 
de 1]. la 9]g rău conformaţi, este o probă vădită de o puțină 
pricepere în conducere. . E ERE „e 

-Să discutăm matur cauzele cari s'au opus la bunul mers: 
al hergheliei, să. le cunoaștem în toate amănunţimile, ca în 
urmă să vedem cum am puteă îndrumă lucrurile pe ade- 
văratul lor făgaș. E
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““ Când într'o ţară se decide înființarea unei herghelii cu - 
scopul, bine înţeles, de a se produce armăsarii ce vor îm- 
bunătăți caii localnici, primul lucru ce trebuie să se facă 
este să se cunoască 'minuţios făptura calului din acea țară, 
felul său de traiu, modul cum se creşte şi se îngrijește, 
munca la care este pus, diversitatea tipurilor de cai ce se 
găsesc în ţară, etc. Numai după asemenea studii amănun- 
țite trebuiesc aduși acei armăsari cari se lovesc ca făptură 
cu a calului din localitate, şi începută temeinic ameliora- 
țiunea. A introduce un armăsar dintr'o rassă sau alta, după 
bunul plac, când nu este nici un motiv serios care să-i dea 
precădere, este, după părerea noastră, un non-sens. 

„In nici o ţară nu s'a procedat, în chestiunea îmbunătă- 
țirii rassei cailor, cu atâta uşurinţă ca la noi; şi nici unde 
nu s'au schimbat sistemele cu atâta repeziciune ca la her- 
ghelia Statului. SE II 
* Ungurii, vecinii noştri, atât de meşteri în creşterea, cailor, 
n'au înfiinţat herghelii şi n'au: avizat la mijloace de îmbu- 
nătățire, decât numai în urma unui studiu serios. Cine nu 
ştie că în trecut calul românesc eră mult superior celui un- 
guresc ? Cine de asemenea nu ştie că matca hergheliei dela: 
Mezâhegyes au formut-o iepele din hergheliile moldovenești ? 
Astăzi ungurii sunt în materie de cai foarte departe, iar 
noi românii :am rămas mult îndărăt. Dacă ungurii nu-şi 
cunoșteau bine făptura cailor lor şi nu-și dădeau socoteală 
de condițiunile economice; de sigur că ar fi mers; și ei pe 
dibuite, cum mergem noi, și n'ar fi ajuns astăzi să stea de 
vorbă cu cele mai înaintate țeri în chestiunea creșterii 
cailor. a Să 3 o 

In Germania oare s'a procedat altfel? Germanul, sâr- 
guitor și paşnic, n'a luat nici o măsură care să nu fie în 
raport cu condițiunile economice ale ţerii lui. Nimic n'a fost 
pripit, ci numai rezultatul unor mature observaţiuni. Când 
în Prusia orientală s'a început îmbunătăţirea calului de că- 
lărie, cel dintâiu lucru care a preocupat pe Stat şi pe lo- 
cuitor a fost făptura acelui cal, părţile. sale defectuoase, şi 
numai în urmă s'a introdus 'amelioratorul. Tot în acelaş 
chip s'a procedat și în Oldenburg, Mekclemburg, Hanovra. 

În Franţa, şi acolo unde s'a început îmbunătăţirea ca- 
lului fără a-l cunoaşte bine, s'a dat: greș. Timp de'50 de 
ani, calul anglo-normand eră într'o variațiune dezordonată, 
numărul produșilor răi întrun procent mare. A trebuit o
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încordare puternică din partea administraţiei hergheliilor, a 
trebuit să se facă printre produşi o alegere cât se poate de. 
minuțioasă, spre a se obținea: actualul “cal anglo-normand,. 

In partea sudică a Franţei, în Limusin, Auvernia, nu sa 
introdus ca ameliorator calul englez, pentrucă nu se loveă 
la făptură cu calul local,. etc., ci sa introdus anglo- 
arabul. 

Dacă în ţară la noi, şi inaintea înființării. hergheliei, nu 
Sa făcut un studiu minuţios asupra calului românesc, tre- 
buiă ca, cel puţin după înfiinţarea acestei instituţiuni ipice, 
el să fie;gata spre a se şti ce drum trebuie apucat. Eră fatal 
că, necunoscând bine făptura calului românesc, calitățile ca 
şi defectele sale, nu puteam fi puși în măsură -să știm ce 
armăsar S'ar lovi mai bine şi cu ce rassă sar putea obțineă 
rezultate satisfăcătoare. Am umblat fără nici. un rost, sa: 
introdus când un tip de armăsar, când altul, și aceasta fără 
nici o noimă. 

Astăzi, când s'a studiat: făptura cailor din țară, când cu- . 
noaștem "calitățile ca și defectele acestor cai, modul cum ei 
trăesc, nu mai ne este permis să mergem pe dibuite şi tre- 
buie să spunem că, aşa cum s'a lucrat până acuma, în 
chestia îmbunătăţirii cailor, departe de a se regeneră rassa - 
calului românesc, ea s'a degenerat rai mult. 

Tipul care va trebui să îmbunătăţească calul românesc 
nu este de o cam dată cel englez, cum se pretinde, ci anglo- 
arabul cu făptură mai mult arăbească. El trebuie să fie cât 
mai răspândit, el este muit mai puţin exigent ca englezul, 
şi dă, curcit cu iapa românească, rezultate mult mai bune. 
Ori şi cum și ori şi de unde s'ar cumpără acest cal, ne este 
indiferent. Că se cumpără dela particutari,, că se importă, 

faptul de căpetenie este să avem răspândiţi în ţară cât.mai 
mulți armăsari anglo- arabi. 

Reușita Franţei “în partea de sud cu armiisarul anglo- 

arab să ne serve de exemplu. Vechiul cal limusin, așa cum 
„ni-l descriu ipologii : francezi, aveă o. făptură care se ase- 

mănă mult cu făptura calului românesc. - 

Recomandând armăsarul anglo-arab, să nu se creadă că 

suntem în contra celui arăibesc; nu, de loc, însă armăsarii 
arabi sunt și foarte rari și foarte scumpi. - 

Sa preconizat și se “mai preconizează, ca un excelent 
ameliorator al calului nostru autohton, armăsarul englezesc, 
Cine îl cunoaşte bine, știe că acest tip englezesc este exi- 

> 
at 
———
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gent, plăpând, obișnuit cu o îngrijire excepțională, răută- 
„cios, surmenat şi adesea plin de oase moarte. S'a crezul și 
“se mai crede încă, că acest preţios juvaer, bun numai să 
fugă dela 1—2 minute pe un hipodrom, să satisfacă ambi- 
ţiunea câtorva bogătași ; că acest cal artificial, aşa .cum îl 
descrie foarte bine RICHARD DE CANTAL, ar puteă da produși 
buni asociat cu calul românesc. Că acești produși vor fi 
mai mari de talie, nici nu mai încape îndoială, dar că vor 
fi disproporţionaţi, vor aveă membre lungi și subțiri, este - 
neindoios. | | 3 

- Am avut ocaziunea, să vedem, pe ici colea, câțiva mânzi 
ieșiți din iepe româneşti cu armăsari englezi și ne-am con- 
vins cât de disproporţionaţi sunt și cât de.rău sa lucrat 
până acum în chestiunea îmbunătăţirii calului românesc. 
“-Dacă herghelia Statului n'a dat până acum roadele. ce 
trebuiă. să le deă, pricina mai este că în conducerea ei nu 

„ sa avut nici odată un scop definit, nu s'a urmărit cuo 

deosebită băgare de seamă nici o idee, nu a ţintit de loc la 
producerea unor armăsari, cari, împreunaţi cu iepele ţără- 
nești, să deă produși mai buni, și acești produşi la rândul: 
lor, printr'o înţeleaptă alegere şi împreunare, să dea naș- 
tere la alții și mai buni. S'a lăsat totul la voia întâmplării, 
ce va ieși, să iasă, n'a fost nici o bunăvoință. - In asemenea 
condițiuni o instituțiune ipică nu poate progresă. Nu trebuie 
să mai uităm că conducătorii acestei instituţiuni nu aveau 
pregătirea cerută şi nu erau pătrunși de însemnătatea ei 
într'o ţară unde se simte mare nevoie de cai. In asemenea 
împrejurări ne putem foarte bine explică de ce până acuma 
herghelia, Statului n'a contribuit de loc: la îmbunătăţirea 
calului din ţară..  - : a. e 

Creșterea în bune condițiuni a cailor și înmulţirea lor 
are foarte mari secrete, pe cari numai: omul de meserie și 
bun observator le poate întru câtva .pricepe. In omenire 
astăzi specializarea joacă un însemnat rol şi numai.graţie ei 
s'a putut face atâta progres. Mintea omenească n'are însu- 
Şirea de a puteă rețineă totul și în toate direcțiunile. Trebuie 
să se ştie, și mai ales în țara noastră, că cismarul este cis- 
mar, croitorul croitor, zootehnistul zootehnist. Nu este bine 
ŞI nu conlucrăm temeinic la progres, dacă ne amestecăm 
unul în meseria altuia și dacă ne dim atotștiutori. Omul 
care știe totul, nu știe nimic. | Concluzia firească a acestui punct este: conducătorul her-
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ghelici să fie un om priceput în chestiuni de zootehnie prac- 
tică şi teoretică. Măsurile propuse de el, măsuri rezultat 
al observaţiunilor, să fie admise de ministerul de care este 

„alipită herghelia. Lui să i se lase toată latitudinea, toată 
inițiativa și în acelaș timp toată răspunderea. 

e % % 

Lucru absolut de căpetenie la buna îndrumare a unei 
herghelii este clasarea iepelor de prăsilă și repartizarea lor 
la diferiţi armăsari. La această operaţiune este nevoie şi de 
o practică lungă și de o desăvârșită cunoştinţă din partea 
celor ce aleg iepele de prăsilă. 

La hergheliile ungurești, operaţiunea clasării iepelor con-= . 
stitue, și cu drept cuvânt, operaţiunea cea mai de seamă. 

„Pe lângă personalul hergheliei, se adună o mulțime de pro- 
prietari pricepuţi în asemenea chestiuni, se discută și nu se 
pronunţă asupra unei iepe decât numai atunci când s'a luat 
în seamă totul, adică : făptura, produșşii, asemănarea sau nu 
a formelor ei cu un armăsar sau altul, etc. In asemenea caz 
când se discută, când ori şi ce observaţiune este luată în 
seamă, cu greu se poate greşi. La herghelia Statului, până 
acum câţiva ani, se făceă clasarea iepelor, ţinându-se -soco- 
teală mai numai de coloarea animalelor destinate împreu- 
nării. Nu se luau în consideraţie mai de loc calităţile iepei, 
produșii ei, afinitatea între ea și armăsar. Se înţelege că 
acest mod primitiv de clasarea iepelor pentru armăsari a dat 

. ceeace firesc trebuii să deă : nişte produși unii mai nereu- 
şiți decât alţii. 

Clasarea iepelor pentru armăsari trebuie să se facă de o 
comisiune compusă din oameni cunoscători, fie ei militari, 
fie civili. Ideile bune, rezonabile, să, fie primite dela. ori şi 
cine ar veni. . | 

Into instituțiune de soiul acesta, pentru ca lucrurile să 
meargă cum trebuie, pentru ca să fie continuitate şi să se 
cunoască cele mai mici detalii, este absolută nevoie de sta- 
bilitatea funcţionarilor, trebuie ca ei să fie nu numai spe- 
cialiști, dar să-şi înceapă şi să-și termine cariera la her- 
ghelie, căci numai astfel se pot urmări bine rezultatele şi se 
poate dă seama de reușita sau nereușita combinaţiunilor.
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* Ca să putem:mai bine înțelege cât este de important acest 
punct, n'avem “decât să vedem ce se face în Ungaria. -- 

: La hergheliile Statului :. Mezhegyes, 'Kisber, Baboina şi 
Făgăraș, funcţionarii sunt pe vieață, se înaintează acolo. şi 
nu se concediază sau se mută, decât în excepţionale oca- 

„_ziuni. La hergheliile particulare acelaș lucru, sunt funcţio- 
nari de 20—30 ani, cari neîncetat,au lucrat în aceeaş di- 

_recţiune și şi-au perfecţionat din ce în ce mijloacele, în ra- 
port. cu -observaţiunile dobândite. In asemenea caz, se 
înțelege că toate merg bine, că se pot de. aproape urmări 
toate chestiunile relative la îmbunătățirea cailor. .; - 

: "Țara Românească suferă în. toate administraţiunile sale 
de plaga nestabilităţii funcţionarilor. Fiecare. partid politic, 

- rând pe rând, s'a făcut vinovat de acest lucru ; venirea unuia 
: . fr a. 

la putere' aduce un fel de dezastru prin faptul schimbării 

„funcţionarilor și punerii în funcțiuni importante al unor 0a- 
meni cari literalmente nu se pricep, dar cari, priu faptul că 
fac parte dintr'un grup politic său altul, au dreptul să ceară 
şi-li se dă un post în raport cu importanţa :ce ojau în par- 
tid. Din cauza acestui. nenorocit sistem, vedem oameni puși 
în capul unor instituțiuni, cari n'au priceperea să le 
conducă. e „: 

Toţi ştim că în Țara Românească nu poţi ajunge la func- 
țiuni înalte, în ori și ce ramură, dacă nu faci parte dintr'un 
grup politic, și de asemenea cu toţii ştim că ocuparea unor 
asemenea funcțiuni este vremelnică, de unde nestabilitatea, 
necontinuitatea în lucrări, lipsa de imbold, 'de năzuință de 
a îndrumă bine un lucru. | 

Iată, în mod brut fazele schimbătoare ale întregii noastre 
activități economico-administrative. Ne pierdem în zadar 
energia și subordonăm totul politicei. n 
. La herghelia Statului “a urmat aceeaş' sistemă ca şi la 
celelalte administrații din ţară,: Diferiţii directori ce sau 
succedat au stat 2—3 ani și 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. 
x. 

| „Dacă în anul 1874, data înfiinţării hergheliei, ea s'a alipit 
pe lângă Ministerul de răsboiu, pricina este că în acel timp 
nueră în ţară un Departament al Agriculturii. In anul
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1882, când s'a: înfii nțat ) Ministerul Agriculturii, trebuii ca 
numai decât să se dea în grija acestui Departament condu- 
cerea hergheliei. Nicăieri aproape hergheliile nu sunt sub 
dependinţa Ministerului -de Răsboiu,; ci sunt conduse de 
Ministerul Agriculturii, singurul : competent în asemenea 
chestiuni. 

Ministerul de Răsboiu, prin faptul ocupaţiunii sale, nu 
poate bine conduce o instituțiune de felul acesta; lui îi 
incumbă alte însărcinări mai importante pentru: țară. In a 
lui sarcină este dată apărarea teritoriului național, o sar= - 
cină mai frumoasă, mai nobilă. Este de a lui competință 
studiul modificării armamentului şi al adaptării. sale. Să 
lăsăm pe fiecare să facă ceeace se pricepe, căci numai atunci 
se va face bine. 

Herghelia, după cum am spus, instalată mai întâiu la 
Nucet, s'a mutat în urmă la Cislău în judeţul Buzău. Cine 
a ales localitatea aceasta nu știm, și nici nu vrem să știm; 
ceeace este însă evident, e faptul că localitatea nu este de 
„loc prielnică unei herghelii. 

S'a ales, după câte știm, localitatea Cislău pentru her- 
ghelie, pe motivul că mănăstirea Cislău ar fi fost. vestită 
în cai. Motivul acesta n'are nici o bază, de vreme ce se ştie 
pozitiv. că hergheliile episcopiei Buzău se țineau pe moșiile 
Găvănești şi Frasin dela Câmp, iar nu la Cislău. 
“Moşia Cislău este o luncă împrejmuită cu dealuri şi de 

apa Buzăului, așa că fatal se inundează de mai multe ori 
pe an, şi din cauza apei ce se scurge de pe deal, şi din apa 
Buzăului. Temperaturi extreme, pământul rău, cu o floră 
puţin variabilă şi 'puțin hrănitoare. Bruma de fân ce se 
coseşte pe această luncă, de calitate inferioară, prăfos, nu 
se consumă mai de loc de caii hergheliei, ci se: vinde: în 
comerț pe un preț foarte mic. Ovăzul ce se cultivă pe petecul 
de pământ inundabil este foarte: uşor, deci foarte puţin 

* hrănitor. 

Moșia, compusă din 344 hectare, este prea mică pentru 
herghelie. Jumătate din pământ este smârcos, restul în 
parte clisos, parte nisip gol, parte pietriş şi numai o mică 
porţiune de pământ bun. Pășunile rele, construcțiunile 
fiind în mare parte în sat, este firesc ca, în asemenea caz, 
-un cal produs la herghelie să coste cât nu face el. La her- 
ghelia Statului animalele se hrăneau cu fân “Și grăunțe 
cumpărate din alte părţi. a 

, . ” 13  
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Personalul hergheliei a fost foarte numeros. O pletoră de 
funcţionari a îngreunat bugetul acestei instituţiuni şi a făcut 
ca fiecare produs al hergheliei să coste așa de mult/ Intr'o 
herghelie nu este nevoie de atâta personal superior, mult 
mai puţin și mult mai destoinic poate conduce/cu mai 
muliă pricepere o asemenea instituţiune. 

Natalitatea la sută, în herghelia Statului, a fost foarte 
mică. Numărul armăsarilor ieşiţi anual din herghelie eră 
foarte redus şi fiecare armăsar, la vârsta de 4 âni, costă 
foarte mult. În asemenea condițiuni eră logic să se întrebe 
dacă herghelia mai poate continuă cu această organizare, 
sau dacă nu a venit momentul să i se dea o îndrumare mai 
practică. E = | 

In anul 1908, d-l Ministru al Agriculturii, Anton Carp, 
în înţelegere cu d-l Ministru al Răsboiului, Generalul Ave- 
rescu, propune Corpurilor legiuitoare o lege prin care her- 
ghelia se. trece la Ministerul Agriculturii şi prin care se 
înființează un consiliu ipic, compus din civili și militari. 

Plecând din anul 1908, herghelia se conduce în confor- 
mitate cu deciziunile luate de consiliul ipic şi aprobate de 
Ministerul Agriculturii. . : , , 

Consiliul .ipic în mai multe ședințe a admis ca la her- 
ghelie să se crească numai rassele : engleză, arabă şi anglo- 
arabă. Majoritatea iepelor hergheliei au fost reformate, fie 
din cauza oftalmiei periodice, fie din cauza durinei. 

Consiliul ipic conduce toate lucrările referitoare la im- 
bunătăţirea:calului destinat armatei. | 
„Pentrucă în anul 1908 herghelia intră într'o nouă fază 

și pentru ca îndrumarea ei să fie cât mai practică "posibil, 
Sau luat în consiliul ipic următoarele dispoziţiuni : 

1. Herghelia să fie condusă de un specialist priceput şt 
în partea teoretică Şi în partea practică a creşterii cailor. 

2, Efectivul iepelor de prăsilă să se mărească, pentru ca 

, 

/ 
/ 

In localitatea Cislău herghelia nu este în condițiuni bune, 
Animalele unei asemenea instituțiuni trebuiesc să fie hră- 

nite cu produsul pământului pe. care instituțiunea este stă- 
bilită, căci numai astfel costul întreţinerii animalelor din 
herghelie va fi mic. Pentru ca pământul să producă hrana 
trebuitoare, este nevoie ca exploatarea lui să fie sistematică.
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herghelia să verse în fiecare an, în depozitele de armăsari 
ale Statului, -cât mai mulți reproducători masculi. : 

3. Herghelia să fie instalată pe un pământ fertil Şi prielnic 
creşterii calului, Cu produsul acestui pământ să se hră- 

- mească animalele hergheliei, aşa ca întreținerea lor să nu fie 
costisitoare. a 

4. Alegerea iepelor de prăsilă și destinarea lor la armă- 
sari să se facă de consiliul ipic în asociațiune cu directorul 
hergheliei. o 

5. Orice reformă din herghelie să fie făcută de consiliul 
“ipic împreună cu directorul acestei instituțiuni. 

6. Stabilitate indefinită a funcţionarilor hergheliei şi 
* continuitate în lucrări. a 

Organizarea unei asemenea instituțiuni necesitând o chel- 
tuială de bani însemnată -și neproducând roade imediate, 
în primăvara anului 1909, după mai multe discuţiuni în 
sânul consiliului ipic, s'a decis desființarea hergheliei și 
îndrumarea activităţii ipice a Statului în spre depozitele de 
armăsari şi încurajarea iniţiativei private, singurele mijloace 
cari pot da rezultate mai repezi și mai bune. In toamna 
anului 1909 se organizează, sub d-l Ministru Anton Carp, 
depozitul dela Constanţa, stabilindu-i un efectiv de 250 
armăsari. 'Tot în acest timp se iau primele măsuri pentru 
încurajarea particularului producător de cai. 

Depozitele de armăsari 

“Un al doilea :mijloc prin ajutorul căruia Statul poate in- 
terveni direct în producerea calului este înfiinţarea depo- 
zzitelor de armăsari. Sa MR 
„Dacă o herghelie trebuie să fie socotită ca o pepinieră 
de reproducători de elită, un depozit de armăsari este de . 
asemenea o instituțiune ipică, de unde armăsarii.se vor. răs- 
pândi, la o anume epocă, prin diferite localitaţi, spre a puteă 
contribui la îmbunătăţirea calului localnic. Un depozit are, 
după părerea noastră,:o mai mare inrâurire asupra îmbu- 
nătăţirii cailor dintr”o ţară ca o herghelie. II 
Mai toate ţerile, cu puţine excepţiuni, au înființat depo- 
zite de armăsari, ceeace probează în mod vădit importanţa 
acestor instituțiuni ipice. Pentru ca ele să 'dea in adevăr 
roade bune, pentru ca să contribue la îmbunătăţirea rasse-
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lor de cai, este nevoie să se ţie socoteală de următoarele de- 

ziderate : . | A a 

„4. Depozitul de armăsari să se stabilească în acea re- 

giune unde numărul cailor este mai mare și unde locuito- 

rul se dedă cu imai multă râvnă meseriei creșterii cailor. 
A stabili un depozit de armăsari acolo unde numărul 

cailor. este mic şi unde localitatea nu este prielnică creșterii 

acestui animal, este a aplică o măsură care nu poate da 

roade bune. . ae 
2. Nu toţi armăsarii unui depozit trebuie să aibă /aceeaș 

făptură. Ei vor fi deosebiți și se vor armoniză ca forme cu 
făptura, iepelor din localitatea unde se trimit. Acest fapt 
explică pentru ce în mai tvate depozitele de armăsari sunt: 
reproducători de pur:sânge, de 1]. sânge, de povară. Acelaș 
soiu de armăsari răspândiţi în toate părţile nu poate să dea 
rezultatele dorite, pentrucă nu se va lovi cu făptura, iepelor 
din toate localităţile. e De 

„8. Fiecărui depozit de armăsari i se va determină o zonă 
unde armăsarii Statului răspândiţi vor bate iepele de pră- 
silă. Armăsarii particularilor nu vor fi admiși la reproduc- 
ţie decât numai în urma unui examen făcut de o anumită 
comisiune. Armăsarii cari nu vor fi găsiţi: buni de comi- 
siune se vor castră. Dacă însă în zona depozitului nu se vor 
luă aceste energice măsuri, de.sigur că rezultatele nu vor fi 
bune. 

4. Pentru ca un depozit să-şi ajungă scopul său trebuie 
să fie condus de-un om cunoscător, care făcând dese vizite 
locuitorilor din zona depozitului, să le dea poveţe de modul 
cum trebuiesc îngrijiţi, crescuţi:şi hrăniţi caii. 

Iată dar pentru ce rolul unui depozit îl credem mai mare 
ca al unei herghelii și iată cum un depozit, care. ar cores- 
punde dezideratelor mai sus enumărate, poate da roade 
bune. Oportunitatea lor, în materie de îmbunătăţirea cailor, 
nu se mai discută. e De 

Ce s'a făcut la noi în această direcţiune? S'a hotărit mai 
întâiu ca la reședința fiecărui regiment, din fiecare capitală 
de judeţ, să se trimeată 3—4 armăsari spre a îmbunătăţi 
iepele din acel judeţ. Ei 

Pentrucă ne găsim în faţa unei chestiuni foarte -impor- 
tante şi, pentrucă, după părerea noastră, această dispozi- 
țiune este mai mult decât inadmisibilă, să o discutăm cu 
toată seriozitatea și să vedem. dacă trimițând, presupunem
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la Craiova, 4—5—10 armăsari, vom imbunătăţi caii din 
tot judeţul Dolj. Mai întâiu, este un non-sens ca, în pe- 
rioada de montă, armăsarii destinaţi reproducţiunii să stea, 

„la reşedinţa județului și ţăranii dintr'o comună depărtată 
să vie cu iepele lor la armăsari. Nau venit locuitorii dela. 
sate cu iepele lor la armăsari pentru motivul că în toiul 
muncii nu puteă omul să-și lase treaba lui și să vie cu iapa. 
la armăsarul Statului dela reședința județului. 

La depozitul din Constanţa, unde erau vreo 4 armăsari, 
nu s'a bătut mai nici o iapă ţărănească. 

Dacă prin răspândirea armăsarilor în fiecare reședință. 
de judeţ s'a ţintit la îmbunătăţirea cailor, de odată şi în .- 
întreaga ţară, 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, dat fiind personalul 
restrâns, începe îmbunătăţirea cailor de odată şi în toată 
ara. . 

! In toate ţerile, unde s'a început serios îmbunătăţirea. 
acestor animale, și unde depozitele s'au inființat, aşa cum 
trebuiau înființate, nu sa început îmbunătăţirea tuturor 
cailor, ci pe zone, pe localităţi și numai după ce caii dintro 
zonă s'au imbunătăţit, atunci s'a început activitatea ipică 
și înaltă parte. OO - 

In depozitele Statului erau 150 armăsari din rassele: pur 
sânge englez, pur sânge arab, pur sânge anglo-arab, 1/3 
sânge englez și î/„ sânge arab.. | | | 

Statisticele depozitelor de armăsari -ne fac cunoscut că 
media iepelor bătute anual de fiecare armăsar este de 9, pe 
când trebuiă ca fiecare să bată cel puțin 30—40. . | 

Acest rezultat dezastruos ne face să înțelegem, că prac- 
tica' de a răspândi armăsari pe la. reşedinţele judeţelor nu 
este bună. Cu chipul acesta țărănimea ca și proprietarii ru- 
rali nu ai nici un profit şi tocmai ei ar trebui să benefi- 
cieze de armăsarii Statului, căci produșii iepelor lor au 
mare nevoie de îmbunătățire. € e Na 

Mai târziu, armăsarii Statului. s'au centralizat. în urmă- 
toarele depozite :. | Aa | 

Un depozit la Craiova ' cu 28 armăsari. * 
> 139 > Ploeşti „2 31 » | | 

> n :» București » 27. o» și 
33 n» -Slobozia » 46 » a
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In afară de aceste 4 staţiuni mai erau: Tulcea, Constanţa, 
* Cislău cu un număr de armăsari mult mai mic. 
" Totalul armăsarilor din aceste depozite eră în 1906 de 
142. Din acești 142 armăsari erau:: 44 pur sânge englez, 
6 pur sânge arab, 4 pur sânge anglo-arab, 83 jumătate 

„sânge şi rassă românească. | , | 
„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 Aurelian înființează o comisie 
zootehnică, care aveă misiunea să studieze îmbunătăţirea 

cailor din Dobrogea; înființează expoziţii şi curse la Con- 
stana. Mai târziu, ministrul Stolojan iea dispoziţiuni. să se 
facă un studiu serios asupra animalelor din Dobrogea. Acest 
studiu astăzi îl avem, el este oglinda după cate ne putem 
călăuzi. Se știe că în Dobrogea sunt aproape 6.000 iepe bune 
de prăsilă. | | 

In anul 1899, D. Sturdza, ministru ad interim la do- 
menii, înfiinţează. un depozit de armăsari la Constanţa, 
compus din 16 armăsari de făptură mai mult anglo-arabă, 
destinaţi numai comunelor Gheringec, Tatlageacul mare și 
mic. Anul următor au fost bătute în aceste comune âpro- 
ximativ 400 iepe. Această măsură este nu se poate mai 
bună, căci încetul cu încetul înjghebându-se în Dobrogea 
un depozit de armăsari, se va puteă lucră lă îmbunătăţirea 
animalelor în mod inteligent şi calul. dobrogean în scurt 
timp se va modifică. In. anul 1909, Anton Carp, ministru 
al agriculturii, a dispus ea depozitul dela Constanţa să fie 
inzestrat cu 250 armăsari de făptură mai mult anglo-arabă. 

„.. Depozitul dela Constanţa prin staţiunile sale de montă 
are cea mai mare influenţă asupra îmbunătăţirii calului do- 
brogean. Cine a colindat satele: Tatlageac, Mangea-Punar, 
Gheringec, 2 Mai, etc., a putut să vadă importânţa unui 
asemenea depozit. - . , 

In anul 1909, Ministerul Agriculturii avei “în depozitul 
dela Constanţa armăsari destinați mai mult Dobrogei. Pe 
măsură ce acest depozit se va organiză, pe măsură ce sta- 

„ţiunile de montă vor fi instalate în toate: părţile, pe mă- 
sură ce se vor luă în seamă toate dispozițiunile principale 
în zona de activitate a acestui depozit, atunci de sigur că 
Ministerul Agriculturii va înfiinţă un alt depozit în altă parte 
a ferii; şi așa se va procedă, pe etape, până când se vor
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îmbunătăți toţi caii din Ţara „Românească. In anul 1910 se 
înființează depozitul dela Grași. i a 

In anul 1913 — 914 se înființează şi depozitul dela 
Slobozia. | a „ 

Efectivul actual este : e 
1. Depozitul Anadolkioi, judeţul Constanţa, cu 200 ar- 

măsari. i i | 

2. Depozitul Grași, judeţul Neamţu, cu'1'79 armăsari. 
3. Depozitul Slobozia, județul Ialomiţa, cu 25 armăsari. 

Din acest succint studiu al depozitelor. de armăsari din 

ţară se pot trage următoarele concluziuni : | - 

4. Depozitul dela Constanţa să fie în așa fel organizat; 

încât să corespundă tuturor nevoilor Dobrogei. 

2. Si se înfiinţeze încă un depozit de armăsari în Oltenia. : 

3. In aceste localităţi, Statul să-și concentreze toată ac- 

tivitatea ipică. Este un non-sens să credem că avem putinţa 

de a îmbunătăţi de odată toţi caii din ţară. Se 

4. In aceste regiuni, să se stabilească cât se poate mai 

multe stațiuni de montă. In aceste stațiuni de montă să fie 

trimiși armăsarii pe timpul bătăii.: 

5. Fiecare depozit să fie condus de un om priceput, . 

care va da proprietarilor ca şi țăranilor poveţe asupra 

creşterii, hranei şi îngrijirilor ce trebuiesc date cailor. 

6. In aceste localităţi, Statul să înființeze expoziții pentru 

mânjii ieșiţi din armăsarii depozitului. | 

1. Directorul fiecărui depozit va fi obligat să ţie o serie 

de conferinţe populare, arătând scopul ce urmărește Statul 

cu înființarea acestor instituțiuni ipice. 

* a 

In înod indirect, Statul mai ajută îmbunătăţirea calului 

prin: - ' 

Concurs. şi expoziţie - 

Aceste două mijloace de intervenire au importanța lor. 

Din punctul de privire al îmbunătățirii animalelor, se pot 

confundă: o expoziţie trebuie să fie urmată de un concurs, 

şi un concurs deo expoziţie, excepție, bine înţeles, când 

prin concurs se vizează şi cursele. [ 

Inportanţa expozițiilor a fost și este în totdeauna foarte 

mare. Ele au contribuit în mod simţitor la îmbunătăţirea |
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“animalelor dintro - țară. Importanţa acestor expoziţii nu 
ine numai de faptul că proprietarilor expozanţi de animale 
li se 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 propriii săi ochi ceeace 
a făcut altul, judecă superioritatea sau inferioritatea vitelor 
expuse de un alt proprietar, învaţă caracterele diferitelor 
soiuri de animale expuse, apreciază: importanţa. și folosul 
creşterii unei rasse sau alteia, se deprinde cu modul de 
a hrăni sistematic animalele, cunoaște localităţile unde sunt 
reproducători de frunte, cunoaște și-și dă seamă de bunele 
forme ale unui. reproducător, îşi creează debuşeuri atunci 
când marfa sa este bună. În definitiv, expoziţiunile sunt 
niște focare de instrucțiune, de propagandă agricolă. Aci 
se poate da proprietarilor de animale lecţiunea cea mai 
bună și cea mai .instructivă. Aci, și numai aci, ei se pot 
convinge, căci văd, Numai prin expoziţie se poate face o 
dreaptă apreciere a calităţilor animalelor dintr'o localitate. 
Aceste motive sunt suficiente, credem, pentru a pune la 
iveală marea importanță ce o prezintă o expoziţie de 
animale. „ | i 
„.. Expoziţii de animale există în toate ţerile Și în toate ţerile 
ele au dat rezultate bune. Sunt unele ţeri cari au expoziţii 
în fiecare comună. Elveţia de pildă are expoziţii comunale, 
„cantonale, federale și pe fiecare an se cheltuesc, cu aceste 
expoziţii, mai mult de 800.000 lei. a 
”.. Găsim expoziţii şi concursuri de animale în Franţa, Ger- 
mania, Englitera, Belgia, Austro-Ungaria, Olanda, etc. Sunt 
concursuri și expoziţii de animale și acolo unde nu se gă- 
sesc herghelii. Sa 

„La noi în ţară, primele expoziţii de animale, după cât'se 
ştie, au avut loc în anii 1863—64 la lași și Ja: Bucureşti. 
Nu ştim nimic referitor la rezultatele acestor expoziţii. Legea 

„din 4 Iulie 1881 a comiţiilor agricole regulamentează 
„aceste expoziţii judeţene.: Expoziţiile judeţene nu s'au 
continuat. : .; | i 

„. In anul 4897, sub ministrul Stolojan, a avut loc la Con- 
stanţa prima expoziția de animale. Expoziţia a început la 5 
Septemvrie Și a ţinut 4 zile. In. vederea organizării sale o 
comisiune a fost instituită spre. a alcătui, un. regulament, 
care a fost publicat în Monitorul . Oficial din acelaş an. In
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regulament se prevăd toate. condiţiunile participării la 
expoziţie. e a 

Expoziţia dela Constanţa a cuprins toate grupurile ani- 
malelor domestice, afară de porci. La această expoziţie au: 
luat parte animalele din judeţele Constanţa, Tulcea şi Ialo- - 
miţa. Ea a avut mai mult un caracter.regional. 

- Dela 1897 şi până astăzi, expoziţiile nu s'au continuat 
regulat în fiecare an, ceeace constitue un mare rău. Când s'a 
înființat prima expoziţe la Constanţa, în 1897, în in- 
tenţiunea tuturor a fost ca de aci încolo, în fiecare an, în 
Dobrogea, să fie expoziţie de animale, căci se prevedeă că 
aceste expoziţii vor aveă. o influenţă foarte mare asupra 
îmbunătăţirii animalelor.  Nestatornicia care intră în firea 
românului a făcut şi aci ca un excelent început să nu aibă 
continuitate. _. . . - N e 

A susţineă că prima şi a doua expoziţie de animale a dat 

rezultate bune, este a mărturisi un lucru cunoscut. Cu toate 

acestea nu este rău să facem o comparaţie între. prima şi 
a doua expoziţie spre a vedeă influenţa lor asupra anima- 

lelor. Prima observaţie făcută este că la a doua expoziţie 
dela Constanţa numărul animalelor aduse'a fost de două. 

ori mai mare ca'la prima. Proprietarii expozanţi, văzând că 

juriul, la prima expoziție, încurajază calul. de făptură do- 

brogeană, au adus la a doua expoziţie un număr mai mare 

- de cai dobrogeni. Văzând de asemenea că juriul nu premiă 

cai atinşi de boale ereditare, proprietarii dobrogeni au în- 

ceput să priceapă că nu poate fi profitabilă decât produ- 

cerea unor cai frumoși şi fără boale ereditare. La a doua 

expoziție dela Constanţa, numărul cailor cu boale : ereditare 

a fost mult mai mic ca la prima. lată în adevăr rezultate 

cât se poate de bune și iată pentruce expoziţiile dela Con- 

stanţa trebuiau ținute regulat în fiecare an. 

Cele două expoziţii dela Constanţa au deşteptat în cres-: 

_cătorul Dobrogean gustul de a se ocupă mai serios cu pro- 

ducţia calului. Vede-mai bine, mai clar, în această chestiune, 

şi își dă socoteală că cu puţină bunăvoință se pot produce 

cai buni pentru cavaleria ușoară. Proprietarii de _herghelit 

din Dobrogea au văzut că e mai bine să aleagă iepele din 

herghelii și să le: împreune cu armăsari cu 0 conformaţie 

asemănătoare conformaţiei iepei. - a 

De vreo. câţiva. ani, Ministerul Agriculturii a început să. 

facă regulat la Constanţa expoziţie - de produşii ieşiţi din
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armăsarii Statului. Lucru demn. de constatat este că din 

an în an se aduc la expoziţie şi mai mulţi şi mai frumoși » 
produși. Ministerul Agriculturii prevede în bugetul său anual 
suma necesară decernării premiilor produșilor buni. - 

Relativ la Constanţa putem conchide că, cu cât expozi- 
ţiile de animale vor fi mai regulate şi într'o serie mai mare 
de ani, cu atât creşterea, cailor din această parte a ţerii se 
va îndrumă mai bine şi pe o cale mai sigură. | 

Cine a urmărit an cu an expoziţia dela Anadollkioi, și 
cine şi-a dat socoteala de sârguințţa continuă a Ministerului 
Agriculturii în această . direcțiune, nu poate să constate 
altceva decât că expoziţia din anul 1910-a fost mult .mai 
importantă, ca cea din anul 1909 şi a dovedit că Dobrogea 
este centrul cel mai prielnic creșterii calului. Legenda că în 
Dobrogea nu se găsesc cai de romontă a fost spulberată, 
graţie încurajării acordate de Ministerul Agriculturii, probă 
că în anul 1910 s'au cumpărat cai pe cari i-a văzut M.$. 
Regele Ferdinand |. Și iarăș aprecierea unora, că Dobrogea 
ni are o-rassă a ei proprie, nu trebuie ținută în seamă, căci 
cei cari cunosc Dobrogea, ştiu destul de bine că această pro- 
vincie transdanubiană a avut şi are o rassă a ei de cai, de- 
rivată. din rassa orientală, rassă proprie călăriei, bine obiş- 
nuită climatului, rezistentă, rustică şi focoasă. . - 

La expoziţia” de cai din anul 1910, s'au observat mulţi 
produşi foarte frumoși, mai ales cei ieșiți din a doua gene- 
raţie. Infiinţătorilor expoziţiei dela: Constanţa trebuie: să le 
fim foarte recunoscători. Sa ă 

Ministerul Agriculturii, pătruns de principiul practic că nu 
se poate lucră în mod sistematic în toată ţara, în chestiu- 
nea îmbunătăţirii calului, a ales ca zonă de activitate Do- 
brogea, unde a trimis armăsarii depozitului și unde a luat 
măsuri de încurajare. Incetul cu încetul acest început aproape 

- neînsemnat, care făceă să zâmbească „pe cei cari credeau că 
în țară la noi nu se pot produce cai buni, a avut darul să 
schimbe. părerea și celor mai pesimiști. In ţară la noi se 
produc cal tot așa de buni ca şi în Ungaria, cu condițiunea 
ca să fim practici, bine chibzuiţi, răbdători, şi din momen- 
tul ce ne-am făcut un program să-l urmărim. Avem ferma 

va deveni îi curând ecbteul de end Pe ee pal, Dobrogea 
valeriei. Nu este prudent să ] i un ese va face remonta ca motacutului P ud a lucrăm numai sub impresiunea 

> crăm continuu. Dacă locuitorul dobro-
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gean ne-a dovedit că se poate ocupă cu chestiunea creşterii 
calului, când este incurajat și când calul său găseşte un de- 
buşeu bun; dacă sindicatul agricol din Constanţa ne-a ară-— 
tat mișcarea economică ce de un timp încoace se manifestă 
în Dobrogea, socotim că a venit timpul. ca Ministerul Agri- 
culturii să-și organizeze serviciul de îmbunătăţirea cailor 
cât se poate mai sistematic. In acest scop, măsurile propuse 
ar fi: 

1. Direcţiunea sanitară, prii serviciul său veterinar, să ia. 
toate măsurile prin cari să se garanteze sănătatea iepelor. 

2. Prefectura judeţului Constanţa, prin intermediul me- 
dicilor veterinari din Dobrogea, să castreze pe riscul şi soco- 
teala proprietarilor toţi armăsarii improprii prăsirii. 

3. Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, prin intermediul 
directorului depozitului de armăsari dela Constanţa, să sta- 

„__bilească în mod definitiv staţiunile de montă. 
4. Expoziţia dela Constanţa să fie asociată și cu un mare 

târg de cai, de unde şi armata și particularul să poată 
cumpără. 

5. Ministerul de Răsboiu să înființeze în Dobrogea un 
depozit pentru creșterea mânzilor cumpăraţi de armată. 

6. Prime de 100—150 de lei 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 îmbunătăţirea calului, să se ocupe şi să răspân- 
"dească plante de nutreţ. | 

3, Să se înceapă autorizarea armăsarilor particulari. 
Cu chipul acesta, de sigur că depozitul de armăsari dela 

Constanţa va aveă o înrâurire favorabilă asupra îmbunătă- 

ţirii calului dobrogean. | 

Prima, expoziţie dela Constanţa a fost urmată de altele şi 

“în alte părţi ale ţerii, așa bunăoară Iașul a organizat o 

expoziţie de animale, divizată în 5 secţiuni : 

a Secţiunea cailor ; 
bj : n boilor; 
c] „ oilor; 
d) a porcilor ; 
e) » găinilor. 

Am avut ocaziunea, la această expoziţie, să ne facem o 

idee justă de calităţile și caracterele calului din nordul Mol- 

dovei, cum și de îndrumarea îmbunătățirii acestui cal. Am
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nai constatat că unii din marii proprietari își dau în adevăr 

osteneala de a puteă produce calul necesar armatei. 
Expoziţia dela Iași, subvenţionată şi de Stat şi de comună, 

ar fi putut aveă, dacă se continuă, darul să stimuleze foarte 
mult producțiunea . calului bun pentru armată. Din neno- 
rocire, 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 
-expozițiune agricolă în anul 1898, subvenţionată numai 
-de Stat, ' | | | 

Expozițiunea a avut 3 secţiuni: 
a) Secţiunea animalelor; | 
b] » „produselor agricole; . 
c] „industriei. A 

-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, și că proprietarii 
. olteni nu se îndeletnicesc atât de mult cu creșterea acestor 

animale. Dar că în această, parte a ţerii se găseşte rassa de 
porci Mangaliţa, asupra căreia, în altă lucrare, vom face o 

* „descriere cât se poate de completă. e 
Și la Craiova acelaș lucru, din 1898 și până acum nu s'a 

„mai ținut nici o expoziţie. o 
x i. . . 

* % 

Judeţul Brăila a avut în 1899 prima. expoziţie agricolă, 
subvenţionată numai de comună, la care am avut ocaziunea 
să constatăm frumoși cai. In anul.1904, s'a ţinut o a doua 
-expozițiune de animale, unde, în urma dărilor de seamă. se 
poate constată că animalele cavaline au fost bine repre- 

__zentate. | Da ii 
După cum vedem, este oarecare îndrumare în privinţa 

îmbunătăţirii animalelor, prin ajutorul acestor expoziţii 
însă, încă odată, ele n'au continuitate și aceasta este partea 
absolut defectuoasă. 

Părerea noastră este că, în fiecare judeţ și în fiecare an, . 
să fie o expoziţie de animale, subvenţionată şi de judeţ și de 
Stat. Pentru aceasta, Statul este dator ca în fiecare an să 
înscrie în bugetul său o sumă de 100.000 lei destinată numai
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„premiilor. Să nu credem că această suraă este mare, pentrucă. . 
sunt state şi mai mici şi mai sărace ca noi, cari cheltuesc 
pentru expoziţii și. concursuri sume mai mari de bani. 
:- Judeţele vor prevedeă în bugetele lor respective o sumă 
de bani cel puţin egală cu suma de bani alocată . județului 
de către Stat. - Aa 

Alergările de cai n'au aşa de mare înrâurire asupra îm- 
bunătăţirii cailor, ca expoziţiunile şi concursurile,  totuș ele 
au putinţa de a stimulă această îmbunătăţire, cu condiţie 

„ca să se excludă dela alergări și să nu se dea nici un premiu 
armăsarilor şi iepelor atinse de vreo boală ereditară.. Fără a 
intră atât de mult în discutarea organizării actuale a curse- 
lor, ca neavând mare importanţă din punctul nostru de 
vedere, trebuie totuș să afirmăm, că la noi există dela anul 
1874—'75 societatea nJokey-Clubu, care se ocupă mai mult 
cu producerea calului de pur sânge englez.: 

Cursele de cai au fost de mult cunoscute și adoptate 
în România. Ni se afirmă că pe timpul domniei lui Vasile 
Lupu se încurau 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 obiceiu- 
rile poporului român, este 'că țăranii la Drăgaica şi la Sf. 

“Teodor își încură caii lor. a | 

Sunt localităţi, chiar în ară, unde se: fac. curse de cai 

aidoma ca și la Lătari, Turci şi Cazaci. „? N 

SULTZER, în Jstoria Daciei Transalpine,:ne descrie jocu- 

rile, petrecerile. populare şi întrecerea tinerimii la curse pe 

Gai arăbeşti şi turcești. IN e 

In Moldova, unde rassa cailor eră mai renumită, de mult 

se! făceau curse, astfel sub domnia lui Nicolae Suţu: și 

„Grigore: Ghica,.se organizară sistematice curse de cai pe 

- marginile Bahluiului. În "Oltenia se făceau de asemenea 

curse. Următoarea anecdotă, căreia nu-i garantăm com- 

pletă autenticitate, ne dă măsura cailor olteni : 

„Se zice că un popă român, ducându-se la Pesta pentru 

a-și vinde porcii ingrășaţi și ajungând în momentul aler.- 

gărilor, ceru voie juriului să alerge și el cu. calul său, să 

se ia la întrecere cu ceilalți călăreți. „Comitetul curselor 

din Budapesta, pentru a procură publicului ocaziunea de 

a se distră bine, a admis cererea preotului..Cursa începe 

şi ca culmea surprizei preotul iese întâiul. Fapt demn de 

remarcat la această cursă 'este, că fugaciul preotului, mic
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de talie, însă focos şi de făptură arăbească, a distanțat 

mult pe ceilalţi cai, pur sânge englez, cari “alergau. Preotul 
şi calul său, de unde la început fu pentru public un obiect 
de distracțiune, la sfârșitul cursei își atrase admirațiunea 
tuturor î). | 

In anul 1856—57, după răsboiul dela Crimea, cursele 
de cai fură organizate după iniţiativa privată a consulului 
englez Colquhoun, a d-lui Green și a Căpitanului Planden. 
Ele aveau loc la Colentina. In anul 1859, sub domnia Prin- 
cipelui Cuza, avu loc o cursă militară la Floreasca. 

In 1861, la cursele din Moldova alergau caii din her- 
* gheliile: Moruzi, A. Mavrocordat și Negruţi. 

“In 1866, sub domnia defunctului Rege Carol I, pe atunci: 
Domn al României, și cu ocaziunea unei călătorii, făcută în 
munţii Vrancei, se organizară curse de cai de munte. La 
una din curse, o munteancă, nevasta cunoscutului Preot. 
Tattă, ieși cea dintâi. Domnitorul o decoră. 

In anul 1867, la Craiova în Oltenia, organizându-se curse 
sistematice, un țăran, călare pe un cal țărănesc, îritrecu pe 
nişte boieri, cari călăreau cai englezești de pur sânge. 

In 1868, se făceau curse militare la Floreasca. 
In 1869, în urma iniţiativei Generalului Florescu, se or- 

ganizează curse militare. . 
In 1870—74, se ţinură alergări tot militare. 
In 1871—72, acelaș lucru. 
In 1873—74, acelaș lucru. 
În 1874, se înfiinţă societatea Jokey-Club. 
In 1875, se construi un ipodrom la Cotroceni și se ţinură 

alergări şi la Iaşi și la București. 
In anul 1876, Colonelul Slăniceanu, ministru de răsboiu, 

organiză bine cursele militare și publică in Monitorul ar- 
matei No. 13 din 8/20 Maiu instrucţiunile necesare. 

Prima comisiune fu compusă din: 
Generalul Alexândru Zefcari, președinte. 
Colonel Arion - 

»  Creţeanu 
Locot.-colonel Kirițescu A 
Maior Beller | Membri. 
Căpitan Dionie Fotino - 

» A. Blaremberg 

1) Anecdota e luată din cursul de ipologie a d-lui căpitan GORUXEANU
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In 1877, nu s'au ţinut alergări din cauza răsboiului. 
In 1878, cursele reîncepură de două ori pe an, în Maiu 

şi în Octomvrie. . Si | Sa 
Plecând dela această dată, cursele conduse de societatea: 

" Jokeylor deveniră din ce în ce mai importante. 
Statul, Ministerul Agriculturii, Societatea centrală a agri- 

cultorilor români, încurajează anual, cu sume de bani, in- 
stituțiunea curselor. . .: 

Dacă am făcut o mică escursiune în domeniul istoricului 
curselor în România, este numai spre a vedeă că ele există 
de mult timp și că intră în obiceiurile ţerii. 

In Dobrogea de mult, de foarte mult timp chiar, există 
curse de cai, cari se fac pe. distanţe cu adevărat colosale. 
Ministerul Agriculturii le încurajează din anul 1897 şi sco- 
pul său este de a constată şi menținea rezistenţa cailor do- 
brogeni. In scopul acesta a alcătuit și un regulament. 

__ Din dispoziţiunile regulamentare ale curselor din Con- 
stanța se vede lămurit că animalele, armăsari şi iepe, cu 
poale ereditare, sau cu alte anomalii ce se. moștenesc, nu 
sunt admise la alergări. ! ii | 

Alergările din Dobrogea, înfiinţate in acelaş timp cu ex- 
poziţia, adică la anul 1897, s'au continuat regulat. până 
acum, cu toate că, propriu vorbind, nu „pe ele se poate pune 

mare temeiu, în chestiunea îmbunătăţirii cailor. Ele au fost 

considerate şi chiar trebuie -să fie considerate ca un com- 

pliment distractiv al expoziţiunii. 

Tot ca :intervenire indirectă din partea Statului, mai 

“sunt şi așa zișii armăsari aprobaţi şi autorizaţi.” Cei dintâi 

aprobaţii sunt acei armăsari cari, prin făptura. lor, sunt în 

stare să îmbunătăţească o rassă; sunt .armăsari de elită, 

fără nici un beteşug ereditar.. Aprobarea se însoțește în tot- 

deauna 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 armâsarul a bătut: 30—40- iepe fătă- 

toare. Aprobarea nu se acordă unui armăsar decât în urma 

avizului unei comisiuni speciale. Ea nu durează mai mult 

decât 1 an. . N A 

„+ Acest fel de incurajare se află în alte ţeri, ca Franţa, Ger- 

mania, etc.
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Armăsarii autorizaţi sunt aceia, cari prin făptura lor, 

deşi n'au putinţa de a amelioră o rassă, îi păstrează însă 
aceleaşi calităţi, aceleași. caractere, nu o strică. Autorizarea 
nu implică o primă anuală ca aprobarea. Armăsarii autori- 
zaţi sunt supuși la aceleași dispoziţiuni ca și cei aprobaţi. . 

Nici nu mai încape îndoială că spre a se puteă luă ase- 
“menea măsuri, este nevoie să se exarnineze, rând -pe rând, 
şi cu cea mai mare atenţiune, toţi armăsarii din ţară, să se 
oprească în urmă cei buni şi să se castreze cei răi. Dacă 
această măsură nu: se poate face .de o cam dată în toată 
țara, şi nu se poate face, este de neapărată trebuinţă să se 
aplice în zona depozitului de armăsari, unde Statul și-a con- 
centrat întreaga activitate ipică. Cu satisfacţie constatăm că. 
în Dobrogea, și mai ales în comuna Gheringec,. unde sunt 
armăsarii Ministerului Agriculturii, sa aplicat această dis- 
poziţie, scopindu-se în primăvara anului 1901 toţi armă- 
sarii țărănești, ce nu erau buni de prăsilă. Dela 1901 în- 
coace, se continuă. . N 

In anul 1915 erau aprobaţi cu sau fără prima 107: 
a) Armăsari aprobaţi cu prima 51 ; 

"b] Armăsari aprobaţi fără primă 56. a, 
Statul mai poate incurajă producerea cailor intr'o. ţară şi 

prin remonta locală; creând astfel acestei mărfi un debușeu 
asigurat. . Ma : 

Remonta 

Unul din mijloacele cele mai puternice, pentru a se în- 
curajă indirect producţiunea calului dintro ţară, : este fără 
îndoială remonta locală. Ţinând socoteală că animalul cal 
este o marfă ca ori și care alta, este firese.că nu se va ân- 
gajă mai nici un capital, dacă marfa cal nu va aveă un de- 
bușeu asigurat. Este o regulă în de obște cunoscută, care se 
aplică la ori şi ce marfă. : a : 

Țara Românească, altă dată centru de export în materie 
de cai, ţară considerată. ca una din cele mai bune pentru 
remonta străină, astăzi este nevoită să alerge. pe la ţerile 
vecine ca să-și procure caii necesari armatelor sale. Acum 
cumpărăm cai tocmai dela acele țeri, cari altă dată veneau 
la noi şi-şi făceau remonta. In adevăr de vreo 30—40 
ani, și mai ales de când armata română a luat o mai. 
mare desvoltare, facem remontă și în ţara rusească Şi în 
Austro-Ungaria.
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„Până în anul 1888, nu ne procuram cai pentru armată 
decât din ţara rusească. Pentru cavaleria ușoară se aduceau 
cai originari din regiunea Donului, iar pentru artilerie din 
regiunile 'Tambof și Kurkt). 

Plecând dela această dată, s'a decis la Ministerul de 
Răsboiu ca pentru cavalerie (călăraşi, roșiori, jandarmi), 

„să se cumpere cai din Austro-Ungaria, iar din ţara ru- 
sească numai pentru artilerie. Două comisiuni de remontă 
fură numai decât organizate, una pentru a cumpără cai 
din Rusia, alta din Austro-Ungaria. Fiecare comisiune eră 
compusă din trei: membri: un colonel, președinte, un ve= 
terinar militar şi un ofițer, membri. Pentru remonta cava- 
leriei, membrii comisiunii sunt ofiţeri de cavalerie ; pentru 
“aceea a artileriei, sunt artilerişti. 

Remonta cailor necesari armatei se face prin mijlocire 
antreprenorilor și după nişte condițiuni stipulate în caietul 
de sarcină. a 

Talia cerută pentru caii destinaţi armatei este: 
41,51—1,55m,, pentru cavaleria uşoară. 
1,56—1,60 m., pentru jandarmi şi roşiori.. 
1,56—1,65 m., pentru artilerie. 
Armata noastră are anual nevoie de un număr aproxi- 

mativ de 2.300—2.500 cai, adică: e 
600 pentru artilerie. -. 
600—'700 pentru cavaleria permanentă. 
1.000 pentru cavaleria teritorială. . j 

Proprietarii crescători de cai, cari doresc să, : vânză ar- 
matei produsul hergheliilor lor, trebuie să facă o ofertă 
Ministerului de Răsboiu, care. trimite o comisiune cu în- 

sărcinarea de a examină'caii oferiţi și dea cumpără pe 

cei cari întrunesc condiţiunile de admisibilitate. 

. 

Observaţiuni asupra remontei 

Ştim că chestiunea remontei într'o ţară constitue una 

din cele mai delicate chestiuni, „pentrucă sunt interese la 

mijloc și toată lumea ştie, că ori de câte ori sunt interese, 

trebuie să fie şi dificultate. | 

Fiecare ţară are nevole anual pentru armatele sale de 

.. . . . . . - 

, mai multor ofițeri, caii din regiunea Donului, destinaţi cava- 

4) După af an caut mai voinici decât cei de astăzi aduşi din Uugaria. 

ir ariul 1892 sau cumpărat pentru armata teritorială cai din ţara rusească, 

13
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un număr oarecare de cai. Acest număr, mai mare sau mai 

mic, subordonat desvoltării armatei, trebuie să-l găsească 
pe teritoriul său. Nu este bine ca o ţară să fie tributară 
străinătăţii, care, uneori vrea să-i vânză cai, altă dată nu, 
după cum interesele dictează. Trebuie să se facă tot posi- 
bilul ca să se găsească stocul necesar şi bun înăuntru, nu 
în afară. Cu această ocaziune atingem chestiunea atât de 
mult discutată, și la noi și aiurea, a remontei locale. Re- 
monta locală are două mari avantaje: întâiu - stimulează 
producerea. calului, îmbunătățindu-!, și al doilea dă putinţă 
Statului. să aibă 'la dispoziţiunea lui, în ori și ce timp, 
stocul:de cai de care armata are anual nevoie. In țara 
noastră remonta se face în Ungaria și Rusia, cea dintâi 
ne dă caii pentru cavalerie, cea de a doua pentru artilerie. 
Caii se cumpără de anumite - comisiuni şi prin. intermediul 

antreprenorilor. Nici în Ungaria, nici în Rusia, nu cumpărăm 
“material bun, pentru motivul că plătim puţin. Remontorii 
noștri militari o știu foarte bine și știu cât de greu se mai 
găsesc caii buni, mai ales în Ungaria. Luăm ceeace alte 

* state refuză. Calul nostru remont, mai ales. cel unguresc, 
se uzează repede” şi nu poate suportă: decât puţin timp 
greutăţile serviciului militar. Aceasta este opiniunea ofițe- 
rilor cu adevărat cunoscători de cai. In acest caz, o remontă 
locală se impune. Să facem ceeace alte state au făcut, ceeace 
Bulgaria face acum !). 

“O remontă locală implică mai multe condițiuni. Să le 
discutăm: . 
„4.: Calul, acest animal gingaș, se produce şi se creşte 

greu. Crescătorul de cai are foarte multe riscuri până să 
ajungă cu caii lui la vârsta de 4—5ani, când se: pot 
vinde în condițiuni mai bune. Pentru ca crescătorul de 
cai să poată beneficiă de munca și capitalul angajat în 
exploatarea cailor, trebuie ca marfa să se vânză cu preț. 
Preţul 400, 500 până la 600 lei chiar, preţul obișnuit 
al: remontei noastre, nu este satisfăcător. -. a 

Este absolută nevoie ca el să se mărească şi să se alcătu- 
| ească, ținându-se socoteală de întreţinerea zilnică a cailor, de 
mortalitatea la 9/p, de natalitatea la %/,, de numărul la 9, a . 
acelor cai cai nu se pot vinde din cauza defectelor, de capi- 

mgaja părarea iepelor şi armăsarilor, de amor- 

4 7 p "ef - . = a i 
Ă 

:) N. Fiuip. O escursiune zootehnică în Bulgaria. Arhiva veterinară, 1907 « Lă .. 

. .
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tizarea locuinţelor, de cheltuelile personalului ocupat cu 
îngrijirea cailor, etc. Numai după ce se va ținea socoteală 
de toate “aceste condițiuni, numai atunci se poate în mod 
echitabil stabili un preț de remontă. In toate ţerile, preţul: 
remontei s'a mărit: în Franţa a trecut peste 1.000 lei, în 
Anglia, Germania acelaş lucru. e | 

Fatal a trebuit să se mărească, pentrucă astăzi nu mai 
sunt aceleași condițiuni în producerea cailor ca âltă dată. 
Să ne punem în ipoteza că am puteă găsi într'o ţară vecină 
cai în condițiuni mai bune și mai iefteni ca în țara noastră. |. 
Aceasta ne dă oare dreptul să facem remontă în altă parte 
şi să nu încurajăm remonta locală ? Noi credem că nu, și 
ne închipuim că oamenii cu adevărat serioşi și cari doresc 
prosperitatea unei ţeri, nu pot rezonă în chipul acesta. 
Remonta locală trebuie încurajată chiar și în cazul când 
plătim mai mult caii, pentrucă banii rămân în ţară și con- 
tribuesc la mărirea bogăției naţionale. Nu ducem peste 
hotare pungile noastre de bani. Și apoi, încurajând remonta 
locală, avem în totdeauna cai la dispoziţie. Ministerul Agri- 
culturii a luat măsura să se dea ca premiu 100—150 lei 
pentru fiecare cal cumpărat în ţară. . 

-Nu numai că preţul remontei trebuie mărit, dar mai 

trebuiesc făcute multe înlesniri . celor cari se ocupă cu creș- 

terea cailor, așa de pildă o reducere a taxelor de pământ, 

o arendare în condițiuni mai avantajoase, uşurări cari se 

fac şi în alte ţeri, cum este Rusia și Bulgaria. După cum 

Statul poate impune arendaşilor săi obligaţia de a aveă un 

număr suficient de tauri pentru vacile sătenilor, dispoziţie 

care există în ţara noastră, tot așa Statul mai are indato- 

rirea de a face facilităţi crescătorului de cai, căci, încă odată 

repetăm, creșterea şi producerea calului este cea mai grea 

speculație animală. | LL | 

Prima condițiune, prin urmare, este mărirea preţului 

remontei locale. | | - , 
2. Calul de cavalerie şi artilerie are o anumită talie. Este 

sau nu nevoie 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. Na | 

Un cal cu o talie mare, așa cum îl avem noi din Ungaria, 

în mare parte nearmonic, cu un piept puțin desvoltat, cu 

niște membre lungi și puţin musculoase, este un cal la care
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ponderaţiunea organică nu poate fi in echilibru, și, ca con- 
secință, energia, fondul unui asemenea animal va fi, din 
cauza nearmoniei în conformaţie, mult diminuată. Cu un 
asemenea cal nu se poate face mult serviciu. Un animal cu 
o talie mare nu poate fugi așa de mult și aşa de ușor 
ca un altul cu o talie mai mică,. din cauză că energia au- 
tomotoare cheltuită de primul este mai mare ca cea chel- 
“tuită de secundul. Fără îndoeală că susținând reducerea 
“taliei, la remonțţii destinaţi armatei, să nu se creadă că voim 
să recomandăm cei mâi mici cai! Nu, căci noi știm perfect 
de bine, că arma cavaleriei îşi are şi ea exigentele ei și că 
nu'se poate trece peste:o limită oarecare. Dorim insă ca 
această limită de talie să fie de un minimum 1 m. 48. Caii 
cu o talie cuprinsă între 1,48—1,50—1,52 m. cu o făptură 
cât 'se poate mai bună, cu niște membre forţi și musculoase, 
cu 0 spinare și o crupă în cele mai bune condițiuni de soli- 
ditate, sunt, după a noastră părere, cei mai buni cai de 
cavalerie. Și părerea noastră - o putem sprijini pe exemple. 
Cu toţii știm că cel mai bun cursier pe care l-a avut și-l 
are omenirea este - calul 'arăbesc. EI, în toate timpurile, a 
fost obiectul de predilecție al omului. Ela fost tovarășul. 
nedespărţit al Beduinului nomad. El este cel mai bun şi mai 
robust fugaciu. Oare talia calului arab este mare ? Ea este 
intermediară, între mare și mică, este de 1,47—1,48. Un 
alt exemplu : Una din cavaăleriile cele mai bune este aceea 
a chasseurilor din Africa. Remonta - lor se compune din cai 
de 1,48—1,50. In cavaleria ungurească nu se mai apreciază 
așa de mult talia. Ea s'a mai redus, se caută insă cai forţi 
în membrelel or. Acelaș lucru și în alte cavalerii. Fiind astfel, 
nu avem noi oare dreptul să susţinem că este nevoie deo 
reducere a taliei ? 

Această reducere a taliei se poate face și la calul destinat 
artileriei. In țara noastră şi în condiţiunile noastre topo- 
grafice, culturale, economice, se pot produce cai buni de 
călărie. Trecutul .calului românesc dovedește aceasta.. Nu 
avem decât să voim serios și să muncim pentru a produce 
un asemenea, cal.. Ca să se încurajeze remonta locală, pentru 
artilerie, în unele ţeri, și mai ales în Bulgaria, s'a 'recurs la 
următorul mijloc pe care îl găsim bun. Statul cumpără din 
Rusia iepe mai mari de ialie cu făptură corporală corectă . 
şi le.dă proprietarilor cu următoarele obligaţiuni : proprie- 
tarul să le îngrijească bine, să le ea la armăsarii Statului
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„destinaţi lor. Statul -examinează produșii acestor iepe, îi 
-cumpără și îi trimite în depozitele lui de creştere. După 5 
ani, proprietarul este stăpânul iepei. Până astăzi sunt cum- : 
-părate 1.200 iepe ruseşti. Această măsură va da roade bune 
“în Bulgaria, căci ea va asigură şi remonta pentru artilerie, 
-după cum este asigurată în parte remonta pentru cavalerie. 

Se poate conchide, că o reducere a taliei -cu câţiva cen- 
“timetri-nu poate fi decât folositoare și poate contribui la 
„producerea calului în ţara noastră. E | 

3. Statul mai poate încurajă remonta locală și prin crea- 
rea depozitelor de creştere. Aceste depozite funcţionează în 
multe ţeri. Ele au de scop să crească mânjii cumpăraţi dela 
„particulari, să-i dreseze şi, la o vârstă anumită, să-i răs- 
pândească 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. u 

- Riscul creșterii cailor l-ar suportă mai mult Statul, -ca 
“particularul. Singurul avantaj pentru Stat ar fi, că acești 
.mânji, supuși la depozit unei hrăni mai intense, se pot mai 
„bine desvoltă, pot fi mai voinici, mai puternici. Pentru ca 
„depozitul să nu coste mult, el trebuie organizat în așa mod, 
“încât hrana. să se găsească în cele mai ieftene condițiuni. Un 
„alt folos ce l-ar aveă Statul este că. remonţii împărţiţi pe la 
regimente sunt dejă obișnuiți cu serviciul militar. 

4. Comisiile de remontă constituesc punctul de căpetenie 

al remontării cailor.. De destoinicia lor depinde cumpărarea 
rernonţilor buni sau. răi. Ele trebuiesc să fie alcătuite din 
tot ce are armata, și.aș puteă zice ţara, mai capabil, mai - 

priceput în chestiune de cai.: Am fi părtașii comisiunilor 

-mixte. Comisiunea de remontă să fie permanentă, pentrucă 

cu cât membrii-&i sau ocupat mai mult. cu cumpărarea 

cailor, cu atât se exersează mai bine în această direcţiune, 

„și cu atât își formează acel ochiu practic, care vede cel mai 

mic defect şi se poate pronunţă cu siguranţă asupra. viito- 

rului unui cal. În examenul 'cailor -destinaţi. cumpărării, 

comisiunile de remontă trebuie să. aibă un tip făurit in 

mintea lor, tip care reprezintă idealul calului de-cavalerie 

-şi de artilerie. Să compare caii ce-i examinează cu acel tip 

şi să accepte numai pe acei cari:se apropie măi mult. Mem- 

brii comisiilor de remontă niciodată nu trebuie să fie seduși 

de frumuseţea estetică a unui cal, ci să fie -seduşi de fru-
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museţea utilitară a lui, căci nu este frumos decât acel animat 

care este perfect de bine adaptat serviciului său. 

Comisiunea de remontă trebuie să ştie-că sunt anume 

regiuni ale calului militâresc, cari trebuiesc să fie irepro- 

şabile și că sunt altele unde se mai poate ingădui vreun 

mic cusur. Regiunile cari trebuiesc să fie foarte bune și 

foarte rezistente sunt membrele. Nu se îngădue la membre 

nici un cusur care ar aduce după el o diminuare a forţei. 

Membrele cele mai bune, cele mai musculoase, cele mai 

largi în articulațiile lor, cu tendoanele cele mai drepte și 

mai depărtate de os, cu copitele cele mai solide şi cu aplom- 
bul cel mai corect, sunt cele mai bune membre. Pieptul să fie 
cât mai larg în toate diametrele sale, cât mai desvoltat. Spi- 

narea şi crupa musculoase, solide. Ochiul ager şi cu vederea 
bună. Sunt și unele regiuni la cari putem ingădui oarecari 
mici defectuozităţi, de ex,: un gât cam scurt şi cam gros, 
un cap cam mare, urechi de asemenea mari și cam blegi, 
un profil berbecat al capului. Acestea nu au prea mare in- 
fluență asupra solidității animalului și asupra regularității. 
locomoţiunii lui. Membrii comisiunilor de remontă. trebuie: 
să fie cât mai mult și mai bine versaţi în chestiunile de ex- 

" terior și mai ales de oase moarte pe la încheieturi, oase 
moarte cari depreciază foarte mult valoarea comercială a 
calului, diminuându-i puterea lui de motor animat. 

Comisiunile de remontă, când incep să funcţioneze într'o- 
țară, şi mai ales atunci când crescătorul de cai nu este încă 
familiarizat cu producerea calului tip milităresc, trebuie să 
fie mai îngăduitoare, să cumpere și acei cai cari poate-nu 
corespund așă de bine scopului armatei, bine înţeles, nu 
cai cu mari cusururi, cari ar-puteă depreciă. valoarea unei 
cavalerii. Din an în an și treptat cu priceperea crescătorilor 
de cai, pretențiunile comisiei să se mărească, până când se 
formează. şi se produce tipul de care armata are nevoie. 

Bară dee incepu comisinea de remontă eee rea e gentaă, pl verd, proprietarii crescători de cai se descu- 
rajază ŞI: nu este chip să se mai crească calul milităresc. 

rca Capote reindene ca ca 
acest caz producătorul - de cai ca iti ineaca şicană. în 
când comisiuinea respinge vreun cal on ga aa pRRA 
calul nu a fost bun. di n că în adevăr 

„5. Prezentarea cailor la aceste comisiuni de -remontă să
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se facă în anume locuri şi la anume date. Locurile şi da- 
tele să fie totdeauna aceleași. În fiecare judeţ şi la o anu- 
mită dată, comisiunea de remontă să primească și să exa- 
mineze caii cari i se prezentă, şi cei admişi imediat, să fie 
plătiţi. - 

'Transacţiunile comerciale cele n mai repezi . sunt cele mai 
bune. Comisiunea de remontă se va asigură dacă caii sunt 

“sau nu sănătoşi, dacă au fost sau nu morvinizaţi, dacă sunt 
sau nu atinși de vreun viţiu redibitoriu care necesită; re- 
zilierea vânzării 1). Epoca . poate cea mai convenabilă pen- 
tru vânzătorii, de cai ar fi primăvara sau la începutul 
toamnei. Acestea: sunt. chestiuni cari se pot modelă după 
împrejurări. Important ește ca vânzătorul de cai să,. știe 
epoca fixată și locul unde-să-și ducă caii săi. 

6. Ministerul de' Răsboiu trebuie să publice, cu: mult mai 
înainte, o înştiinţare de numărul cailor de cari are nevoie. 
Acest număr, în condiţiunile ordinare, nu este greu de. știut. 

El se poate deduce din media mortalităţii anuale ca ii din 
reformă. 
„7, Caietele de sarcini vor fi alcătuite pentru fiecare comi- 

“siune, în ele se- vor 'prevedeă toate condiţiunile necesare re- 

montării cailor. Aceste caiete de sarcini. trebuiesc răspân- 

dite pretutindeni, pentru ca şi crescătorul de animale să 

„aibă cunoştinţă de cuprinsul lor. 

Luându-se aceste dispoziţiuni,:se poate incepe o remontă 

locală şi se poate îndrumă îmbunătățirea cailor înti”o Mari, 

pentrucă ei vor aveă un debușeu. 

Măsuri legislative 

Statul poate încurajă producerea animalelor și prin aju- 

torul măsurilor prevăzute în anume legi sau regulamente. 

- Tată, cari ar fi cele principale: 

1. Lege de supravegherea armăsarilor din depozitele Sta- 

tului, în ce privește mai cu.seamă bătaia iepelor şi. insuși- 

rile ce armăsarii trebuiesc să aibă. 

2. Lege . de supravegherea armăsarilor aprobaţi. 

3. Lege.prin care să .se reducă 'taxa transportului pe 

căile ferate a animalelor de prăsilă-. i 

” 
o... . d -y 

1) Pentru acest scop se poate reţineă din suma totală o parte 20—30%0, timpul 

„cerut de lege pentru viţiile redibitorii, restituindu-se în urmă suma totală sau oprin= 

-du-se o parte când vreun cal a avut un asemenea viţiu. Da ia
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4, Lege de îmbunătățirea animalelor, ţinându-se SOCo= 

„teală de condițiunile economice. | 
„5. Lege prin care să se încurajeze toate inițiativele private 
destinate îmbunătăţirii animalelor. 

6. Legea sindicatelor profesionale. 
"7. Legi și regulamente relative la societățile cooperative. 
"8, Legi relative la credit agricol, prin cari societăţile coo-- 

perative să poată contractă la băncile Statului imprumu- 
turi cu termen lung. 

“ După ce cunoaştem. cari sunt: măsurile legislative, prin: 
care se poate încurajă producerea cailor, să vedem cari sunt. 
dispoziţiunile legale şi regulamentare cari le avem în pară 
"Principalele măsuri legislative sunt: 

Legea din 1881 a comiţiilor agricole. 
“Legea din 1892 a îmbunătăţirii cailor. 
- Legea din 1906 prin care se cedează ministerului de răs=: 

“boiu o suprafaţă de 3.020 hectare din moşiile Grași, Petri-- 
Gian ale judeţului Neamţu, peutru instalarea hergheliei. 

islău. 
Legea din 1908 pentru trecerea, hergheliei ȘI depozitului 

dela ministerul de Răsboiu.la cel de Agricultură. 
Legea fondului zootehnic din 1909. 

” Decretul din 1908 pentru înființarea unui depozit de re-: 
monțţi la Cislău. 

Regulamentul depozitului de armăsari dela Anadolkioi şi. 
Grași. , 

" Regulamentul staţiunilor de montă, 
2 fondului zootehnic. 

armăsarilor aprobaţi. 
consiliului zootehnic. 
distribuiriei iepelor de prăsilă. 
lăptării Runcu. : 
inspectorilor zootehnici. 

oierii dela Constanţa. 
“ Concluziunile ce se pot trage din acest studiu sunt ur-- - 

mătoarele : 
1. Și trecutul calului românesc, ca, şi toate condițiunile 

în cari se | găsește fara Românească, ne dovedesc că putem. 
produce cai de cavalerie şi tracţiune ușoară, tot așa de bine: 
ca şi Ungaria, ca și Rusia. 

2. Până acum nu s'a făcut + mai nimic temeinic și practic în. 
această direcţiune. 

3 
s 

s 
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3. Statul și particularul au cel mai mare rol în chestiuneă 
îmbunătăţirii calului românesc. Statul este dator, prin insti- 
tuţiunile sule ipice, să procure crescătorului de cai armăsarii 
trebuitori. Tot lui îi mai încumbă datoria de a stimulă, prin 
-ori și ce mijloc, pe cel care se ocupă cu producerea. şi: creşte- 
“rea unor asemenea animale. | 

„. Particularul, crescător de animale, trebuiă să fie convins, 
-că nu va putea produce cai buni decât numai alegând iepele 
-de prăsilă, hrănind bine produși. Hrană bună, şi îarăș bună, 
iată ceeace trebuie. 

4. Producerea calului: milităresc pe teritoriul Țerii, Româ. 
„nești este de cel mai mare interes naţional. 

IV, — Caii din Englitera. 

* Baglitera constitue de | sigur. țara : unde, calul a ajuns la 
„cea mai mare, perfecţiune. Englezul, om prin excelență prac- 
tic, înzestrat cu mult bun simţ, a ştiut foarte'bine să-şi per- 
fecţioneze caii săi, adaptându-i condiţiunilor mediului, de- 
bușeului şi diferitelor nevoi. Combinând metodele zootehnice 
cu hrană şi îngrijire, a ajuns să formeze o mulţime de rasse 
perfecţionate de cai. Totul în Englitera este prielnic creș- 
terii calului, și pământul, şi clima, și priceperea. Ştatul -.nu 
mijlocește, în chestiunea creșterii calului și a îmbunătăţirii 
lui, decât în mod indirect. .In Englitera nu este nici o insti- 
tuţiune ipică. Iniţiativa privată poate satisface toate cerinţele. 

Pentrucă în Englitera găsim multe rasse: perfecţionate, 
credem că este bine să împărțim studiul cailor în : 

a) Istoricul cailor englezeşti ; 
b) Împărțirea rasselor de cai ; 
c) Calul de pur sânge englez ; | 
d) Caii de 1]. sânge de călărie şi tracțiune uşoară ; ; 

: e) Caii de povară ;. 
„f) Caii ponei. 

a) Istoricul cailor englezeşti LD DI 

Primele noţiuini istorice asupra cailor din Marea Britanie 

| me sunt date din timpul expedițiunii lui CEZAR, în anul 

  

1) Istoricul este luat în mare parte dupe lucrarea „Horses past and presentu de 

-Sir WALTER GILBERY. 
|
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55 a. ch. In comentariile sale Cezan ne spune că în această 

parte se găseau cai mici de talie, însă robuști, curagioși și 

ageri. Aceşti cai se vindeau cu preţuri destul de mari. Caii, 

cu foarte multă probabilitate, au fost introduși în Englitera 

cu mult înaintea erei. creştine. Motivele filologice ne fac 

să credem că ei proveneau din Galia. Caii de viță aryană 
au fost introduși de aryeni, după cum ne dovedesc monu- 
mentele megalitice din Englitera. - 

Rassele indigene ale Marei Britanii difereau între ele după 
localitate. In localităţile muntoase și in lande, unde hrana eră 
foarte redusă, caii. erau mici de talie, ponii. In văi, localități 

"mai fertile, caii erau de talie mai mare. Aceste rasse indi- 
gene s'au curcit cu rassele de cai aduse de romani în timpul 

- ocupaţiunii lor. - | | | 
După Bene 1) englezii au inceput să întrebuințeze calul 

„ la călărie cam în anul 631, când numai prelaţilor şi celor- 
lalţi demnitari eclesiastici li se acordă privilejul de a călări. 
Afirmarea lui BEDE nu este așa de mult susținută de ceilalți 
ipilogi englezi, căci știut este că şi vechii Britani au prac- 
ticat călăria, Arta de a luptă călare a rămas necunoscută în 
Britania până la invaziunea Normanzilor. Chiar şi după 
această epocă, nu se întrebuințau caii decât numai să tran- 
sporte oamenii până la câmpul de luptă. : 

Saxonii și Danezii au adus în Anglia cai de diferite rasse, 
cei mai buni însă erau caii orientali, cari au contribuit 
foarte mult la îmbunătăţirea rasselor englezești. Suveranii 
Danezi şi Saxoni aveau numeroase herghelii în vederea pro- 
ducerii calului necesar armatei. Istoria nu: ne spune nimic 
dacă acești suverani au luat măsuri referitoare la îmbună- 
țirea cailor englezeşti. | 3 

Regele Alfred, 871—919, avea un »Maitye des Beuriese. 
Existenţa unei asemenea funcțiuni ne face să credem că 
grajdurile regale adăposteau cai de mare valoare. | 

Regele Athelstan,. 925—940, a fost printre cei dintâi 
care sa ocupat cu multă băgare de seamă de creșterea 
cailor. Sub dânsul se iau mai multe măsuri Și mai ales se 
opreşte exportul. Dacă s'a oprit exportul cailor, motivul 
poate fi pus pe socoteala calităţilor cailor din Englitera. In 
timpul său se importară mai mulţi cai. 

- William, cuceritorul, 1066—1087, când a. năvălit în. 

N 

1) Bepe a fost un călugăr și istoric englez. Ela trăit între anii 675—735
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Anglia, a adus din Normandia un număr considerabil de cai. 
Printre aceştia erau foarte mulţi de tip spaniol. Caii spanioli . 
erau mici, de 14 palme 1). După BERENGER acești cai cores- 
pundeau foarte bine necesităţilor răsboinice?). | 

Sub domnia lui William Rufus, 1087—1100, sau făcut 
primele sforțări pentru îmbunătăţirea rassei cailor. GIRALDUS 
CAMBRENSIS ne spune! că Hobert de Belesme a importat la 
moșia sa din Powisland, Galia Centrală, armăsari spanioli 
Şi că graţie acestui fapt, localitatea a devenit mai târziu ce- 
lebră prin caii săi. Dovadă despre acest lucru este faptul că 
Eduard al II-lea, 19172—1307, și-a procurat cai din această 
localitate. N o | 

Sub domnia lui Enric , s'a dat o mai mare impulsiune 
creșterii calului în Englitera. Istoria ne spune că acest su- 
veran a făcut o vizită la castelul regal din Gillingham că- 
lare pe un armăsar destinat hergheliei regale. Sub domnia - 
acestui suveran, au. fost aduși cei dintâi cai arabi, în număr - 
de 2; unul din ei a rămas în Englitera, iar altula fost 
trimis ca dar regelui Alexandru. I al Scoției, care la rândul 
său l-a dăruit bisericii Sf. Andrews. | 

Enric al II-lea, 1184—1189, s'a ocupat foarte mult cu 

creşterea calului. Hergheliile regale erau bine îngrijite. În 

timpul acestui suveran s'a introdus în Anglia jocurile nu- 

mite »Tournoiu. .. a 
WVilliom Stefanides călugăr a lăsat un tratat latinesc în 

care ni se face cunoscut sporturile londonezilor în veacul al 

XII-lea. Din cuprinsul acestui tratat reiese în mod evident că 

pentru distracţiile poporului erau Și niște curse cu caracter 

primitiv. Aceste curse se făceau la Smithfield, unde se ţineă 
şi un bâlciu de cai.. , 

Sub domnia lui Richard I, 1189—1199, se încurajă foarte 

mult luptele de tournoi, din cauză că se găseau bune pentru 

răsboinici. Asemenea lupte se orgabizară mai în urmă şi la 

Cheapside, Barbican, Roderwel, etc. Dovadă că aceste lupte 

erau, cu toată opunerea bisericii, foarte apreciate de englezi, 
este faptul. numirii unor străzi, de ex.: Knighriderstreet, 

“strada - luptătorului ; Giltspurstreet, strada Pintenelui-de- 

Aur, etc. , 
Sub domnia lui John, 1199—1210, armurele pe cari le 

  

1) O palmă este egală cu 0 m, 1016. 

= A BERESGER. [storia călăriti 1774, =



204 

“purtau cavalerii erau atât de grele, în cât nu se găseau uşor 
cai âșa de puternici cari să poată purtă pe călăreț cu ar- 
murele lui.! Stie a | 

In timpul acestui suveran se luară măsuri spre a se mări: 
talia cailor destinaţi armatei. Se importară din Flandra 100 
de armăsari de talie mare. Se mai cumpără din Spania caii 
numiţi »deztrari« sau cai de răsboiu. . 

“ Edward al II-lea, 13071—1327, a fost unul din regii. cari 
a desfășurat. multă activitate şi a cheltuit mari sume de: 
bani pentru a îmbunătăţi caii. In timpul său s'au trimis: 
comisiuni in Franţa, Italia și alte ţeri spre a cumpără cai. 
Una din aceste comisiuni a adus din Lombardia 30 de cai. 
destinaţi răsboiului și 12 de tip mai mare.. 

* Edward al III-lea, spre a puteă face faţă răsboaielor cu 
Scoţia și Franţa, a importat un mare număr de cai. Aceşti: 
cai proveneau, în mare parte, din Ţerile de jos. [Edward al 
IIl-lea îşi organiză o herghelie. Din cauză că suveranul se: 
interesă de îmbunătăţirea cailor, cavaleria eră mai bine re- 
montată. decât sub domniile precedente. Calul de tip mare: 
— Great-horse — sau calul de războiu necesar cavaleriei 
eră cel mai căutat şi creșterea acestei rasse de cai a fost 
obiectul a o mulțime de sacrificii. In registrele particulare 
ale acestui suveran se vorbește și despre alte rasse şi varie- 
tăți de cai, de pildă: Palfrey, Halney, Hengest, Somer, 
Coursers, T'rotters, Hobbies, Nags,” Genet. Deosebirea între 
aceste varietăţi eră de sigur mică. | 

Calul Palfrey eră în special calul doamnelor ; de-asemenea. 
pe calul Palfrey și ca” pe calul Halkney, încălecau călăreți: 
când nu erau îmbrăcaţi cu armură. o. 

Caii Hengest şi Somer erau de tracţiune şi de valoare co- 
'mercială mică. E 

Denumirea de Coursers este o denumire cam vagă. Ea. 
este întrebuințată, şi pentru calul de răsboiu ca și pentru 
calul de călărie și vânătoare. In general însă sub această. 
denumire se înțelegeau numai caii iuți: Si 

Denumirea de Trotlers se dădea cailor al căror mers eră 
mlădios și la trap. Această vaiietate de cai avea înainte: 
multă căutare. | Ia 

Hobbies erau cai irlandezi mici de talie, însă vioi și rezis- 
tenţi. 

Geneţi erau cai spanioli din viţa celor cari fuseseră intro— 
duși de Mauri în Spania.: Ea |
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Se da numirea de Nag calului de călărie al servitorilor și 
soldaţilor auxiliari cari urmau trupele. . | 

Richard al III-lea, 13'1:1—1399, eră foarte pasionat dup 
cai; cum în timpul său caii se scumpiseră, el dădu o ordo- 
nanță, în anul 1386, prin care opreă pe crescători de 
a cere prețuri prea mari. In acel timp, călătoriile se făceau 
cu diligenţele, caii se inchiriau dela anume proprietari nu- 
miţi » Haheymen«, uneori se făceau abuzuri. Spre a preveni 
abuzurile, Richard, în anul 1396, făcu o lege prin care abu- 
zurile erau pedepsite şi prin care proprietarii de. cai erau 
obligaţi să-și insemne caii cu anume mărci distincte. In 
anul 1377, Richard s'a luat la întrecere, la o. cursă de cai, cu 

“seniorul de Arumndel. Se afirmă că seniorul de Arundel ar 

fi ieşit invingător, regele cumpără calul acestui senior cu 
20.000 livre sterlinge. 

In o bună parte din secolul al XV-lea, creşterea calului în 

Englitera a mers mai mult regresând. Răsboaiele celor două 

roze— 4450—1471— a avut o influenţă nefastă asupra îm- 

bunătăţirii calului. _ " . E 

- Enric al VIl-lea, găsind foarte rea starea creşterii cailor în 

Anglia, a promulgat în anul 1495 o lege prin care se oprea 

sub pedeapsă: de amendă exportul cailor şi iepelor fără auto- 

rizaţie legală. Nu se putea exportă nici o iapă înainte de 3 

ani şi pentru fiecare animal. exportat se plăteă un impozit 

de 6 şilingi şi 18 pense. 
Sub domnia lui Enric al VIII-lea, 1509—1547, au făcut 

foarte multe sforțări pentru îmbunătăţirea cailor. In anul 

1514, exportul de cai este oprit. Prelaţii și nobilii erau obli- 

gaţi să întreție armăsari. Această obligațiune eră ca un fel 

de taxă pusă pe toaletele foarte bogate ale nevestelor. lor. 

"Prin alte două legi, Enric al VIII-lea, ia măsuri serioase 

- pentru stârpirea. poneilor, cari din cauza taliei lor prea mici: 

nu erau de nici un folos. Aceste dispoziţiuni erau în vederea 

, 

protecţiunii creşterii calului de talie mare. Sub domnia acestui 

suveran, armura ajunge la maximul greutăţii, prin urmare 

caii masivi erau căutaţi. 

_ Enrical VIII-lea, se ocupă nu numai de imbunătăţirea .. 

cailor destinaţi răsboinicilor săi, dar şi de a acelora de călă- 

vie, curse. El avea în grajdurile sale cai speciali pentru aler- 

gări, și tot el arendase un teren foarte mare pentru antre- 

narea lor. Alergările englezești datează din timpul său. In
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anul 1514, marchizul de Mantua trimese din Italia ca dar 
regelui mai mulţi cai bine dresați. 

Sub domnia lui Eduard al: VI-lea, 15471—1553, şi a regi- 
nei Maria, 1553—1558, sau promulgat puţine legi privi- 
toare la îmbunătăţirea cailor. Dacă în acest timp nu s'a făcut 
mult pentru creșterea și îmbunătăţirea cailor, sfetnicii rege- 
lui însă răspândeau noţiunile de echitație. Ducele de New- 
castle luă, lecţiuni de călărie dela italianul Regnatelle. Regele 
de asemenea avea un italian care îl învăţă călăria. În vre- 
mea aceea, noţiunile de echitație şi cunoașterea cailor era 
în Italia mai desvoltate ca în Englitera. ' 

Regina Ana a dat o mai mare desvoltare obligaţiunii pe 
care Enric al VIII-lea oimpusese nobililor. Ea obligă şi clasa 

„mijlocie de a intreţine armăsari. Această obligaţiune nu eră 
propriu zis în interesul îmbunătăţirii rassei cailor din Engli- 
tera, ci mai mult din punctul de privire al apărării rega- 
tului. 

In timpul domniei reginei Elisabeta, 1558 — 1606, sau 
luat mai multe măsuri pentru îmbunătăţirea cailor engle- 
zeşti. Regina Flisabeta eră pătrunsă ca şi tatăl său de nece- 
sitatea îmbunătăţirii. cailor.. Nevoia măsurilor de îmbunătă- 
țire o putem deduce din o afirmare făcută de Tuomas CHA- 
LONER, ambasador la Madrid, în anul 1579, într'o lucrare a 
sa. lată ce spune el: „Englezii ar”puteă da mai multă aten- 
țiune creșterii cailor ; ei ar puteă creşte caii cu mult mai 
buni decât aceia pe cari-îi importă. Țara lor este foarte pri- 
elnică creşterii cailor. Anglia are cai proşti, şi ordinarie. 

In primul an al domniei sale, regina Elisabeta a promul- 
gat din nou legea prin care se opreă exportul cailor în Scoţia. 
După 4 ani, se promulgă oaltă lege prin care se creează 
oficii de control spre a se: vedeâ dacă obligaţiunea impusă 

"bogajilor de a întreţine armăsari se execută. Se aplică cu 
stricteţe legea referitoare la mărirea taliei cailor şi la stâr> 
pirea armăsarilor, iepelor şi mânzilor fără valoare. 
„Tot regina Elisabeta mai promulgă o lege prin care se 

tindeă la împiedicarea furtului de cai, care furt ajunsese o 
adevărată plagă naţională, caii în acel timp nu erau în sigu- 
ranță nici la pășune și nici în grajduri. | 
aie, domnia reginei Elisabeta s'au produs importante mo- 

altă, Aplicarea prafului de puşcă la arme por- 
tative a dat lovitura de graţie grelelor armuri şi. odată cu 
dispariţia lor a început să dispară și calul militar de tip
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mare, necesar să suporte aceste grele armuri. De atunci s'a 
simţit nevoia cailor mai ușori, mai ageri. Calul arab, barb, 

spaniol, s'au introdus spre a îmbunătăţi calul englezesc. 
Până în anul 1580, calul de călărie eră factorul esen- 

ţial al transporturilor dintrun loc în' altul. Spre sfârşitul 
domniei reginei Elisabeta, numărul trăsurilor fiind aşa de . 
mare, în Camera lorzilor s'a prezentat un proiect de lege 
prin care se opreă desvoltarea prea mare a acestor vehicule, 
şi prin care se încurajă producerea calului de călărie. Acest 
proiect de lege insă nu s'a votat. a 

Regina Elisabeta a încurajat foarte mult cursele, ea aveă 
mai mulți cai de cursă la Hampton, Court, Windsor, Rich- 
mond şi Charingbross. | 

Cursele în acel timp deveniseră o distracţie populară, re- 
gina, participă la curse fiind convinsă că eră un mijloc 
pentru îmbunătăţirea cailor. Cursele Roodee din Chester 
pare a fi unele din cele dintâi alergări publice. Se da ca pre- 
mii la aceste curse un clopot de argint. 

Sub domnia lui James I, se organizară alergările de cai la 
Newmarket, localitatea de vânătoare favorită a regelui. 
James I eră pasionat de alergări, el avea o mulţime de cai de 

cursă, se întrebuinţau la curse, şi cai arabi. In decursul dom- 

niei lui James I, sau introdus în Anglia mulţi cai de rasse 
străine. Calul spaniol își păstrează încă bunul său renume, . 

In anul1623, Ducele de Buckingam, care se află la Madrid, 

a îmbarcat la San Sebastiano 85 cai pe cari curtea Spaniolă 

/ îi făcuse dar prințului de Galles. | 

Sub patronajul și încurajarea regelui, cursele deveniră 

“ repede o instituțiune naţională, James I avea numeroase Și 

frumoase herghelii în localităţile; Newmarchket, Midle-Pari;, 

Eltham, Walmesbury, Nutbury şi 'Tetbury. Se da ca premiu 

pentru cursele din Chester un clopot şi o cupă de argint. 

Alergările se făceau în ziua de Si. Gheorghe. Caii purtau o 

greutate de 10 stone—1 stonă este egală cu 6, k 349, — 

călăreţii se cântăreau. e î 

- In timpul domniei lui James , s'au mai luat și alte măsuri 

în afară de curse; așa de pildă în anul 1608,se promulgă 0 

lege prin care se spune că cel ce va exportă cai se va pe- 

depsi cu cea-mai mare severitate. In anul 1824, se reabili- 

tează legea lui Fnric al VIII-lea, prin care bărbaţii ale căror 

neveste poartă pălării franţuzești sau boante de catifea, erau 

obligaţi să întreţină câte un armăsar. a
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Carol 1, 1625 — 1649, moștenește în cel mai mare grad 
pasiunea tatălui său pentru sporturi. In acel'timp, poporul 
se ocupă numai cu creșterea cailor iuți şi uşori; celelalte 
rasse de cai erau neglijate. Din această cauză sir Eduard 
"Harvood, prezintă regelui un memoriu prin care se arată că 

- în regat se simte o mare lipsă de cai de muncă, şi îl roagă 
să ia măsuri spre a se încurajă creșterea acestor cai. Cum - 
caii de povară, atât de utili, deveniseră -foarte rari, regele 

„Carol I dă în anul 14641 o autorizaţie spre a se importă cai - 
__de tracţiune, cari să aibă cel puţin 14 palme și vârsta între 

3şi Tani. Sa 
„- „Regele aveă foarte mulţi cai de cursă. Sistemul de ame- 
najare a grajdurilor ajunsese așa de departe şi la o aşa per- 

 tecțiune încât mareșalul Bassoni- Pierre, ambasadorul Franţei 
la Londra, aminteşte despre aceasta într'un memoriu triniis 
guvernului său, recomandând să se aplice în Franţa metoda 
engleză. Acelaș amliasador. vorbeşte şi despre superioritatea 
cailor englezeşti. E o 

Regele Carol I, în anul 1630, opreşte întrebuinţarea tră-: 
surilor de locaţiune în Londra și Westminster, mai târziu, 

_după 18 luni, revocă această măsură. | E 
_ Petimpul Republicei, 1649—1659, Oliver Cromwel, vă- 
„Zând marele folos ce-l aveă națiunea prin îmbunătăţirea 
rassei cailor, favorizează cursele, întreţine o herghelie pentru 
creşterea calului de cursă. Mai târziu, după ce a luat titlul 
de Lord Protector, în anul 1654, a oprit alergările pe timp 
de 6 luni. Cromwel a dat o deosebită atențiune chestiunii | 
remontei.: EI a-importat cai arabi, barbi, spanioli şi a luat 
măsuri spre a se încurajă creșterea 'calului de vânătoare, 
sport la care se dedă. a Sa 

In timpul domniei lui Carol a! II-lea, 1660—1685, New- 
marketul deveni iarăș centrul alergărilor. Regele Carol al 
Il-lea își ţineă caii săi acolo. In locul clopotului ca primă 
se dădeă o cupă în valoare de 100 de guinee, pe care cupă 
se află gravat numele și genealogia calului învingător. Carol 
al II-lea, s'a ocupat foarte mult de creşterea și îmbunătățirea 
calului de curse, el trimise pe șeful grajdurilor sale să cum= 
pere armăsari și iepe arabe, barbe și thirceşti. Din aceste 
lepe regale a descins, în linie femelă, calul de curse din 
ziua de astăzi. | -- 

| „In afară de cursele din Newmarket, regele a mai orga- nizat curse şi în Datchet-Mead. Sub domnia lui Carol al
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11-lea se abrogă legile împotriva exportului, legi cari existau 
de pe timpul lui Enric al VIll-lea. Se stabilea ca taxă5 
șilingi pentru fiecare cal de export. 

In anul 1680, se publică o broșură intitulată » The Com- 
pleat gamesteru, în care se găsesc instrucţiuni asupra. mMo- 

dului de a antrenă și a dresă caii de curse. | 
In anul 1677, se înființează societatea fabricanţilor de 

trăsuri şi harnașamente 1), | 
in timpul domniei lui William al II-lea, 1689—1'702, 

Sau importat cei dintâi cai arăbeşti, cari au contribuit la 
formarea actualului cal de pur sânge englez. In acest timp 
s'a adus »Bierley- Turce. William al Ill-lea se interesă de 
curse. El aveă şi o herghelie sub conducerea lui Pregowell 
Trampton, care sub regina Ana, Gheorghe I și al Il-lea, a 
îndeplinit și funcțiunea de administrator al cailor de curse. 
Sub domnia lui William al II-lea, s'a înfiinţat.şi o şcoală 
de echitație sub conducerea maiorului Fourbet, ofițer fran- 
cez, chemat din Franţa în acest scop. Pe timpul domniei 
sale se promulgă o lege prin care se opreă înhămarea cailor 
mai mici de 14 palme. -In al 10-lea an al: domniei sale, 
regele William al III-lea, promulgă legea prin care hoţii de 

"cai se însemnau cu fierul roşu pe faţă. Această. lege a fost 
abrogată în anul 1766 de regina Ana. 

William. a făcut mai multe legi pentru 1mbunătățirea 
şoselelor publice. 

In timpul domniei reginei Ana, 4702— 1744, se intro- 

duse armăsarul arab . Darley- Arabian. Regina Ama Şi soțul 

său prințul Gheorghe de Danemarca, încurajară cursele și 
înființară mai multe premii regale. Generalii acestei regine 
se ocupau foarte mult cu remonta cavaleriei și cu îmbună- 

tăţirea calului remont. Colonelul Geo Denison, în - Istoria, 

“ cavaleriei, ne spune că dacă bătălia dela Blenheim a 

fost pierdută, aceasta se datorește in mare parte relei orga- 

nizări a cavaleriei. In ultimul an al domniei,. regina Ana 

deveni foarte pasionată de curse. 
In anul 1710 ea oferi ca premiu o cupă de aur în valoare 

de 60 guinee. La trăsura reginei Ana se înhămau 6 cai de 

„_“rassă Great-horse, sau Shire-horse. In timpul domniei lui 

George I, 1114—1'127, s'a introdus armăsarul » Godolphin 

Arabiane. | 

” 1) Istoria urtei de a construi trăsuri, de GEO A. TuRUPP, 1876. 

' 44
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George 1 s'a ocupat de îmbunătăţirea rassei cailor. Singura 
lege promulgată cu privire la cai a fost legea din anul 1714, 
prin care se interzice conducătorilor de diligenţe să înhame 
mai mult de:4 cai, unul după altul. 

George al II-lea, 11271—1'160, a făcut în anul 17400 
lege importantă cu privire la alergări. În această lege se 
prevedeă ca orice cal antrenat, spre a participă la alergări - 

_trebuiă să fie proprietatea aceluia care il antrenă şi nimeni 
nu avea dreptul să participe la alergare cu-mai mult de un 
singur cal... . | | | 

Greutatea ce trebuiă să poarte un cal de curse eră: 
Pentru un cal de 5 ani, până la o greutate de 10 stone; 
nm n» » n pn» Lă „n 41 » 

» » 9» » 7 E) » 5» » n» . » 19 » 

Cel care împovără un cal cu o greutate mai mare decât 
cea, stabilită, se amendă cu 200 livre. Orice alergare trebuia 
să se termine în ziua începută. Legea mai prevedea și dis- 
pozițiuni referitoare la pariuri. Printr'o lege posterioară sa 
mai micşorat greutățile puse pe cai. | | 

La, cursele regale și pentru premiul regal, caii trebuiau 
să alerge pe o distanţă de 4 mile şi cu următoarele greutăţi: 

„Caii în vârstă de 4 ani, 10 stone. - 
n " 2 . 5 n 1411 2 | 

a nun 26» și mai mult, 12stone." 
Sub domnia lui George al II-lea, sa înfiinţat societatea 

„Joley-Club«. In anul 1735, această societate dă 2 premii. 
“În anul 1752, 60 armăsari pur sânge, din cari 8 arabi, 

serveau în diferitele părți ale Angliei la monta publică. Taxele 
de montă erau foarte mici. Pentru armăsarul Flyng-Childers 
s'a luat ca taxă de montă la început:50 guinee, mai târziu 
100 şi mai pe urmă 200. 

Sub domnia lui George al III-lea, 1160—1820, se votă o 
„lege cu privire la îmbunătăţirea cailor. Prin această lege se. 
favorizează îmbunătăţirea cailor înalți de talie. 

In anul 1772, a avut loc la Ascot, alergări de 'cai din 
rassa Hunter. | 
| In anul 1760, sau dat în Anglia 18 premii și 6 în Ir- 
anda. 

In anul 1807, numărul premiilor regale se ridică la 23. 
La 4 Maiu 1780, a avut loc primul Derby. La această 

cursă alergau caii de 3 ani, cuo greutate de 8 stone, câr- 
lanele aveau numai 7 stone şi 11 Ibs, Distanţa eră de 1 milă.
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In anii 1801, 1803, 1807 și 186,. greutatea pentru 
Derby a fost schimbată treptat, treptat, mărindu-se până, s'a 
ajuns la greutatea de astăzi. 

Din anul 1793, Derbyul a câştigat mare popularitate. . 
In anul 17176, 11719, Sau mai înfiinţat curse la St. Leger 

şi Oaks. Sau făcut la Newmarlset curse cu cai arabi, totuș 
aceste alergări n'au continuat mult timp. 

Alăturata figură a lui Grey. Diomed, fiul lui Diomed, 
"câştigătorul primului Derby, în anul 1780, ne poate dao 

"idee precisă de formele corporale ale cailor din acel timp. 
Grey. Diomed a câştigat mai multe curse importante. 
In anul 1780, William Childe din Kinlet, supranumit 

Fhying-Childe, a introdus metoda modernă de a călări re- - 
pede la vânătoare. 

In anul 1784, către sfârşitul domniei lui Georgeal III-lea, 
a circulat primul » Mail Coach« între Bristol şi Londra, fă- 
când 7 mile pe oră. Macadamizarea şoselelor sa făcut sub 
domnia lui George al III-lea. 

In anul 1791, sub domnia acestui rege, se înființează 
școala veterinară din Camd n- Town. Cu înființarea acestei, 
şcoli se pune capăt la o mulţime de șarlatanii, în ceeace 
privește tratamentul boalelor de cai. 

George al IV-lea, 1820—1 830, eră unul din regii cei mai 
pasionaţi pentru curse. El aveă la Hoampton-Curt o splendidă 
herghelie. În ultimul an al domniei sale, s'a ridicat numărul 
premiilor regale la 43, dintre cari 27 erau destinate învin- 
gătorilor dela alergările din Anglia, Scoţia și Walles, iar 
16 celor din Irlanda. 

William al 1 V-lea, 1830-1831, nu eră așa de amator . 
de curse, totuș pătruns de importanţa lor nu le-a neglijat. 

In anul 1832, William a dăruit Jokey-Clubului o potcoavă 
a lui Eclips, montată în aur, spre a fi dată ca premiu. Tot în 
acelaș an, s'a făcut un nou regulament privitor la. greutatea 
ce trebuiă să o poarte caii cari concurau pentru premiile re- 

gale. În acest regulament se prevedea că greutatea puteă să 
varieze după localităţile unde aveau loc cursele. 

In ultimul an al domniei, premiile regale se ridicară la 

48, dintre cari 34 pentru Anglia şi Scoţia şi 14 pentru Îr- 

landa. 
Sub William al IV-lia sau introdus căile ferate.. 

“In timpul domniei. reginei Victoria, ca și a fiului său
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Eduard al VII- lea, Sau luat o mulțime de măsuri peniru 
îmbunătățirea cailor. | | 

S'a vândut herghelia regală dela  Hampton-Curt. După 13 
ani dela vânzare, Prinţul “Consort a înfiinţat o alta, „care şi 
ea a fost desființată în anul 1894. 

In anul 1840,-al 5-lea Duce de Richmond, propune > abro- 
garea legii lui George al II-lea, cu.-privire la limitarea pa= 
riurilor. Propunerea fu admisă, legea se abrogă. 

In anul 1854, numărul: premiilor regale se ridică la, 51, 
- din cari 36 în. Marea-Britanie, 15 în Irlanda. 

In-anul 1860, lordul Redesdale, prezintă Camerii lorzilor 
un proiect:prin care se prohibează cursele cu greutăți mici, 
fixând greutatea” suportată de cal la minimum 7 stone. Nu . 

s a luat nici o măsură. 
“In anul 1870, Thomas Huges prezintă un proiect pentru 

modificarea legilor privitoare la curse. In acest proiect se 
propuneă oprirea întrebuinţării la curse a cailor mai mici 
de 3 ani şi ca ptemiile regale să nu se dea decât cailor cari: 
au 4 ani și mai mult. In expunerea de motive a proiectului 
se arată că între anii 1842—1868, numărul cursierilor de 
2 ani este de 4 ori mai mare, și această măsură contribue 
la alterarea rassei cailor. Proiectul n'a, fost admis. Căile ferate 
cari străbăteau ţara, au contribuit. foarte mult la : sporirea 
hipodroamelor, ca și la sporirea: numărului asistenţilor. . De 
asemenea desvoltarea presei sportive ca şi a telegrafului au 
avut: aceeaș iorânrire. Distanţele. curselor din ce în ce se 
micşorară. 

In anul 1873, sa înființat comitetul select, cunoscut şi 
sub denumirea: de comitetul Lordului Rosebery, cu scopul de 
a face cercetări asupra condiţiunilor în cari se află creşterea 
calului în țară. Din discuţiunile. acestui.comitet rezultă că 
armata are cal bun, calul irlandez. Comitetul nu este. pen- 
tru înființarea unei herghelii a Statului, găsind că este mai 
preferabil ca autoritățile militare să cumpere . cai. dela cres- 
cătorii particulari. Acest comitet mai propune ca la expo- 
ziţiuni să se premieze armăsarii frumoși şi bine conformaţi 
Şi cari sunt întrebuințaţi la monta publică cu taxe minime. 
Comitetul mai recomandă abolirea dărilor pe cai, dări cari 
împiedică pe crescător să se ocupe mai intensiv cu creșterea 
cailor. Comitetul nu a studiat decât: 'nevoile calului de că- 
lărie, nu s'a ocupat cu celelalte soiuri de cai, din care cauză 

| părerile lui nu fură așa de mult apreciate.
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“Contele Cathart întrun articol intitulat : caii de !], sânge 
întrebuinţaţi în agricultură și tracțiune, creşterea și ingri- 
jirea lor, “arată părerile diferiților crescători de cai. Din. 
aceste păreri se poate extrage următoarele: Se regretă 
dispariţia calului de pur sânge, de tip vechiu, și a cailor” 
Cleveland şi Hackney. Rassa Cleveland a fost stricată prin . 
curcirea ei cu purul sânge. In acest articol sunt spuse multe. 
lucruri adevărate și folositoare privitor la creşterea cailor 
în Englitera. - i | SE 

După întrebuinţarea drumurilor de fier, caii de diligenţe, 
cari erau foarte buni, au trebuit să fie vânduți. lată ce ne 

spun unii englezi despre aceşti cai: Ei erau vioi, aveau 

picioarele puternice şi sănătoase, respirația bună. Aceşti cai 

erau foarte buni pentru cavalerie şi artilerie. Dispariţia lor, 

după părerea unor autori, s'a considerat ca o calamitate 

naţională. Cum însă debușeul nu'mai cereă asemenea cai, 

de sigur că crescătorul şi-a indreptat activitatea în altă di- 

recțiune mai rodnică. . . a i 

“În anul 1887, Lordul Riblesdale, în Camera lorzilor, ţine 

o cuvântare referitoare la aprovizionarea cailor pentru ar- 

mată şi industrie. In această” cuvântare .se pune în relief 

nevoia, cailor de !Ja sânge pentru remontă. Acest lord. 

propune ca suma rezervată pentru premiile regale să . 

fie întrebuințată la cumpărarea armăsarilor buni, cari 

să fie puşi la dispoziția publicului, cu taxe mici ; iar din 

fondurile publice să se acorde premii pentru cârlanii dela 

4—2 ani. Cât priveşte calul milităresc, emite părerea să se 

cumpere cai de 2 ani, cari să se ție in depozitele de 

creştere până la vârsta trebuitoare armatei; se mai pro- 

puneă să se cumpere cai direct dela: crescători, nu prin 

intermediari. Consecutiv acestor propuneri, se inființează o 

comisiune ipică din care fac parte: Ducele de Portland, 

Contele de Coventry, Lordul Riblesdale, D, Chaplin, . A. 

Ravenhill, D-l John, Gilmour, Jacob Wilson și: Bowen.Jones. 

Comisiunea depune primul său raport în Decemvrie 1887, 

- ea propune desfiinţarea premiilor regale, iar cu suma aces- 

“tor premii să se. acorde subvențiuni pentru armăsarii 

de pur sânge, trimiși în diferite localități. Aceşii armăsari, 

sub controlul comisiunilor locale, să fie daţi la monta publică 

cu taxe minime. Părerea a fost primită și a dat cele mai 

bune rezultate. o o cc 
In anul 18396, s'a intocmit comisiunea regală însărcinată.
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cu facerea, unei anchete privitoare la creșterea calului în Ir- 
landa. În raportul acestei comisiuni se spune că este ne- 
voie să se trimeată în Irlanda armăsari selecționați, de pur 
sânge şi 1/a sânge. pp 

In timpul domniei reginei Victoria, se exportau o sume- 
-denie de cai din Englitera, dovadă de superioritatea calului 

„englez. | 
In timpul domniei lui Eduard al Vil-lea,; se continuă te- 

- meinic cu îmbunătăţirea rassei cailor. Regele eră un pasio- 
nat de curse. 

Iată în mod rezumat care este istoricul şi fazele prin cari 

a trecut îmbunătăţirea calului în Englitera. Din această 
„recenzie reiese faptul bine stabilit de altfel, că toţi Suveranii 

„Engliterei au dat cel mai desăvârşit concurs creșterii calului. 
In Englitera, instituţiunile ipice de Stat au lipsit aproape cu 
„desăvârșire. Imboldul a fost dat, de Suverani prin legi, regu= 
lamente și mai ales prin încurajarea iniţiativei private, fac- 
torul cel mai important în chestiunea imbunătăţirii anima- 
elor. | 

In Englitera, societăţile particulare, asociaţiunile, au jucat 
-cel mai mare rol, şi firesc eră să joace pentrucă ele cu- 
noşteau mai bine ca Statul nevoile creșterii și îmbunătățirii 
“cailor din fiecare localitate. In adevăr, nu există altă ţară 

- unde să fie mai multe societăţi de imbunătăţirea cailor, așă, 
de pildă, în afară de Jokey-club, mai găsim: 

1. The Kunter Improvement Society, înfiinţată în anul 
1855. 

2. Societatea pentru îmbunătățirea calului Haclney, înfiin- 
“țată în anul 1884. 

| 3. Societatea pentru îmbunătăţirea calului Cleveland, în= 
fiinţată în anul 1884. Si 

4. Societatea pentru îmbunătăţirea calului: de tracțiune 
din.rassa York, înfiinţată în anul-1886. | 
„5, The troting unton of Great-FHovses, din Britania Și Ir- 
danda, înfiinţată în anul 1889. | | 

6. The Polo pony society, înfiinţată în anul 1894. 
7. The New-forest pony society, înfiinţată in anul 4891. 
8. The Shetland pony society, înfiinţată în anul 1891. 
9. The Shire-horse sociely. infiinţată in anul 1878. 
0. The Suffolk-horse society, înfiinţată în anul 1883. 
1. The Clydesdale-horse society, inființată în anul. 1883. 

i 
1
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12. London Cart-horse. Parade society, înfiinţată în anul 
1885... a | 

In afară de aceste principale societăţi, mai sunt filiale 
-aproape în fiecare-comitat, cari se ocupă cu îmbunătățirea: 
calului. | 

b) Impărțirea rasselor de cai. din Englitera E 

După statistica din anul 1904, Englitera numără 2.100.000 
cai. Aceşti cai fiind de diferite rasse şi pentru ca studiul 
nostru să. fie metodic credem că este bine să grupăm popu- 
laţia calului din Englitera în:. oa : 

4. Calul de pur sânge. . E 
2. Caii de jumătate sânge. 

8. Cati de povară. 
&. Poni. 

c) Calul de pur sânge | 

In această categorie nu trebuie pus calul pur sânge arab, 
care îl găsim ici colea la câţiva crescători din Emnglitera, 
căci pe el l-am descris, ci trebuie pus numai calul de pur. 
sânge englez, format în Englitera, și provenit, după cum vom 
vedeă mai departe, din pasiunea englezului pentru curse. 

Cum acest cal de pur sânge constitue una din cele mai im- 

portante rassă de cai, rassa care a jucat şi încă joacă un 
rol foarte mare în chestiunea îmbunătăţirii altor rasse de 

cai, credem 'că este bine să-l studiem din toate punctele de 
privire, să-l prezentăm aşă cum este astăzi, să-i arătăm și 

părțile bune și cele rele, să lăsăm la o parte ideele precon- 
cepute, și să vedem dacă acest cal de pur sânge englez este 

sau nu un bun ameliorator. S'a scris de sigur toarte mult 

asupra, calului de pur sânge englez. | _ 

Literatura acestei chestiuni este foarte mare. Vom căuta, 
sprijiniți de autori a căror competinţă este necontestată, să. 

„punem la punct chestiunea calului de pur sânge englez. 

Istoricul formării calului de pur sânge englez 

“Calul de pur sânge englez se mai numește The Thorough- 

Bred-Horse. Cuvintele Thorough- Bred însemnează _literal- 

“mente: bine crescut, desăvârşit, educaţie perfectă, sânge 

pur, rassă fără amestec. |
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S'a discutat foarte mult asupra faptului dacă calul în 
chestiune formează o rassă în sensul propriu al cuvântului, 
sau dacă nu constitue o varietate. De asemenea, s'a discutat 
-dacă acest cal trebuie considerat ca un pur sânge sau nu. 
Referitor la faptul dacă calul de pur sânge formează sau nu 
-o rassă, zootehniști s'au împărţit în 2 tabere; după unii cu 
SonNsoN în cap, calul de pur sânge englez mar fi decât o va- 
rietate, a rassei arabe, modificată sub influența, pe de 6 
parte a : condiţiunilor de mediu ; iar pe de altă parte, a 
antrenării, curselor.; Este o greșeală, zice SANSON, de.a se 
«consideră calul de pur sânge englez ca o rassă deosebită. 
După alţii, în frunte cu BAUDEMENT, calul de pur sânge en- 
glez este considerat ca o rassă bine formată. BAUDEMENT scriă 
în anul 1857, atunci când creşterea purului sânge englez nu 
eră așa. de cunoscută. în Franţa, următoarele: „Calul de 
cursă englez ne dă cel mai tipic exemplu a unei adevărate 
rasse ieșită dintr”o curcire urmărită“. | 

Dacă ținem socoteală de modul formării rassei calului de 
pur sânge englez, de tipurile cari au luat parte la. formarea 
lui şi. de noțiunea ce zootehnia generală ne-o dă asupra cu- 

„Yântului'. rassă, este peste putință să nu admitem că acest 
cal de pur sânge englez nu formează o rassă. Majoritatea 
ipologilor astăzi consideră 'calul de pur sânge englez ca o 
rassă bine formată, care transmit6 la descendență “caracte- 
rele sale, 

Asupra, noţiunii de pur sânge, discuțiunile au fost şi mai 
aprinse. Inainte de a le rezumă este bine să ne înțelegem 
asupra. cuvintelor sânge, pur sânge. 

Expresiunea de sânge, pur sânge este foarte des; şi chiar 
foarte mult întrebuințată, fără a se puteă înțelege pe deplin 
asupră; acestui cuvânt. 

Pentru MAGxE, cuvântul sânge, cal de sânge, denotă'o 
- conformaţiune, specială. Cuvântul sânge nu indică că anima- 

lul este energic, dar că prin pielea sa fină, părul său mătă- 
sos, crupa sa orizontală, gâtul bine: isșit, etc., se aseamănă 
mai mult cu calul artibesc, sau cu calul de cursă, chiar dacă 
mar aveă aceeaș forţă şi ardoare. 

Gayor!) admite că sângele trebuie să fie considerat în 
afară de formele c cari il conţin. Acestea pot variă. Şi luă! ca- 

  

1) GAvor. Connaissances gencrales du cheval.
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ractere exterioare diferite, fără ca principiul care îl animă. 
să înceteze de a fi perfect identic. - 5 

Pentru GoUBEAUX și BARRIER !) sângele este o pondera- 
țiune armonică între diferitele părți ale sistemului: nervos. - 
central care prezidă la funcțiunea organelor. Dacă este pon- 
deraţiune în sistemul nervos și grupul organic de sub. stă- 
pânirea lui, va rezultă un fel de armonie, un echilibru per- 
fect între aceste piese ale economiei şi forţele cari le pun. 

în joc. . Mi Sa i | 

Acestui echilibru, efect al sistemului nervos, din punctul. - 

de privire al acţiunii sau al inervaţiunii sale dinamice, i se dă. 

numele de sânge. e e | | 

Pentru crescătorii de animale, puritatea de sânge și pu- 

ritatea de rassă sunt identice. . 

Pentru oamenii. turfului, prin expresiunea de sânge se în-- 

ţelege pur şi simplu un grad oarecare de exitabilitate a siste- 

mului nervos. Pentru ei puritatea de sânge şi. puritatea de: 

răssă nu sunt în legătură. In vorbirea ipică zice FOURNIER şi 

Cunor 2) expresiunea de pur sânge are o semnificare cu totul 

particulară. Ea se aplică numai la 3 feluri de cai : pur sânge: 

arab, pur sânge englez şi pur sânge . anglo-arab 3, numit și 

purul sânge frunțuzesc. pe e 

:- Xedem dar că în privinţa definiţiunii cuvântului de sânge 

până acum autorii nu sunt încă lămuriţi.. De sigur că 

această denumire sânge, implică oarecare vioiciune, 'nervo- 

sitate și eleganţă, etc. ii SE | 

" Denumirea pur sânge dată rassei calului englez nu trebuie: 

socotiiă in sensul absolut al cuvântului, căci nici cel mai 

celebru cursier al hipodromului. „Eclipse, acest prinţ de: 

sânge, nu poate fi considerat, în mod absolut, ca un pur: 

sânge. Denumirea trebuie înţeleasă în mod relativ și anume: 

că dela înfiinţarea Studbookului nu .s'a mai introdus în 

-“vassă nici un alt sânge strein. | - 

Calul de pur sânge englez descinde din două rasse orien-- 

tale: aryană și mongolă, amestecate între ele sau cu iepele 

repezi ale regatului Britanic. Produşij lor au fost modificaţi: 

în urmă sub influenţa gimnasticei funcţionale a locomoţiei. 

-. 'Antrenarea. în scopul curselor a fost un factor foarte im- 

portant al modificării făpturii acestor cai. Calul de cursă a. 

  

1) GouBEAUX şi BARRIER, Enterieur du cheval. 

2) FOURNIER 6t CUROT. Le cheval de pur sang. | 

3) De ce nar fi şi pur sânge mongol ? 2,
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fost creat de om şi specializat cât se poate mai mult în di- 

recţiunea vitezei. Ieșită din curcire și metisare, ajutată de se- 

lecţiune, hrană, antrenare, rassa calului de pur. sânge en- 

" glez și-a format caracterele sale proprii, etnice, diferite și de 

ale rassei aryene și de ale rassei mongole şi de ale cailor cari - 
se găseau în Englitera înaintea introducerii cailor din Orient, 
arabi sau mongoli. Prin urmare, nu se poate susține că acest 

„cal de pur sânge englez ar fi o varietate a rassei arabe mo- 
" dificate prin condiţiunile de mediu și antrenare. ste o rassă 
ieșită din asociațiunea a cel: puţin 2 tipuri de cai. A sus- 
ţine că numai rassele aryană și mongolă ar fi luat parte la 
formarea purului sânge englez este, după părerea noastră, o 
susținere fără temei, cu atât mai mult cu cât unul din cei 
mai competinţi autori englezi WiLLram YouATT, ne face cu- 
noscut că după un cronicar Firz STEFEN, existau curse de 
cai încă din secolul al XII-lea, înainte de introducerea sân- 
gelui oriental. Este multă probabilitate că pe acele timpuri 
se întrebuinţau la alergări cai spanioli puri sau curciți cu 
alte rasse de cai cari se găseau în Englitera. Englezii au fost 
„de foarte mult timp amatori de curse; astfel în secolul al 
X-lea, când Hugues Capet ceri mâna Esteli Witha, sora re- 
gelui Athelstan, monarhul francez trimise cadou regelui 
Engliterei 8 cursieri. Există din timpul lui FEnric al Il-lea 
o descriere exactă a curselor. Ele se ţineau la târgul de cai 
Smithfield, Londra; caii cari se vindeau se supuneau alergării 
spre a li se constată viteza. 

In timpul regelui Joan fără pământ, se cheltuiau sure 
mari de bani pentru curse. Eduard al II-lea, al III-lea se 
ocupă serios cu ele. 

In timpul.regelui Enric al VIII-lea, s'a început adevărata 
îmbunătiăţire a Calului de pur sânge prin armăsari orientali. 

Sub domnia reginei Elisabeta, calul de cursă se mai îm- 
“„bunătăţi. Regele Jac 1 cumpără un armăsar arab cu prețul 
-de 12.500 lei, îl puse la cursă, însă din cauză că nu eră bun 
fu bătut de caii de cursă din Englitera. Rassa arabă fu de- 
preciată. Ducele de Buychingam, prietenul lui Jac I, aveă în 
timpul acela mai mulți armăsari de rassă turcească ca: 
Hansley, Bustler, etc., Olivier Cromwel aveă în herghelia lui . 
xun armăsar. turcesc de coloare albă, cunoscut sub denumirea 
Turcul alb, care a fost întrebuințat la producerea calului de 

cursă. Turcul alb fu tatăl armăsarilor „Wormiword, Com- 
-moner. Da
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Carol al II-lea cumpără pe socoteala sa mai mulţi armă- 
sari și iepe din Maroc. Aceste iepe fură numite »Iepe regale: 
unele erau de sânge arab, altele de sânge barb, şi altele pro- 

„venite din aceste două rasse. Din aceste iepe au ieșit cei mai 
repezi cai din acel timp. Tot în timpul acestei domnii sa 

„mai introdus în Englitera armăsarul Lister- Turc, 
Sub domnia casei de Orange, cursele se perfecţionară 

foarte mult. Wilhelm al III-lea d' Orange, contribui la intro- 
ducerea cailor orientali. Sub domnia sa, sa introdus armă- 
sarul Bierley- Turc. Istoria ne spune că acest armăsar apar-: 
țineă unui căpitan turc cu numele Bierley şi că ar fi pro- 
venit din ţinuturile dunărene 1). Este foarte multă probabi- 
litate că acest armăsar să fi fost de origine românească, cu 
atât mai mult cu cât se ştie că în acel timp, țerile dunărene: 
aveau cai mai buni ca ţara turcească. Bierley-Turc a bătut 

_un număr mic de iepe. El însă este tatăl unui grup foarte: 

bun de cai de cursă, așa de pildă Sprite, Basto, etc., Basto- 

se consideră ca primul cal cu formele unghiuloase și aspectul 

caracteristic purului sânge englez. In afară de armăsarul 

Bierley- Turc, “au mai introdus şi armăsarii: Greyhound, 

Blanc d'Arcy, Alezan dW'Arcy, etc. Toţi aceşti armăsari au 
dat rezultate bune. a 

In timpul domniei reginei Ana, supranumită » Regina cea. 

Bunău, calul de pur sânge englez se perfecţionă, . căci şi re-- 
gina şi soțul său George incurajară această producțiune. 

Sub domnia reginei Ana, se introduse în Englitera cel mai 

celebru armăsar arab, cunoscut sub numele Darley-Arabian, 

considerat ca rădăcina arabă a calului de pur sânge englez. 

In afară de acest armăsar sau mai introdus: Curwen's- Barb, 

armăsar de viţă barbă; Coles-Barb; Williams-Turc; Tou-: 

louse- Barb, etc. - ” 

- Curwen?s- Barb fusese dat cadou lui Ludovic al XIV-lea, 

regele Franţei, de Muley- Ismail, regele Marocului. Armăsarul 

a fost cumpărat în Franţa de Curwen și adus în Englitera. 

EI a produs mai. mulți cai repezi şi buni, pentru curse,între- . 

cari armăsarii Mibury şi Tantiny. | 

Cel mai celebru armăsar arab a fost incontestabil Darley-- 

. Arabian, una din -gloriile calului de pur sânge, un stâlp: 

puternic al Studboockului calului englez. Darley-Arabian a. 

fost introdus în Englitera în anul 1712, pe la sfârșitul dom-- 

  

1) Magne. Loc. cit.
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"iei reginei Ana, şi iată cum s'a introdus:): Un agent de afa- 

“ceri de origine engleză, din: Alep, anume: Darley, cumpără: 

dela un indigen venit din deșerturile Palmirei, un armăsar - 

murg închis, cu o mică șuviță albă în coamă, cu o confor- 

. miaţiune ideală și de sângele arab cel.mai pur. Darley trimite 

acest armăsar fratelui său, un mare crescător.de cai din 

comitatul York. In anul 1744, armăsarul Darley fu înscris la 
cursele din. York. Tocmai în momentul inceperii cursei, 12 
August 1714, vins vestea că regina Ana a murit, cursa n'a 

“mai avut loc. aa SN 
Armăsarul Darley n'a, mai luat parte la nici o cursă. El a 

servit ca reproducător. In :această calitate a dat naștere la o 
mulțime de produşi foarte buni, dintre cari cei mai celebri 
se socâtesc: Flying-Childers, Breeding sau Barletts- Childers. 
Flying-Childers sau calul sburător a lui Childers, . fiul lui 
Darley- Arabian și a lui Betty-Leeds, eră cel mai repede cal 
din Englitera. El nu fu dus pe ipodrom decât numai la 6 
ani, căci obiceiul eră, foarte bun obicei, să nu. se alerge pe 
ipodrom decât cu cai de 6 ani. Flying-Childers fu -retras depe 
ipodroame pentrucă nu mai avea.adversari.:Intrebuinţat ca 
prăsitor în herghelia Ducelui de Devonshire, dădu naștere la 
o mulțime de produși dintre cari mai principali sunt : Blaze, 

„ Snip Commoner, Poppel, Steady, etc. Din Darley- Arabian a : 
mai ieșit și Alcook-Arabian care a produs pe Crab, din care 
Sa născut Marske, părintele faimosului Eclips. - . | 

- „În timpul domniei lui George.al II-lea, se introduse mai 
mulţi armăsari din Orient, între cari Alesck-Arabian, Black- 
Barb, Cyprus: Arabian, Devonshire- Arabian, etc., după aceea 
Belgrade- Turc, cumpărat în timpul asediului Belgradului de 
generalul Mercy şi dat cadou Britaniei. Cel mai celebru ar- 
măsar introdus în timpul domniei. lui George al II-lea a fost 

„_ Gotolphin-Arabian sau mai. bine Godolphin- Barb, adevă- 
„+  «Tatul procreator al vitezei calului de cursă. | 

Vom rezumă în câteva: cuvinte istoricul acestui celebru 
armăsar introdus în Englitera în anul 1731: Mărire, .Deca- 
denţă, Mărire, iată cuvintele cari exprimă realitatea istoricu- 
lui acestui armăsar. Godolphin a fost dat ca dar lui Ludo- 
vic al A V-lea, regele Franţei, de Beiul Tunisului, în urma... 
unui tractat de comerţ încheiat. între Franţa. şi Tunis. 

. 

  

t) Chapus. Le tuvf et les courses des chevauzx en France et en Angleterre, a se mai consultă TOUCIISTONE, „Les coursesu şi RECL. Loco. eitato, : |
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- - Impreună cu el s'au mai dat incă 7 cai. Aceşti 8 cai ajunși 
în grajdurile regale din Franţa, nu fură apreciaţi așa cum 
trebuiau. Ei erau slabi şi cu o conformaţie nu tocmai la 

“ modă. Cauza. principală a deprecierii a fost că regelui Ludo- 
vic îi plăcea mai mult caii: masivi crescuţi în comitatul 
Suffolk din Englitera. Parte din caii dăruiţi de Beiul Tuni- 
sului au fost destinaţi la: servicii ordinare; parte au fost 
vânduți pe preţuri foarte mici. Din cei vânduți eră și - 
Godolphin. Acest armăsar devenind proprietatea unui sa- 
cagiu trăgea cu mare greutate sacaua cu apă, supus la- 
toate maltratările stăpânului său. Intâmplarea face ca într'o 
zi, când armăsarul trăgea sacaua pe Pont-Neuf din Paris, să 
treacă pe acolo un englez numit Coke. Acest englez uimit 

„de frumuseţea armăsarului, cu toată starea lui mizerabilă, 
îl cumpără pe un mic preţ şi îl duse în Englitera. e 

Armăsarul (odolphin avea următoarele caractere: cap 
frumos și bine purtat, gâtul lung încordat, spată lungă 
oblică, grebăn bun, şale de asemenea, coapsă “puternică; 

coloarea murgă închisă, înalt de 15 palme. Întrodus în En- 

glitera, armăsarul fu vândut lui Williams, proprietarul ta- 

- vernei' St. James, loc frecventat de aristocrație. Wiliams 

găsind că acest armăsar este rău, îl vându pe prețul de 25 

guinee lordului Godolphin, de unde armăsarul luă numele. 

Lordul Godolphin, întrebuință armăsarul ca încercător, 

căci armăsarul de prăsilă al hergheliei era Hobgoblin. Intro 

- zi o iapă în călduri de rassă arabă, cu numele. Roxana nu 

primi armăsarul hergheliei, lordul Godolphin plictisit lasă 

„ca iapa să fie bătută de armăsarul încercător și consecutiv 

acestui fapt 'se naşte produsul numit Lath, considerat ca cel 

„mai celebru cal de cursă din acea epocă. De atunci armăsa- 

- rul Godolphin - devine reproducătorul hergheliei lordului 

Godolphin. "După Lath, Godolphin mai produce pe Cade, 

Regulus, Robram, Blanl:, Dismal, Bayazet, etc., etc., celebri- 

tăţi pe ipodrom și cari au stabilit-o glorie și mai mare bă- 
trânului armăsar Godolphin: In anul 1738, trei copi at lui 

 Godolphin erau angajaţi la cursa din Newmarlet, Lath.pentru 
premiul de 5 ani, Cade pentru cel de 4 ani şi -Regulus pentru 

cel'de 3 ani. a a , 

Proprietarul sigur de câștig a adus la curse şi pe procrea-. 

torul lor. Cei 3 produşi a lui Godolphin au câștigat premiile. 

“Din făptura lui Godolphin reieșia :mai mult vița barbă, 

şi dacă Darley-ardbian reprezentă vița arabă, - de bună
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seamă Godolphin reprezentă pe cea barbă: Acest armăsar a . - 
jucat, la formarea calului de pur sânge englez, un rol tot așa 
de mare ca rolul jucat de Darley-arabian. Istoria ne mai spune 
că armăsarul Godolphin: legase o sinceră prietenie cu o pi- - 
sică. In anul 1753, armăsarul Godolphin, în vârstă de 29 

“ani, moare. ] se construește un cavou, se pune o. piatră fu- 
nerară. Godolphin a lăsat o -deșcendență numeroasă. EI este 
considerat ca: un perfect reproducător. 

”. Istoricul formării calului de pur sânge englez n'ar fi com- 
plet dacă nu neam ocupă puţin şi de cel mai celebru cursier, 
învingătorul învingătorilor, armăsarul Eclips. El s'a. născut 
in timpul domniei lui George al III-lea, în anul 1764, într'o 
zi cu o memorabilă eclipsă solară. De aci își trage riumele. 
Eclips s'a născut la Windsor în grajdurile ducelui de Cum- 
berland. La vârsta de 2 ani nu promiteă- nimic, avea gâtul 
prea lung, partea dinainte joasă, caracter rău. Din aceste 

„cauze fu vândut la licitaţie; armăsarul fu cumpărat pe pre- 
țul de 75 guinee de neguţătorul de cai Wilderman. Acest * 
neguţător de cai eră asociat cu colonelul 0'Kelly, unul din 
cei mai celebri dresori. din acel timp. Eclips. aparținea deci 
la doi proprietari... = a 

În primăvara următoare, când viteza lui Eclips începe să 
se arate, colonelul O'Relly care prevedea acestui cal cel mai 
strălucit viitor posibil căută să devie el singur proprietarul 
armăsarului și plătește lui Wilderman 1.000 de guinee, spre 
a nu maiaveă nici un drept asupra lui-Eclips. Acest armăsar 
crescut în imprejurimile FEpsonului, deveni un cal ideal ca 

„ conformaţiune şi ca viteză, caracterele sale se. pot rezumă 
astfel : »De o coloare roibă deschisă, cu un felinar pe cap, 0 
pată neagră pe crupă, pintenog stângul posterior. Spata lungă 
uscată și oblică, antebraţ muschiulos și lung, fluer. scurt, - 

„partea posterioară frumoasă şi puternicăe. Eclips nefiind 
niciodată întrecut, nu i sa putut şti viteza maximă. | 
„Cunoscându-și perfect de bine calul, apreciându-i calită- 

țile, colonelul O'Kelly face o mulţime de publicaţiuni prin 
cari afirmă că este gata să țină ori şi ce pariu. Asemenea 
publicaţiuni deșteptară curiozitatea crescătorilor şi amatori- 
lor de. curse, cari se duceau la Epson sprea vedea cum 
aleargă Eclips. Referitor la viteza acestui armăsar se poate 
face cunoscut Tăspunsul-unei femei, care este foarte suges- 
tiv, iată-l: „Intr?o zi mai mulţi amatori ducându-se la Epson 
spre a vedeă antrenarea 'armăsarului Belips şi negăsindu-l.
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întrebă pe o femee bătrână ce eră acolo dacă n'a văzut un 
cal fuginde. Această femee răspunse .că în .adevăr a văzut 
un.cal cu piciorul alb fugind și fugeă aşa de repede pare că 
dracul eră pe spinarea lui. După el un-alt cal care tot în- . 
cercă să-l ajungă, însă ar fi putut să alerge până la sfârșitul - 
pământului și tot nu l-ar fi ajuns.. | 

Eclips avea 2 mari defecte, un caracter imposibil și eră 
corneur. La vârsta de 5 ani este angajat pe ipodrom. În ziua. 
de 3 Mai 1769 își face apariţia la Epson, bate pe toţi concu- 
renţii. In anul 1770, bate pe faimosul Bucefal, neînvins până 
atunci. A 3-a zi, bate pe Pensionner,.unul din cei mai fru-. 
moşi şi mai buni' cai, cariera sade cursier a fost scurtă 
4169—1'770. Ca cursier FEclips a. câștigat 625.000 lei. Din 
anul 17714 şi până la 1789 se întrebuinţează ca reproducă- 
tor și ca atare a câștigat 4.000.000 lei. O bătaie a lui Fclips . 
se plătea cu 1.300 lei. Eclips moare la vârsta de 25 ani. 
Amtopsia acestui celebru armăsar se face, de St. Bel, fonda- 
torul școalei veterinare din Englitera. La autopsie se con- - 
stată că inima îi cântăreă 13 livre, oasele aveau consistenţa 
şi densitatea oţelului, musculara superbă. Scheletul acestui 

armăsar se găsește la şcoala veterinară. din Londra. El este. 

luat de St. Bel ca model de proporţiuni. | | 
Genealogia lui este următoarea: 
Eclips este născut din Spiletta şi Marske. . - 

„ Spiletta provine din Regulus şi Mother- Western. . 
Marske provine din Squirt şi Daughter-of Haulboy. 

Prima mamă, Eclips -are din sângele lui Godolphin, iar 

prin tată, din sângele lui Darley. AR d 

Eclips a fost un .armăsar foarte: prolific, el este luat ca . 

exemplu de ereditate preponderantă,  procreă o mulțime de 

descendenţi. Descendenții săi direcți au câștigat 852 premii. 

E| este considerat ca cel mai celebru cal de cursă. Istoria nu 

ne spune dacă Eclips şi-a transmis defectele sale; caracterul . - 

rău şi cornajul. e 

lată cum se poate rezumă . istoricul. formării calului de .. 

pur sânge englez: Este cert că, englezii au creat acest cal de 

cursă în prima jumătate. a secolului al 16-lea. Procreatorii 

acestei rasse au fost de rassă orientală. Primii armăsari im- 

portaţi au fost turceşti şi barbi. Englezii 'au ezitat mult 

timp să introducă armăsarii arabi. Linia maternală a puru- 

lui sânge englez este mai greu de stabilit. Este foarte proba- 

pil că în afară de iepele regale din timpul lui Carol al II-lea,
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s'au mai întrebuințat la formarea purului sânge şi iepe in- 
digene, ușoare, svelte şi bune de fugă, cu timpul şi mai ales 
dela înființarea Studbookului s'au luat măsuri spre a se ga- 
rantă puritatea sângelui. Din momentul ce s'a format această 
nouă rassă de cai, s'a îritrebuinţat peste tot și a contribuit 
la: formarea multor rasse. : aa | 

N | Răspândirea calului de pur sânge englez. — Rolul Sei „său ameliorator - 

„In Englitera rassa cailor de pur sânge sa răspândit foarte . 
mult: Sunt o mulţime de crescători cari se ocupă cu produ- 

„cerea acestui cal; aşa, de pildă: Ducele de Beauford, de. 
* Westminster, Mac-Calmont, Aleson, ducele de Hamilton, lord 

„ Rodney, ducesa de Montrose, Rothschild, - ducele de Port- 
land, etc. 3 a 
- “In Franţa, din cauza:situaţiunii sale geografice, fertilita- 
tea .pământului, temperatura medie, .creșterea .calului de 
pur sânge este foarte răspândită, calul de pur sânge englez 
născut şi crescut în Franţa este tot așa de bun ca şi cel din 
Englitera. : - 

Creșterea calului. de pur sânge englez în. Franţa se îm- 
parte în 2 categorii: creșterea în herghelii mai mari, cari le 
găsim în apropiere de Paris, în Normandia și în partea cen- 
trală ; și creşterea în mic, care-o găsim în partea de Sud-Vest. 
Trei armăsari au contribuit în. Franța să ridice creșterea 
calului. de pur sânge: Monarque, Dollar şi Vermont; cei 2 
dintâi proveneau din Felips, iar al 3-lea din Herod. Creşte- 
rea calului de pur sânge în Franţa a avut perioade: Dela - 
anul 1818—1840, prima perioadă, se consideră ca o etapă . : 
de incercare; în anii 1842— 1860 sau importat din Engli- 
tera armăsari şi iepe de mare valoare şi s'a îndrumat mai | 
„bine creșterea calului. Dela anul 1860 şi până astăzi, crește- 
rea calului de pur sânge sa stabilit pe aceleaşi baze ca şi 
în Engliteră. . a - 
„„In' Franţa, sunt .multe crescătorii, de pildă : a prințului. 
d'Arenberg, Lebaudy, Rothschild, Edmond Blanc, C. Blanc, 
“Baron Pinot, prinţul de Nissele, etc. Sa 
» „Unul'din cei mai celebri armăsari din Franţa a fost desi- 
gur armăsarul Fiying-Foz. El s'a născut în Englitera în 
anul 4896. La 7 Martie 1900, după moartea proprietarului 
său ducele de Westminster, armăsarul a fost cumpărat la
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licitaţie de d-l Ed. Blanc cu preţul de 984.375 fr. şi adus în 
Franţa. În toată făptura lui se vedeă frumuseţea formelor 
unită cu forță, 

  

      

  

  

Fig. 24. — Armăsarul Flying-Fox, din Orme şi Varapire. aparținând d-lui Ed. Blanc. 

Originea acestui fairnos armăsar eră : 
Doncaster 
Rouge Hose Brin d'or... 

( Ormond de. Macaroni | 
A Polly es 

Vedette 
Flying-Duchess.. po | 

(Angelica. .. King-Tom 

Lyli Agnes .. 

Orme. > | 
Golopin ....-- 

St. Angela. .. Adelina 

Voltigeur 
Miss Ridgeway ) 
Flying-Dutehman 

Flying-Duchesst payement 

Flying-Fox. 

Golopin ... 

[« 
| 

"| m 
Vampire Speculum 

Rosebery - - : :) Ladylike 
| Yvony . Predalbane 

Sarcasm » » - - A ee MEsprit 

După cum se vede, originea acestui armăsar este foarte 

ilustră. Flying- Fox la. 2 ani, câştigă 3 importante curse în 

15
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Englitera. La 3 ani, câștigă cursa de 2.000 guinee. Derbyul 
- de Epson, le St. Leger, Princess of Walles Stales, kelips Sta- - 
kes și Jockey-Club Stakes. In timp de 2 ani cât a alergat a 
câştigat 1.002.250 fr. In Franţa a fost întrebuințat numai 
ca reproducător. O bătae se plătea cu 10.000 lei. Fiying- 
Fox a produs mai mulţi armăsari celebri, vânduți cu pre- 
țuri foarte mari. In Germania, climatul său cu zone inegale 
de temperatură nu este așa de prielnic creșterii purului 
sânge, totuș îl găsim răspândit în unele localităţi. 

Introducerea purului sânge în Germania datează din 
anul 1822. S'a introdus pentru prima'oară la herghelia dela 
Graditz şi mai târziu şi în alte părţi ale Imperiului. Dintre 

“armăsarii cei mai buni putem cită : The Palmer, St. Gatien, 
Gouverneur. Găsim purul sânge şi la crescători, cum : Baron 
von Munchausen, Baron Oppenheim, Prinţul Hohenlole, 
Conte Lehndorff, etc. | 

In Austro-Ungaria, purul sânge englez este de asemenea 
răspândit. S'a introdus pentru prima oară la herghelia dela 
Kisber, în anul 1853—1854, și de atunci s'a introdus și în. 
alte părţi. Printre cei mai buni armăsari găsim pe Buccaner, 
Verneuil, Doncaster, Bona- Vista, etc. Crescătorii bune, în 
afară de Stat, sunt: Contele Esterhazy, M. de Blascovici, 
Dreher, Wagner, Baron Springel, etc. 

În Rusia, calul de pur sânge englez introdus de Statși 
particulari nu este așa de superior ca cel din Englitera şi 
Franţa, cu toate că guvernul rus face mari sacrificii, plătind 
foarte scump armăsarii. Găsim crescătorii de pur sânge, în 
afară de Stat, în diferite localităţi, cum de pildă : Wolkinia, 

Yarșovia, Gradino, Charkov, Tula, Orlow, etc. 

In Belgia, calul de pur sânge englez nu s'a introdus pe o 
scară aşa de întinsă. Poporul belg sa ocupat mai mult cu 
creșterea .calului de povară. Găsim însă purul sânge în 
câteva crescătorii ca: Baron Van Loo, [. Coppee, Contele 
de Ribeaucourt, Viconte de Buisseret, etc. 

In Italia, creşterea calului de pur sânge englez nu este așa 
de desvoltată. Găsim însă mai mulți crescători în localităţile 
Piza, Florenţa, Roma; Milan, Bolonia, etc. 

| Introducerea purului sânge în Spania este de dată recentă 
ȘI nu are o importanţă aşa de mare. - | 

In România, s'au importat de mult timp armăsari și iepe 
de pur sânge, multe animale de clasă. Crescătoria cea mai
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de seamă este a d-lui Alex. Marghiloman din împrejurimile 
Buzăului. . | 

Calul de pur sânge englez s'a introdus şi în alte conti- 
nente, aşa de pildă în America. Primii armăsari de pur 
sânge s'au introdus între anii 1750—1755. Bassa purului . 
sânge englez este mai răspândită în America de Nord. Din 

„ cauza, condițiunilor de creștere, climat, hrană, calul de pur 
sânge englez crescut în America are o structură mai solidă, 
este mai rezistent. Și aci găsim mai mulţi crescători de pur 
sânge. In America de Sud, crescătoriile de pur sânge n'au 
dat rezultate aşa de bune. ” 

Din această scurtă recensiune constatăm că purul sânge 
englez a devenit, ca şi locuitorul britanic, un cosmopolit. 
Dacă sa răspândit în diferite ţeri, motivul a fost cursele şi 
credința că cu acest pur sânge se poate îmbunătăți toate 
rassele de cai. Vom discută mai departe această chestiune. 

In toate țerile unde sa introdus purul sânge englez, s'a 
crescut, sau în stare de puritate, sau s'a curcit cu diferitele 
rasse locale în scopul de a le îmbunătăţi, de a le da. sânge. 
Din punctul de privire al curcirii, purul sânge a jucat de . 
sigur un foarte important'rol. Să desvoltăm puţin această 
chestiune, luând exemple. | | 

In Englitera, purul sânge a fost întrebuințat la îmbună- 
tățirea FHunterului, rassei Haclney, ca și a tuturor tipurilor 
de jumătate sânge. 

Caii buni de călărie și tracțiune uşoară sau format prin 
mijlocirea acestui pur sânge. 

In Franţa și mai ales în partea sudică, calul anglo-arab, 
acest ameliorator prin “excelenţă a rasselor de călărie din 
această parte, s'a format tot prin mijlocirea purului sânge 
englez. Frumosul carosier anglo-normand, care constitue 
una din gloriele Normandiei, tot prin ajutorul purului sânge 
este format. Majoritatea rasselor de călărie din Franţa, ca şi 
cele de tracţiune ușoară, sunt formate prin ajutorul purului 
sânge. Calul hergheliei Trackenen din Germania nu este 

" altceva decât un anglo-arab. Calul Prusiei de Ost, ' din Ha- 
novra, din Meclemburg, etc., sa îmbunătăţit prin . purul 
sânge englez. -: 

Anglo-normandul unguresc Nonius, are sânge englez în 
vinele lui. Frumosul Ghidran, iarăş din Ungaria, este un 
produs al purului sânge. Calul de călărie Orlow şi os- 
topschin din Rusia ; calul din regiunea Donului, chiar tră- 

.
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paşul Orlow, sunt îmbunătăţiţi prin mijlocul purului sânge 
englez. Trăpașul american, cel mai desăvârșit trăpaș, este 
un produs al purului sânge englez. . | 

Majoritatea rasselor din toate ţerile Europei s'au perfec- 
ţionat prin mijlocirea acestui cal. Din aceste câteva citațiuni 
se vede lămurit că în afară de calul arab nu este un alt.cal 
care să fi avut un rol așa de mare, în chestiunea perfecțio- 
nării rasselor, ca acesta. De aci s'a născut ideea că rassa ca- 

“ lului de pur sânge englez este cea mai cosmopolită, este 
rassa cea mai amelioratoare, are talismanul de a îmbună- 
tăți toate rassele de cai, oricare ar fi făptura lor, oricari ar 
fi condiţiunile de întreţinere și îngrijire. Este de sigur o pă- 
rere exagerată și din cauza acestei păreri exagerate, în multe 
părţi întrebuințarea purului sânge englez n'a dat rezultate 
bune. Nu trebuie să uităm că purul sânge englez este cea 
mai artificială, cea mai exigentă şi cea mai plăpândă rassă, 
şi ca, atare nu poate prosperă decât acolo unde găseşte con- 
diţiuni de întreţinere cât mai bune. Calul de pur sânge en- 
glez, aristocrat din cap până în picioare, cu făptura lui ogă- 
rească, nu poate si reușească dacă nu va fi bine întreținut, 
bine îngrijit, bine hrănit. Incrucișat cu-rasse prea degene- 
rate, nu dă rezultate bune. Să luăm un exemplu dela noi 
din țară. S'a încercat curcirea purului sânge englez cu iapa 
țărănească ; rezultatele au fost rele, produșii obținuți dispro- 
porţionaţi, mult foc, puţin fond. Aceste rezultate se puteau 
prevedeă, calul românesc, reflect al condiţiunilor de trai, in- 
treținut și hrănit mizerabil, este cu totul degenerat, nu se 
poate deodată îmbunătăţi prin purul sânge englez, este 
nevoie să-i mai ridicăm talia, fie prin îngrijire, fie curcindu-l 
cu alte rasse, să-i îmbunătăţim condiţiunile de trai, şi după 
ce am făcut acestea putem întrebuinţă purul sânge englez, 
cu convingerea că vom obţine rezultate bune. In rezumat, 
acest cal de pur sânge englez nu poate fi bun pentru ame- 
liorarea tuturor rasselor și în toate părţile. | 

Caracterele zootehnice ale purului sânge englez 

In studiul caracterelor zootehnice ale calului de pur sânge 
englez, vom căută să-l comparăm cu rassele de unde provine. 
Rassa calului de pur sânge englez este caracterizată prin 
toate semnele cari ne arată nobleţă, fineţă, distincţiune, 
sânge. EI face parte din grupul rasselor ortoide, eumetrice,
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dolicomorfe, cu toate că orthoidismul nu este așa de accen- 
tuat ca la calul arab. e 

Din cauza gimnasticii locomoţiunii, scheletul acestui 
animal sa modificat și modificările scheletului a adus mo- 
dificări în făptura corporală, modificări cari deosibese purul 
sânge englez de tipurile orientale de unde provine. . - 

Conformaţia acestui cal este perfect de bine adaptată ser- 
viciului său. Calul de pur sânge englez are un cap fin, ner- 
vos. uscățiv, expresiv ca și calul arab, ochiul mare, viciu, cu 
-o expresiune nu atât de blândă caa arabului, ci'răutăcioasă, - 
urechele sunt mai mari ca la calul arab și mai puțin de-. 
părtate una de alta. Profilul capului de. multe ori drept, 
uneori însă ușor convex, fie în regiunea frunţii, fie a sus 
nazalelor. Această ușoară convexitate ne dovedeşte influenţa 
rassei mongole. Nările îi sunt largi, mari, buzele subțiri, 
moţ și peri subţiri: In general făptura capului este frumoasă. 

CoRNEVIN, întrun documentat studiu, a căutat să îşi deă 
socoteală dacă la calul supus antrenării, capacitatea cere- 
brală și consecutiv masa encefalică se măreşte, rezultatul a 
fost că nu este nici-o deosebire între calul supus: antrenării 
Şi cel neantrenat. Se 

Gâtul calului de pur sânge englez este lung și drept, sub- 
țire şi de regulă, bine prins cu capul și cu pieptul. Coamă 

„puţină. Regiunea grebănului este lungă și de regulă mai ri- 
„dicată ca crupa, cu toate acestea se poate observă și con-=. 
trariu. Grebănul lui Ecures eră mai jos ca crupa. 

Regiunea spinării, cu toată făptura dolicomorfă a purului * 
sânge, nu este lungă, ea este dreaptă. Calul de cursă se re- 
marcă printr”o scurtime a șalelor; crupa calului de pur 
sânge a suferit mari modificări din cauza antrenării. Oasele 
bazinului s'au alungit în partea ischială și sau strâmtat în 
diametrul sacro-pubien ; din această cauză, crupa s'a alun- 
git, reducându-se ca lărgime. în diametrul șău mijlociu. 
Această regiune este sau dreaptă sau ușor teșită. La cea mai 
mare parte din caii de cursă crupa este orizontală. O crupă 
orizontală chiar la calul de cursă nu este prea bună, căci în 
timpul vitezei regiunea spinării se va obosi toarte mult.. O 
crupă uşor oblică, după cum recomandă Lesnnes 1) ar fi 
cea mai bună. Coada calului de pur sânge englez este prinsă 
mai jos ca'la calul arab şi mai puţin păroasă. Portul acestei 

  

1) LESBRES. Exterieur du cheval, .



230 

regiuni este mai puţin frumos ca la calul arab. Cavitatea. 
pieptului a suferit de asemenea mari modificări prin an- 
trenare. Diametrele supero-inferioare "și antero-posterioare. 
s'au mărit, pe când diametrul lateral sa micşorat. Prin 
mijlocirea acestor modificări a cavităţii toracice, calul de: 
pur sânge englez poate mai bine să învingă rezistența aeru- 
Jui în goană. Deşerturile calului supus antrenării sunt supte: 
ca la ogar.:. 
“Calul de pur sânge englez a suferit modificări în schele= 

tal membrelor. Membrele şi anterioare și posterioare s'au. 
- alungit. Spata este lungă şi oblică, regiunea fluerului, com- 
parată cu regiunile braţ și antebraţ, este mai lungă ca la 
caii nesupuși antrenării. Antebraţul lung cu o muscula= 
tură bine pusă în relief. Membrul posterior, din cauza ro- 
lului --sau-in locomoțiunii, este. mai modificat ca cel an- 
terior. Regiunile gambă și femur sunt lungi, osul femur 
tinde către verticalitate, şi din cauza. acestei tendințe crupa 
s'a îndreptat, chișițele sunt lungi, oblici, copitele mici şi cu 
un corn tare.! | 
“Toate aceste modificări ale membrilor sunt produse prin 

antrenare Şi în scopul d de a se mări cât mai mult viteza ca- 
lului.. , 

Făptura calului de pur sânge în general este sveltă, șuiață,. 
ogărească. Talia acestui cal variază dela 1 m'56— 4 m '716.. 

Nu cei mai mari cai şi mai șueţi sunt cei mai buni şi 
„pentru prăsilă și pentru cursele de fond. Calul de pur sânge 
englez are o piele foarte fină, cu multe arborizații sangvine, 
cu un păr mărunt. Colorile închise, „murgul şi roibul pre- 
domină, 
 Juidecat calul de pur sânge englez din punctul de privire 

al aptitudinilor este calul cel mai adaptat pentru viteză. 
- Din punctul de vedere al iuţelei, calul englez este superior 

calului arab. Cal energic, viciu, viguros, el poate face astăzi 
peste 15 metri pe secundă şi pe distanţe mici. Este maximul 
vitezei la care s'a-ajuns şi suntem convinși: că peste acest 
maximum cu greu se va trece fără a alteră făptura dejă 
pred ogărească a acestui cal. 
Deşi rassă superioară, totuş are mai multe defecte, este 
un cal îndocil, încăpățânat, rău, cu un caracter de foarte 
multe ori vicios, cu un mers puţin elastic, greoiu, creștere, 
costisitoare; multă îngrijire. Dacă se pune într”o balanță 
câștigurile şi pierderile, ziceă lordul Roseber: y, unul din cei
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mai mari” crescători de pur sânge, câştigurile sunt în pro- 
" porţie cu pierderile de 1%/g. | | 

Regiunea coatelor de multe ori păcătueşte la purul sânge . 
englez, adesea ori găsim în această; regiune oase moarte. . - 

Existenţa oaselor moarte nu trebuie pusă pe socoteala, 
rassei, ci pe socoteala antrenării prea timpurie. - e 

Armăsarii de valoare se plătesc foarte scump, iepele de 
„asemenea nu sunt ieftene, 30.000, 40.000—100.000 de lei,.. 
nu sunt preţuri prea mari. | 

Rassa calului de pur sânge englez are un S/ud-.Bool;, care . . 
deși înființat în anul 1791, nu s'a stabilit în mod regulat, 
decât în anul 1808. 

Nu toți caii de pur sânge englez au făptura descrisă mai 
sus, unii din ei sunt mai puţin șueţi, mai scurţi pe picioare, 
cu un piept mai larg şi cu o făptură mai mult asemăină- 
toare calului arab. Aceştia sunt cei mai buni şi din punctul 
de privire al reproducţiunii și din al fondului. 

* % * 

După ce cunoaștem căracterele zootehnice ale actualului 
cal de cursă, să vedem acum dacă se mai aseamănă cu cel. 
din trecut, și dacă nu se mai aseamănă ce modificări a luat 
şi cui sunt datorite acele mudificări.. 

Referitor la, această chestiune este bine să rezumăm câteva . 

păreri din lucrarea lui Yovarr î), unul din cei mai mari. 
cunoscători ai calului de pur sânge englez. Iată ce zice: 

„Ce sunt astăzi caii noştri de cursă? De sigur sunt mai 
repezi, mai uşori, mai lungi, mult mai puţin musculoși ca . 

'cei din trecut. Animale frumoase, însă foarte extenuate după . 
cursă. Inainte calul după cursă eră foarte puţin obosit. : 

Astăzi o singură cursă ca aceea a Derbyului face ca câști- 

gătorul să nu mai poată alergă, cu toate că distanţa nu este 

decât o milă şi jumătate. 
“Invingătorul după ce a terminat cursa are deşerturile . 

rupte aproape din cauza pintenilor, este plin de sudoare, : 

cu tendoanele clacate, calul de cursă de astăzi este mult 

modificat şi diferă de cel din trecut. Vechiul cal de cursă 

eră un animal frumos, cu forme elegante, cu o viteză destul .; 

de mare și cu mult fond. El era cel mai bun ameliorator 

  

1) YouATT. Loco citato.
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al cailor din localitate. Pe. măsură ce gustul pariului sa 

pronunţat, pe măsură ce premiile au devenit mai mari, s 

căutat să se mărească viteza calului de cursă şi treptat 

treptat cu mărirea vitezei, calul de pur sânge englez a pier- 
dut din conformaţia sa frumoasă, din fondul său, și a luat 
această făptură de ogar, gata să fugă repede, însă scurt timp. 

Din momentul ce se adoptă principiul vitezei, crescătorii s'au 
îndrumat spre selecționarea armăsarilor și iepelor cari prin 
făptura lor şueaţă realiză procurarea indivizilor cu o mare: 
viteză. Consecutiv acestui principiu se formă calul cu forme 
alungite, cu mușchii mai puţin desvoltaţi, cu tendoanele: 
mai puţin puternice, mai expuse la clacare, cu un grebăn 
mai ridicat, mai puțin musculos. 
„Cu cât viteza s'a mărit cu atât rezistenţa, fondul s'au mai: 

micşorat. Acești cai de nouă creaţiune nu mai puteau să 
- facă: distanțele ce le făceau vechii cai de cursă. Din această. 
cauză distanţa curselor s'a micşorat. După cum afirmă cu- 
drept cuvânt YOUATT, calul englez din ziua de astăzi este: 
mult mai inferior ca fond calului englez din trecut. Și dacă 
pe lângă aceasta mai adăugăm și faptul că se supun la an- 
trenare caii englezi prea tineri, putem înţelege de ce majo-: 
ritatea cailor de cursă, la 4 ani, este aşa de abimată. 

BARRIER constată că alterațiunile tendoanelor sunt foarte: 
dese la caii de cursă. SAnNsoN 1) afirmă că aceste alterațiuni, 
clacări, sunt mult mai dese la calul de cursă din ziua de 
astăzi ca în trecut şi motivul care ar determină această 
frecvenţă ar fi făptura actualului cal de. cursă, calul de 
cursă de astăzi şi-a lungit membrele, și-a diminuat volumul: 
corpului, articulaţiunile ȘI tendoanele Sau mai redus. Și | 
apoi faptul că se aduc pe ipodrom cai tineri, ne încă for-- 
maţi, explică această frecvenţă a alteraţiunii tendoanelor. 
După SANSsON, cursele sunt astăzi considerate ca un joc de: 
noroc, cari au avut darul, zice el, să strice un cal bine for- 
mat şi să sărăcească o mulțime de oameni. Schimbările în: 
condiţiunile curselor, după SrmoNor şi “MOERDER, au Con- 
tribuit foarte mult la diminuarea calităților calului de pur 
sânge. englez, căci pe distanțe mici și cu mici greutăţi pe 
spinare, pot câștigă și caii cu cusururi ereditare. Este aceasta 
un motiv pentru ca un asemenea șubred învingător, cu o: 

1) Saxsox, Bul, soc. centr, de med, veter, 1891.
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"mulţime de cusururi ereditare, să fie luat ca prăsitor 'întro 
herghelie ? a 

De sigur nu, şi nu în asemenea mod se poate contribui 
la îmbunătăţirea rasselor de cai, prin mijlocirea actualului 
pur sânge. | 

Câte idei înțelepte nu sunt cuprinse în asemenea afirma- 
țiuni ale autorilor citați mai sus și câte consecinţe bune 
pentru creșterea și îmbunătăţirea cailor n'ar dâcurge dacă 

„:s'ar modifică actualul sistem al curselor. Dacă la. curse nu 
s'ar primi decât armăsarii și iepele cari nu au cusururi ere- 

--ditare, armăsari şi iepe cari 'după cursă ar puteă cu folos 
fi întrebuințaţi la prăsilă. Dacă sar părăsi sistemul antre- 
nării cailor prea tineri, sistem nenorocit care vatămă în- 

-“treaga creștere a cailor, Dacă cursele n'ar mai fi pe distanţe așa 
mici și dacă prin antrenarea calului:nu sar urmări numai 
viteză. La ce bun, din punctul de privire practic, să.avem 
-cai cari să ne dea înt'un timp foarte scurt maximul vi- 
tezei ? N'ar fi mai logic să obținem un'tip de cal cu o viteză 
mai mică, însă cu mai mult fond, mai puţin exigent, mai 

"- puţin nervos, mai puţin neurastenizat ca 'actualul cal de 
» „curse ? Calul de curse din ziua de astăzi ne face. impresia 

unui om foarte civilizat, foarte aristocrat şi prin. naștere şi 
„prin apucături, dar care, fie din cauza condiţiunilor. de trai, 
fie din orice altă cauză, este tipul neurastenicului. Un ase- 

„ menea om este mult mai puţin util societăţii ca un altul, 
„mai puţin aristocrat, dar cu mai multă răbdare la muncă 
«Și. mai multă ordine in toate acţiunile lui. i 

Iată în ce-direcțiune trebuie îndrumată creşterea calului 
de curse, ca ea să poată da rezultate bune. Iată cum de 
"asemenea trebuiesc îndrumate : regulamentele curselor şi a 
-Jockey-Cluburilor, dacă cu adevărat vor să fie 'intitulate 
societăţi de încurajarea îmbunătăţirii cailor dintr'o ţară. 

- Altfel, ele nu.-vor contribui de loc la îmbunătăţirea ' acestui 
-animal. 

d) Caii de jumătate sânge din Englitera 

Ta această categorie se cuprinde marea majoritate a cailor 
Englezi. Ei sunt de origine mixtă și sunt în mare parte pro- 

„duși din purul sânge englez. Toţi acești cai sunt cunoscuți, 
“în mod general, sub denumirea de 1/, sânge, cu toate că 
„această denumire nu este cea mai logică.
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. Din punctul de privire al înlesnirii studiului, -vom diviză 
aceşti cai în 2 grupe: 

1, Caii de t/; sânge proprii călăriei ; 
2, a non 2 tracţiunii ușoare. 

1. Caii de jumătate sânge proprii călăriei 

Caii de călărie constituesc caii de predilecție a poporului 
britanic. Acest popor din cauza măsurilor ce le-a luata. 
ajuns să se creeze cai pentru fiecare serviciu. Mai toţi caii 

-.“ de jumătate sânge şi de călărie,sunt formaţi prin interveni- 
rea purului sânge. 

Printre caii destinaţi călăriei numărăm : 
1, Caii Hacks, cari se subdivid în: Covent- Hacks, Road- 

„ Hacks şi Parh- Hacks; 
2. Hunteri ; 
3. Cobul; 
4. 'Trăpașul de Norjoli ; 
5. Poni. | 
Din aceste diferite tipuri vom insistă în special asupra. 

Hunterului, a trapașului de Norfolk, ca fiind mai principali. 
Asupra celorlalte tipuri vom insistă foarte puţin. 

Prin cuvântul Hach:s, englezii înţeleg un cal de călărie. - 
Covent- Hacl:s este calul pe care englezul îl încalecă pen- 

„tru a se duce la locul de unde pornește vânătoarea şi unde 
îl aşteaptă calul destinat vânătoarei » Hunterulu. Acest Covent- 
„Hacks trebuie să aibă cel putin 1 m. 50 talie, să fie foarte 
solid, să galopeze bine și pe pământ moale și pe pavaj- 
Covent Haclul este de regulă un Hunter nereușit. 

Road- Hacl:s sau Roadsterul este calul de călărie destinat. 
voiajului. El este diferit de Covent-Hacks. Roadsterul trebuie 

- să fie solid şi să aibă un trap bun. El trebuie să facă la pas 
1—8 klm. pe oră şi la trap 13—22 kim. Numărul acestor 
cai a diminuat foarte mult astăzi. 

Park-Hachs este un cal asemănător celui precedent, însă 
mult mai elegant și în făptură și în acțiuni, mai ales în 
acțiuni, lucru de care ţine multă socoteală englezii. Park- 

"-Hachkul este destinat plimbărilor prin parcuri. Acest cal 
- trebuie să aibă un caracter blând. 

“Cobul este un cal asemănător Hackului, mai îndesat, Prin 
„exteriorul său se aseamănă mai mult cu calul de tracţiune. 

El se poate întrebuință și la călărie ca şi la tracţiune.. Cobul
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se mai aseamănă cu vechiul cal Suffolk Punch... Are o talie 
de 1 m. 52——1 m. 56, forme îndesate, aproape de pământ, 
corp cilindric, gros, piept larg, musculos, membre scurte de 
asemenea musculoase, temperament blână, cal domol, mer- 
sul încet. Acest cal se călărește de persoane greoaie şi cari 
nu au atâta îndeletnicire. Cobul face 6 klm. la pas pe oră 
și 13—14 klm. la trap. In Irlanda se produc foarte buni 
cobi. 

Poni. Prin cuvântul poni englezul înţelege cai mici. Ne 
“vom ocupă mai departe cu diferitele tipuri de poni. 

Hunterul. Cuvântul Hunter derivă. dela Hunt, vână- 
toare, urmărire, şi prin hunter se înțelege calul cel mai util 
din Englitera, căci el se întrebuințează mâi la toate servi- 
ciile, nu numai în Englitera, dar și în alte ţeri.. Hunterul 
este unul din caii cei mai rezistenți, cei cu mai mult fond. 
Se produc hunteri în toate părțile Regatului-Unit. Irlanda 
însă se consideră ca patria lor și acolo se produc cei mai 
buni. Majoritatea hunterilor sunt de î/. sânge, totuș se pot 
recrută și din pur sânge, mai ales cei mai robuşti. Se admite 
că adevăratul hunter provine din comitatul .Norfolk, acolo 
“au obţinut mai întâi prin curcirea iepelor de pur sânge 

* englez cu armăsarii 'masivi cari se găseau în acel comitat. 
Mai pe urmă rassa acestui cal s'a implantat în Irlanda. 

Hunterul actual are aparenţa unui cal de pur sânge 
cu formele corporale însă. foarte puternice. Intr'un cuvânt 
“hunterii sunt metiși industriali produși de purul sânge 
şi a căror întrebuințare este mai ales vânătoarea. Ma 

„ Dupe Davivp LowE, hunterul prea aproape de sânge. este 
alungit, subțiat, nu aşa de bun. După acest autor, hunterul 
„cel mai propice, care suportă greutăţi mai mari pe spinarea 
lui, este produs din iepele Shire sau Clydesdal pure, iar cei 
mai repezi provin din iepe dejă îmbunătățite prin ;purul 
sânge. e PE a 

Oricare ar fi originea lui și orice metode. au întrebuințat 
englezii să formeze actualul cal, nu este mai puţin adevărat 
că astăzi, grație societăţii numită The Hunter Improvement 
Society, patronată de M. S. Regele Angliei și Alteța Sa Re- 
gală Ducele de Connaught, hunterul și-a îmbunătăţit foarte 

*- mult făptura lui corporală. Formele sale sunt . armonice.



236 

Hunterul constitue astăzi un animal superior. s a creat un 
Stud- Book. 

Nu în toată Irlanda se produc cai buni. La Clonmel se 

cresc cei mai buni hunteri. La târgul dela Mullingar se gă- 

sesc cele mai bune iepe de prăsilă. 
La Dublin, în ziua de 26 August, este cel mai mare târg: 

de hunteri. Printre crescătorii cei mai buni putem citi: 
James Daly, căpitanul Greer, maiorul Lodge. 

“In Irlanda, crescătorii mari sunt obligaţi să ţie armăsari 
de reproducție pentru mici producători. Ei sunt subvenţio- 
naţi de Departamentul Agriculturii. 

Caracterele zootehnice ale : hunterului. Hunterul are o: 
talie variabilă, cuprinsă între 4 m 56—1 m 73. In regulă. 
generală nu hunter de talie mare este cel mai bun. Hunte- 
rul este un animal solid în 'regiunea' spinării, “cu un. piept 
spaţios în toate sensurile, cu un gât lung și puternic, prins 
bine cu pieptul, o spată oblică. Capul cu o privire expresivă 
şi cu un profil câte odată ușor.convex; urechi agere şi de 
regulă mici, ochi vioi. Liniile corpului şi musculatura” ne: 
dau i impresia unui animal puternic, cu multă acţiune, cu 

- mare viteză. Hunterul are membrele foarte solide, crupă, 
coapsele puternice, cotul de asemenea puternic şi foarte bine 
conformat. In general toate încheieturile membrelor sunt 
suficient desvoltate, solide. Ca aspect, hunterul' nu are o 
siluetă atât de elegantă ca hackneiul, este însă mai puternic. ” 
În repaus, hunterul are o aparență calmă, la călărie se în- 
viorează, foarte mult. - 
„In mers, hunterul poate dă măsură temperamentului 

energiei și acţiunii sale. Asupra mersurilor hunterului este" 
bine să ne oprim puţin pentrucă ele sunt foarte frumoase. 
Hunterul are trapul întins, bine cadențat şi galopul mare, 
regulat. 'Trapul prea ridicat la hunter este un defect. Hun- 
terul, în toată aparenţa lui, trebuie să.fie un bun cal de că- 
lărie' şi rezistent. El trebuie să aibă vederea foarte bună și 
să sară cu cea mai mare ușurință obstacolele ce le găsește: 
în drum. Din punctul de privire al săriturii este unul din 
cei mai buni cai. 
„După contele WRARGEL,. hunterul poate sări şanţuri 
foarte late şi în înălţime. obstacole de 2 metri. Săritura hun- 
terului. este specială, el își ridică odată toate picioarele. | 

- Hunterul nare o coloare caracteristică Şi colorile inchise: 
și cele deschise se întâlnesc. Hunterii fr umoși sunt rari și
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scumpi, căci nu toţi hunterii ce se cresc în Irlanda au 

aceste calităţi ; cea mai mare parte, după cum ne asigură 

MEULEMAN 1), nu sunt aşa de reușiţi, ei sunt asemănători în 

conformaţia lor mai mult cu mamele și în mersul lor :mai 

mult cu tatăl, care de regulă este un pur sânge. Această 

neuniformitate în făptura corporală ne indică că rassa ca- 

lului hunter nu şi-a fixat încă caracterele; de altfel, hunte- 

rul fiind un produs metis industrializat, nici nu este prea 

necesar ca tipul să se fixeze în caracterele sale. 

  

  

  

  
  

Fig. 27. — Hunter sărind un obstacol. 

Hunterul englezesc este mai mare de talie ca hunterui 

irlandez, acesta din urmă însă este mai bun pentru vână- 

toarea cerbilor şi vulpelor, vânătoare ce se face pe imensele 

câmpii ale Engliterei, semănaie de o mulțime de obstacole. 

Spre a puteă aveă hunterul aceste însuşiri, trebuie să fie 

dela început dresat în sensul fondului şi rezistenţei. Mânjii 

cari urmează mamele lor la pășune sunt nevoiţi să sară pe 

câmpiile unde pasc, şanţuri, bariere. înadins făcute. La 

varsta de doi ani,.calul este deja obișnuit a sări obstacole, 

şi tot la această vârstă el trebuie să suporte pe spinarea lui 

o ————— 

1) MEULEMAX. Le hunter _
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„un călăreț ușor. Se obișnuește în urmă a sări din ce în ce 
mai sus şi şanţuri din ce în ce mai largi. 

Hunterul nu se consideră ca complet dresat decât la 

vârsta de 6 ani; dela 4 ani însă se poate intrebuinţă la că- 
- lărie şi la vânătoare. In Irlanda, există o societate ipică care 

organizează în fiecare an, timp de 3 zile, o mare expoziţie 

cu concurs ipic — Forse-Show — la Dublin. La aceste con- 
cursuri, animalele tinere sunt supuse la probe de obstacole, 
înălţimi şi lățimi variabile. - 

Hunterul este un cal excelent pentru armată ; cavaleria 
-engleză recrutează remonții săi printre hunteri. Unele regi- 
' mente din Belgia sunt de asemenea remontate cu hunteri. 
Franţa, Italia şi chiar ţara noastră a introdus hunterul. 

- Se poate conchide că hunterul este un excelent cal nu 
:numai pentru vânătoare, dar și mai ales pentru armată. 
Preţul său variază dela 1.000—8.000 lei. Dacă sar pune o 
mai mare atenţiune la armăsarii de prăsilă şi mai ales dacă 
Sar depărtă cei cu oase moarte, de sigur că producerea 
hunterului ar fi mai bună. 

Trăpașul de No "foll:. Inainte trăpaşul de Norfolk avea o 
importanţă mult mai mare ca astăzi, mai ales că pe en- 

glezi cursele de trap nu-i pasionează așa de mult ca cele de 
galop. | 

Rassa a fost creată la sfârșitul secolului al XVIII-lea, in 
comitatul Norfolk şi Lincoln. Comitatul Norfolk a fost mult 
timp celebru prin caii săi trăpaşi. Se susține că în vinele 
trăpașului Norfolk ar fi foarte mult sânge oriental. Mai toţi 
ipologii englezi admit că acest trăpaş provine din curcirea 

 iepelor de trap din Olanda cu armăsari de pur sânge en- 
glez şi mai ales din Phenomenon, un descendent al faimo- 
sului Eclips. Cel mai celebru trăpaș. de Norfolk, care a exis- 

„tat la începutul, formării acestei rasse, a fost Marshland 
Shales, un cal cu o talie de 1 m 50, murg, având. partea 
dinainte asemănătoare cu aceea a unui Suffolk Punch, iar 
cea dinapoi asemănătoare purului sânge englez. El făceă 
27,32 km pe oră. Trăpaşul Norfolk din: ziua de astăzi este 
mai modificat ca cel din trecut. Caracterele lui zootehnice 
se pot rezumă astfel: grup neomogen, unii sunt asemănă- 
tori mai mult rassei olandeze, alţii asemănători mai mult 
cobului ; o bună parte sunt foarte aproape ca făptură de 
purul sânge englez. 

Trăpașul de Norfolk are o talie aproximativ de 1m 60,
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cap nu așa de expresiv, gât puternic, având uneori forma 
gâtului de lebădă, grebăn jos, spinare dreaptă, crupă largă 
şi lungă, coada bine prinsă, cavitatea toracică lungă şi pro- 

-fundă, spete lungi, oblici, membre cam scurte, musculoase, 
încheieturi bune, chişiţă scurtă. Norfolkul poate fi negru, 
roib, murg, dereș, etc. Dereșul deschis sau vinos se preferă 

mai mult, căci este coloarea transmisă de cei mai celebri 

trăpaşi. Trapul calului Norfolk este mai sus ca al trăpaşului 

rusesc, mai puţin repede. Acest cal convine pentru distanţe 

mici, este prea greoiu pentru curse mai repezi de trap. Deşi. 

astăzi trăpașul Norfolk nu mai are renumele de altă dată, 

totuș a fost înainte introdus în diferite țeri şi între- 

'buinţat la îmbunătăţirea multor rasse de cai. In rassele 

de cai formate la Mezâhegyes, după cum vom vedeă mai 

departe, se găseşte și sânge Norfolk. In Franţa, în mai multe 

localităţi, dar mai ales în Normadia și Bretania, s'a introdus 

de asemenea acest cal. Trăpașul Normand ca și unii caii din 

Bretania sunt rude cu trăpașul Norfolk. | 

Acest cal sa introdus şi în Belgia. | 

'Trăpaşul Norfolk constitue o rassă de cai cu tendință de 

a se modifică, căci astăzi nu mai are utilitatea ce o avea 

înainte. i 

2, Caii de jumătate sânge și de tracțiune sau Harness-Horses 

Inainte de existenţa drumurilor de fier se găseau în En- 

“ glitera, ca şi în alte. eri, mai multe tipuri de cai pentru 

tracțiune. Nevoia de a se duce dintro localitate în alta cu 

asemenea cai eră foarte mare, deci și rassele erau nume- 

'roase. Apariţiunea drumurilor de fier a adus modificări im- 

portante în transport și ca consecinţă calul de tracțiune, ca- 

lul de diligență ne mai constituind o necesitate, a trebuit să 

se modifice, adaptându-se noilor nevoi. LL 

Aceste rasse de cai proveneau în mare parte din iepe co- 

mune cu armăsari de pur sânge englez. Rassa cea mal renu- 

mită de tracţiune dinainte eră crescută în localitatea Cle- 

veland Gin comitatul York, care rassă din cauza colorii sale 

murgă eră cunoscută sub numirea de Cleveland-bay. Astăzi 

nu se mai întrebuinţează la trăsuri cai aşa de greoi, ci mai 

svelți, mai eleganţi, mai bine potriviţi, cu mai multă acțiune. 

Se caută mai mult, la caii de trăsură, acțiunea lor în 

mers, mișcări vioae și frumoase. Luxul cere cai cu acțiune
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şi valoarea unor asemenea animale este subordonata elegan- 

_ţei lor în mers, ea este de multe ori îndoită și chiar întreită 
valoarei reale. 

Caii de 1|, sânge .și pentru tracțiune din: Englitera îi pu= 
„tem impărți în două grupe: primul grup cuprinde marele 
carosier al cărui prototip a rămas tot. Cleveland-bayy Şi micul 
“carossier, cel mai: bun, cel mai elegant, cel mai căutat. El 
'este reprezentat prin rassa Hackney y. 

 Rassa Cleveland-tay 

Această rassă o găsim în comitatele Yorl:, Durham, Nor- 
“thumberland, etc. Aceste comitate au cele mai fertile pășiuni. 
După SAnNsoN, cleveland-bay sau carosierul de York ar fi un 
„metiş, neavând încă fixate caracterele și care ar proveni 
din curcirea vechei rasse germanice, introdusă de scandinavi. 
Și germani, cu purul sânge englez. Din această curcire sa 
“obţinut produși cu o talie mare, masivi, membre muscu- 
loase, mers distins, coloare inchisă. Aceşti produși sunt buni 
Şi pentru. tracțiune și pentru munca pământului, cei, mai 
fe umoși se vând scump. | 
“Caracterele zootehnice ale rassei Cleveland sunt: talia 

1,65 — 1,69, spete oblice, spinare scurtă, şale puternice, 
membre lungi şi musculoase, capul mare, însă bine purtat, 
mers destul-de- frumos, coloarea predominantă este murgă 
cu nuanțele mai închisă sau mai deschisă. 

În anul 1884,s'a înfiinţat primul volum al Stud-Bookului 
rassei Cleveland-bay. lapa de rassă Cleveland. împreunată” 
cu armășarul IHaclkney dă cai frumoși pentru. trăsură, îm- 
preunată cu un pur sânge englez mai scheletos, produce buni 
hunteri. 

Marele carosier din Cleveland nu mai are astăzi impor- 
tanța care a avut:o înainte, atunci când mari proprietari 
englezi . înhămau câte 4 — 6 cai la grelele trăsuri, spre a-i 
transportă dintr'un loc în altul. Ne mai fiind așa de căutaţi, 
numărul lor s'a micşorat simțitor ; cu toate că rassa, după 
David Low, ar întruni energia purului sânge cu vigoarea și 
forţa: rasselor comune. 

Rassa Hacleney 

Calul din 'rassa Hackne 4 se poate consideră ca făcând 
parte dintr'o rassă de jumătate sânge foarte perfecționată şi
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foarte hine adaptată serviciului călăriei şi tracțiunii ușoare. 
Este adevăratul model al calului de trăsură. : 

Inainte de a intră în, studiul istoricului formării acestei 
rasse, este bine să vedem ce însemnează cuvântul Hackney. 
Cuvântul Hackney nu este altceva decât cuvântul francez - 
» Hacquenee: trunchiat și adaptat pronunțării engleze. 

Când în anul 1066, Wilhelm şi cu hordele sale normande 
"deveni stăpânul Engliterei, limba franceză se grevă pe limba 

“aborigenă și cuvântul Hacquence sau Hackney serveă spre a 

indică un cal de cavalerie, de șea. | 

Pentru a desemnă un asemenea cal se mai întrebuinţă în 

unele părţi ale Engliterei și cuvântul » Nag« derivat din cu- 

vântul danez » Hnegan« care însemnează a necheză. Cuvân- 

tul Nag se mai întrebuinţează şi acum "spre a indică un cal 

de talie mică, pe când cuvântul Hackney se intrebuințează 

spre a indică un cal buestraș sau trăpaş. Rassa calului în 

chestiune se mai cunoaște și sub numirea de » Trotter«. După 

A 
1 

FRANCE E. EUREN 1), secretarul societăţii calului Hackney 

din Londra, istoricul acestui cal se poate astfel rezumă : 

cei dintâi cai din rassa Hackney proveneau cu siguranţă din 

curcirea unor cai mici de talie cu calul Maurilor din Spa- 

nia. Nortmanii, cari în secolul al XI-lea cuceriseră mai 

“multe provincii din partea de Nord a Franţei, au adus cu ei 

„o parte din robuștii lor poni. După ce s'au stabilit în pro- 

vincia Normandia, au început să jefuiască localităţile spa- 

'miole ocupate de Mauri şi probabil că au adus în Normandia 

cei mai buni armăsari mauri. , 

După 100 ani dela cotropirea Normandiei de Normani, 

aceștia ocupară și Englitera și duseră cu e! şi call formaţi 

“din poneii lor cu tipul calului maur. În acel timp, în târgul 

“dela Smithfield din Londra, se găseau caii hackney și el 

erau consideraţi ca cei mai de lux cai. 

Intrun document din anul 1340 se vorbeşte de calul 

" Hockney, ceeace dovedeşte că acest cal este format de mult 

timp. Comitatul Norfolk, ca şi comitatele vecine bogate în 

apă și cultivate de Danezi, sunt considerate ca patria calului 

Hackney. NMai târziu rassa Hackney s'a perfecţionat prin 

mijlocirea rassei arabe. In anul 1538, în timpul domniei 

-reginei Blisabeta, un proprietar din Norfolk publică prima 

carte englezească asupra cailor, In această carte se prevedea 

  

1) FRANCK E. EUREN. „Iistorique du cheval Hackneyă, rapport. Bruxelles 1910. 

| 46
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între altele că Hackneyul este un cal bun pentru trap, 
muncă, vânătoare, etc. Mai târziu se introduseră armăsari 

-din „orient, cari modificară rassa Hackney. 
Către mijlocul secolului al XVIII-lea, un armăsar cu nu- 

mele Blaze, fiul lui Flying-Childers, de rassă mai mult 
barbă, jucă atât el cât și progenitura lui un mare rol în 
partea de Vest a' comitatului Norfolk.' Doi din descendenții 

“ armăsarului Blaze, anume armăsarii : Scot Shales şi Driver 
sunt; consideraţi ca formatorii calului Hackney din ziua de 
astăzi. - | e 
: Armăsarul Driver eră considerat ca unul din cei mai 
.buni trăpași. Calul Hackney este un trăpaș de seamă. 

Se citează ca cei mai faimoși trăpași din această rassă 
armăsarii Pretender și Performer din comitatul "York. In co- 
mitatul Norfolk, se citează armăsarul Marshland Shales, care 
în anul 1810, a făcut 17 mile în 58 minute. Armăsarul 
Norfolk Phenomenon, care trăiă în anul 1838, a avut o foarte 

- mare influență asupra rassei Hackney. | Aa 
-" Trăpaşul Hackney a contribuit la îmbunătăţirea rasse- 
lor de cai din alte ţeri, așa de pildă după THANNBERG, calul! 
din Norfolk a îmbunătăţit considerabil caii franţuzeşti. 

„ Plecând din anul 1833, se fondă societatea calului Hack- 
ney.și rezultatul a fost că această rassă s'a perfecționat 

foarte mult. .. Se | 
„- „Referitor la istoric se poate conchide că Hackneyul pro- 
vine din curcirea rasselor: ponei, maură, orientală, pur 
sânge arab, barb., etc., modificat în urmă și prin influenţa 
„calului pur sânge englez. Calul de rassa Hackney este apre- 
ciat nu numai în Englitera, dar şi în alte ţeri. 
"- Caractere zootehnice, utilitatea. — Calul de rassă Hackney . 

„eră înainte un foarte căutat cal, crearea drumurilor de fier 
dădu o lovitură puternică creșterii acestui. cal, o mulţime 
„de proprietari nu se mai: ocupă cu producerea lui, a'trebuit 
să se înființeze societatea de îmbunăţirea. rassei  Hackney 
cum și un Stud-Book pentru ca aceasta bună. rassă de cai 

„să poată prospera aşa în cât astăzi să fie considerată ca una 
din cele mai bune rasse englezești de jumătate sânge. 

Valoarea armăsarilor din rassa Hackney uneori este foarte 
mare, așa de pildă armăsarul Danegeld a costat 130.250 îr., 
armăsarul Hopwod Vice Roi a fost plătit în anul 1908. cu 
100.000 fr., o pereche de Haclney bine potriviţi se plăteşte 
dela 500-—1.000 jivre sterlinge. Pe p se pie
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Cei mai frumoși armăsari ai concursului din Islington au 
fost: Garton Duke of Connaught, Rosador, His- Majesty, Po- 
lonius, Ganymed, Royal Danegeld, Gentleman Job, Cadet, etc. 

Caracterele zootehnice ce se cer unui perfect cal Hackney 
sunt: talia 1 m 56—1 m 64; se mai găsesc încă cai de 
1 m 52; oricare ar fi talia, corpul calului trebuie să fie a- 
proape de pământ, sau cu alte cuvinte să aibă pieptul pro- 
fund, bine descins, cap cu o privire inteligentă, ochiul bine 
deschis, profilul feţei ușor convex, urechile mici, fălcile 
pline, botul ușor ascuţit. Gâtul calului Hackney trebuie să 
fie lung şi cu o formă asemănătoare gâtului calului anda-. 
luz. Spata largă, bine înclinată, spinarea o are cam lungă 
însă foarte bine prinsă cu şalele. Regiunea fesieră trebuie să 
fie musculoasă, bine descinsă. Coatele largi, uscate. Ante- 
brațul şi gamba musculoase, fluere. lungi, tendoane bine 
desprinse şi depărtate de os, chișiţele de o lungime mijlocie, 
cornul copitei foarte rezistent 1). 

  

  
  

    
Fig. 32.—Litte Roby, rassa Hackney, mergând la trap. 

Calul Hackney are un caracter foarte blând. Rassă re- 

zistentă, curajioasă. Mersul său este foarte elegant şi foarte 
regulat. In trap calul îşi asvârle bine membrele anterioare. 

  

1) p. VANDERTOX. Le cheval Hackaey son origine ses aptitudes etc. 1910.
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Hackneyul are un trap extraordinar de frumos. Dacă din 
punctul de privire al trapului anglo-normandul și calul din 
Oldemburg, se socotesc printre cei mai buni carosieri, nu 
este mai puţin adevărat că Hackneyul îi intrece. Calul Hack- 
ney astăzi a îmbunătăţit trapul. multor rasse de cai. EI joacă 
acum rolul jucat în vechime de calul frizon. . 

Rassa calului Hackney se utilizează fie pentru călărie, fie 
pentru tracțiune ușoară. Aptitudinea principală însă este 
tracţiunea uşoară. 

„_ Armăsarul Hackney încrucișat cu iapă de pur sânge dă 
foarte bune rezultate. Se obţine din această curcire un bun 
cal de călărie. 

In Belgia, rassa Hackney s'a introdus cam în anul 1860 
şi aci a dat foarte bune rezultate. 

Există o societate de îmbunătăţirea calului Hackney cu 
un Stud- Book. Prima expoziţiune a societăţii Hackney- Horse 
a avut loc în anul 1885. 

Se poate conchide că Hackneyul este calul cel mai ele- 
„gant dintre caii de 1/» sânge. El este mai mult destinat tră- 
surilor uşoare, cu două roate. 

e) Caii de povară din Englitera 

In Eunglitera s'au format mai multe tipuri de cai de po- 
vară, tipuri cari sunt foarte bine adaptate serviciului la care 
sunt puse. Inainte de a ne ocupă cu descrierea lor este bine 
să facem o scurtă recensiune asupra istoricului acestor cai. 
Cu foarte multă probabilitate, caii primitivi ai Insulelor Bri- 
tanice nu erau mari de talie, așa că greoaiele rasse de po- 
vară cari le găsim în Englitera au provenit din alte ţeri, 
adaptându-se şi modificându-se de sigur dupe condiţiunile 
de mediu şi hrană ale Engliterei. 

Sunt documente cari ne dovedesc că din secolul al XII-lea 
și de pe timpul lui nric ul II-lea, sau făcut sforțări pentru 
producerea calului de povară. În anul 1160, s'au importat 
armăsari de povară pentru prăsilă. In anul 1154, WILLIAM 
ȘTEFANIDES ne spune că la târgul din Smithfield se. găseau 
de vânzare cai de tracţiune grea și de agricultură. 
„Nu se ştie precis când au fost întrebuințaţi caii de povară 
pentru prima oară în Englitera, deși s'au făcut, în această 
direcţiune, o mulțime de cercetări; un tablou din anul
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1066, reprezentând un țăran conducând un cal înhămat la 
o grapă, este considerat ca cel mai vechiu document despre 
întrebuinţarea calului în agricultură. | o . 

Cuceritorii Engliterei şi mai ales normanzii au lucrat foarte 
mult în interesul agriculturii englezeşti. - 

Sub domnia regelui John s'au făcut o mulțime de sfor- 
ţări spre a se mări talia cailor englezeşti. În timpul acesta, 
s'au introdus 100 de armăsari din Flandra, Olanda și ma- 
lurile Elbei. Pe atunci, Ţerile-de-Jos erau patria celor mai 
mari şi mai puternici cai. Aceşti 100 armăsari importaţi au 
avut o influenţă însemnată asupra formării calului de po- 
vară din Englitera. " 

__ Sub domnia lui Enric al VIII-lea, Parlamentul votează 
diferite legi în scopul de a mări și talia și greutatea. cailor. 
Acești cai grei erau foarte trebuitori lucrărilor câmpului. 

Intr'o lucrare a lui WALTER GILBEeRY 1) găsim următoa- 
rea citațiune extrasă dintr'o carte scrisă de THomas BLUN- 
DEVILLE : „Există o rassă de cai mari și apți pentru răsboi și 
munca câmpului«. Această citațiune este o dovadă că pe 
atunci, cam vreo 500 ani, existau diferite rasse de cai. 

Sub domnia lui Eduard al III-lea, s'au mai cumpărat din . 
Țerile-de-Jos armăsari de talie mare Great- Horses. 

In timpul domniei lui Carol [, calul de povară este foarte 
rar. Acest rege dădu ordin să se importe cai de tracţiune, 
cari să aibă cel puţin 14 palme înălțime şi vârsta între 
3—"7 ani. | 

Regina Ana eră o admiratoare a calului masiv, căci la 

echipajele sale de gală erau înhămate numai iepe mari de 

talie şi cu forme corporale îndesate. 
In anul 1796 »Sporting magazin« afirmă că masivul cal 

de tracţiune din Englitera puteă să tragă singur 3 tone. 

* Calul de povară din Englitera s'a format cu siguranţă din 

rassele greoaie introduse în această ţară. Caii din rassele de 

povară s'au introdus și pe timpul regelui John, și pe timpul 

cruciadelor, şi pe timpul regelui Richard Inimă de leu, ca și 

pe timpul lui Eduard al II-lea. Caii de povară se aduceau 

din Flandra, Olanda, Zelanda. 

In lucrările celebrului istoric MacauLy citim următorul 

pasaj : „Caii noștri indigeni, deși folositori, nu erau așa de 

mult apreciaţi, se vindeau pe prețuri reduse, se prețuiau la 

  

1) WALTER GILBERY. Calul de răshoi de demult.
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30 șilingi bucata ; se preferau foarte mult rassele străine, 
geneţii spanioli erau consideraţi ca -cei mai buni cai pentru 
cavalerie, ei se importau pentru lux și armată. . Trăsurile 
aristocraților erau trase de iepe vinete ce veneau din Flan- 
„ara, ele mergeau la trap 'cu o graţie particulară. Puteau să 
tragă mai bine grelele trăsuri pe drumurile rele ale Londrei. 

„Nu se cunoștea nici calul modern de tracţiune, nici calul 
de curse. Mai târziu se cumpără din insula Walcheren stră- 
moșii giganticilor cai, cari constituesc pentru străini. o cu- 
riozitate a Londrei:. | 

Prin urmare, dacă calul ușor din Englitera este de origine 
mai mult orientală, calul de povară provine cu foarte multă 
probabilitate din rassele flamande. Oricare i-ar fi originea, 
englezul. a știut prin combinaţiuni -pricepute și practice 
să-și modifice caii de povară în așa mod încât să-i deose- 
bească de tipul de unde provine și să-i adapteze cât mai 
bine serviciului. . - e | 

In Englitera, se cunosc ca rasse mai principale de povară, 
următoarele : i 

Rassa' Shire-horses ; | e 
„tn Suffolk; aa 
"m  Chydesdale. a 
. În afară de aceste rasse, mai sunt cai de povară de rasse 
comune, aceștia n'au nici o importanţă. 

Rassa Shire-horses 

Rassa Shire-horses este cea mai bună rassă de provară 
din Englitera. Cuvintele Shire-horses însemnează .calul co- 
mitatelor. In realitate insă englezii. inţeleg prin aceste cu- 
vinte : cal de povară, de agricultură. E 

„ Se dă. numirea de Shire-horses cailor de povară. Cart- 
horses, cari nu fac parte nici din rassa Suffolk, nici din 
Clydesdale. Din anul 1877-—78, de când s'a înființat Stud- 
Boolkul, rassa s'a perfecţionat. a 

După RevnoLo 1) se admite că la formarea acestui cal au 
luat parte rasse străine, acelaș lucru se stabileşte și prin lu= 
crarea lui GiLpEnv: Autorii englezi ne fac cunoscut că înainte 
erau două varietăţi în rassa acestui cal: una din ele erâ ca- 
racterizată prin nişte membre foarte păroase, alta mai puţin 

  

1) REYNOLD, Istoria calului englez de tracţiune.
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păroasă. REYNOLD ne face cunoscut că părul abundent eră 
considerat ca o particularitate a calului Shire din comitatul 
Lincoln. După WALTER GILBERY, această abundență în păr 
se găseă şi la caii din Est England și că locul de origine ar: 
fi fost porţiunea situată pe coasta estică a Marei-Britanii. 

Actualul cal Shire-Horses provine din rassa Blach- Horses. 
Această rassă Blach-horses, sau calul de coloare neagră, este 
-opera marelui zootehnișt englez PBakeuwel, care în persoană 
veni și cumpără armăsari și iepe de coloare neagră din 
Țerile-de-Jos, le reproduse între ei. Continuând consangvi- 
nitatea, vechea rassă Black-horses se formă. In afară de 

- această rassă formată de Bakewel în comitatul Leicester, 
- în alte comitate ca : Northumberland, Cumberland, Dur- 
ham, Stafford, etc., proprietarii se ocupau chiar înainte de 
_Bakew»l cu creşterea cailor de povară. Mai târziu Black- 
horsul și calul păros din comitatele mai sus citate se con- 
fundă și formă rassa shire-horses. 

Din momentul înfiinţării Stud-Bookului și a societăţii cai- 
lor de povară, rassa în chestiune sa îmbunătăţit foarte 
mult. 

Caracterele zootehnice. Rassa Shire-horses este de talie 
_mare-1 m. 78—1 m. 80, cu cea mai îndesată și mai largă 
făptură corporală. Ca talie este deosebire între armăsar și” 
iapă. Englezii cer ca iapa de prăsilă să nu aibă o talie așa 
de mare, să aibă însă un trup lung, picioare scurte şi foarte 

groase. ia , 
Capul acestei rasse este uscat, lung, uneori cu profilul 

convex, caracter moștenit dela rassa flamandă. Gâtul scurt, 

gros, corp alungit, spinare scurtă, de multe ori dublă, șale 

puternice, crupă largă, musculoasă, dublă. Coastele bine 

- arcate formând o cavitate toracică enormă. Picioare scurte, 

foarte osoase, articulaţiuni largi, regiunea tendonului de- 

„părtată, părul dela partea posterioară a picioarelor abun- 

dent, plecând dela genuchi și cot în Jos. Părul nu trebuie să 

fie aspru. Ungbhiile largi cu călcâele depărtate și joase. Colo- 

„rile sunt variabile, negrul, vânătul, dereșul, etc. Greutatea 

„corporală între 900—1.000 kgr. Caracter foarte limfatic. 

Mersul regulat. Rassa shire-horses este foarte bine speciali- 

zată pentru povară. O parte din acești cai, cel mal puter- 

nici, sunt cumpăraţi de berarii din Londra și sunt cunoscuţi 

: sub denumirea de Dray-horses.
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Expoziţiile de cai dela Islington au avut foarte mare în- 
xâurire asupra îmbunătăţirii calului shire-horses. 

Rassa a fost apreciată şi introdusă şi in alte ţeri, mai ales 
în America unde shire-horsul a jucat un rol important și 
„unde a contribuit mult la formarea calului de povară .din 
„America. Dintre cei mai buni armăsari cari au. fost cham- 
«pioni la expoziţiile: din Londra, începând din anul 1680, 
vom cită: Amiral din Lancashire, armăsarul Spark din co- 
“mitatul Buckingam, armăsarul Bar None, un foarte frumos 
armăsar care a transmis cu. multă preciziune. caracterele 

„sale. Acest armăsar proveneă din comitatul York ; Armăsa- 
„rul Entreprise of Cannock, din comitatul Worcester ; Armă- 
sarul. Prince William, care sa vândut cu 1.500 guinee; 
--armăsarul: Harold ;: armăsarul Vulcan ; armăsarul Victor 
-Chief, etc., etc... a | 

Dacă am enunțat câteva nume: de. armăsari: din Stud- 
Bookul calului shire, armăsari cari au luat championatul la 

--diferitele expoziţiuni, motivul. a fost să arătăm că, numai 
: graţie selecțiunii și expozițiilor, rassa shire s'a perfecționat. 
Zootehniștii englezi combat cu cea mai mare înverșunare 

: intervenţiunea vreunei rasse străine, care aduce după dânsa 
. producerea. unor animale mai delicate şi mai puţin păroase. 

După câte ştim, în. Țara: Românească nu s'a introdus până 
„acum rassa acestui cal. A a 

Rassa Suffoll 

„„ Această rassă se mai numește și Suffoll: Punch. Numirea 
'-de suftolk provine dela comitatul unde de foarte mult timp 
„ se creşte acest. cal ; calificativul de Punch i s'a dat din cauza 
„formelor. sale îndesate. Cuvântul Punch însemnează Butoi ; 
“cal gros ca un butoi. Din comitatul Suffolk:rassa s'a intro- 

- dus și în comitatele Norfolk, unde a format calul „Norfoll, 
„asemănător celui din Suffolk, și Essex. Este cel mai căutat 
--cal pentru agricultură, căci shire-horsul este mai mult in- 
„rebuinţat:la marile industrii. 

Rassa Suffolk se mai numeşte încă şi. Agricultural-horse, 
Cart-horse, Waggon-horse. 

Cu privire la istoricul formării acestei rasse, găsim un 
material foarte bogat în primul volum al Stud-Bookului 
calului Suffolk. După indicaţiunile date în acest volum se 
pare că rassa ar fi originară din partea estică a provinciei
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Suffolk. Ingrijirea și selecțiunea i-au modificat întru câtva. 
caracterele, insă rassa şi-a păstrat de mult timp particula- 
ritățile sale. Unii autori contimporani au susținut că vechiut 
cal din comitatul Suffolk proveneă din curcirea armăsarilor: 

- normanzi sau coşoazi cu iepele comune din comitatul Suf-.: 
folk. Este multă probabilitate că rassa Suffolk să fi provenit.. 
din curciri, cu toate că mulţi autori englezi contestă această.. 
curcire. Chiar dacă ar fi existat puţin sânge străin, zic au- 
torii englezi, acesta n'a putut să aibă nici o influenţă asupra... 
formării calului din comitatul Suffolk, căci cercetările fă- 
cute de comisiunea însărcinată cu alcătuirea: Stud-Bookului 
calului suffolk au dovedit că în vinele suffolkului nu mai.: 
există aproape de loc sânge străin. | 

Comisiunea Stud-Boolului relatează astfel despre rassa. 
Suifolk : există o rassă de cai de tracţiune particulară aces-. 
tei regiuni, rassă care eră bine distinctă de celelalte și care- 
şi-a păstrat tipul original. Această rassă a fost mult modi- 
ficată prin numeroase selecţiuni şi prin încrucișări. IOUNG, 
în studiile sale cari datează mai bine de 100 de ani, ne face. 
descrierea vechei  rasse: din comitatul Suffolk. Inainte: 
rassa în chestiune se întrebuință pentru tras diligenţele pe. 
şoselele Engliterei. Pentru ca să poată îndeplini o asemenea. 
însărcinare, suffolkul trebuiă să fie puternic, activ, să poată. 
trage voios mari greutăţi şi acolo unde drumurile erau mai. 
bune să poată merge şi la trap, făcând aproximativ 6 mile: 
pe oră. Astfel eră calul suffolk de tipul vechiu şi astfel îl 
descrie louNG. 

Stud-Bookul calului suffolk ne dă amănunțite intorma-- 
țiuni asupra diferitelor încrucișări cu sânge străin. Prima. 
şi cea mai iiportantă încrucișare şi care a avut cel mai. 
mare efect a fost aceea făcută cu armăsarul d-lui Plale din. 
comitatul Lincoln, armăsar care nu avea nici o picătură. 
sânge suffolk. Acest: armăsar a rămas in regiunea Suffoli. 
timp de 15 ani și a contribuit a modifică vechea rassă Suf- 
folk. Această încrucișare s'a făcut pe la începutul secolului 
trecut. A doua importantă introducere de sânge străin, s'a. 
făcut printrun alt armăsâr din comitatul Lincoln, anume 
Parmers- Horse. Acest armăsar aveă picioarele nepăroase și 
o coloare roibă. Se susține că el eră un jumătate sânge: 
suftolk. El a produs mai mulţi descendenți. Produșii acestui 
armăsar au format o varietate, care ca şi varietatea formată. - 
de armăsarul lui Blahe sa stins, a dispărut.
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„Acestea sunt principalele introduceri de sânge străin. Au 
mai fost și alte introduceri de sânge străin, insă fără nici o 
importanță. Cea mai cunoscută din aceste încrucișări a for- 
mat varietatea Shaddingfied. Această varietate a fost pro- 
dusul unui armăsar irăpaş, fiul unui pur sânge. Caii din 
această varietate aveau următorul caracteristic : picioare 
alb, coloarea trupului roib închis, şolduri mici. Varietatea - 
a existat timp de 7 generaţiuni; ultimul reprezentant a fost 
armăsarul Proctor, născut in anul 1846. 

Inainte de alcătuirea asociațiunii pentru formarea Stud- 
Bookului cailor: suffolk, societatea de agricultură din Suffolk 
dădea premii pentru caii cei mai apți la agricultură. Efectul 
acestor premieri a fost că s'a pus la adăpost rassa Suffolk de 
diferite curciri. Această societate a lucrat cu cea' mai mare 
râvnă la îmbunătăţirea calului din comitatul Suffoll. 

  

  

        
Fig. 35.—Rassa Suffolk. 

“Caraclerele zootehnice, — Calul din rassa Suffolk este un 
brevimorf în făptura lui corporală. Toate. regiunile sunt 
scurte și largi. El are o talie mai mică ca a calului Shire ; 
ea este cuprinsă între 1,52—4,62. Acei cari au voit să mă- 
rească talia și volumul calului suffolk au greșit, căci odată .
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cu mărirea taliei, calul a devenit mai plăpând, mai ales în 
regiunea membrelor. | | 

Suffollzul are capul puternic, gâtul gros, scurt, încordat, 
fălcile pline, spinarea largă, crupă lungă desvoltată, piept. 
puternic, spată bună, picioare scurte, groase, musculoase și 
cu mult mai puţin păr ca la calul Shire. După Levpen, caii 
din Suffolk, judecaţi ca făptură corporală, sunt cei mai în- 
desaţi cai de povară. Coloarea calului suffolk trebuie să fie 
roibă, când sunt murgi nau o origine bună, provin din 
sânge străin. Colorile roib închis, roib ordinar sunt cele mai 
dese. După indicaţiunile date de Stud-Book roibul spălăcit. 
ne-ar arătă un animal nu cu așa multă energie. Roibul vi- 
nos mai închis, asemănător cu coloarea vinului de Xeres, 
sau a berii negre, indică un amestec, îndepărtat cu caii 
murgi. Roibul adevărat este coloarea cea mai răspândită în 
cele mai bune herghelii. Roibul înspicat se consideră ca un 
semn de distincţiune. După contele STRADBORE, roibul în- 
chis ar fi cea mai hună coloare, căci ne-ar indică o consti- 
tuţiune robustă. i 

Rassa veche a comitatului Suffolk, după Davin Low, se 
remarcă prin aptitudinea sa specială la tracţiune, calul 
suffolk are foarte multe calităţi pentru munca agricolă, și 

din acest punct de privire ocupă un loc de îrunte în agri- 

cultura Marei Britanii. El este foarte activ, perseverant la 

povară şi cu multă rezistență. Aşa cum se face munca câm- 
pului în comitatul Suffolk, negreșit că se cere cai cu o con- 

. stituțiune foarte robustă. .In condiţiunile de muncă din 

această parte a Engliterei, calul shire de sigur că n'ar puteă 

să reziste, calul suffolk este mai apt pentru agricultură, pe 

când calul shire este mai apt pentru oraşe. Adevăratul cal 

suffolk, am spus-o mai sus, nu trebuie să fie mare de talie, 

iusă trebuie să fie foarte legat. a 

Mulţi dintre crescătorii de cai suffolk ne spun că. gene- 

raţia cailor de acum 50, 60 de ani eră superioară pentru 

destinaţia, ei celei de astăzi. Deși unii dintre ipologii englezi 

contestă această afirmaţiune, totuș suntem înclinați să ad- 

milem că actualul suffolk poate că are o talie mai mare ca 

cel din trecut, nu mai are însă fondul, rezistenţa şi sobrieta-— 

tea vechiului suffolk. Probabil că prin diferite curciri s'a 

alterat puţin fondul acestui cal atât de admirabil înfăptuit 

pentru munca-agricolă.. . . Sa Da 

Rassa vechiului cal suffolk a avut un renume nu numai:
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în Englitera, dar și aiurea. Ea s'a introdus în multe ţeri din 
Europa și America. : | | 

Printre cele mai principale herghelii putem cită pe aceea 
a ducelui de Hamilton. 

„Rossa Clydesdale 

Istoricul.—S'a discutat foarte mult asupra formării aces- 
tei rasse. Se admite astăzi de: majoritatea zootehniştilor că 
în. partea de nord a comitatului Lanark, în valea Clydului, 

„au existat de foarte mult timp cai masivi. | 
După o.lucrare a lui AYTON, din anul 1810, intitulată 

„Report on Ayrshire=, calul clydesdale ar proveni din încru- 
cişarea -iepelor vechi. din Scoţia cu armăsarii flamanzi aduși 
din Flandra de ducele de Hamilton, la mijlocul secolului al 
1'1-lea.. Această părere însă nu este așa de susținută, din 

„contră se crede că rassa sar fi format din calul local. 
„= După anul 1603, când cele două regate: Scoţia şi Engli- 

tera, s'au reunit, se făcea un mare comerţ de cai. Se mai 
admite că:s'au introdus și armăsarii flamanzi cari au contri- 
buit la- formarea rassei clydesiale, așa de pildă, în anul 1750, 
S'ar fi introdus din Englitera în Scoţia un armăsar flamand, 
care ar fi luat :parte la formarea rassei în chestiune. . 
ass clydesdale în urmă sar. fi amestecat și cu rassa 

shire. - a = 
- Cei:mai frumoşi armăsari clydesdale au fost: Prince of 
Walles, Darnley. Amestecul de sânge a acestor doi armă-: 
sari creeară actualul clydesdale. Prince of Albion, un celebrul 
armăsar clydesdale, care s'a.plătit cu 77.000 lei, eră un copil 
al armăsarului Prince of. Walles și al unei fiice a armăsaru- 
lui Darnley..Un alt armăsar celebru în rassa clydesdale mai 
este Baron's Pride. e - | 
-.. Caractere zootehnice: — Rassa clydesdale are capul larg, 

fălcile late, profilul mai mult drept, ochii mari, vioi, privire 
blândă, frunte lată, urechi mari,. mobile, nări largi; gâtul 
este puternic, masiv, se prinde bine și cu capul și cu pieptul. 
Rassă puternică, schelet desvoltat, genuchii și coatele largi, 

„se mișcă bine și la pas şi la trap; chișiţele puternice, cu o 
inclinațiune de 450, portul frumos, piele subţire, păr abun- 
dent care pleacă dela coate și genunchi şi se întinde până 
Jos. Părul este subțire; lung şi drept. Spetele sunt bine mus- 
culate și destul de oblici, șalele şi spinarea sunt scurte şi
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musculoase. Articulaţiunile largi, copite solide, crupa mus- 
culoasă. Aa 

Talia medie a calului clydesdale este de 1,63 pentru iepe 
şi 1,68 pentru armăsari. Până în anul 1827, coloarea predo- 
minantă a rassei Clydestale eră vânătă, din acest an, Socie- 
tatea Hygland decise să se primească la concursuri și expo- 
zițiuni numai animale murgi închise. Astăzi coloarea cea 
mai răspândită este murgă, pe urmă vine neagră și vânătă, 

rar castanie și dereșă. La, clydestale se văd stele, brezături şi 

pintenogeli. . 
Rassă bună de muncă, foarte căutată nu numai în țară, dar 

şi în alte eri. Rassa sa introdus în Buenos-Ayres, Rusia, 

Australia, Canada, Statele-Unite,  America-de-Sud, Țerile- 

de-Jos, Suedia, Germania, Noua-Zelandă, etc. 

„Există o societate și un Stud-Boolk pentru îmbunătăţirea 

rassei Clydesdale. | 

f] Caii Ponei . N 

Grupul poneilor din Englitera constitue de sigur un grup 

de 'rasse primitive, formate în mod natural, “fără interve-: 

nirea omului. | | | 

Rasse rezultate în urma condiţiunilor de trai.. Din cauza 

puţinei fertilităţi a pământului, şi probabil a o mulțime de 

alte cauze, aceşti cai şi-au micșorat talia. DARWIN, în ma- 

gistrala sa lucrare asupra variabilităţii plantelor şi anima- 

lelor, insistă destul asupra acestui fapt. 

De sigur.că aceste rasse naturale, mici de talie, rezultat 

al mediului unde trăesc, au toate însuşirile de sobrietate, 

rezistență şi iarăș de sigur că utilitatea lor practică, econo- 

mică nu este aşa de mare. Găsim Ponei nu numai în Engli- 

tera, dar şi în alte ţeri. Descrierea lor va fi rezumată, cici 

încă odată repetăm, nu au o importanţă economică așa de 

mare. | 

Cuvântul Poneu este un cuvânt englezesc. şi însemnează 

un cal mic de talie. Cuvânţul nu este așa de vechiu. După 

Sin WaLren GILBERY !) cuvântul a fost întrebuințat întrun 

edict al regelui Gheorghe al II-lea, în anul 1140, şi el are 

în acest edict ortografia franțuzească »Poney«. După LITTRE, 

  

1) Sa WVALTER GILBERY. Thorougbred and other Ponies.
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cuvântul Poney însemnează un cal de talie mică, bun de că- 
lărie şi cu un mers repede. 

LAROUSSE ne spune că cuvântul Poney 'se aplică la un cal 
mic de talie și cu părul abundent. Fără îndoială că poneul 
este un cal mic de talie, însă dacă ne raportăm la originea 
cailor î) vedem că ei nu erau mari de talie şi după cum 
afirmă foarte bine MEULEMAN 2), cea mai mare parte din 
caii actuali nu sunt decât ponei de talie mare. Osemintele 
“cailor din staţiunea solutreenă, oseminte studiate în mod 
detaliat de 'ToussAInT, ne dovedesc că Eqvinele din acea 
epocă aveau o talie de 1,36—1,38. LevopeR, fost profesor 
la Gemblouz, a examinat osemintele fosile găsite de Dupont 
în cavernele din localitatea Lesse, şi ne comunică că acești 
cai aveau talia de 1,40 şi cu toate acestea calul fosil din 
această localitate este considerat ca tulpina calului belg. 

După Cossanr.EwART, profesor la Universitatea din Edim- 
„- burg, din făptura poneului se constată că diminuarea a avut 

loc mai mult la regiunea membrelor ca la regiunea trupului, 
și că poneii, mai ales cei din Shetlanda, sunt asemănători 
câinilor baseţi. Tot după profesorul EwaART, dacă se fixează 
o limită de talie cuprinsă între 1,45—1,50 pentru a stabili 
„diferenţa între ponei şi alte rasse de cai, atunci ar trebui 
puse în grupul poneilor mai. toate rassele de cai neintrebuin- 
țate, caii 1/2. sălbateci din vechiul continent. 

Astăzi poneii se împart în două grupe: unul care repre- 
zintă poneul propriu zis și altul asemănător cu caii mici de 
talie. Poneii propriu zis sunt produşii ţerilor sărace, ei duc 
o vieaţă qvasi sălbatică, expuşi tuturor intemperiilor. Orga- 
nismul lor s'a adaptat acestor grele condițiuni de trai. Că 
se găsesc în Englitera sau în altă ţară, indiferent. Toţi acești 
ponei sunt asemănători în făptura lor corporală. 

În anul 1888, societatea calului Hackney adoptă ca re- 
gulă că sunt consideraţi ca poni toți caii ce au o talie 
de 1,42. 

In anul 1889, societatea regală de agricultură se asociă 
la această propunere; singură societatea „Polo and Reding . 
Pony« face excepțiune. Ea, în anul 1895, fixează maximum 
taliei pentru poneul Polo la 14 palme Şi. 2 puse. 

Inainte de anul 1883, caii mici purtau numele de ponei, 

1) CossAn EwAnv, Loco, cit, 
2) MEULEMAN, Poneys. Chas. et Pech. 1908.
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iudiferent de rassă. Așa de pildă Cobb, Galowayj, Hobbie, Ga- 
ron, etc. Prin cuvântul Garon se înțelegea calul mic din: 
Nordul Scoției, care aveă o talie până la 1 m, 50. Prin cuvântul 
-Galoway se înţelegea calul din Sudul Scoției, el aveă o talie 
de 4 m 32 — 1 m 42; prin cuvântul: Hobbie se înțelegea 
unicul cal irlandez, etc. Astăzi s'a admis numirea ponei 
după normele stabilite în anul 1883 de societatea calului 
Hackney ; ; iar prin denumirea de Cobb se înțelege un cal 
mai mare. 

Cele mai principale tipuri de ponei din Englitera sunt : 
a) Ponei din Scoţia ; 
b) »:  » Shetlanda; 
0) » » țara Galilor; 
d) » n : Eemoor și Dartmoor ; 
e) » » Polo, 

a) Poneul Scoţian 

In regiunea numită Westhigland, sau regiunea muntoasă 
a Scoției se găsesc cai de talie mică, cari duc o vieaţă cvasi- 
sălbatică, hrănindu-se cu mușchi, licheni și ierburi foarte 
mici. Altă dată se vânau aceşti cai ca şi cerbi. 

Ponaul din Higland este un animal foarte blând. Animal 
fără seamăn, mai ales prin acele locuri stâncoase, are un 

„mers foarte sigur. Talia variază între 1 m 25—1 m 35, el 
poate suportă pe spinarea lui greutăţi-cu mult mai mari ca 
greutatea sa corporală. Acest poneu poate servi și la călărie 
şi la tracţiune. Rassa are o întindere geografică foarte mică. 

b) Poneul Shetlantez 

Poneul Shetlandez este considerat ca singura rassă primi- 
tivă a Engliterei care și-a păstrat caracterele în stare de pu- 

„ritate. Este cel mai mic dintre poneii englezi și poate cea 
mai mică din toate rassele de ponei. Sm “VALTER GILBERY 
într'o călătorie făcută în insulele Shetlandeze, în anul 1840, - 
ne spune că a văzutun cal poni care avea. o talie de 
Om, 66 cm, nu această talie este însă cea mai răspândită, - 
căci "după Stud- Book, poneul Shetlandez are ca. talie obiş- 
nuită 80—85 cm, unii pot aveă chiar 1 m 07. 
Patria acestui poneu este Shetlanda sau insulele: Shetlan- 

deze, situate la Nord-Estul Scoției. Originea lor nu este des- »
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tul de bine cunoscută, se admite totuș că primii cai Shet- 

landezi au venit din Norvegia. Această susținere pare pro- 

pabilă, cu atât mai mult cu cât se ştie că aceste insule au 

aparţinut înainte Norvegiei și că locuitorii ei sunt -de ori- 

gine norvegiană. 
Pământul improductiv al acestor insule, modul de creș- 

tere cu totul primitiv explică foarte bine talia acestor cai 

așa de redusă. | 
Caractere zootehnice. — Poneul Shetlandez are forme cor- 

porale îndesate, un cap mic, inteligent, frunte largă, pro- 

filul capului de multe ori concav, cap cârn, ochi vioi expre- 

sivi, gât mic, scurt, garnisit cu o coamă abundentă, grebăn 

  

    

  

  

Fig. 37. — Poneul Shetlandez, 

uscat, șale şi crupă scurte ; crupa oblică o găsim și la el ca 
și la toate rassele poneilor. Ea este un caracter comun 

acestor animale, coada stufoasă și prinsă jos. Direcţiunea 
oblică a crupei pare a fi datorită felului de muncă, mai ales 
în ţerile muntoase unde servesc ca animale de samar. Picioa- 
rele sunt subțiri, usciţive, sănătoase, coate îndoite, copite 
mici, cu cornul foarte rezistent. Poneul Shetlandez este un 

„animal acoperit cu mult păr pe corp. Părul de iarnă -mai 
ales se aseamănă cu părul unui bizon american. El este lung,
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gros şi aspru. Această îmbrăcăminte piloasă abundentă 
este o modificare datorită felului vieţei și care prezervă 
animalul contra frigului din timpul iernei. Producţia abun- 
dentă de păr o mai găsim şi la alte animale nevoite să su- 
„porte toate rigorile timpului. Coloarea izabela predomină la 
“poneul Shetlandez. - i 
„În insulele Shetlande sunt mai multe varietăţi de ponei; 

cei mai buni și mai bine conformaţi se cresc în partea me- 
ridională, în insula Mainland. Cei din insula, Nell sunt mai 
mici de talie. Cei din insula Unst sunt mai mari. Poneul 
Shetlandez este un foarte rustic cal, foarte sobru, n'are mai 
de loc oase moarte. Este o adevărată selecţiune naturală care 
îngrijeşte de perpetuarea, indivizilor cei mai apți în lupta 
“pentru trai. Poneul din Shetlanda nu pare nici odată obosit 
și el se mulțumește cu puţinul ce'i se dă, sau ce găsâşte. Re- 
feritor la munca desfășurată de ei se susține .că rassele de 
cai perfecționate nu pot egală, comparativ cu talia și greu- 
„tatea lor corporală, cu munca desfășurată de ponei. Poneul: 
din Shetlanda este foarte răspândit în Londra. EL face deli- 

- ciul copiilor. Se găseşte pe la mai multe circuri... S'a intro- 
dus și în alte ţeri, așa de pildă în Statele-Unite, etc. 

Există o societate şi un Stud-Book pentru. perfecționarea 
poneului Shetlandez. 

c) Poneul din Tara Galilor. 

Dupe SAnNsoN, acești cai suni de origine irlandeză, pentru 
că înaintea epocei terțiare, Țara Galilor se' continuă cu Ir- 
lanâa. Poneul din Țara Galilor dă-multe servicii omului, el 
'este ager, infatigabil și sobru. Crește în herghelii: mari şi 
nu se poate prinde așa de uşor. Are un cap mic, pătrat, 
cârn, gât gros, coamă ahundentă. Talia 1.30, corp 'iîndesat, 
membre solide, coloarea izabelă - predomină. S'au introdus 
armăsari din Norvegia spre a perfecţionă rassa acestui po- 
neu. Mersul acestui cal este.mic, pasul precipitat. Prin în- 
crucișare cu armăsari arabi. s'au obţinut rezultate bune. 
Produșii. metiși au o talie mai mare şi sunt mai eleganţi în 
forme. | NE | 

Poneii din Țara Galilor sunt crescuţi aproape în aceleași 
condițiuni ca și. poneii Shetlandezi. Ei au aceleaşi aptitudini 
și aceleași calităţi. e Na 

"47
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d) Poneul de Exmoor și de Darimoor 

| Ia partea de Sud-Vest a Engliterei, pe terenurile Mocir=. 

loase din Fixe și Dart, există de foarte mult timp O rassă . 

naturală de cai, de talie mică, care însă nu. și-a păstrat 

toate caracterele sale primitive ca rassa poneului Shetlandez. 

Rassa acestor ponei este robustă. S'a întrebuințat la per- 

fecţionarea ei purul sânge englez de talie mică, din care 

cauză poneul din Exmoor Și. Dartmoor s a modernizat. 
Caracterele zootehnice ale acestor ponei . sunt următoa- 

rele:. Tălia 1:m 25—1 m. 30, cap expresiv, frumos, urechi 

„mici şi agere, „Corp îndesat, spinare și şale bune, coaste ar- 

cate, imernbre' „uscăţive, musculoase, picioare bune. Co- 

Joarea caracteristică este murgă închisă sau vânătă, rar co- 

“loarea. neagră, deși această coloare este cea primitivă. 

3 . . 

E Să | ! 92 Poneul de Polo 

" Găpitanui MURRAY BROWN, deşerie în "chipul următor 

catacterelă poneului Polo: cap mic şi fin, fruntea largă, ochi, 

vioi, gât bine.prins, picioare puternice, spinare. scurtă și 

musculoasă, 'coastele bine arcate, șale „puternice. Talia 

14m492—1m 47. Se întrebuințează la jocul de Polo; membrele 
sunt scurte, osoase, tendoane şi copite solide, In rezumat, un . 

„bun cal de camion micşorat în talie, având energia unui 
hunter. .. 

In anul 1893, s'a înființat Societatea pentru imbunătă- 
țirea acestui poneu și tot atunci s'a alcătuit şi un Stud-Book. 

Se mai poate socoti în grupul poneilor englezeşti. şi urmă- 
torii : Poneul New-forest, pădurea nouă; poneul Co-+memara 
din Irlanda; poneul Westmoreland, etc. Bi nau însă. nici O 

| importanţă. . 

„V. — Caii îranţuzeşti 

Franţa, din toate punctele de privire, se găseşte în cele 
mai bune condițiuni pentru creşterea şi imbunătățirea ra- 
lului. “Poţi factorii intervin în favoarea perfecţiunarii unui 
asemenea animal, de aceea -credem că, dupu studiul cailur - 
din.Englitera, să ne ocupăm 'cât se poate mui detuliat cu 
studiul rasselor de cui din Franţa, rasse cari sunt tot atât 

de numeroase și variate ca cele din Englitera.
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„Rassele franțuzeşti de cai sunt foarte specializate şi foarte 
bine adaptate diferitelor nevoi. 

Studiul cailor din Franţa îl vom împărți în următoarele 
capitole: | 
4. Condiţiunile naturale ale creșterii : sol, climat ; 

2. Originea calului franțuzesc, Istoricul îmbunătăţirii ras- 
„ selor de cai. Rolul Statului și al particularului în această 
chestiune ; 

3. Rassele de cai din Franţa : 
a) Rassele de pur sânge englez, arab și anglo-arab ; 
b) Rassele de jumătate sânge ; 
c) Rassele de povară. 

1. Condiţiunile naturale ale creșterii 

Aceste condițiuni sunt referitoare la sol și la climă. 

Solul. — Pământul franțuzesc este foarte apt și foarte 

bine condiţionat pentru agricultură în mod general și. pen- 

- tru creşterea cailor în mod particular. Dacă ici colea găsim 

porţiuni de pământ mai puţin prielnice acestor scopuri, ele 

însă sunt foarte restrânse. In unele locuri din contră ferti- 

litatea pământului, unită cu un climat absolut favorabil, 

realizează pentru creşterea cailor condițiuni așa de avanta- 

jioase încât sunt mult superioare altor ţeri. Aceste condițiuni 

le găsim în Normandia, Perșa, Bulonia, o parte din împre- 

jurimile Parisului, o parte din Bretania, din Vandeea, etc. 

Aceste părţi formează centrul producţiunii calului francez. 

In părţile de Sud şi de Est, se găsesc -de asemenea locali- 

tăi foarte favorabile creşterii calului. Aci se produce un 

cal mai ușor, bun pentru călărie, de ex: calul 'Tarbez. In 

principalele regiuni de creştere cu pășuni bogate și cantita- 

tiv şi calitativ, pământul este în genere uşor, cu multă sub- 

'stanță humică. În multe părţi, elementul calce este în can- 

titate destul de mare. In unele regiuni din Normandia, calcea 

nu este atât de abundentă, cu toate că Normandia se soco- 

tește ca ţara prin excelență producătoare de cai. In celebra 

“câmpie din Caen, cu terenul său ondulat, există în stratul 

superficial al pământului o penurie în materie calcară. La 

început de sigur că această câmpie aveă o cantitate sufi- 

cientă de calce, mai târziu, sub influenţa unei culturi inten- 

sive, s'a sleit această bogăție minerală. Subsolul însă al re-
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giunii este destul de bogat în:calce, ceeace explică de ce în 

localitatea Caen se produc foarte buni cai 1). Sa 

GALLIER 2) ne afirmă că din cauza. bogăției: :în azot, acid 

fosforic şi potasă, a putut regiunea Coen să aibă :până în 

ziua de astăzi o fertilitate: extraordinară, cu toate culturile 

intensive. Pe lângă aceste bogății naturale, pământul se în- 

- grașe în fiecare an cu. îngrăşeminte organice și minerale. 

Localitățile din Nord și Nord-Vestul Franţei, au un pământ 

uşor ondulat, cu câmpii mai mult său miai puţin întinse și cu 

foarte puţin teren dealuvion. In multe părți, pământul arabil 

este destul de adânc. Localitățile de aluvion depe văi, au pășuni 

abundente pe cari se hrănesc numeroase animale. Localități 

fertile se găsesc nu numai în partea de Nord şi Nord-Vest, 

ci şi aiurea, de altfel agricultura şi creșterea calului a făcut 

aşa progrese încât se știe și se cunoaște dinainte ce anume 

elemente lipsesc pământului, precum și forma sub care îre- 

buiesc date. - a e 

Pământul Franţei, în diferite localităţi de, creștere, deși 

este foarte fertil, cu toate acestea are o mare diversitate. In 

“unele localități nu se produc aceleași furaje și cereale ca în 

altele, consecutiv calul se resimte. Din această cauză, aproape 

fiecare regiune este propice unei anume rasse de cai. Pă- 

„mânturile mai ridicate, produc de regulă un cal mai distins, 

--pe când cele joase,:un cal mai grevi. Pământul în Franţa 

;costă scump şi scumpetea sa.este în raport cu fertilitatea ; 

-sunt localităţi, cum;este valea Augelui-Calvados, unde hec- 

târul costă. 6—8:000 lei și .cu toate acestea se cresc cai. 

„Dacă se face creștere de cai, aceasta dovedește că produce- 

rea calului este rentabilă. 
+ Din punctul de privire al solului se poate spune că prin 

nimic, mai ales în departamentele din Nord şi Nord-Vest, pă- 
mântul franțuzesc nu este inferior, cu: privire la creșterea 

“calului, pământului din Englitera. ae 
Clima. — Dacă pământul. franțuzesc este, favorabil creș- 

terii calului, climatul este și mai favorabil. Graţie acestui 
climat foarte bun, pământul franțuzesc are o aşa de mare 
fertilitate. . .: a 

Climatul franțuzesc este subordonat influenţei mărilor 
cari scaldă Franţa din 3 părţi și din care cauză producţia 

1) M. OETKEN, L'€l&vage du cheval en France. 
*) GALLIER. Le cheval anglo-normand.
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şi vegetală şi-animală este. așa de Superioară, Această ac- 
iune binefăcătoare mai este ajutată și de faptul că.o. mare 

„parte din Franţa este scăldată de Gulf- Stream. 
Din cauza dulceţii climatului, umidității. în . atmosferă, 

localităţile de creştere ca : Buloneză, Bretania, Vandea, Șa- 
ranta, proviciile Poatu, Perșa, Niverneză, etc., au „pămân- 
turi foarte fertile, cu o vegetaţiune, precoce primăvara și cu 
-o toamnă de lungă durată, 

Toate 'condiţiunile atmosferice și meteorologice din Franţa 
sunt prielnice creșterii cailor, Dacă pe lângă aceste condi- . 
iuni mai adăogăm şi priceperea oamenilor,  intervenirea 
stăruitoare a Statului, putem înţelege de ce mai toate rassele 
de cai din Franţa sunt perfecţionate și de ce creșterea, aces- 
ui animal constitue una din bogăţiile ei naţionale. 

. 

“9, Originea. calului tranţuzese. Istoricul înibunătăţirii 
rasselor de cai. Rolul Statului și al particularilor în această 

“chestiune cm 

Nu este așa de ușor a discuta: cu preciziune care este! ori- 
:ginea cailor franțuzești, cu atât mai mult cu cât nu -avem 
„date. atât de sigure asupra, acestei chestiuni. Este cert că 
“sunt rasse franțuzeşti de cai cari își au obârşia în Franţa, 
“cum sunt alte rasse cari au fost introduse de diferitele in- 

“ vaziuni şi cari puse în condițiuni favorabile s'au desvoltat, 
“s'au aclimatizat, s'au perfecţionat. O bună parte din actualele 

- rasse frațuzești s'au format graţie intervenirii omului, prin 
„aplicarea diferitelor metode zootehnice, de exemplu rassa 
calului anglo-normand, a calului anglo-arab, etc. .. 

„__ Gaii din vechea Galie, după cum ne spune: CEZAR în CO- 
mentariile sale, erau mai mari de talie ca cei din Germania 

“şi de-cari se deosebiau și prin formele lor corporale. Acești 
„ainu puteau fi decât de origine orientală, aduși probabil 
“oaată cu năvălirea popoarelor “barbare. 
„Două evenimente istorice au avut o mâăre influenţă asupra 
calului franțuzesc, acestea sunt: cotropirea Franţei “meridio- 
nale.de Arabi, la începutul secolului al-VIII-lea și concheta 

„Franţei de Nord, de Northmani, la sfârşitul secolului al 
„IX-lea. 

Sarazinii, popor musulman, cari stăpâneau Spania, Sici- 
„ia, Siria și Afeica, au năvălit în partea meridională a Fran-
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ţei. Fiind bătuţi şi alungaţi de Charles- Martel, în anul 1732, 
au lăsat în această parte un mare număr de cai orientali, 
așa că fostul'cal din partea meridională a Franţei, din Li- 
muzin, din Overnia, din Perigord, etc., aveă însuşirile calu- 
lui din Orient, 

Northmanii, oamenii din nord, cucerind definitiv penin- 
sula Cotentină, căreia îi dădură numele lor, introduseră cai 
de altă origine. Acest popor veneă de pe țermurile mari 
Baltice. Caii introdușşi de ei erau originari de pe teritoriul ce 
se numește astăzi Holstein, şi aparţineau tipului Germanic. 
Din acești cai au ieşit vechea rassă a calului normand, cu 
multiplele sale varietăţi, rassă din care s'a format actualul 
cal anglo-normand, unul din cei mai buni carosieri din 
lume. 

Fondul calului de călărie şi “tracţiune ușoară este mai 
mult oriental. Cât priveşte originea cailor de povară o vom 
discută când ne vom ocupă cu descrierea lor. 
“-Imbunătăţirea cailor în Franţa a început de mult timp. 
Franţa, din punctul de privire al intervenţiunii Statului, se: 
deosibește de Englitera, pe când în această ultimă ţară par- 
ticularul a jucat un mare rol, în Franţa, rolul cel mare a 
'fost jucat de Stat. Și astăzi conducerea îmbunătățirii calului 
de călărie şi tracțiune ușoară o are tot: Statul. Nu trebuie: 
“uitat că Franţa prin poziţia sa politică şi geografică este un. 
mare Stat militar și deci trebuie să ia măsuri în ceeace pri- 
“vește remontarea cailor necesari numeroasei sale armate. . 

Franţa, din punctul de privire al rolului Statului în ches- 
tiunea, îmbunătățirii calului, se aseamănă cu Prusia. In aceste 
'două țeri, Statul intervine în producţia calului milităresc, și 
pe lângă intervenţia lui directă, mai stimulează foarte mult, 
“prin orice mijloc, iniţiativa privată. Din cauza acestora creș- 
"terea, calului a progresat, el s'a îmbunătăţit: Na fost însă 
ţară unde rolul Statului să fie atât de criticat, ca în Franţa, 
căci i s'a atribuit o intervențiune greșită și neconformă si- 
tuațiunii economice și mai ales nevoilor ţerii. Vom vedeă mâi 

" departe, când ne vom ocupă cu rolul hergheliilor și depozi- 
“telor Statului, dacă aceste acuzaţiuni sunt sau nu drepte. ' 

In timpul feodalităţii, creşterea și producerea. câlului în 
Franţa eră într'o stare înfloritoare, existau în acest timp nu- 

_meroase herghelii. Seniorii feodali din Franţa ca şi din alte 
 țeri aveau absolută nevoie de a creşte cai, din cauză ci ei 
erau în continuă luptă de supremație. Până în timpul lui
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Ludovic al XIV-lea erau seniori, feodali cari.se. ocupau şi 
încurajau creșterea calului pe pământul franțuzesc. Richelieu 
desfiinţă feodalitatea, luă. seniorilor feodali independenţa. 
Aceşti seniori feodali ne mai având așa mare nevoie, de cai, 
nu se 'mai ocupară, și creşterea acestui animal, lăsată în pă- 
răsire, degeneră în scurt timp. Franţa, din țară exportatoare 
cum eră, deveni țară importatoare Și se plăteă aproximativ 
străinătăţii 5.000.000 fr. anual pentru caii de călărie şi 
tracţiune. Această situaţiune dăunătoare intereselor Franţei 
nu puteă dăinui așa de mult și de atunci începe intervenirea 
Statului în chestiunea, imbunătățirii calului, mai ales mili-. 
tăresc. 

Răsboaiele lui Ludovic al XIV-lea, ca şi ale succesorilor 
săi, consumă o mulţime de cai; spre ase umpleă golurile 
eră nevoie de a se importă din Germania, Danemarca, Bel- 
gia, Englitera. Aceasta este situaţia Franţei dupe distruge- 
rea feodalităţi; cum Franţa, ca naţiune militară, aveă nevoie 
de cai, desigur că trebuiă să ia măsuri pentru ca acest ani- 
mal să se îmbunătățească. | 

„In anul 1639,se face prima încercare de guvernul francez 
„privitoare la controlul creşterii calului. Această incercare nu 
dă nici un rezultat. 

„ Marele Colbert, în anul'1665, stabileşte pe baze solide con- 
trolul creşterii calului. E! înființă mai întâi depozite de 
armăsari și cumpără din Germania, Belgia, Neapole, etc., 
armăsari pentru aceste depozite. De atunci și până acum di- 
„recţiunea superioară a creşterii calului franțuzesc a rămas în 
mâna Statului. 

Către sfârșitul domniei lui Ludovic al XI p. lea, se fondă în | 
„Normandia prima herghelie a Statului, şi s'a numit herghe- 
lia dela Pin, după numirea localităţii. Este important să cu- 
noaştem peripeţiile prin cari a trecut această instituțiune 
ipică. Herghelia dela Pin 1) se înfiinţează de Colbert, în tim- 
pul domniei lui Ludovic al XIV-lea. Colbert cumpără dela 
_marchizul de Nointel domeniul său din Normandia. 

In anul 4714, se începu înființarea hergheliei dela Pin, nu - 
se termină decât.in anul 1718 și tocmai în anul 11730 —- 31 

„caii fură instalaţi. Scopul înființării acestei. herghelii eră de a 

“produce cai pentru armată, căci o statistică din anul 1639 
„face cunoscut, că Franţa. eră tributară străinătăţii pentru 
o ——, 

DN, Fiute, Originea infinţării hergheliăi dela Pin:
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remontă cu 5.000.000 lei. -În afară de acest scop, herghelia. 
dela Pin mai aveă însărcinarea să dea caii trebuitori casei 
civile şi militare a regelui: 

“In anul 1765, herghelia dela Pin fu pusă sub conducerea 
marelui ecuyer regal. Inainte de revoluţia din 1789, în 
herghelie se găseau 80 — 90 armăsari. Ea dădea armăsari 
trebuitori îmbunătăţirii calului din Normandia. 

In anul 1790, două decrete ale constituantei suprimară. 
herghelia, iepele: fură vândute Şi herghelia se transformă. - 
într'un depozit de armăsari. 

In anul 1791, printr” un decret se decise ca pe viitor să 
nu se mai facă nici'o cheltuială privitoare la această admi- 
'nistraţiune. Mai târziu, directoratul departamentului Orne 
„emise o deciziune prin care armăsarii să fie vânduți parti- 
cularilor cu condiţiunea dea-i păstră și întrebuinţă la montă.. 
Răsboaiele perpetuă din acel timp făcură a se simți îndată - 
velele provenite din desființarea acestei instituțiuni menită. - 
“să contribue la îmbunătățirea calului francez. 

Din această cauză, printr'o lege din 2 germinal, anul al 
“III-lea, se ordonă înfiinţarea unui stabiliment provizoriu de 
“armăsari naţionali ; 7 depozite fură create şi se decise încu-- 
rajarea particularilor cari vor formă herghelii. Legea însă,. 

“din cauza turburărilor şi agitării spiritelor, rămase literă. 
“moartă. : 

__ In anul 4806, în urma propoziţiunii D-lui de Champagny, 
“Duce de Cadore, ministru de iaterne, Napoleon 1 decise cum- 
 părarea clădirilor şi: pășunelor vândute. Se mai destină o: 
sumă de 80.000 lei necesară stabilirii hergheliei. Prin acelaș 

“decret se mai: ordonă organizarea. a încă 6 herghelii cu 30 . 
” depozite de armăsari, în plus 2 herghelii de experienţă ali- 
” pite pe lângă școalele veterinare din “Alfort Şi Lyon. 
-"- In anul 1806, se cumpără 10 iepe norrnande . și 23 din. 
 Melklemburg şi Holstein. 
"In anul 1820, se cumpără şi iepe englezești. 

In anul 1829, se cumpără Și iepe normande, limuzine şi 
“arabe. 

In anul: 1830, în herghelie :se găseau 10— 80 armăsari 
“arabi şi normanzi. Intrebuinţarea, prea exclusivă a armă- 

“sarilor englezi, arabi, anglo-arabi și anglo-normanzi avu 
ca rezultat o descendență fără nici un fond, fără nici o ar- 
monie. Din aceste cauze se iviră o mulţime de reclama- 
țiuni contra acestei herghelii.
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“În anul 1852, prin decretul din 17 lunie se transformă 
'Rerghelia dela Pin într'un depozit care există şi astăzi... | 

Legea din 29 Maiu 1874, stabileşte bazele solide ale acestui 
depozit ca şi ale tuturor instituţiunilor ipice din Franţa. . 

_ Iată în rezumat istoricul depozitului de armăsari dela 
Pin. În afară de instituţiunea ipică dela Pin se mai înfiin- 
ţară încă 2 herghelii, una la Pompadour, alta la Rozicres, în 
apropiere de Nancy. Din aceste 2 herghelii, singura care mai 

- .există astăzi este aceea dela Pompadour. Da ea ne „vom 
ocupă. 

Herghelha dela Pâmpadour. Pământul Pompadour a fost 
leagănul vechei familii  Lastours Pompadour, cel din urmă 
descendent mascul din. această familie imbrățișând cariera | 
eclesiastică, numele de Pompadour se stinse în anul. 1792. 

Când Antoinetta Poisson: deveni favorita lui Ludovic al 
X V-lea, se decise ca acestei favorite să i se caute un nume 
rnai nobil. Şe începu să se caute un asemenea nume printre 
familiile franţuzeşti stinse. In acel-timp, D-l de Choiseul Stain- 
ville, ministru la curtea lui Ludovic al X V-lea, având fecma 
Şi pământul Pompadour, propuse regelui de a i-l da sau 
şchimbă. Regele primi și. dădu în schimb - D-lui Choiseul 
titlul de baron şi pădurea d' Amboise, aproape . de: Paris, iar 
terenul împreună cu caștelul fu dat Domnişoarei Antoineita 
„Poisson, care deveni Marchiză, de Pompadour. După moartea 
acestei favorite, domeniul Pompadour deveni proprietatea 
Coroanei. Depărtarea acestui domeniu de curtea regală, mica 
rentă ce o produceă, fură pricinile înființării hergheliei. 

Inainte încă de înfiinţarea acestei herghelii,. Colbert, spre a 
stimulă producția cailor în Limuzin, trimise în această pro- 
vincie armăsari şi dădu recompense acelora cari se ocupau 
cu creșterea cailor, Incercările insă fiind izolate, pe de altă 
parte, mari seniori. părăsind castelele şi proprietăţile lor spre 
a veni la curtea regală dela Versailles, producerea şi crește- 
rea calului începe să diminue. Calul degenerează. Herghelia 
dela Pompadour se înfiinţă în departamentul Coreze, pro- 
vincia Limuzin. “Herghelia fă înființată în anul 1765. Ar- 

măsarii polonezi şi danezi cari fură introduşi. nereproducând | 

“bine se desființară și se decise introducerea armăsarilor spa- 

nioli şi englezi. 
In anul "41779, ne spune Bonneval, fură introduși din Șiria 

20 armăsari. Ei avură darul de a stimulă pe marii proprie- 

tari. Mânjii provenţi din asemenea armăsari erau foarte
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căutaţi şi aveau un debuşeu asigurat. Această bună îndru- 

mare se datorește marchizului de Tourdonnet, care admi- 
nistră herghelia dela Pompadour. Crezându=se că amelio- 
rărea nu mergeă așa de repede, se cumpărară iepe engleze şi 
anglo-normande, a căror descendență cu armăsari arabi Și 
englezi. nu eră așa de bună ca deșcendenţa iepelor indigene. 

Ameliorarea cailor din această parte a Franţei mergeă 
progresând până în anul 1790. Se înființase în Limuzin 
mai multe depozite de remontă, mânjii cei mai distinși se 
cumpărau pentru herghelia dela Pompadour, o parte se: 
cumpărau de ofițerii de cavalerie; 

Decretul adunării constituante din 29 Decemvrie 1790, 
- prevăzu vânzarea, iepelor și mânjilor dela herghelia Pompa- 

dour ; herghelia se desfiinţă. 
"* Im anul 1806, Napoleon L, voind a o restabili av o mul- 
țime de obstacole ; în fine herghelia se restabili şi se puse 
ca director D-l Piot de Seltot. Se cumpără mânji de 1 an 
cu preţul de 750 lei și de 3 ani cu preţul .de 2.000 lei. A- 
ceste preţuri ridicate aveau de scop de a desvoltă pofta pro- 
prietarilor pentru producerea calului. . 

In anul 1807, existau la Pompadour 20 iepe de pri 
dintre cari 12 erau de sânge arab. 

Armăsarii de prăsilă aveau o talie prea mică şi nu aveau 
toate însușirile unor buni reproducători, prin urmare, se 
decise să se cumpere armăsari mai de valoare cari să. poată 
îmbunătăţi rassa calului. 

Herghelia dela Pompadour se desființă mai târziu și se 
transformă într'un depozit de mânji. 
* In anul 18833, prin ordonanța din 10 Decemvrie, herghe- 
lia fu reinființată. 'Ea se suprimă din nou în anul 1860, ca 
în anul 1874, în virtutea legii de organizarea administra- 
țiunii hergheliilor, să fie din. nou înființată. 

Scopul reînfiinţării a fost crearea calului de rassă anglo- 
arabă, cal care să poată îmbunătăţi calul din partea meri- 

_dională a Franţei. Scopul l-a ajuns, şi astăzi herghelia dela 
Pompudour, după părerea noastră, nu mai are sens să existe 
pentrucă inițiativa. privată, din partea meridională a Fran- 
ței, este destul de bine pregătită și poate satisface toate ce- 
rerile cumpărătorilor. i 

- Este singura herghelie care există în Franţa. | - 
Herghelia dela Pompadour are ca afectiv 60 dei iepe, din
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cari 40 pur sânge anglo-arab, 16 pur sânge arab şi 4 pur 
sânge englez. In anul 1910, aveă 72 mânji. 

Herghelia dela Pompadour eşte divizată în 6 secţiuni cu 
pe centrală. Aceste secţiuni sunt: 

4. Secţia Chignac, cu mânji și mânze. 
„2. Secţia Romblad, împărţită în 2, pentru, mânji și mânze 
de 6 luni. | 

S Secția Rivicre, pentru iepe fătătoare ; 
4. Sectia les Monis, pentru iepele sterpe ; 

„5, Secţia la Villatte, unde de asemenea se. adăpostesc i ie- 
pele bătute. 

Secţiile : La Villatte, Les Monts şi La Rivicre, formează 
ceeace se numește la "„Jumenteriea, adică în aceste secţii 
sunt numai iepele pline și sterpe, precum și mânjii până la 
înțărcare ; secțiile Romblad şi Chignac sunt destinate. pen- 
tru mânji și mânze de diferite vârste. 
__6. Secţia centrală, unde sunt armăsarii de prăsilă şi cei 
tineri de 2 1/, ani, cari sunt supuşi antrenării la vârsta de 
3 ia ani. Armăsarii cei mai buni produși în herghelie se 
păstrează pentru depozitul -de armăsari dela Pompadour, 
iar ceilalţi se distribue pe la diferite :alte depozite.. Mânzele 
cele mai bune sunt: oprite ca matcă în herghelie, ele umple 
golurile rămase prin moarte și reformi, celelalte Sunt 
vândute. 

Herghelia dela Pompadour, după. lege, nu poate avea un 
efectiv mai mare de 60 iepe fătătoare.. 

Domeniul acestei herghelii este de 454 hectare, 23 ; arii şi 
28 centi-arii. 

A doua herghelie, înființată în. timpul lui Ludovic al 
XV-lea, eră aceea dela Rosicres, lângă Nancy. Ea fu _înfiin- 
ţată în anul 1766. Această herghelie 1 n'a avut nici o influență 
asupra îmbunătăţirii calului, căci în curând a fost desfiin- 
țată. In timpul lui Ludovic al XVI- lea, . Prinţul Lambese 
introduse pentru regiunile din sudul Franţei armăsari arabi, 

iar. pentru N ormandia 24, armăsari de jumătate sânge englez, 

In anul 1789, Franţa aveă 15 depozite de armăsari. “Re- 

voluţia desfiinţă totul și împiedică foarte mult creşterea 
calului. 

In anul 1806, Napoleon restabili herghelia dela Pin și 

Pompadour. -. 
Plecând din ânul 1830, sub domnia lui Ludovic Filip se 

începe, mai. temeinic, îmbunătățirea cailor, se cumpără ar-
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înăsari de pur sânge şi jumătate sânge din Englitera şi se . . 
„ încurajază producerea calului de jumătate sânge Și a puru-— 

lui sânge anglo-arab. . 
"Sub domnia lui Napoleon al III-lea, se puse adevăratele 
baze serioase ale chestiunii îmbunătăţirii animalelor şi în 
special a calului. Napoleon al III-lea, împărți Franţa în aron- 
dismente ipice, conduse fiecare de un șef. Se cumpără ar- 
măsari buni din alte eri, mai ales pur sânge din Englitera, 
se înfiinţară şcoli de dresarea cailor. După răsboiul Franco- 
„German din 1870, Franța se ocupă foarte serios cu produ- 
cerea, calului militirese, 

a 

Actual, organizarea și controlul Statului, în chestiunea. 
producerii calului, depinde de direcțiunea hergheliilor, care 
'este la Ministerul Agriculturii şi care direcţiune este CONS0- 
lidată prin legea dela 1874. .  - 

In trăsuri generale, organizarea din anul 1874 nu diferă 
decât în câteva puncte de organizarea plănuită de Napoleon I. 

„ Direcţiunea hergheliilor este sub conducerea unui direc- 
tor, numit Inspectorul general şi a unui consiliu superior, 
compus din 24 membri, aleși dintre crescătorii și oamenii 
tehnici. Acest consiliu se numește de Președintele Republicii. 
pe un period de 9 ani, din care o treime se reînoeşte la fie- 
care 3 ani. Consiliul superior se ocupă cu toate chestiunile 
privitoare la creşterea și îmbunătăţirea cailor. El ţine cel 
"puţin 2 şedinţe anuale și procesele sale verbale: sunt supuse 
„aprobării Camerei deputaţilor. a 
"Ca chestiune de organizare ipică, Franţa este împărțită: 
în 6 părţi sau arondismente. Fiecare arondisment este sub 
conducerea unui inspector general. Fiecare arondisment are 
mai multe depozite de armăsari. 

Aceste arondismente sunt la: Rouen, Bourges, Nantes, 
Agen, Marseilles, Compicgne, Cei 6 inspectori generali con- 
stituesc, sub preşedenţia directorului inspector general, con- 
siliul: consultativ. - 

In acește 6 arondismente sunt 22 depozite de armăsari în 
următoarele localităţi : 

1..Depozitul de armăsari. dela Compiigne, cuprinde. cir- 
cumsciipţiunile : 'Aisne, Oise, „Nord, Pas de Calais, Somme, 
Seine et Marne. In acest depozit sunt: aproximativ 130 ar-
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măsari de 1]. sânge:normand Și vandeen, armăsari norfolk, 
de povară perșeroni, bulonezi şi ardenezi.. Aa 

Departamentele cari intră în circumscripţia acestui de- 
pozit se ocupă mai mult cu producerea calului de povară. 
Centrele de producţiune sunt departamentele : du Nord, Pas 
de Calais, la Somme. 

Intervenirea administraţiei hergheliilor. prin ajutorul ar- 
măsarilor de jumătate sânge n'a dat rezultate bune, motiv 
care a făcut ca sindicatele de. creştere să ia în mână produ- 
cerea, acestui cal şi să incurajeze mai mult rassele de povară, 
ca ardeneză, flamandă şi buloneză, rasse cari au un debușeu 
asigurat. 

2. Depozitul de armăsari dela, Anger, cuprinde următoa= 
rele departamente: Maine 2t Loire, Mayenne, Sarthe, afară 
de două cantoane. În acest depozit se găsesc cam 150 ar- 
măsari din rassele pur sânge englez, 1|. sânge normand, van- 
deen, troieuri de norfolk, postașul breton, perșeroni etc. În 
depozit predomină 1/. sângele normand și din Vandea. 

În aceste departamente se găsesc ca rasse existente: rassele 
bretonă, normandă, perşeronă, poalvină, şi dândecni nd. HUzAR 
ne face cunoscut că se creșteau înainte și cai buni de povară 
şi cai buni pentru remonta cavaleriei ușoare. 

Calul care se produce acum, graţie depozitului de armă- 
"sari, este un amestec de sânge. breton, normand și puţin 
pur sânge englez. Rezultatele “obținute prin armăsarii depo- 
zitului nu sunt așa de satisfăcătoare ; armăsarii de 1/,sânge 
vandeen dau rezultate rele, mânjii produși din ei sunt subţi= 
ratici și fără valoare. Intervenirea, după zootehnișştii francezi, - 
ar trebui astfel modificată. In centrele unde se produc cai 

- de 1[ sânge, armăsarii să fie cu. forme îndesate, cu energie, 
cu. mers frumos. Trebuiesc depărtaţi armăsarii prea ușori. 

In afară de aceste centre, restul circumscripţiei se ocupă cu 
producerea calului ușor de povară. In acest scop armăsarii - 

bretoni. sau perșeroni, de talie mică, sunt cei mai buni. lepele 

trebuesc alese. Purul sânge englez nare ce căută mai ales în 

departamentul Mayenne, unde pământul nu este așa de 

l. 
feri Depozitul de armăsari dela Blois, cuprinde departamen-' 

tele Cher, Bure et Loire, Indre, Indre et Loire, Loire et Cher 

şi Loiret. In acest depozit sunt cam 120 armăsari 1[.. de 

sânge normanzi, vandeeni și perșeroni. 

- In circumscripția. acestui depozit': se. produce mai mult
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calul de povară; calul de rassă perșeronă și. bretonă este 

foarte răspândit, căci o bună parte din departamentele cari 
constituesc circumscripţia acestui depozit este patria perşe- 

ronului ; crescătorii din aceste departamente s'au convins că 
prin selecţiune, se poate mai bine uniformiză perșeronul 

decât prin diferitele curciri, motiv care a adus înființarea 

societăţii ipice a calului perșeron și crearea Stud-Bookului. 
4. Depozitul de armăsari dela Lamballe, cuprinde departa- 

mentele: Cdtes du Nord, Finistere, arondismentele Brest și 
Morlaix, are aproximativ 260 armăsari, din cari majorita- 
tea sunt de povară. | 

5. Depozitul dela Henmebout în Bretania, cuprinde restul 
departamentului Finistere, Ille et Vilaine şi Morbiham. El 
are aproximativ 1'70 armăsari, majoritatea sunt de jumatate 
sânge. 

Bretania și mai ales. departamentul Finistere a. fost de 
foarte mult timp un centru important de creştere. Calul de 
povară se produceă pe o scară foarte întinsă ; vechiul cal 

__breton eră foarte bun. Administrația hergheliilor a practicat 
în.această partea Franţei diferite curciri. Rezultatele au 
variat dupe localităţi, dupe rassa armăsarului și dupe ra- 
portul armonic între făptura armăsarului și a iepei. In Mor- 
biham, încrucișarea cu 1/ sânge n'a dat rezultate bune, în- 
crucișarea cu tipul norfoll-breton dă rezultate bune, În 
partea de sud a Finisterului, încrucișarea cu armăsari de !]a - 
sânge și de povară a dat rezultate bune, mai ales cu ja 
sânge norfolk. Aceşti produși sunt căutaţi pentru . serviciul 
tracţiunii uşoare și pentru - artilerie. Produșşii ieşiţi din ar- 
măsarii de pur sânge în majoritate nu sunt buni. 

Dupe sfaturile zootehniștilor francezi, calul de pur sânge 
n'are nici un rol. Armăsarul reproducător cel mai bun este 
norfolkul-breton. In Bretania se poate produce foarte bine 

“calul uşor de povară, pentru aceasta însă este nevoie de două 
lucruri: iepele să [ie bine selecționate și să se îmbunătăţească 
producţia furajelor. 

6. Depozitul de armăsari dela, Montisrender, cuprinde de- 
partamentele: Ardeni, Aube, Marne, Haute- Marne, Yonne. 

In acest depozit sunt: 110 armăsari din rassele il sânge 
normandă, vanderenă, perşeronă şi ardeneză. 

Populaţia cavalină din aceste departamente este foarte 
eterogenă. In departamentul Ardenilor, se creştea inainte o - 
rassă foarte bună pentru cavaleria: ușoară, rassă care a dat
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dovezi de rezistenţă în timpul'campaniei din Rusia. Astăzi, 
această rassă nu mai există. Sau făcut diferite. curciri, cu 
rassa arabă — 1810, —cu armăsari pur sânge și 1]. sânge 
englez—41840,—cu armăsari perşeroni—1860,—cu armăsari 
din Condroz și Bulonia—418'18 şi 1886. Din cauza acestor di- 
ferite curciri, vechea rassă nu mai există. Dela înfiinţarea 3tud- 
Bookului ardenez se caută să se îmbunătăţească rassa mai 
mult prin selecţiune şi rezultatele nu sunt așa de rele. Nici 
armăsarul de pur sânge și nici cel de 1/, sânge nu dă rezul- 
tate bune. Rassa calului de povară trebuie încurajată. In 
Ardeni, se îmbunătăţeşte rassa sau prin selecțiune .sau prin 
mijlocirea, armăsarilor ardenezi-belgi. Rolul administraţiei 
hergheliilor Statului ar fi să recomande alegerea iepelor de 
prăsilă, ameliorarea pământului, și să nu se întrebuinţeze 
purul sânge şi anglo-normandul decât numai acolo unde 
iepele prin conformaţia lor se armonizează cu făptura aces- 
tor armăsari. | 

7. Depozitul de armăsari dela Rosicres, cuprinde departa- 
mentele Meurthe et Mozelle, Meuse, Vosges, şi are un efectiv 
aproximativ de 90 armăsari, cu predominanţa armăsarilor 
de 1[„ sânge normand şi vandeen. . 

In Lorena, se găseă înainte o rassă autohtonă asemănă- 
toare cu rassa ardeneză. Astăzi rassa din Lorena nu mai 
există din cauza diferitelor curciri cu arabă, engleză, anglo- 
arabă, anglo-normandă, anglo-vandeenă, ardeneză, belgă, 
buloneză; bretonă, niverneză, perșeronă. Ma 

" Administraţia hergheliilor întrebuinţează armăsari anglo- 
normanzi și anglo-vandeeni in speranţă de a puteă produce 
calul milităresc de călărie. Nici un rezultat nu s'a avut până 
acum. In Lorena, se cere producerea calului de tracțiune, 
pentru aceasta trebuie ca în depozitul Statului să predomine 
tipul ardenez-belg. Nu se poate produce în această provin- 
cie calul de jumătate sânge bun pentru remontă. | 

8. Depozitul de armăsari dela Besancon—Franche-Comt6— 

cuprinde teritoriul Belfort, departamentele : Câte d'or, Doubs, 

Jura, Haute-Saone, şi are cam '70 armăsari în parte nor- 

manzi, vandeeni şi perșeronă. E 

Inainte populaţia cavalină din Franche-Comte eră foarte 

omogenă. În regiunile cu pășuni suculente, calul aveă o talie 
mai mare; în regiunile mai puţin fertile, se creșteă un.cal 

mai mic de talie. Se produceau şi cai de - tracţiune şi cai.de-
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călărie. Astăzi, din:cauza diferitelor încrucişări calul din 
Framche-Comtă sa modificat foarte mult. 

In departamentul .Doubs, dela intervenirea. administraţiei 
hergheliilor producerea calului a scăzut considerabil, armă- 
sarii de jumătate sânge n'au dat rezultate bune. 
-- In departamentul Jura, se cresc acum mai puţini cai ca 
altădată. Producătorul preferă calul de povară, căci pro- 
dușii isșiți din calul anglo- -normand sunt foarte rău con- 
formaţi. 

: Pe teritoriul Belfort — Haut-Rhin — rezultatele obţinute 
cu rassa locală sunt excelente, pe când cele obținute cu ar- 
măsarii anglo-normanzi sunt “foarte rele. 

"In departamentul Câte d'or, selecțiunea dă bune rezultate. 
Ta Chatillonnais, producerea calului de povară este renta- 

Filă, pe când armăsarii de t/„ sânge dau produși răi. 
In starea actuală, în această parte a Franţei, producerea 

calului de povară are mai mult debușeu. Administraţia her- 
- gheliilor ar trebui să ţină socoteală de cerința publicului și 

de debușşeu .și să răspândească mai mult. armăsarii de 
povară. : 

9. Depozitul de armăsari dela Cluny, cuprinde departa- 
mentele Allier, Loire, Nicure, Rhone, Sadne et Loire şi are 
aproximativ cam 130 armăsari, din cari 90 sunt 1 sânge 
normand și vandeen.' | 

“Se găseau înainte, în aceste departamente, rasse a de cai de 
a) foarte minimă importanţă. Intervenirea Statului nu a fost 
de loc folositoare, căci produşii ieşiţi din armăsarii depozi- 
tului nu sunt buni. 

In departâmentul Allier, după Marcel Vacher, este nevoie 
să se încurajeze producerea calului de povară. In departa- 
mentul Loire, armăsarii depozitului n'au dat rezultate bune. 

“In urma intervenirii particulare se produc, în acest de- 
partament, buni cai de călărie, mai ales acolo unde iepele 
sunt bine alese, unde pământul este bun. 
“ In departamentul Nicvre, cu pășuni suculente, trebuie 
îngrijit calul de povară, căci aci se produc buni cai de po-. 
vară de o coloare neagră. In Sadne. şi Loire, se produc 
anglo-normanzi, buni cai de cavalerie. Cauzele reușitei sunt: 
fertilitatea pământului şi alegerea iepelor. Prin: urmare, în 
regiunile unde !/, sângele reuşeşte, este nevoie de : alegerea 
iepelor. In regiunile unde acest 1. sânge nu reușește, “Sta- 
tul trebuie să trimită armăsari de povară !
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„40. Depozitul de armăsari, dela Annecy, cuprinde depar- 
tamentele Ain, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Drâme, Isere, 
Savoie, Haute-Savoie şi are un efectiv aproximativ de 120 - 
armăsari, din cari mulţi de 1/» sânge normand și vandeen.. 
Inainte, în aceste departamente, se produceau cai buni 
pentru dragoni. Astăzi în unele departamente, ca Bâre, 
anglo-normanzii n'au dat rezultate bune, calul de povară 
reușește. De altfel, în cea mai mare parte din aceste depar- 
tamente, crescătorii cer armăsari bretoni, ardenezi sau per- 
şeroni de talie mică. 
„11. Depozitul de armăsari dela Pin, cuprinde o parte din - 

departamentele Calvados, Eure, Orne şi o parte din departa- - 
mentele Sarthe, Seine, Seine et Oise, Seine inferieure. EL are 
cam 275 armăsari de pur sânge și 1/2 sânge. 
„42. Depozitul de armăsari dela St. L6, tot în Normandia, 
cuprinde o parte din departamentele Calvados, Meuse. 
„El are 420 armăsari mai mult de 1/, sânge. | 

Aceste două depozite, Pin și St. L6, servesc Normandia în 
afară. de armăsarii aprobaţi, cari sunt peste. 300. Ele sunt 
cele mai mari depozite de armăsari din Franța. Scopul lor. 
este de a îmbunătăți calul din această fertilă. provincie. - 
Nu ne vom ocupă deocarndată cu descrierea vechiului cal 
normand, căci aceasta o vom face mai departe. Acest cal 
vechiu normand se găseă în departamentele Calvados și 
Manche. Astăzi în Calvados se. produce -marele carosier . şi 
caii de călărie pentru chiurasieri, dragoni şi artilerie. In 
Mantche, se produce mai mult micul carosier. Pentru a se 
produce. acest mic. carosier, se întrebuinţează armăsari tră-. 
paşi de î/» sânge, anglo-normanzi, purul':sânge englez. Cu 
trăpașii şi purul sânge englez se produc de sigur cai mai. 
iuți, însă mai puţini forți, mai puţini buni. In general re- 
zultatele obținute cu 1/3 sânge, în aceste departamente, sunt 
bune. | o | 

In Normandia, administraţia hergheliilor a contribuit in- 
contestabil foarte mult la perfecţionarea calului normand. 

In Normandia mai sunt și cai de povară, în Calvados, Orne 

şi Seina inferioară. Administraţia hergheliilor ar trebui ca 

în aceste departamente să se ocupe numai cu calul de !/a 

sânge. Prudent este ca crescătorilor să li se deă şi calul de 

1], sânge şi cel de povară. In Normandia-de-Jos, calul de 

povară este mai remunerator. In Orne, se produce. și rassa 

perşeronă şi calul de 1]..sânge anglo-normand. și purul 

18 
*
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sânge. Rezultatele sunt bune. Calul de 1/ sânge crescut în 

departamentul Ornului are multe, foarte multe, calităţi. 

În Qepartamentul Senei inferioare, se cresc cai de !Je 

sânge şi de povară. In Bure, se creşte mai mult calul de 

povară, însă nu așa de masiv. In Sarthe, se cresc de ase- 

menea tot cai de povară. | 

13. Depozitul de armăsari dela Roche sur Yon, cuprinde 

departamentele: Loire inferieure, Deux Sevres, Vendee, cu 

220 armăsari, cu predominanța 1/, sânge normand și 

vandeen. Ma 

44. Depozitul de armăsari dela Saintes, cuprinde depar- 

tamentele : Charente inferieure, Charente, Vienne, şi are 126 
armăsari. a | a 

Aceste două depozite servesc vechea provincie Vendeenă și 

Poitevină. Caracterele vechilor caii din aceste provincii au 
variat de pe localitate. În unele departamente se găseau 
cai de trăsură, călărie și povară. In Poitou şi Vendea, iepele 
erau mai masive și se întrebuințau la fabricarea catârului. 

Astăzi, în afară de catâri, se produce mai mult calul de 1/3 
sânge vandeen ; spre a-l produce, administraţia hergheliilor 
întrebuințează calul de :/, sânge normand, precum și calul 
trăpaş. Sub numele cal de î/2 sânge vandeen se înţelege calul 
ieşit din producţia locală. Purul sânge n'a reușit așa de 
bine, căci produșii în mare parte sunt subțiratici și iritabili. 
Cu armăsarii de 1/, sânge rezultatele sunt bune. De dorit ar 
fi ca armăsarii de.prăsilă să fie mai masivi. 

Cei mai buni armăsari pentru producerea catârilor și a 
cailor mai greoi ar fi poitevinii, bretonii, flamanzii. Graţie 
administraţiei hergheliilor sa putut produce în 'Vendea 
calul de jumătate sânge, care este bun. 

15. Depozitul de armăsari dela Pompadour-Limuzin, cu- 
prinde departamentele: Correze, Creuse, Haute- Vienne și are 
100 de armăsari, cu predominţa arabilor, anglo-arabilor și 
1» sânge din Midi. 

- Inainte se găseau în aceste departamente cai de talie mică 
şi de origine orientală. Astăzi se.crește. pe o scară întinsă 
calul de călărie cu o talie mai mare. Administraţia herghe- 
liilor trimite armăsari arabi, anglo-arabi, cari dau rezul- 
tate foarte bune, când mai ales iepele sunt alese. Armăsarii 
anglo-normanzi n'au dat rezultate bune. a 
16. Depozitul de armăsari dela Aurillac, cuprinde de- 
partamentele: Cantal, Puy de Dome, Haute- Loire, are 

.
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'15 armăsari. Vechea rassă auverniacă se asemănă cu ve- 
chea rassă limuzină, mai puţin frumoasă, sobră și rustică 
însă. Astăzi se produce un cal mai mare ieșit din armăsari 
arabi, anglo-arabi și englezi. In localitățile unde adminis- 
traţia hergheliilor dă normanzi și vandeeni, producerea ca- 
lului nu merge așa de repede. In Auvernia se poate produce 

„calul de călărie, prin ajutorul cailor de sânge oriental, cum 
de asemenea se poate produce şi un cal mai îndesat, prin 
mijlocirea armăsarilor bretoni, normanzi şi norfolk. 

17. Depozitul de armăsari dela Rodes, cuprinde departa- 
mentele : Ardeche, Aveyron, Lozere, Tarn, cu 60 armăsari, 
predominând normanzii și vandeenii. Vechiul cal din aceste 
departamente se aseamănă cu calul din Auvernia şi Navara. 

„Nici astăzi calul nu este aşa de mult perfecționat și omogen 
din cauza multiplelor curciri. . În unele departamente, cum 
este Turnul, se cere mai mult calul de povară. Ceeace s'a zis 

cu privire la Auvernia se aplică şi la producerea cailor din. 

aceste departamente. ; | | 

48. Depozitul de armăsari dela Villeneuve sur Lot, cu- 
prinde departamentele : Lot, Lot et Garonne, -Tarn et Ga- 

:ronme şi are 76 armăsari, cu predominanța anglo-arabilor. 

Inainte se găseau în aceste departamente cai asemănători 

celor din Limuzin şi Auvernia. In această circumscripție, ca 

şi în toată regiunea Sud-Vestului, administraţia hergheliilor 

joacă un rol foarte important. Armăsarii întrebuințaţi sunt 

englezi, arabi, anglo-arabi, anglo-normanzi, anglo-vandeeni, : 

1] sânge anglo-arab. Toată această regiune. este prielnică 

producerii calului milităresc de cavalerie ușoară. Cel mai 

bun tip ca ameliorator este calul anglo-arab, care convine“ 

în toată regiunea Sud-Vestului. NI | 

19. Depozitul de armăsari dela Libourne, cuprinde de- 

partamântele: Dordogne, Gironda, cu Sk armăsari normanzi, 

vandeeni şi anglo-arabi. Inainte se găseau cai asemănători 

celor din Limuzin, Navara și Lande. Astăzi, populaţia cava- 

lină este eterogenă, din cauza diferitelor curciri.. Ar trebui 

încurajat mai mult tipul de tracțiune uşoară, prin mijloci- 

rea armăsarilor bretoni, .norfolk şi normandul mai îndesat. 

20. Depozitul de armăsari dela Tarbes, cuprinde departa- 

mentele : Aridge, Haute-Garonne, Gers, Hautes-Pyrinees și 

“are 181 armăsari, cu predominanţa anglo-arabilor, arabilor 
Şi 1]. sânge anglo-arab. | 

Regiunea :'Tarbului .aveă altădată o. frumoasă şi. bună
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rasă de -cai de călărie şi de origine spaniolă. Rassa eră 

cunoscută sub denumirea de rassă navarină. Astăzi, din toate 

departamentele cel mai important este departamentul Tarbes, 

după el vine departamentul Huutes-Pyrinces. 

Calul din această parte a Franţei este foarte bun de că- 

lărie și tracțiune ușoară. Este mai mult un anglo-arab. In 

ceeace privește armăsarul ameliorator, părerile sunt diverse: , 

„pentru unii calul de pur sânge englez, “mai îndesat, cu o 

talie mai mică, ar fi cel mai bun ameliorator, pentru alții 

anglo-arabul, bine ales, ajutat de hrană, ar da rezultate ex- 

celente. Majoritatea crescătorilor sunt pentru anglo-arab și 

credem că, au perfectă, dreptate. Dacă armăsarii anglo- arabi 

ar fi mai largi, cu mai multă făptură arăbească, dacă iepele 
ar fi mai bine selecţionate și dacă hrana ar fi mai abun- 
dentă, armăsarii anglo-arabi ar fi desigur cei mai buni. 

"941. Depozitul de armăsari dela Pau, cuprinde departa- 
mentele : .Landes, Basses-Pyrinees şi are 151 armăsari, cu 
.predominţă arab, anglo-arab şi !/a sânge | anglo-arab. In 
vechime, în aceste departamente, se găseă rassa navarină, cu 

toate caracterele sale orientale. Incrucișările făcute cu ar- 
măsari arabi, englezi și anglo-arabi, au modificat rassa,. 
mărindu-i talia. Acum se produce calul uşor de cavalerie. 
Armăsarul cel mai bun este. tot anglo-arabul-sau englezul 
de talie mai mică. 

- 22. Depozitul de armăsari dela Perpignan și Corsica, cu. 
“departamentele : Alpes Maritimes, Aude, Bouches du. Rhone, 
Gard, Herauld, P yrindes-orientales, Var, Vaucluse, Corsica, 
cu 0 staţiune permanentă la Ajaccio. Populaţia calului în 
aceste depar tamente înainte eră foarte eter ogenă. Astăzi se 

produc caii ușori pentru cavalerie. 
Dacă pe lângă aceste depozite mai adăugăm și faptul că 

Statul mai are o herghelie militară în Algeria la Zhiaret şi 
încă 3 depozite de armăsari tot în Algeria, am spus toate 
instituțiunile ipice cari le are Statul francez. | 

De sigur, poate că administrația hergheliilor franțuzeşti 
n'a întrebuințat cei -mai buni armăsari în toate părţile, 

poate să fie acuzată de prea multă. inclinaţie . către purul 
sânge englez, poate că personalul conducător al depozitelor 
să nu-și fi dat bine seama de toate nevoile . creșterii calului . 
și să nu fi armonizat așa de bine tipul armăsarului răspân- 
dit, cu făptura iepelor şi condiţiunile locale, totuș, nu este 
mai puţin adevărat, că această administraţie a hergheliilor
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a coniribuit foarte mult la îmbunătăţirea mai ales a calului 
de călărie necesar armatei, precum şi a.calului de tracţiune 
ușoară. N'ar fi rău dacă în chestiunea îmbunătățirii calului 
de povară, Statul ar'contribui numai indirect. Fiecare de: 
pozit de armăsari este condus de un director cu personalut 
trebuincios. :" 

In anul 1906, numărul armăsarilor din depozite, eră de 
3.125, astăzi se găsesc în depozite 3.446, dintre cari : 

Pur sânge englez . . . . . . . „933 îi 
» » arab. e. . . . . . . . Lu) 552 pur stnge. 
» »  anglo-arab . . . . . .9215 

J umătate sânge de Sud. . . 231 
» n Norm, şi Vendeen.. 4. 208] 
n » Trăpaş. . . .. . 848(2.210îJasânge, 
» »  'Trăpaş. Norfolk ..: 88 
mp: î». sângeBreton . . 245 

Rasse de povară Perşeronă ... . . 369] . 
n n.»  Buloneză. . . . . 69| 684rassede 

im mi» Ardeneză ., . . aj povară. 
pn Bretonă a "81 i 

"După cum se vede; numărul armăsarilor de jumătate 
sânge predomină, căci administraţia hergheliilor caută să 

înmulțească producerea calului de răsboiu. 

Armăsarii stau în depozite până la epoca montei, câna 
sunt duși în stațiuni de montă. Bătaia ţine dela 1 Martie Şi 
până la 1 Iulie. Fiecare staţiune de montă este sub condu- 
cerea unui brigadier ieșit din şcoala de herghelii dela Pin. 

Numărul staţiunilor de montă este de 759. 
Armăsarii naționali au bătut în anul 1909: 152. 652 i iepe 

cu o medie pe cap de 45 iepe. Monta a produs Statului un 
venit de 1.154.233 în. 

Pentru pregătirea personalului conducător al depozitelor, 
este şcoala de herghelii dela Pin. Această școală, înființată. 
în anul 1840, se desfiinţează în anul 1852, pentru a fi din 

“nou înfiinţată prin legea dela 1874. După dispozițiunea 
acestei legi nimeni nu poate fi numit în administraţia her- 
'gheliilor dacă nu.va aveă o diplomă-atestână că a satisfăcut 
examenele de terminare a școalei dela Pin. Tinerii se recru- 
tează mai mult dintre absolvenţii școalelor veterinare și de
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agricultură. Pentru formarea personalului inferior, a briga- 

dierilor, există la depozitul dela Pin o şcoală elementară: — - 

In fiecare an și la anumite date, se instituesc de Ministe- 

rul Agriculturii comisiuni spre a cumpără armăsari pentru 

depozite. Purul sânge englez se cumpără mai mult dela Paris 

și Chantilly ; jumătate sângele din Normandia : câmpiile Caen 

şi partea vestică ; armăsarii arabi și anglo-arabi ca şi jumă- 

tăţile de sânge din aceste rasse, din partea, sudică şi mai ales 

dela marele târg din Tuluza; armăsarii de povară din loca- 
lităţile dela Nord, Nord-Est și Nord-Vest. 

% 
% %* 

Armăsari 'aprobaţi.—Pe lângă armăsarii naţionali, Franţa 

mai are şi armăsari'aprobaţi, autorizaţi și cu certificate, căci 

- cei 3.446 armăsari naţionali nu:pot bate de cât puţine iepe 

şi nu pot contribui la îmbunătăţirea tutulor cailor franțu- 

zeşti. Prin armăsarii aprobaţi se înțeleg acei cari fiind exa- 

minaţi de o comisiune sunt găsiţi apți de a îmbunătăţi rassa 

în acelaş mod ca şi armăsarii naţionali. După examinare li 

se dau un certificat de, sănătate, și dacă acel armăsar, în 

perioada de montă, a bătut 30 iepe și dacă taxa de bătaie 
nu este mai mare ca 100 lei, proprietarul are dreptul la o 
primă din partea, Statului de 800—2000 lei, : dacă, armă- 

“-sarul este un pur sânge, şi de 300—900 dacă armăsarul este 
un jumătate de sânge. E 
: Prima se poate repetă dacă armăsarul este bun și nu este 
“prea bătrân. In anul 1909, Statul francez a dat prime,în 
valoare de 745.850 fr. Tot în acest an Statul a aprobat 1.729 
armăsari, din cari: o i 

Pursângeenglez . ...,. . . , 4: 
» n arab... i. tc. . 17 
» m anglo-arab .. . . . 58 

Jumătate sânge . . . . . . . 448 - 
Rasse de povară .. . . . . . 992 

| Total . :. . 4.729 - 

Aceşti armăsari au.bătut 89.912 iepe. a 

„ Armăsari. autorizaţi. — Sunt acei cari,. examinaţi de o 
* comisiune, se găsesc buni și pot menţine rassa cailor așa cum 

ea este, : - | | De
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"Asemenea armăsari nu'au primă, eiau un certificat de 
sănătate care se poate reinoi în fiecare an. Proprietarii unor 
asemenea armăsari n'au de îndeplinit faţă de Stat nici o obli- 
gațiune. Majoritatea armăsarilor autorizaţi sunt din rassele 
de povară. Deși nu primesc prime, produșşii lor pot luă parte: 
la concursurile organizate de Stat, cu aceleași drepturi ca și 
produşii ieşiţi din armăsarii naţionali sau aprobaţi. 

In anul 1909, Franţa a avut 223 armăsari autorizaţi, din- 
cari : 

Pur sânge .. . . . . . . . . 14 
Jumătate sânge . . ... . . . „ 24 

Rasse de povară . . ... . . + .185. 

“Total, . . 9223. 

Armăsari cu certificate. — De oarece numărul armăsarilor 
naţionali, aprobaţi, nu este suficient pentru îmbunătăţirea 
rassei calului, Statul a simţit nevoia să legifereze monta și să 
nu îngăduie armăsarilor particulari de a fi daţi la monta 

publică decât când însușesc oarecari condițiuni și când n'au: 

boale sau cusururi ereditare. Prin legea din 14 August 1885, 

numită lege de supraveghere a armăsarilor, se arată condi- 

țiunile montei publice. Spiritul legii este ca orice armăsar” 

particular, care nu este aprobat sau autorizat, nu poate fi 

întrebuințat la monta publică dacă nu are un certificat prin: 

care să se constate că armăsarul nu este atins nici de cornaj 

şi nici de oftalmie periodică, certificatul se Qă gratuit. Ani- 
malul se examinează deo comisiune compusă din inspectorul 
general al hergheliilor, un medic-veterinar și un crescător. 

Certificatul este valabil pentru un an, se repetă atât timp cât 

armăsarul este sănătos. Armăsarii primiţi se înseamnă sub 

coamă cu un fier roșu; cei cari se resping se înseamnă cu 

litera R. | 

Se înseamnă şi armăsarii aprobaţi ca şi cei autorizați. 
Examenul armăsarilor se face în fiecare an, dela 1 Noem- 

vrie până la 15 Decemvrie. Toţi proprietarii sunt obligaţi să 

declare armăsarii ce vor servi la monta publică. Armăsari: 

nu se examinează inainte de vârsta de 4 ani, iar cei de po- 
vară 3 ani. Sa 

In legea din anul 1885, se prevăd și măsuri restrictive 
pentru acei cari nu se supun dispoziţiunilor ei. Aplicarea
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acestei legi. a - adus diminuarea cornajului i oftalmiei pe 
riodice. 3 

“In anul 1909, sau admis peste 1000: armăsari. | 
Congresul veterinar naţional din anul 1906, susținea e că 

legea. nu este completă, căci nu se prevede și alte cusururi 
ereditare, ca spavan, scoici, etc., şi exprima dezideratul ca: 
legea să fie completată. Dezideratele acestui congres nici 
până astăzi n'au, fost realizate şi aceasta constitue o mare 
lacună pentru bună indrumare a îmbunătăţirii calului fran- 

"“țuzesc. 
Numărul iepelor bătute în anul:1909, de toți armăsarii 

naționali, aprobaţi și autorizaţi, a fost de 250.920, iar dacă 
mai adăugăm şi numărul iepelor bătute de armăsarii cu cer- 
tificate, sunt peste 600.000 de iepe. 

Incurajeri indirecte. — Franța încurajează producerea ca- 
ului și sub forma de premii şi prime. In acest scop, are mai 
multe feluri de concursuri pentru armăsari, iepe,: mânji, etc. 

_ In anul 1909, au fost 500 concursuri cavaline, în, afară de 

concursul central dela. Paris. La aceste, concursuri, cu pro-. 
grame, bine chibzuite, ajută departamentele, orașele, societă- 
țile, Statul, etc. S'au prezentat Ja concursurile din 1909 peste 
18.000 de cai din cari 11.152 au fost premiaţi. . | 

: Concursul iepelor. de prăsilă. lepele se primeșc la concurs 
dela K-ani în sus, urmate de un mânz produs de un armă- 
sar. naţional, aprobat sau. autorizat, și bătute cu .un armăsar 
din aceste trei grupe; s'au dacă n'au mânz, ele trebuiesc să fie 
bătute cu un armăsar din grupele citate mai sus. .. 

- Sunt, premii de conservare -cari se dau la cele mai pune 
iepe de prăsilă, cu condiţiunea să nu fie vândute şi că astfel 
să contribue la îmbunătățirea cât mai mult a rassei cailor. 

* Concursuri de mânze. Nu se primesc la concurs decât 
mânzele de 2—3 ani, cari nau luat parte la nici un alt con- 
curs. sau curse şi cari sunt produse. de armăsari naţionali, 
aprobaţi sau autoriţi. | 

Concursuri de armăsăruși, unde vin armăsăruși de2—3ani. 
» -» armăsari, unde vin armăsari dela 4 ani în sus. 

„Concursul central. dela Paris, unde nu se primesc . decât 
numai cavalinele născute în Franţa, fără vicii ereditare şi cel 
mult până la 15 ani. Animalele de pur sânge trebuiesc să 
fie înscrise în Stud-Book; animalele de jumătate sânge tre- 
buie să provină din armăsarii naţionali, aprobaţi sau auto- 
zizați; Animalele să fie sănătoase .şi conform legii din 14
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“August 1885, să fie de cel puţin 3 ani pentru reproducătorii: 
din rassele de povară şi de 4 ani pentru. reproducătorii din. 
rassele de pur sânge și jumătate sânge. lepele de pur şi jumă- 
tate sânge vor fi: urmate de mâniii lor, sau bătute de armă- 
sarii naţionali, aprobaţi sau autorizaţi. lepele de povară pot. 
fi bătute şi de un armăsar cu certificat.  ... .  -. 

Premiile distribuite la toate aceste concursuri, în anul 
1909, sau ridicat la suma de 1.852.284 fr., din cari Statul a. 
dat 1.136.677, departamentele 623.647, orașele 5.910, di- 
feritele societăți '70.955 şi societatea ipică franceză 11.300, 
diverși 3.795. | 

Din suma mai sus arătată s'a dat concursului central dela. 
Paris 206.200 fr. Dela concursul central dela Paris, Statul 
cumpără mai mulţi armăsari pentru depozitele sale. . . 

Premii pentru iepe de rassă pură.—Statul a instituit. pre 
“mii pentru iepele de. rassă pură urmate de mânji. lepele- 
trebuiesc să fie de rassa arabă, anglo-arabă. In 1909, Statul. 
a dat pentru aceste premii o sumă de 37.050 fr. | 

Concursuri de dresare.— Statul organizează concursuri de: 
dresare pentru caii de călărie şi tracţiune uşoară. Pentru 
-dresarea cailor sunt anume școli cari, înființate mai întâi de- 

Stat, astăzi sunt înstituțiuni particulare, foarte răspândite. 
în centrele de creştere. Scopul lor este de a dresă caii și de a. 

instrui oamenii, de a desvoltă cât mai mult gustul calului 

şi mai ales de a :servi ca intermediar la vânzarea cailor.. 

“Şcoalele au fost înființate pe timpul lui: Napoleon al III-lea. 
În anul 1867, existau 92 şcoale de dresare, ele erau subvenţio-. . 

nate de Stat, plecând din anul 1883,.nu mai primiră nici o- 

subvenţiune din partea Statului. Unele mai au mici sub- 
venţiuni din partea comunelor, sau-sunt proprietatea oraşe-- 

“lor, cum este de pildă la Caen. Cea mai mare parte însă din. - 

“ele sunt instituţiuni private, unele chiar foarte modeste. Cea. 

- mai importantă şcoală de dresare este aceea dela Caen. La. 

această școală se dresează anglo-normanzii pentru călărie şi. 

tracţiune uşoară... În manejul acestei şcoale se face marea ex-- 

poziție de cai anglo-normanzi, tot aci Statul, în luna Octom-; 
vrie;cumpără armăsari pentru depozite. -- i 

In afară de şcolile de dresare mai sunt -Tuttersaluri în mai, 
- multe oraşe ale Franţei. ' E De 

Concursurile organizate-pentru dresare sunt: . . . -: 

4, Concursuri organizate de: Stat. pentru -cai de călărie și. 

mânji de 8 ani. Ele sunt în fiecare centru de creștere. S'a. 

,
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«dat în anul 1909, de Stat și diferite societăţi, premii în va- 
loare de 120.000 fr. E | 

2. Concursuri de dresare pentru cai tineri, încălicaţi 

Sau înhămaţi. Sa dat suma de 50.400 fr. Societatea ipică 

franţuzească, a organizat 6 asemenea concursuri, în 6 orașe 

mari, dând ca premii 423.650 fr., la cari a mai adăugat și 
Statul 5.000 fr. | 

3. Concursuri pentru cai de călărie organizate de societatea 

de încurajare a calului de răsboi franțuzesc. Aceste concur- 

suri au avut loc la Saurnur, Tarbes, Toulouse, Charolles, Lem- 

beye şi Baumont de Lomagne. La aceste concursuri s'au dis- 
tribuit 52.250 fr., daţi de Stat, societăţi, etc. 

k.: Concursuri pentru cai de obstacole, organizate în multe 
oraşe. La aceste concursuri s'au dat ca premii 413.250 fr. 

5. Concursuri de probe. La aceste concursuri, armăsărușii 

trebuie să desfășure o foarte mare viteză pe o anume dis- 

tanţă hotărită de un comitet. S'au organizat asemenea con- 

cursuri în două localităţi şi în special pentru armăsarii de 
3 ani tipul postaş breton. S'au distribuit 6.000 lei. 

__ In total, pentru concursurile de dresare s'a distribuit în 

anul 1909, suma de 1.070.650 fe., din cari.Statul a dat 

161.658 fr. : 
Alergările au fost înfiinţate.în Franţa, ca și în Englitera, 

pentru perfecţionarea rassei calului. Ele au luat în Franţa 
„foarte mare desvoltare şi societăţile de curse dispun de un 
foarte mare capital. Cursele plate se fac la Longchamps, 

„. Chantilly, ete. Cursele de obstacole sunt cu garduri și steeple 
„chasse. Ele sunt în diferite părţi ale Franţei. Cursele în trap 
se fac s'au cu cai înhămaţi s'au încălecaţi. A mai spune că 
francezii au o pasiune nebună pentru curse, că pasiunea lor 
a întrecut pasiunea englezului este a repetă un lucru cu- 
noscut de toată lumea. La Derbyul din anul 1910 dela Chan- 
tilly, pariul imatual pentru cele 6 curse a fost de 3.094.995 fr. 
Statul voind să profite, bineînţeles în sensul favorizării creş- 
terii calului, prin legea, dela 2 Iunie 1891, ia o parte la sută 

„din suma incasată ca pariu. In anul 1909,.au fost 6.063 
curse pe 455 ipodroame din Franţa. S'a cheltuit cu premierea 
suma de 18.977.460 fr., din.care Statul a dat 786.575 fr, iar 
restul departamentele, orașele, societăţile, comiţiile agricole, 
companiile. de drum de fier, etc. | 

Să Dacă recapitulăm puţin diferitele încurajări date de Stat,
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societăți, particulari, etc., numai pentru îmbunătăţirea ca- 
lului, vom aveă; : 

„Cursele . . . . . , . e . + 18.977.460 fr. 

+ Diferitele concursuri . . , . . 1.852.984» 

. Prime armăsarilor aprobaţi . . 745.850 2 
+ Concursuri de dresare . . . . 1.070.650 » 
„ Prime iepelorde rassă pură . . 57.050 » . 

Total . . . 22.703.294 fe. 
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Din această sumă, Statul contribue anua! cu 2.887.810 fr.. 
Cum bugetul Statului, la capitolul îmbunătăţirea cailor este: 
foarte împovărat, el n'ar putea face față unor încurajări 
așa de largi dacă n'ar luă o parte din pariul mutual. Suma 
ce i-a revenit în anul 1909 a fost de 3.000.000, care sa dis- 
tribuit în încurajări şi cumpărări de armăsari pentru de- 
ozite. 

b Statul, în scopul perfecţionării calului, a înființat Stud- 
Bookul.. | | 

Stud-Bookul calului de pur sânge s'a înfiinţat în anul. 
4833. In fiecare an ecomisiunea Stud-Bookului operează orice- 
mutaţiune. Există Stud-Book și pentru purul sânge arab ca 

şi anglo-arab. In anul 1850, s'a înființat Stud-Bookul calu-. 

lui de jumătate sânge tarbez. In anul 1853, al calului anglo- 
normand. Plecând din anul: 1891,.s'a făcut pentru calul de: 

jumătate sânge un singur Stud-Book,care cuprinde 6 sec- 
ţiuni : | 

4. Secţiunea pentru Normandia; 
. Bretania; 
Yendea şi Charanta; 
pentru Sud; 
regiunea centrului ; 
Nord, Sud-Est. - . 

- Inanul 1886, s'a format Stud-Bookuri și pentru calul de- 

:povară. El se divide de asemenea în 6 secţiuni: 
-- 4. Reg. Bulonezului, cu sediul la Boulogne ; 
9. „ Normandia, cu sediul la Pont PEvegue; 

3. =  Nivernais, cu sediul la Nevers; ” 

k. » Ardenilor, cu sediul la Concy pres Retheil ; 
5, „ Maine-Anjou, cu sediulla Barillerie pres Lyon-- 

“d'Angers; Ia 
6. Reg. Bretaniei, cu sediul la St. Briene. - 
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., Mai există un Stud-Book pentru rassa mulasieră înființat 
în anul 1890. i SE 

Toate aceste registre genealogice au importanța lor, căci 

garantează cumpărătorului originea animalului. 
In afară de aceste încurajeri din partea Ministerului de 

Agricultură; Ministerului de. Răsboi mai încurajează și el 

- reșterea calului, luând mai multe măsuri, de pildă: institue 

premii pentru cei mai buni cai şi iepe de 3 1/. ani până la 6 

ani, dresați la călărie și cari se vând Statului, armatei. Va- 

loarea acestor premii se ridică până la, 2.500 lei. Dacă cres- 
cătorul nu vinde calul său armatei nu ia prima, se dă însă un 

certificat doveditor că acest cal a fost premiat de Stat. Prima 

mn se dă negustorilor de cai, ci numai crescătorului cum firesc 

este. In anul 1909, Ministerul de Răsboi a dat pentru ase- 
.menea prime 100.000 lei. Și la noi în ţară este o asemenea 
primă, însă ea este dată de Ministerul Agriculturii. 

Iepe cumpărate de Stat și date crescătorilor. In lunile 
“Martie şi Aprilie din fiecare an, Ministerul de Răsboi, prin 
comisiile sale de remontă, cumpără un număr de iepe de 3 
:ani, socotite ca mai bune de călărie și cu însuşiri de bune - 
-reproducătoare. | a 
„Aceste iepe le dă crescătorilor, cari se obligă să le între- 
ţină 2 ani pe socoteala lor; crescătorii se pot servi,de ele, 
„mânjii născuţi sunt proprietatea lor. Ei sunt obligaţi a da 
iepele la prăsilă şi la.un anume armăsar indicat de admi- 
„nistraţia hergheliilor. Pentru iepele bine îngrijite se mai dă 
premii de câte-250—450 lei. La vârsta de 6 ani, iepele sunt 
luate de Ministerul de Răsboi. Tot Ministerul de Răsboi, spre 
a înlesni creșterea calului destinat armatei, a mai luat mă- 
suri de a vinde, în cele mai avantajoase condițiuni, iepele 
de călărie propuse la reformă din regimentele de.chiurasieri 
Şi dragoni, iepe cari nu se reformează decât numai pentru 
uşoare motive, cari n'au încă vârsta de 14 ani, şi cari prin 
conformaţia lor. sunt bune iepe de prăsilă. Crescătorul ce a 
cumpărat o asemeneă iapă este obligat.să.o dea la un ar- 
măsar național, aprobat sau autorizat. Mânjii ieșiţi din ase- 
menea iepe pot sau nu fi vânduți remontei. Asemenea iepe - 
nu se vând cu prețuri de favoare decât numai crescătorilor 
recunoscuţi ca ocupându-se în mod serios cu creşterea ca- 
„lului de răsboi. | i - | 
„In afară de aceste diferite mijloace, Statul mai încura- 
Jează producerea calului şi prin remontă, care constitue de
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bună seamă unul din cei mai împortanţi factori ai îndru- 
mări îmbunătăţirii calului. Statul cumpără pentru nevoile 
armatei sale, pe fiecare an, o mulțime de cai, începând cu. 
vârsta de 2!/. ani. | | 

Serviciul remontei cuprinde 16 depozite și 22 anexe, sta- 
bilimente unde se cresc caii dela epoca cumpărării până la 
epoca predării lor la corpuri. Statul mai are 4 depozite de 
remontă în Algeria. , | DCI 

Comisiunile de remontă cumpără în general caii la 3 ani, 
ii trimit în depozitele anexe, unde stau până la 5 ani şi de 
acolo la corpuri. Când comisiunile cumpără caii de 5 ani, 
atunci ei se trimit la corpuri, după ce au stat 20 zile în ob- 
servaţie pentru viciile redibitorii. -. i | 

Remonta cumpără anual între 16—20.000 cai. Calul 
de remontă se plătește între 1.000—2.000 lei. 

O altă puternică încurajare este și exportul. In anul 1909, 
-sau exportat 24.751 cai din toate rassele. Această cifră a 
întrecut cu mult importul, care în acelaș an a fost de 7.619 
cai. Japonia a cumpărat o mulţime de armăsari anglo-nor- 
“manzi şi anglo-arabi. Spania, armăsari arabi, norfolk, bre- 
„toni. Elveţia, Belgia, Germania, Italia, România, America, 
etc. cumpără armăsarii din Franţa. . | NI 

Ca să rezumăm întervenirea Statului francez în chestiu- 
nea producerii calului, vom spune: Franţa lucrează direct 
„prin depozitele sale de armăsari ; indirect prin armăsarii au- 
torizaţi, aprobaţi, acceptaţi, premii, prime, expoziţiuni. In- 
curajează pe orice cale pe crescătorul particular, cumpărân- 
„du-i și armăsarii buni cu preţuri destul de mari, cumpă- 
„rându-i şi caii de remontă în condițiuni cât mai avanta- 
jioase. E Me = . 

Crescătorul francez, conștient de rolul său, lucrează din 
răsputeri, dă o mână de ajutor Statului, își dă toată silința 

“să facă lucru bun. Din aceste sforțări combinate a reieșit 
faptul constatat de toată lumea că Franţa, mai ales dela 

“răsboiul din anul 1870 şi până astăzi a făcut foarte. mari 
progrese. a | | | 

„Ea constitue în unele părţi ale sale un mare bâlciu, de 
unde naţiunile străine cumpără armăsari de prăsilă, Franţa 

-a fâcut şi face mari sacrificii pentru imbunătăţirea calului, 

însă culege roade bune, căci a scăpat de birul ce-l da străi- 

nătăţii pentru remontă şi nu mai este la capriciul ei în. ma- 

terie de cai. Caii cari se cresc în Franța au în unele părți
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o. mare valoare. Chestiunea îmbunătăţirii calului a pătrun 

în sufletul poporului şi acesta, este mare lucru. 

3. Rassele de cai din Franţa 

Franţa are aproximativ, după ultimele statistici, 4.000.000 

cai. In Franţa, ca și în Englitera, găsim o sumedenie de 

rasse. Conform cu diviziunea care am făcut-o dela începutul 

„studiului cailor franțuzești, ne.vom ocupă mai întâi cu: 
a) Rassele de pur sânge ; i 
- 1B].:: n n jumătate sânge. 
-c] n» » povară, 

a) Rassele de pur sânge 

: ; Ca.rasse de.pur sânge în Franţa găsim: purul sânge en- 

'glez, purul sânge arab și purul sânge anglo-arab sau purul 

sânge franțuzesc. a 
- -- Purul sânge englez, sta introdus în Franţa pe timpul Dom- 
miei lui Napoleon al III-lea, atunci s'a apreciat mai mult, 

deşi inainte de domnia acestui Împărat se găseă purul sânge 

englez. - e e | 
"- In timpul lui Napoleon, s'au format câteva .herghelii par- 

-ticulare cu pur sânge. După puţin timp, purul sânge englez, 

născut: şi crescut în Franța, se asemănă identic cu purul 

sânge născut şi crescut în Englitera. Pe ipodroamele Franţei 

-au.fost armăsari și iepe celebre ca Gladiator şi File d'aire. 

» Din cauza pasiunii francezului pentru curse, creșterea 

acestui cal se face pe o scară foarte întinsă. Sunt în Nor- 
:mandia, în partea de sud a Franţei, lângă Paris, o mulțime 

de herghelii particulare.: Calul de pur sânge a contribuit, 
după cum am văzut şi după cum vom mai constată, la pro- 

- ducerea 'şi îmbunătăţirea a o mulţime de rasse locale. 
Purul sânge arab, se creşte mai mult în partea de miazăzi 

_a Franţei, la herghelia, dela Pompadour, ca şi pe la diferitele 

herghelii particulare. Rolul acestui cal este să contribue la 
îmbunătăţirea calului localnic şi la formarea rassei anglo- 

„arabă. Rassa arabă în Franţa, ca şi în celelalte părți ale Eu- 
ropei, şi-a mai mărit talia, diminuându-şi fondul, Ne-am 
explicat mai sus asupra acestei chestiuni, așa că numai este 
nevoie să mai revenim. a
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„ Rassa de pur sânge anglo-arab 

Această rassă se mai numește pur sânge anglo-arab, pen- 
trucă este produsă din 2 rasse pur sânge : engleză și arabă. 
1 se mai dă numirea de pur sânge franțuzesc pentrucă s'a 
produs în Franţa. Din cauză că această rassă joacă un foarte 
important rol, mai ales în chestiunea îmbunătăţirii rasselor 
din sudul Franţei, o vom descrie în toate amănunțimile. 

Rassa anglo-arabă este isvorită din necesitatea de a se găsi 
un reproducător care să poată îmbunătăţi calul din partea 
„meridională a Franţei. Calul anglo-arab, zice GAvor, sa for- 
mat în herghelia dela Pompadour şi de aci sa întins şi în 
partea de miazăzi a Franţei, cu toate că în anui 1860. Du- 
cele de Deux Ponts formă o fumilie de anglo-arabi, care o 
ţinu curată mai multe generațiuni. 

Referitor la formarea calului anglo-arab, Gavor ne face 
“cunoscut următoarele : Anglo- arabul creat de noi are o talie 
mai mare, corp și membre mai desvoltate ca. arabul, este 
mult mai puţin exigent și cu mai puţine oase moarte ca 
englezul. In -urma succeselor frumoase avute la herghelia 
dela Pompadour, se decise a se introduce acest armăsar 

_anglo-arab și în partea meridională şi a-l întrebuinţă la 
îmbunătăţirea rasselor din această parte. In partea meridio- 
nală se' găseă vechea rassă Limuzină, renumită altădată, 
dar carenu mui corespundeă necesităţilor timpului. MALEDEN, 
cu drept cuvânt, susținea că vechea rassă Limuzină eră fină, 
elegantă, viguroasă, bună la mers, armonică, etc., ea eră 
“foarte aptă călăriei, eră o rassă de cai necesară nevoilor 
„omenirii. Când drumurile se deschiseră, când se făcură şo- 
sele în toate părţile, calul de călărie fu mai puţin intre- 
buințat, calul de poştă aveă o căutare mai mare. Drumurile 
de fier au detronat și calui- poștaș. Vechiul cal limuzin 
trebuiă să se modifice și să se adapteze nevoilor nouă, nevoi 
isvorite din schimbarea felului în comunicaţiune. In acest 

“scop a fost înfiinţată herghelia dela Pompadour, spre a con- 
+ribui la transformarea calului din miazăzi și la formarea 
unui bun cal de călărie. Sa încercat mai întâi îmbunătă- - 
țirea acestui cal prin armăsari englezi, rezultatele au fost 
rele, cu cel arab nu se puteă mări talia, atunci s'a căutat 

. combinaţia armăsarului anglo-arab,.care astăzi a modificat 

întreaga populaţie cavalină a părţii meridionale a -Franţei.
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Desigur că înainte de a se introduce calul anglo-arab sau 
făcut o sumedenie de încercări, aşa de pildă, înainte de re- 
voluţie s'au trimis în această regiune armăsari de viţă an- 
-daluză; engleză, "normandă și anglo-normandă. - Acești ar- 
-măsari,. după cum: ne: spune BONNEVAL, mai ales cei din 
urmă, au:avut'o înrâurire funestă. Napoleon I, mare admi- 
'rator al-calului arab, trimise o:mulţime de. armăsari egip- 
“ţieni în câmpiile Tarbului, - în scopul de a îmbunătăţi rassa 
calului tarbez. Diferitele încercări ţinură până în anu! 1830. 

„După: anul 1830, se :încercă. formarea rassei pur sânge 
'ahglo-arabă.. -. -. -.: Se 
- “+ Rassa anglo-arabă a format :în mare: parte calul numit 
'de î|» sânge'din partea de miazăzi a Franţei. Istoricul for- 
-mării anglo-arabului se.poate schiță astfel : In anul 1806, 
* Bonneval, directorul hergheliei dela: Pin, Normandia, formă 
din armăsarul sirian JMessud o .rassă de cai anglo-arabă; 

“rassa:se' stinse. BONNEvAL exprimă părerea că rassa anglo- 
“arabă ar. fi bună pentru partea meridională a Franţei. GAvor 
: fost director :al :hergheliei 'dela: Pompudour, se. ocupă de 
-acestă chestiune și. :formă .rassa 'anglo-ârabă în herghelie. 
“Tot el este acela care a mai. numit-o: și:rassa de'pur sânge 
“francez. GAyor-a ajuns la: formarea acestei rasse pentrucă 
:a văzut insuficienţa taliei mai “ales la calul arab. Ela voit 
-să creeze o0'rassă de cai cu o talie mai mare ca a arabului, 
-să aibă: fondul acestei rasse și care să poată îmbunătăţi calul 
“meridional atât de degenerat: Primii anglo-arabi cari au 
„reconstituit rassa calului: din miazăzi -sau produs la: her- 
-ghelia dela Pompadour. Anglo-arabii dela Pompadour se 
vândură în anul 1860; când-generalul Pleury suprimă her- 

-ghelia. Atunci:îinbunătăţirea:calului din miazăzi rămase în 
“părăsire. Legea din anul 1874, găsi producerea calului din 
"această parte a Franţei foarte ameninţată. Herghelia înfiin- 
“țată din nou :se ocupă .cu'.producerea anglo-arabului. Se 
“poate susține că dacă la herghelia Pompadour s'a ocupat în 
“urmă cu'producereu calului de. pur sânge. anglo-arab, nu 
“este “mai "puțin adevărat că industria: privată, ajutată de 
“Stat, a contribuit: foarte imult la formarea acestui tip de cal, 
-atât.de apreciat ăstăzi. -- o se 

Din punctul de privire zootehnic, un pur sânge anglo- 
arab se obține impreunând un armăsar englez cu o iapă 
arabă sau vice-versa. La prima generaţie acest produs, 
„teoretic vorbind, va aveă 50 0%/, sânge englez, 50%], sânge  
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arab. Dacă un asemenea produs femel îl împreunăm cu un 
armăsar arab, produsul său va aveă, tot teoretic vorbind, 
15 0]o sânge arab și 95%/, sânge englez. Dacă invers, am 
împreunat produsul primei generaţiuni cu un armăsar en- 
glez, produsul generaţiei a doua va aveă 75 0/9 sânge englez 
și 25 0], sânge arab. Toţi aceşti produși sunt de pur sânge, 
căci n'a intervenit nici o altă rassă străină, cu toate grada-. 
ţiunile de sânge arab sau englez. Tot pur sânge se numesc 

Şi produşii ieşiţi din 2 pur sânge anglo-arab. Aceşti produși 
sunt anglo-arabii selecționați. In vorbirea curentă când se 
zice că un anglo-arab are 25 0/0, 500%, 75 0]o, etc., se în- 
țelege sângele arab. i 

Teoretic şi practic, adevăratul anglo-arab trebuie să 
fie un produs ieșit dintr'un armăsar englez înscris. în 
Stud-Book şi o iapă arabă de asemenea înscrisă în Stud- 
Book, sau invers. Din punctul de privire -al cantităţii 
de sânge arab şi mai ales din punctul de privire 
al aptitudinilor cailor anglo-arabi, cu cantităţile variabile 
de sânge arab, părerile crescătorilor şi zootehniștilor nu sunt 
unanime. Unii susțin că un anglo-arab de 500/p sânge 
arab este un cal mai bun pentru armată, pe când un 25 0/9 
sânge arab este un cal mai mult englezit. Alţii susțin că un 
25 0[g sânge arab poate fi mai bun ca un 50 0], sânge arab. 
Părerile acestea sunt prea exclusiviste, de sigur, se. găsesc 
printre 50 9/9 sânge arab, cai cu făptura mai mult engle- 

zească, cum se găsesc printre 25 0], cai cu făptura mai mult 

arăbească. La târgul dela .Tbulouse, am avut de mai multe 

ori ocaziunea șă ne convingem de acest fapt. Partizanii ca- 

lului anglo-arab de 25 0/, ne mai .fac cunoscut că acest 

25 0/, este mult mai fix, pe când 50 9jp este mai mult un 

tip de transiţie. o 

Se înţelege prin anglo-arab selecționat atunci când pro- 

dușii sunt ieşiţi din tată și mamă anglo-arabi de 50 %]o sau 

25 0]9. După părerea celor mai mulți crescători aceștia sunt 

cei mai armonici, cei mai normali, cei mai buni. Se mai 

"susţine că produsul ieșit din tată şi mamă anglo-arabi de 

25 0], sânge arab ar fi cei mai buni. Marele crescător 

Fvurnus de lângă Toulouse, în acest mod a produs pe Prisme, 

unul din cei mai celebri anglo-arabi.“Toţi produşii lui Prisme 

sunt căutați şi cumpăraţi pentru depozitele Statului, cu 

preţuri cari variază între 10—20.000 lei, pentrucă toți 

“sunt buni. Singurul reproș ce se poate face acestor anglo- 
19
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arabi selecționați este că n'au aceeaș viteză ca anglo-arabii 
ieşiţi direct din împreunarea rassei arabe cu engleze, însă 
toţi au forme frumoase și mult fond: S'au mai discutat pă- 
rerile dacă un bun cal de călărie se produce dintrun 25 %g 
sau 509|; sânge arab, sau dacă:sângele arab trebuie să -pro- 
vie dela mamă sau dela tată, şi s'a ajuns la concluzia că 
“pentru 500%/,, cei mai buni produși sunt acei obţinuţi din 
tată englez, ei galopează mai bine. Caii de 25 9], ar aveă 
forme frumoase și ar fi mai buni pentru trap. Sportemenii 
și ofiţerii dau preferință mai mult anglo-arabului, care are 
mai mult sânge englez. Nu se poate trage o concluzie pre- 
cisă dacă 25 Ig sau 50 0/g este mai bun pentru șea, căci și 
într'o categorie ca și în alta sunt cai şi buni și răi pentru 
călărie. - 

Anglo-arabul se creşte mai mult în -partea de miazăzi, 
pe câmpiile Turbului şi Paului. Printre crescătoriile cele mai 
bune de anglo-arabi trebuie să socotim pe a D-lor Dubois 
Godin, Aveyron ; Fvurcade- Peyrobe, Tarbes; Ayral- Viguerie, 
Toulouse; Fournas, Feral, Sempă, “Couzinet,' Parent, Pas- 
quier, ete. a Sa 

„ Armăsarii anglo-arabi sunt adunaţi în fiecare an, în'luna 
Octomvrie, la marele târg dela 'Tuluza, unde comisiunea 
franceză cumpără armăsari pentru depozite şi unde diferi- 
tele comisiuni streine vin deasemenea să cumpere armăsari. 
Printre aceste comisiuni putem cită :comisiunile: japoneză, 
română, spaniolă, italiană, etc. Preţurile de cumpărare sunt 
foarte variabile, depinde de calitatea reproducătorului, dela 
2.000— 20.000 lei. Când comisiunile străine cumpără armă- 
Sari înainte de târg, preţurile sunt mai scumpe; dupe ce co- 
"misiunea franțuzească a ales, prețurile sunt mai ieftine. - 
__ Caracterele zootehnice ale calului anglo-arab. — Anglo- 
arabul, așa cum îl vedem în partea de sud a Franţei, nu 
este încă un cal fixat în formele și caracterele sale, nu este 

„un model, şi'din acest punct de privire păcătuiește creșterea 
„acestui cal, și iarăş, din acest punct de. privire, nici 
„administraţia, hergheliilor şi nici crescătorii nu ştiu care ar 

fi cel mai bun model şi în ce direcţiune ar trebui îndrumată 
. producerea calului anglo-arab. Părerea noastră eşte că 
principiul selecțiunii şi uniformizării tipului nu se aplică cum 
aş trebui şi că administraţia hergheliilor pe fiece an: își 

s d păr erile. Acestea sunt impresiunile ce le-am cules 
dela cea mai mare parte a crescătorilor de cai anglo-arăbi.
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Cine a urmărit târgurile dela Toulouse a putut să vadă că 
unii anglo-arabi se aseamănă forte mult cu calul englez, 
alții cu calul arab, Și cu toate că rassa este de mult formată, 
până acum însă nu s'a putut fixă. Dupe Le HELLO !) pro- 
dușii obținuți din pur sânge anglo-arabi sunt mai puţini 
uniformi ca cei produşi din jumătăţile de sânge. Dupe con- 
tele de ComminGEs?) această nefixitate provine din faptul că 
ma fost un plan bine chibzuit dela început şi că atât cres- 
cătorul cât și administraţia hergheliilor schimbă continuu 
sistema, crezând că vor puteă obține calul care va avea cel 
mai mare debuşeu. Dacă reproducătorii ar puteă fi mai bine 
aleși, dacă s'ar ține mai mult socoteală de afinitatea de 
forme între mascul și femelă și dacă sar continuă acest 
lucru într'o mare serie de generaţiuni, de sigur că n'ar mai 
fi atâta neunitormitate, Cel puţin de star ţine “socoteală de 
acestea la împreunarea anglo-arabilor selecționați. Cu toate 
că nu există aşa de mare fixitate, totuș produșii ieşiţi din 
anglo-arabi sunt foarte buni pentru călărie și trăsură. 

Luaţi în totalitate, cei mai buni anglo-arabi au următoa- 
rele caractere : Linii corporale mai lungi ca ale calului 
arab, mai scurte ca ale calului englez. Este bine să se ştie 
că noi presupunem modelul. unui frumos anglo-arab.. For- 
matul corporal mai puţin dolicomorf, mai puţin Şueţ ca al. 
calului englezesc. Ca format, calul anglo-arab bun trebuie 
să se asemene mai mult cu calul arab. E A 

„.. Talia, variază între 41,52—1,60 şi chiar mai mult. Din 
punctul de privire al ţaliei, calul anglo-arab este mai mare! 
ca arabul și tinde a se apropiă de calul englez. 

Calul anglo-arab are un cap uscăţiv, delicat, cu profilul 
mai întotdeauna drept sau ușor convex. Fruntea largă, ochii 
expresivi, urechile uneori mijlocii, alte ori mari, însă agere 
şi bine purtate. Capul de multe ori este tot așa de frumos 

“ca al arabului. Gâtul mai lung ca la arab, mai subțire, bine 
„legat cu capul și cu pieptul.. Coama, moţul, dese cu păr fin 
„ca și la calul arab, cavitatea pieptului profandă, uneori . se 
aseamănă cu a calului englez. Grebănul destul de înalt, mus- 
culos la bază și suficient descins, spinare și şale destul de 
desvoltate şi bine prinse cu crupa. Crupa largă uscățivă, cu 
o uşoară oblicitate, șolduri depărtate, coada prinsă bine și 

. 

  

1) LE HELLO, Le pur sang anglais et ses derives, 
2) Conte de ComirxaEs, Les races des chavaux de selle en France,
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cu un port frumos ca și la calul arab, pântece cu o desvol- 

tare potrivită. Spata înclinată şi cu mişcări foarte libere, 

ante-braţul ca și gamba bune și suficient .musculoase, 

Articulaţiunile în general largi, uscate și netede, indiciu de 

rassă nobilă. Fluerele cam subțirateci, tendoane bune, copită 
regulată, cornul bun, solid. 

La calul anglo-arab, murgul şi roibul predomină, el are 

ua păr mărunt, o piele subțire, vasele sangvine aparente. 

Mers frumos. Este mai sobru ca englezul, mai puţin exigent. 
Așa cum este înfăptuit are e mulţime de admiratori. NICARD 1) 
ne face cunoscut în lucrarea sa că anglo-arabul este un 
foarte bun cal de călărie. Majoritatea cresciitorilor recunosc 
că anglo-arabul se creşte mai uşor ca englezul, suportă mai 
bine foamea, frigul, intemperiile, “este mai răbdător, Din 
aceste puncte de privire anglo-arabul este superior engle- 
zului. Pentru unii autori, din alianţa rassei arabe cu engleze 
'se obţin produși de elită, mai sobri, mai puţin dificil . ca 
englezul. Calul anglo- arab astfel obținut este cel mai bun 
ameliorator acolo unde nu se poate cu folos întrebuință 
numai sânge englez sau numai sânge arab. Caii anglo-arabi 
sunt dresați şi pentru curse. Aceștia însă sunt mai puţini 
iuți ca purul sânge englez. - 

Zona de creştere a calului anglo-arab este următoarea : | 
departamentele din Sud-Vest, câteva departamente din Midi 
ca: Correze, Creuse, Huaute- Vienne, Cantal, Puy de Done, 

„Pyrimees-orientales, Bouches du hRâne, Gard, Ardeche, Tarn. 
In Sud-Vestul Franţei, centrele principale: de creștere sunt: 
Tarbes și Pau. 

Majoritatea autorilor în frunte cu CouziNET 2) constată că 
“creşterea calului anglo-arab. a mai diminuat. Pricinile 
'sunt multiple: calul anglo-arab are un concurent: puternic, 
calul englez, care are un debușeu mai mare și care se în-. 
“mulţește şi în Nordul şi în Sudul Franţei, în dauna calului 
_anglo-arab. Divizarea pământului, scumpirea, lui a adus de 
"asemenea o diminuare în numărul anglo-arabilor ; dezinte- 
resarea și din partea Statului și chiar a particularului pen- 
tru producerea acestui anglo-arab. Statul este dator să deă 
mai multe încurajări, căci "de acest cal are mare nevoie mai 
'ales în partea de miazăzi. 

  

Li 

t 2? Nicanp. Le p. s. anglais et le troteur francais devant le transformismae, 
) COUzIxEr. Le chova!, son 6levage dans le Sud Ouest. conference.
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Anglo-arabul are Stud-Bookul său 1). 
Rassa anglo-arabă din Franţa Sa introdus Şi în Ţara Ro- 

mânească. Rezultatele obţinute până acum sunt foarte bune. 
Anglo-arabi mai găsim și în alte ţeri. In Ungaria şi dupe 
contele WnaxceL?). Ghidranul dela MezGhegyes n'ar fi 
decât un anglo-arab; vom descrie mai departe originea ghi- 
dranului unguresc, din care se va vedeă că nu este un pur 
anglo-arab și că provine din încrucișarea a o mulţime de 
rasse. In 'Țeara Rusească şi în hergheliile conteiui Orloff şi a 
Prințului Rostopschine s'a format anglo-arabul. In Prusia, 
la herghelia dela Trakenen, s'a format de asemenea un anglo- 
arab, care însă nu este așa de pur ca cel din Franţa și care 
sar puteă mai mult numi 1/» sânge anglo-arab. GRABENSEE, 
în raportul său din anul 1903, asupra creșterii calului fran- 
țuzesc, ne face cunoscut că la Trakenen, calul anglo-arab are 
mai puţin sânge. ca anglo-arabul. franțuzesc. Propriu vor- 
bind nici una din așa zisele rasse anglo-arabe din alte ţeri, 
nu sunt pure cum este rassa anglo-arabă din Franţa, care 
a provenit numai din curcirea rasselor arabă şi engleză. Tot 
ceeace a provenit din curcirea cu o' mamă sau un tată de 
origine hecunoscută, constitue în Franţa calul de't/. sânge 
anglo-ărab. Pe noi românii ne interesează calul de jumătate 
sânge anglo-arab, căci îl considerăm ca un bun amelidrator 
al calului românesc așa de degenerat. - 

b) Rassele do jumătate sânge: 

_ Rassele de jumătate sânge tormează populaţia cea mai 
numeroasă. Sunt autori cari susțin că mai mult de jumă- 
tate din caii franţuzeşti, constituesc rassele de ' jumătate 
sânge. Marea majoritate a lor este provenită din influența 
armăsarului de pur sânge englez. Inainte, în fiecare. depar- 
“tament aproape, eră o rassă de cai. Astăzi majoritatea aces- 
'tor așa zise rasse s'au contopit, așa încât lucrul se'simplifică 
foarte mult. - -- 

“In acest grup vom studiă : a 
1..Calul jumătate sânge din Midi sau calul: jumătate 

“sânge anglo-arab. Calul de Tarbes ; 
2. Calul anglo-normand ; , 
3. Calul jumătate sânge din Vendeea ; 
4. Calul jumătate sânge din Poitou. 

1) CONTELE DE WADRIGANT, La race pure anglo-arabe 
2) CONTELE VVRANGEL, Das Buch von Plerde,



- ” 4. Calul de Tarbes 

Calul de jumătate sânge din miazăzi se mai numește și 
cal de Tarbes, Rassă bigurdană, navarină, a Landelor din. 
Sud-Est, î|+ sânge anglo-arab, etc. In acest cal sunt conto- 
pite cea mai mare parte din vechile rasse cari se găseau în 
această. parte a Franţei, cum : limuzină, auverniucă, peri- 
gordă, gasconă, navară, andaluză,.pirinei, ariege, etc. 
“Acest cal îl găsim în regiunea de miazăzi, mărginită la. 
răsărit cu râul Ron, la sud cu marea Mediterană și munţii 
Pirinei, la apus cu oceanul Atlantic, iar la miazănoapte cu 
o linie dusă dela gura Charantei până la Creusot. 
"Regiunea este străbâtută de fluviile Garona şi Adur, am-- 
bele isvorînd din munții Pirinei. Regiunea cuprinde urmă- 
toarele departamente : Landelor, Girondei, Dordogne, Haute: 
Vienne, Creuse, Puy de Dome, Cantal, Correze, Lot, Aveyron,. 
Lot et Garonne, Turn et Garonne, Haute et Basses Pyrinees, 
Aude, Haute Garonne, Ariege, Gers, Pyrinces orientales. Toată 
această regiune are o climă oceanienă cu variaţiuni de tem- 
peratură. Iarna puţin friguroasă, vara de regulă multă căl- 
dură. Vânturi moderate. Localităţi prielnice culturii. 
"Pentru a puteă studiă bine caracterele calului de jumă- 

tate sânge 1) din partea meridională, este nevoie să, ştim care 
eră făptura rasselor din aceste departamente şi cum sau. 
modificat. In descrierea caracterelor acestor rasse vechi ne 
vom servi de ancheta conştiincioasă făcută de d-nii profe- 
sori DECHAMBRE şi RossiGNoL şi publicată în lucrarea »La- 
„production chevaline en France“, lucrare prezentată congre-: 
„ului naţional veterinar din anul 1906. | 
„... n departamentul Landelor, cu un sol constituit în mare: 
„parte dințr'un vechiu fund de mare, se găseă înainte o rassă 
„de cai, numită Landeză, rassă derivată din rassa Navarină. 
Rassă cu o talie mică. | | 

HuzanD, GROGNIER, MAGNE, au descris această rassă foarte 
„asemănătoare rassei din regiunea Zarbului. După VALLON, 
calul landez eră mai puţin elegant ca cel tarbez, mai 'gros, 
mai solid, mic de talie 1 m. 10—1 m. 30, un fel de poneu. 
S'a imbunătăţit cu calul anglo-arab şi englezul de talie mai 

a 

  

1 . . . . . . . Și “ 2 Orice cal din partea meridională care ar aveă cel puţin 25 0/g sânge arab, se nu- 
meş . la sânge. In anul 1889 s a calificat de 1/a sânge produșii ieşiţi din armăsari na- 
ţiona i, aprobaţi sau autorizaţi ale căror certificate de origine dovedesc calitatea de ju- mătate sânge a cel puţin a unuia din ascendenţii acestor armăsari. :
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mică; din această cauză, în-unele părţi ale departamentului 
landelor, acolo unde pământul este mai fertil, calul landez 
şi-a mărit talia, sa format un jumătate sânge bun pentru 
cavaleria ușoară. Acest departament însă nu constitue un 
centru important de creşterea calului. 

In departamentul Girondei, se găseă şi calul navarin și 
calul tarbez. VALLON a făcut cea mai completă descriere a 
calului din Gironda ; după el calul din Gironda eră repre- 
zentat prin rassele Landeză şi Medoc. Landeza eră mai mare 
ca landeza din lande, conformaţia o aveă mai bună, mai. 
“sobru, mai nervos, cu aplomburile mai corecte și mai bun 
pentru călărie. Calul de Medoc proveneă din iapă indigenă 
cu armăsar englez și anglo-normand. Prin talia și corpo- 
lenţa sa eră apt pentru cavaleria de linie. Actualul cal din - 
„Gironda sa modificat graţie armăsarilor anglo- arabi și ju- 
.mătate sânge anglo-arab. El este bun pentru cavalerie. 
__ Departamentul Dordogne, nu constitue propriu zis o loca- 
"litate prielnică creşterii. Aci se găseă un cal asemănător ca- 
lului din Gironda. In Perigord, s'a format vechea rassă Pe- 
rigordă, despre care ne vorbește MALEDEN în anul 1803. 
Rassa Perigordă se aseamănă cu rassa Limuzină. Aci se în- 
trebuinţează mai mult armăsari anglo-arabi şi jumătate 
sânge anglo-arab. Se produce un bun cal de călărie. | 

În departamentele Huute Vienne, Creuse, Correze se găsea 
înainte vechea rassă limuzină. Din cauză că ea constituiă o 
rassă foarte importantă, este bine să studiem caracterele şi 

:să vedem ce modificări a luat. _ 
Rassa Limuzină eră de viță orientală. Istoricul său. se 

"poate rezumă astfel: In timpul cruciadelor un senior din 
„Royeres aduse mai mulţi armăsari orientali şi îi întrebuință 
„la reproducţiune. În anul 1155, episcopul din Soisson, cum- 
pără un cal limuzin, dând în schimb 5 servitori. In anul 

1817, un episcop cumpără 2 cai limuzini plătind 500 livre. 
După Sr. HonRENT 1) în anul 1789, un cal de lux de rassă 

limuzină se plăteă foarte scump. Mai mulți cai ai lui Napo- 
leon I erau de rassă limuzină. | | | 

In anul 1709, Ducele dela Rochefaucauld aveă în provin- 
"cia Limuzin o frumoasă herghelie, o mulțime de nobili avea 
herghelii în Limuzin. . 

După MALEDEN, cam din anul 1800, rassa limuzină în- 

  

1) St. HORENT. Le cheval Limousin.
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cepu să, degenereze. Toţi autorii cari au scris despre calul 

limuzin, recunosc calitățile lui, bun penru călărie, solid, 

frumos, fin, elegant. 
Huzann Î) declară că, cam prin anii  1800—1810, nu mai 

existau cai limuzini buni decât numai prin câteva, localităţi. 

"Degenerarea acestei rasse este pricinuită, pe de o parte, 

'Gin cauza împreunării ei cu armăsari de rasse străine, 

răi ca făptură corporală, iar pe de altă parte, din cauză că 

“se puneau la serviciu animalele încă nedesvoltate. Rassa li- 

muzină ca toate rassele orientale nu se desvoltă decât târziu. 
“GROGNIER 2) descrie caracterele acestei rasse astfel : Rassă 

'sveltă, elegantă, bună de călărie, cap uscățiv cam lung, pro- 
“Al convex, cap de rassă barbă, gât ușor convex, grațios, 
şolduri ieșite, chișiță lungă, corp rotund, desvoltat, ţinând 
media, între formele stofate ale spaniolului şi formele un- 

_ghiuloase ale arabului. Antebraţ, gambă, fluere subțiri ; 
„oase, tendoane şi muschii foarte tari, coate largi de vacă. 
Rassă viguroasă, ușoară, suplă, elegantă în mișcări, având 
dela andaluză frumuseţea şi dela arabă energia. 

“* Rassa limuzină proveneă, după cum ne spune GROGNIER, 
din încrucișarea arabului cu rassa indigenă, care rassă in- 
digenă eră şi ea de origine orientală. 

MAGNE Ă „VALLON 4 dau rassei limuzine 0 descriere ana- 
logă. 
“Gavor 5) apreciază astfel caii limuzini, născuţi şi crescuți 

în diferitele departamente ale provinciei limuzine. Caii din 
departamentul Haute Vienne, sunt mai mari, acei din Cor- 

"roze, sunt mai mici și mai asemănători arabului, din Creuse, 

sunt mai groși, mai comuni. 
Toţi aceşti cai s'au modificat și modificarea a fost: prici- 

nuită prin felul schimbării în  comunicaţiune, lucru care 
“l-am făcut cunoscut mai'sus. Sa încercat de a mări talia 
calului limuzin, a-l face mai forte şi s'a făcut în această 
„direcțiune diferite încrucișări. Rezultatele au fost rele. 

“Astăzi calul limuzin este “modificat şi modificat în bine, 
graţie armăsarilor arabi și anglo- arabi. 

In departamentele : Tara, Cantal, Puy de Dome, Andeche, 

  

1) HCZARD, Loco, citat. 
2) GROGNIER, Loco, citat. . 
3) MAGNE. Loco, citat, . 
+) VALOX. Loco, citat. 
*) Gavror. Loco, citat,
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Lot, Lot et: Garonne, etc., se: găseă inainte rassa numită 
Auverniacă, Această rassă nu eră altceva decât un derivat. 
al rassei limuzine, însă mult mai. puţin frumos ca limuzina. | 

In anul 1838, GROGNIER descrie astfel caracterele rasei, 
auverniace : un limuzin degenerat, talie mai mică, cap mai 
puţin fn, urechi mai scurte, piept mai drept, forme mai 
puţin rotunjite, chișiţă mai puţin lungă, copite mai mici, 
rassă. rustică, 

RICHARD DE CASTAL?), care a studiat-o de aproape, se ri- 
dică contra ori și cărei încrucișări, de vreme ce toate încru-=, 
cişările i-au făcut rău. 

În anul 1863, VALox se pronunţă contra incrucişărilor. 
cu armăsari de pur sânge. 
_ In rezumat, vechea rassă, auverniacă, deși mai puţin bună, 

ca limuzina, totuş eră o rassă rustică și de origine, orientală, . 
Prin ajutorul armăsarilor arabi şi anglo- arabi s'a obținut 
rezultate bune. 

In departamentele : Aveyron, Tarn et Garonne, Haute 
Garonne, Ariege, Gers, Haute- Pyrinces și Pyrinces- -orientales, 

„se găseă înainte o rassă de cai, cunoscută sub numirea de 
rassă navarinti. Ea eră foarte bună pentru: câvaleria „ușoară. 
Rassă de origine spaniolă: Neglijeată a.degenerat. 

HUzARD, GROGNIER, ne spune despre rassa navarină urmă-. 
toarele : rassă foarte renumită inainte, era răspândită nu 
numai in Navara, dar şi în provinciile Bearn, Roussillon, 

„ Languedoc, etc. Rassa se deosibeă de andaluză printr o talie 
mai mare, mai puţin indesată, un gât mai lung şi mai puţin 
încordat, un grebăn mai ridicat, o spinare uneori cam în= 
şelată, o crupă catârească, coate îndoite, mai puţin suple, 
“mai puţin elegante. 

Calul navarin, care se gâscă în imprejuriznile Tarbului, 
aveă un corp mai puternic, membre mai lungi, eră mai re- 
pede. După MAGNE, calul navarin eră ieșit din calul andaluz 

şi aveă o talie de 1 m. 42—1 m. 30. Prin făptura lui eră 
tipul calului: de manej. 

VALON, în cursul său de ipologie din anul 1863, rezumă 
mai aceleași caractere şi ne mai face cunoscut-că s'au intro- 
dus armăsari arabi ca să îmbunătățească rassa. Calul arab, 
Sa întrebuințat până în anul 1833, pe urmă s'a introdus 

calul de pur sânge englez spre a-i măritalia. Din acest ames- 

  

„..1) RicuARD DE CANTAL Loco citat. ” -. . | 
e . . 

“ N
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tic a ieşit metisul, cunoscut sub numele de Bigurdan. Astăzi,. 
prin întrebuințarea calului arab, anglo-arab și 1/2 sânge din 
-aceste două rasse, sa modificat foarte mult calul bigurdan și 
din el a ieșit calul tarbez. ia 

_ % i 
* = 

Caracterele zootehnice ale calului de 1], sânge numit și cal 
de Taibes. — Calul. actual din câinpiile Tarbului, rassa bi- 
_gurdană ameliorată, are următoarele caractere : cal de o talie 
„ce trece de regulă peste 1.50, poate ajunge până la î.58—4.60. 
_În general, însă, talia de 1.52—1.54 estecea mai obişnuită. 
Are un cap uscăţiv, cam lung, o privire vioaie, gâtul suplu, 
suficient lung, de regulă însă bine prins cu capul şi cu piep- 
tul. Grebăn ridicat, spinare în general bună, pieptul descins, 
profund, crupa largă, musculoasă, nu așa de lungă, pân- 

„ tece suficient desvoltat. Membrele uscate, musculoase, spata 
oblică, articulaţiuni largi și uscăţive, tendoane bine des- 
prinse, chişița și copite bune. Murgul și roibul predomină. 
Conformaţia generală cam unghiuloasă. Mersul bun, cal 
sobru, rustic, rezistent. Ia | 
“Actualul cal tarbez este foarte bun de călărie, este un cal 

blând, docil, deşi are un temperament vioiu, curajos. EL se 
poate întrebuinţă și la tracţiune ușoară, unii din ei se asea- 
mână mai mult cu arabui, alţii cu englezul dupe cantitatea 
de sânge arab 'sau englez ce o conţine ; calul tarbez, dupe 
unii zootehniști, este cu atât mai apreciat pentru călărie cu 
cât se apropie mai mult de calul englez. Armata franţuzească 
remontează din sudul Franţei cai pentru -29 regimente de 
cavalerie uşoară, plătind dela 1.000—2.000 lei bucata. 
"Calul tarbez joacă, în această parte ă Franţei, acelaș rol 
de reproducător ca și anglo-arabul, ca şi anglo-normandul 
din partea de Nord a Franţei. Pentrucă 'acest cal joacă un 
rol așa de important, majoritatea autorilor se ocupă cu mo- 
dul său de creștere ca și cu măsurile de încurajare din par- 
tea Statului. Un distins medic-veterinar din această parte a 
Franţei, Corin, face un documentat raport asupra modului de 
creștere a acestui cal. Din acest raport vora spicui câteva 
păreri foarte sănătoase: e 
„Dacă calul din miazăzi ar fi mai bine hrănit,. ar deveni 

un cal de cavalerie fără seamăn:. | 
„Crescătorul din sud nu poate păstră cele mai bune iepe,
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pentrucă nu rentează. Ar trebui ca Statul să ded, gratuit iepe 
'bune de prăsilă și în cantitate mai mare,lucru ce Statul a, în- 
ceput să facă. A | 

» War mai trebui să se abuzeze cu purul sânge englez, căci 
dacă, calul de călărie trebuie să aibă sânge, nu este mai puţin 
adevărat că introducerea unei cantităţi prea mari strică 1no- 

- delul. | A i. 

„Cea mai bună .rassă pentru producerea acestui cal este 
rassa anglo-arabă: | | | 

» Nu ese bine ca producătorul de cai să forţeze prea mult 
talia, căci un bun cal milităresc trebuie să aibă o talie potri- 
vită, caii mari de talie și buni sunt o excepţiune şi nu pe-ex- 
cepțiuni trebuie să contăm. | i - 

Acest învăţământ este foarte bun şi pentru țara noastră, 
unde se crede că cu cât caii sunt mai mari de talie cu atât 
sunt mai buni; Calul de jumătate sânge are desigur multe 
calităţi. Dupe GALLIER, acești cai sunt de o rusticitate re- 
marcabilă. Dupe Marchizul de AvYGuEVvIRES, un cal tarbez 
bine dresat sare ca și un hunter. Acest cal galopează foarte 
bine. În diferitele raiduri a dat dovadă de multă rezistenţă, 
de ex. raidul Pruzelles- Ostanda. 

Părerile străinilor sunt foarte favorabile calului din mia- 
zăzi; deex., prof. italian BALDASARE, medicul-veterinar pru- 
sian GoLDBECE, contelui WRANGEL, OETKEN, GRADENSEE, etc. 
„Nu trebuie uitat că acest cal de cavalerie uşoară trebuie 

să poarte cel puţin 100 kgr. pe spinarea lui, să facă drumuri 
lungi, să galopeze bine și mult timp. Toate aceste condițiuni 
le îndeplineşte bine calul de jumătate sânge. 

__ Acești cai au fost întrebuinţaţi şi la curse-galop-trap, 
spre a li se vedeă viteza; s'a constatat că au o viteză destul 

- de bună. | _ 
In grupul cailor de jumătate sânge sunt mai multe cate- 

gorii, dupe cantitatea de sânge ce o conțin, așa, de pildă, sunt 

cai de 250/g, 500/0, cei de 500/ sunt mai asemănători ara- 

bului ca cei de 25%. In grupul calului de jumătate sânge 

observăm aceleaşi lucruri ca și în grupul calului de pur 

sânge anglo-arab; sunt î/, de sânge, de 25%]0 50%/, buni, 

cum sunt alţi mai puţin buni; șunt unii cari se aseamănă 
mai mult cu arabul, alții mai mult cu englezul. 

Administraţia hergheliilor cumpără în fiecare an, pentru 

depozite, și dela târgul din Tuluza, o mulțime de armăsari 

de jumătate sânge. Preţul cumpărării variază dela 6.000 până
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la 13, 000 lei şi chiar mai mult. Armăsarii de jumătate sânge 

devin din ce în ce mai rari, pentrucă Statul nu încurajează 

aşa cum trebuie producerea unor asemeni armăsari, și mai - 

ales încurajările pentru 1], sânge care galopează sunt mai 

reduse ca pentru jumătate sângele trăpaș.. Ar trebui ca în- 

curajările să fie mai numeroase. La calul de jumătate sânge, 

ca şi la purul sânge anglo-arab, nu găsim uniformitate ca 

tip. Pricinile sunt “aceleaşi cari le-am descris la purul sânge 

anglo-arab. 
In partea de miazăzi a Franţei sunt mai multe crescătorii 

de jumătate sânge, printre cele mai principale putem cită: 
Pignon-Charanta ; Pasquier-Charanta, Dubois Gaudin-Avey- 

Ton, Renault-Deux, Sevres, de Virieu, de Watrigand, Lan- 
des, etc. 

| Tara noastră cumpără de câţiva ani, “şi armăsari de ju 
mătate sânge anglo-arab. 

Se poate rezumă zicând : calul de jumătate sânge anglo- 
arab, de miazăzi, de Tarbes, etc. este unul din cele mai bune 
tipuri ale Franjei. In el s'au contopit mai multe rase. EL 
este bun pentru călărie şi tracțiune. 

În afară de aceste tipuri se mai găsește în Franţa și tipu- 
rile : Camargă, Corsică,. De aceste tipuri ne vom ocupă foarte 
puţin, căci nu au mai nici. o importanţă. | 

| Calul Camarg 

Camarga constitue o insulă formată din cele două brațe 
ale îmbucături Ronului.: In această localitate se găsea şi 
chiar se mai găsește o populaţiune de cai, în stare foarte 
„primitivă. Astăzi numărul acestor cai este redus. 

Dupe Louis ADRIEN Levar 1) calul din Camarga este pe 
„cale de disparaţiune. Rassa calului Camarg trăiește în li- 
bertate tot anul și se reproduce ca şi calul sălbatic. Se 
crede că rassa ar proveni din caii orientali lăsaţi “de  sara- 
zini. După .LARTET, rassa camargă reprezintă calul cvater- 
nar din Solutre. 

In anul 1175, există în Camarga o herghelie ; calul: ca- 

  

4 na . , . . . - . î. „i - . 

„1) Lotvis ADRIEN LEVAT, Lexteasion âu cheval Camarg.
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marg eră întrebuințat la treeratul grânelor, După GRoG- 
NIER acest cal aveă următoarele caractere: talia mică, cap 
„pătrat uscat, cam mare,. profil drept sau uşor concav, gât 
drept, subțiat, corp rotunjit, crupă catârească, extremităţi 
uscate şi subțiri, coate largi, chişiţă scurtă, coloarea vânătă 
„deschisă, mai mult albă; cu toată ameliorarea produsă, 
Camarga nu constitue o regiune proprie calului de jumătate 
sânge. | 

Calul corsican - 

DECHAMBRE ne face cunoscut în detaliu caracterele calului 
corsican. În insula Corsica trăiau în stare cvasi-sălbatică 
niște cai mici de talie, un fel de ponei. Acești cai erau sobri, 
vioi, însă mici. Generalul de Marbeuf, în timpul șederi sale 
în Corsica, ceruse guvernului francez să-i trimită armă- 
sari spre a îmbunătăţi calul din. Corsica. 
„DECHAMBRE descrie caracterele -acestor cai astfel: greu- 

tate corporală. 300—350 kg, talia 1—1,40, media 1 „30, 
cap cu un profil drept, scurt și delicat, eat drept subțire, 
spinare dreaptă, şale ieșite, crupă țuguiată, scurtă, oblică, 
piept puţin desvoltat în sensul lărgimii, coamă abundentă, 
uneori dublă, coadă lungă, castane mici, membre fine. Ne- 
grul predomină. Din cauza taliei mici, calul mare nici un 
debușeu. S'au făcut numeroase încrucișări cu calul arab și 
s'au obținut cai cu o talie mai mare, cari se pot întrebuință 
“pentru cavaleria ușoară. In mare parte calul corsican nu' 
este perfecționat. 

2, Rassa ang/o-normandă i 

- Pentrucă rassa calului anglo-normand o găsim în Nor- 
mandia și pentrucă este una “din cele mai bune rasse de că- 
Jărie şi tracţiune. uşoară, vom insistă mai mult asupra ei. 
“Normandia este formată din 5 departamente: La Manche, 

L' Orne, La Seine Inferieure, Le Calvados, I/Eure. Prin si- 
tuaţia sa geografică, prin climatul său dulce și umâd, prin - 
solul său foarte fertil, Normandia constitue una din localită- 
ile cele mai prielnice. creșterii calului. In adevăr, în Nor- 
mandia, găsim una din cele mai bune rasse de cai. 

După ultima:statistică se găsesc in Normândie 175.000 
capete, împărţite mai. mult în departamentele: Manche și 

„Calvados. În depart: tamentul Ornului, producerea calului de
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jumătate sânge se practică numai în arondismentele d! Alen- 
„con, Merlerault, Argenton. Cât priveşte departamentele Seine 
inferieure şi Eure, n'au mai nici o importanţă. 

Originea rassei normande 

Documentele istorice nu sunt așa de precise asupra calului 
din Normandia. In timpul lui Charlemagne, Normandia 
„aveă mai multe curse, ceeace dovedește o oarecare vitează a 
cailor săi. e 
„La epoca invaziunii normanzilor, cam pe la începutul se- 
colului al X-lea, normanzii cari au adus calul de viţă ger- 

manică, se găseă cu siguranţă, în acestă parte a Franței, 
calul spaniol. El jucă rolul de ameliorator. | 

“Ducii. de Normandia'se ocupară foarte mult cu creșterea 
calului în Normandia, îmbunătățindu-l cu calul oriental. 

Cruciadele au adus in Franţa armăsari orientali, din cari 
o parte fură luaţi în Normandia de către Duci normanzi. 

In evul mediu, se întrebuință curcirea iepelor din Nor- 
mandia cu armăsari andaluzi. 
“In timpul renașterii, creșterea calului în Normandia eră în 

floare. În timpul lui Enric al IV-lea, se ocupă foarte mult 
cu creșterea calului normand. In acel'timp rassele masive 
din Normandia se specializară pentru tracţiune. 
„n anul 1662, Colbert scrise din ordinul regelui marchi- 
zului de Montausier, spunându-i că este nevoie ca genti- 
lomii normanzi să se ocupe cu creșterea cailor. 

In anul 1698, D. de PoMMEREUIL ne face cunoscut. crește- 
rea calului în localitatea Auge, - 
„In anul 1665, Colbert se forţă să ridice producerea calului 

in Normandia, schițând înființarea hergheliei regale; cum 
însă in. acel timp erâu la modă carosierul flamand și danez, 
toată lumea în Normandia se ocupă cu producerea calului 
mare ȘI gros. 

In anul 1744, herghelia dela Pin fu înfiinţată. 
| Vechiul cal normand, după GAvYoT şi SANSON, aveă urmă- 
toarele caractere: cap fără expresiune, ochi mici, urechi 
lungi, apropiate și rău purtate, gât scurt, cu o margine su- 
perioară, grasă, spete scurte, spinare neregulată, şale lungi, - 

„ coadă urâtă, coate groase, îndoite, puţin rezistente şi cleti- 
nându-se în mers, coaste scurte, piept puţin desvoltat, an- 
tebraţ subţire, tendoane de asemenea, articulațiuni foarte
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puţin desvoltate, calul normand eră de multe ori cornar şi 
„cu ticnafes. Astfel eră calul normand în anul 1830. - 

Ei se împărțeau în 2 tipuri, considerate ca 2 rasse dis- 
tincte: una eră în provincia Cottentină, alta în localitatea 
Merlerault:). Cea dintâi eră bună pentru trăsură, cea de a 
doua, mai fină, eră bună pentru călărie. 

Rassa Merlerault, numită încă Și Armoricană, proveneă 
din sângele oriental adus de mauri, și iepele locale. Rassa .: 
Cottentină eră rassa adusă de barbarii veniţi din Danemarca, 
şi cari se stabiliseră în Normandia, fară numită înainte 
Neustria, o parte din Armoric. 

Dacă consultăm lucrările apărute la începutul secolului 
al XIX-lea, constatăm că rassa calului normand n'aveă nici 
o omogenitate. In al X.VII-lea și al XVIII-lea secol se găseau 
în Normandia, armăsari normanzi, barbi, englezi, danezi, 
hanovrieni, mekleroburgezi, etc. 2). 

In al XVIII-lea secol s'a început regenerarea rassei nor- 
mande. 

In anul 1775, Prinţul de Lambescg, a introdus din Ba- 
glitera 24 armăsari de î/» sânge. Aceştia sunt consideraţi 
ca amelioratorii rascei normande şi creatorii anglo-norman- 
“dului. Cei mai importanţi din armăsarii introduși au fost: 
Le Badin, Le Docteur, Le Lancastre, Le Glorieuz, Le Par- 
fast, etc., cari au format iulpine de unde au ieșit descen- 
denţi foarte buni. 

In anii 1800—1815, nu se mai introduc armăsari din 
Englitera, ci se importă din Orient. Dintre cei importaţi, 
armăsarii Dagout, Gallipoly, Bacha, de pur sânge arab, au 
produs în Normandia descendenţi celebri. 

Mai târziu, se introduse din Englitera celebrul armăsar 
de î/, sânge Highflyer, care avi o descendență numeroasă. 
Printre armăsarii englezi introduși în Normandia, doi sunt 
mai celebri cari au. transformat calul normand: Young- 
Rattler și Lastham, cel dintâi, descendent a lui Darley-ara- 
bian, este șeful celor mai multe familii normande; cel de al 

  

1) Du His. Le cheval de Merlerault. 
2) A se consultă: 
GALLIER, Le cheval de demi-sang-races franqaises, 

Jdem. Le cheval anglo-normand, 
Idem. Le demi-sang-normand, 
UşURELU. O escursiune în Normandia. “ 
C-TE DE COMMINGES. Les races des chevaux de seile en France, 
G. BOXXEFONT. Elevage et dressage du cheval, 

.
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doilea, a produs cu fiicele celui dintâi, numeroşi cai foarte 
apreciaţi. E | 

Plecând din anii 1840—1860, rassa calului anglo-nor- 
mand, din cauza curcirilor raţionale, a selecţiunii, se creează 
şi-şi fixează caracterele și aptitudinile. Tot de 'atunci în- 
cepe să se formeze şi familia trăpaşilor. Armăsarul Conque- 

"vant se consideră ca cel mai ilustru șef al familiei trăpașilor. 
Armăsarii Normand, Cherbourg, The Heir of Linne, Phăelon, 
Harley, Lavater, Tigris, etc., sunt consideraţi ca cei mai buni 
trăpași. Si | SR 
"In rezumat, reproducătorii cari au contribuit la transfor- 
marea rassei normande sunt : 

14. Armăsarii de pur sânge englez şi arab ; 
9, po n. 1Ja » » » » 

3. » n île  » normand trăpași. 
Ca, şefi de familie din aceste categorii putem cită: - | 
In grupul purului sânge: Fastham, Napoleon, Syluio, 

Don (Quicholie, Royal Oak, Tipple-Cider, The Heir of Linne. 
„În grupul jumătăţi de sânge englez putem cită: Y Rattler, 
Performer, Corsair, 1clegraph, The Blach- Norfolk, Phono- 
menon, ” 

In grupul jumătate sânge normand-trăpaș putem cită: 
Conqucrant, Puschia, Normand, Cherbourg, Phăeton, Harley, 
Lavoter, 'Tigris, Niger. 

Deși Normandia, prin condiţiunile sale de sol, climă, 
hrană, etc., este nu se poate mai prielnică creșterii calului, 
cu toate acestea nu este mai puţin adevărat că sunt anume 
Jocalităţi mai bune peatru producerea calului, pe când altele 
pentru creșterea lui, așa de pildă: le Cotentin, le Bessin, le 
Pays d'Auge, le Merlerault, le Bocage, le Pays de Bray,etc., 
sunt centrele principale unde se nasc mânjii de 1/, -sânge, 
pe când în câmpiile dela Caen, Alengon, unde pământul 
este prielnic producerii furajelor, sunt centre unde se crese 
în cele mai bune condițiuni mânjii de jumătate sânge. 
* În departamentul dela A/anche, sunt aproximativ 36.000 . 
până la 40.000 iepe bătute de 600 armăsari de pur sânge 
ŞI jurnătate sânge, naţionali, aprobaţi, autorizaţi sau ad- 
mişi. : | 
, In departamentul Câlvados; sunt peste 10.000 iepe fătă- 
oare. 

In departamentul Ornului, 5.000 iepe și în departamen- 
tul Senei Inferioare, 2.500 iepe..
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- In departamentul dela Manche, centrele cele mai impor- 
tante de creştere sunt: Valognes, Cherbourg, St. L6, Avranches, 
Mortain. Im aceste centre, administraţia hergheliilor tri- 
mite cei mai de seamă armăsari. 

„ In departamentul Calvados, principalele centre de pro- 
ducțiune sunt: Bessin, Bocage, Caen, Pays d” Auge. 

In departamentul Ornului, creşterea este localizată mai 
rult în Merlerault şi câmpiile Alengon. | | 

In departamentul Senei Inferioare, nu se cresc cai anglo- 
normanzii decât numai în localitătea Bray. 

Caracterele zootehnice ale calului anglo-normand. — Ca- 
racterele zootehnice: ale calului anglo-normand variază 
întru câtva după regiunea unde s'a produs. 

Caii produşi în localitatea Merlerault, foarte aproape de 
sânge, au multă energie, supleţă, nervositate.: Sunt cai ele- 
ganți și mai apți pentru călărie. Acei produși în localităţile 
Vallee d' Auge, Bessin, au formele corporale mai ample, mai 
rotunjite, talia mai mare, făptura lor este mai mult asemă- 
nătoare făpturii cailor de tracțiune ușvară. In localitatea 
Cotentin, caii au talie mai mică. | _ 

Caracterele unui cal anglo-normanăd se pot rezumă astfel : 
talia cuprinsă între 1,55 —1,68 m., coloarea murgă-castanie 
predomină, rar coloarea roibă şi foarte rar coloarea vânătă 
sau dereșă, capul este de o lungime mijlocie, frunte largă, - 
profilul feţei drept, urechi mici, bine prinse, ochiu vioiu, 
mare, nări largi, botul subțiat, spata lungă şi oblică, piept 
descins, spinare dreaptă, bună, șale scurte, coaste arcate, 
crupă lungă şi cu o direcțiune mai mult orizontală, mem- 

„bre bune de aplomb, articulațiuni largi, tendoane uscate și 
bine deslipite, fluer gros, copite bune. In rezumat, o armo- 
nie în formele corporale, un foarte frumos contur, un mers 

„suplu, energic și elegant. - Sa 
- Străinii.cari au vizitat centrele de creștere în Norman- 
dia, -n'au avut decât cuvinte. de laudă. pentru acest cal, 
astfel: - d-nii Simonorr și MoeRDER vorbesc despre “calul 
anglo-normand în chipul următor: Caii anglo-normanzi din 
zilele noastre sunt căutaţi și apreciaţi'nu numai în Franţa, 
dar și în alte ţeri din Europa, vechile varităţi s'au contopit. 
Contele WRANGEL, OETKEN şi cea mai 'maâre parte din vizi- 
tatori sunt foarte favorabili in descrierile lor calului anglo- 
normand. | a 
* “ Anglo-normandul din'ziua de astăzi, deși un foarte bun 

- 20
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cal, cu toate acestea .nu are încă omogenitatea trebuitoare, 

de sigur că anglo-normandul de acum este mai omogen ca: 

cel din trecut, când scriă SaxsonN și când ne spuneă că sunt 
niște metiși, întro variațiune dezordonată, cu tendinţe ata- 
vice când către -rassa engleză, când către cea “normandă, 
cu toate aceste, nu se poate zice astăzi că acest cal anglo-. 
normand este uniform, este omogen. Toţi scriitorii de seamă 
din Franţa împărtășesc acest mod de a vedeă. Cea mai mare 
parte din ofițerii remontori reproșează acestui cal anglo-. 
normand de a nu fi așa de suplu, aşa de maniabil, nu ga- 
lopează așa de ușor şi așa de iute. N'are, într'un cuvânt, mo- 
delul și aptitudinea unui perfect cal de călărie. | 

In Normandia se găsesc cai pentru cavalerie, artilerie, irac- 
țiune ușoară, trăpaşi, etc. Este important să ne ocupăm cu 
cunoașterea acestor cai militărești, carosieri și trăpași. 

Calul militărese - 

Normandia, din cauza creșterii calului și a condiţiunilor 
de sol, climă, etc., produce un mare număr de cai destinați 
la cavalerie. In urma cercetărilor făcute de Gallier, rezultă - 
că din '700 de cai, ce depozitul de remontă dela Caen, cum- 
pară în fiecare an pentru armată, 300 sunt produși dintr'o 
așcendenţă 'de pur sânge, ceeace face mai mult de 40%. 

Comisiunile de remontă militare cumpără în fiecare an la 
Caen, St. L6 şi Alengon aproximativ 2.600 cai de cavalerie, 
și 2.500 cai pentru artilerie. 

„Remonta cumpără cai pentru școlile speciale, cai de 
călărie pentru ofiţeri, pentru trupă, pentru dragoni, etc. 

Condiţiunile de cumpărare pentru armată sunt urmă- 
„toarele: 

Caii pentru școlile speciale trebuie să aibă o talie mare, | 
mult. sânge, să fie voinici, forme corporale bune, distinc- 
țiune şi mersul foarte frumos. 

Caii de'călărie pentru ofiţeri, sunt anglo-normanzii cei mai 
bine făcuţi, cei mai reuşiţi. Ei au o. talie de 1.48—1.04, dupe 
arme, au o'conformaţie armonioasă sunt de coloare murgă. 
închisă. Au un gât lung și ușor, bine prins, au un grebăn 
ieşit, linii corporale frumoase, mai ales linia superioară, au 
o spată bună, o coapsă.. bine deschisă, membre puternice, 
mers frumos și energic. 

Caii de călărie pentru trupă. Chiurasieri, — sunt animale
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cari au o talie de 1.55—1.60, nici mai mici, nici mai mari. 
Ei trebuie să aibă forme frumoase, energie, vigoare, membre 
bune. Gâtul bine ieşit, grebăn prelungit, conformaţia COrpu- 
lui şi în partea superioară și în cea inferioară să fie cât mai 
regulată, cât mai bună. Mersurile acestui cal sunt suple și 
energice. Intr'un cuvânt, un cal de călărie! care are greutate 
şi putere. | 

Caii de călărie pentru dragoni, trebuie să aibă o talie cu- 
prinsă între 1.52 — 1.57. Aceeaș făptură corporală ca și a 
calului remontat pentru chiurasieri, însă de un format mai 
redus. El servă de transiție între calul chiurasierilor și calul 
uşor din Normandia. | 

Calul anglo-normand pentru artileria călăreaţă este ase- 
„_mănător calului chiurasierilor sau dragonilor, sunt insă mai 
comuni, mai limfatici. 

Calul înhămat pentru artilerie are o talie de 1.52—4 „62, 
sunt cai comuni cari au însă piept desvoltat, membre bune; 
ei pot suportă un călăreț şi să tragă în mers greutatea tu- 
nului. Acest cal trebuie să aibă viteză, putere musculară, 
soliditate, rezistenţă și să fie calm. 

Carosieri normanzi 

Normandia. este desigur patria carosierilor; carosierul nor- 
mand s'a întrebuințat în unele țeri la perfecționarea rasselor 
de tracţiune ușoară. Dacă calul Hackney este cel mai elegant 
carosier din lume, desigur că anglo-normandul nu este cu 
mult inferior lui. In câmpiile fertile ale Caenului se produc 
cei mai buni carosieri, apreciaţi în lumea întreagă. 

Carosierii anglo-normanzi sunt animale elegante, mân- 
“dre,-au un mers foarte frumos. Ei nu sunt decât armăsarii 
anglo-norimanzi refuzați de comisiunile de cumpărarea ar- 
măsarilor, castraţi și dresați la diferitele școale de dresaj. 

Carosierii se împart 'în două grupe: Marele carosier şi 
micul carosier. Și marele și micul carosier, au mai aceeuș 
făptură, diferă numai prin talie. Marii carosieri au o talie de 
peste 1.60 ; micul, carosier are o talie de 1.55—1.60. 

Toţi carosieri și mari și mici sunt buni trăpaşi, au mersul 
întins și foarte elegant. “Micul carosier r este căutat pentru 
trăsurile de iux.
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Trăpașii normanzi 

Trăpaşii normanzi provin în mare parte din caii introduși 
din Englitera și în special din trăpaşii de Norfolk, introduși 
în Normandia cam la mijlocul secolului trecut. -. 

Printre armăsarii trăpași cei mai celebri din Normandia 
trebuie să cităm pe: Congqucrant, Normand. Din Normand a 
ieșit Cherbourg un faimos trăpaş; Levater, Tigris, Phoeno- 
menon, Harley, etc.; ca iepe: La Pilolt, L'Imperieuse, L' Arra- 
gone, Herminie, Dame: de Coeur, Melanie, Esmeralda, Impt- 
tueuse, Henriette, Candelaria, Marquise anglaise, Fredoline!). 
Cea mai mare: parte din aceste iepe erau de origine engle- 
Zească, n aa 

Calul normand trăpaş a provenit din curcire, perpetuat 
prin selecţiune, îngrijit -bine; s'a putut formă, așa că Nor- 
mandia are trapaşi buni, la cari se constată -viteză, energie, 
rezistență. - : „i II N a a 

Nici la trăpași nu constatăm uniformitate în făptură, unii 
din ei sunt prea uşori, alţii du forme mai armonice, aceștia 
din urmă sunt cei mai buni, din punctul de privire al re- 

„Producţiunii. Ei au capul ușor, bine prins, gât bun, un gre- 
băn prelungit înapoi, -partea' superioară a corpului solidă, 
spată bună, piept înalt, crupă puternică, coapsă musculoasă, 
meinbre, bune de aplomb, articulaţiuni largi, picioare în ge- 
neral solide. Trăpaşul se! poate întrebuinţă 'şi la călărie şi la . 
tracţiune uşoară. Bine: selecționați -sunt reproducătorii de 
viitor,.cari vor puteă produce calul milităresc' în cele mai 
excelente condițiuni. * 3 N a 

Trăpașul normand are şi partizani . și adversari 2), ceeace 
este sigur este că trapașul bun normand e cam rar. 
„„ Cei 'mai buni armăsari trăpaşi costă aproximativ 10.000 

lei bucata. Dacă nu s'au produs până acum caii:așa de omo- 
geni este că nu sau luat toate condiţiunile, în ceeace privește 
selecționarea și creșterea lor, și apoi creşterea acestui cal nu 
este'așa:de ușoară. După! unii autori, calul trapaş anglo- 

  

1) Louis Chauchois stud-book troteur, - a : ID 1) Relativ la părerile emise de autori asupra irăpaşului angto-normaând să se con= sulte, PIERRE, raport asupra cailor normanzi; JACOULET  CHIOMEL WVIART, Contele de "COMMINGES, LE HELLO, GAsTE, le modele et les alures, NICARD, Troteurs frangais et le pur sang devant le transfurmisme. BAUME »La France chevaline«. GALLIER „Le cheval anglo-normand, D'ARBOVAL, rapport a la socists d'agriculture de'Frarice ; Gasr, Panglo= normanil ; GUILLEROT, GTEXAUS, Velevange du cheval en Normandie, etc. !
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normand ar aveă în vinele lui destul sânge englez, dupe alții 
ar mai trebui. Crescătorii nu sunt bine muriţi asupra în- 
-drumării acestui cal anglo-normand. 

In Normandia sunt curse pentru acești trăpași, precum și 
diferite societăţi sportive, cari alături cu Statul încurajează 
această creştere. 

Viteza trăpaşului anglo-normand este în mediu de 11,45% 
km. Sunt trăpaşi cari fac km și în mai puţin timp. 

iată viteza la trap a câtorva trăpaşi normanzi: . 
In anul 1884 Sans Vergogne face km . . 1',40”. 
>» 4868 Hemină: ma 11,381] 
» n 418990Jachere  . :a :- » . 11391], : 
„ a 189% 2 aa 47,40%, 
a n 1907 - n nn e + 17,836%7-4%,857. 

a “2 1910 Catina afăcutla cursele din Munich un km: 
într'un minut și 30 secunde și 2/, dintr'o secundă. 

Tot în anul 1910, Carentau, la cursele dela Berlin, a făcut. 
km 1,30” 7/3. 

S'a obţinut viteze de 11,25” şi 17, og, 
__ În Normandia se giisesc! mai multe herghelii unde se ocupă 
cu producerea trăpaşului. | 

Calul anglo-normand ca reproducător.— Rulul său. 

Deşi produs din curcire, din cauza selecţiunii, a îngrijiri- 
lor, rassa s'a putut formă şi a putut deveni o rassă âmelio- 
rătoare. prin excelență în acele regiuni unde pământul prin 
fertilitatea sa, prin agricultura sa, prin toate condiţiunile 
economice, se apropie de ale Normandiei, Armăsarul anglo= 
normand este amelioratorul prin excelență a multor rasse 
franțuzești. . . 

In provincia Poitou, calul anglo- normand a dat foarte fru- 
„moase rezultate. | 

In provincia Șaroleză, anglo- normandul a bransformat 
rassa locală. | 

In provincia Berișonă, armăsarii anglo-normanzi, mai ales 
trăpașii bine selecționați, sunt socotiți ca amelioratori prin 

excelenţă. 
In Bretania, armăsari anglo-normanzi au avut acelaş rol, 

“cu toate că aci sunt rezultate bune cu -armăsarii norfolk- 

bretoni. Ș 

În partea septentrională a Franţei, calul anglo-norman
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” joacă un rol ameliorator foarte.mare. Anglo-normandul se 
întinde din ce în ce mai mult şi ca dovadă n'avem decât sâ 
consultim statistica  armăsarilor din depozite și vom vedea 
că anglo-normandul reprezintă o cifră foarte mare. - 

Mulţi din crescători nu sunt tocmai mulțumiți de aceasta 
Și poate că au dreptate, căci oricât de mare ameliorator ar 
fi anglo-normandul, nu trebvie.introdus pretutindeni și mai 
ales acolo unde calul de povară are mai mulți sorți de is- 
bândă, unde se crește mai lesne şi unde ca marfă se desface 
în condițiuni mai avantajoase. 

Străinatatea, Olanda, Germania, Statele-Unite, Argentina, 
Japonia, etc., au introdus anglo-normanzi. 

Calul anglo-normand ca ameliorator este foarte apreciat, 
la diferitele concursuri, a luat cele dintâi recompense, 
fie ca animal de tracţiune, fie ca animal de călărie, fie ca 
animal de prăsilă !). La concursul ipic dela Paris din anul 
1909, aproape 1] din premiile distribuite au fost date ca- 
lului anglo-normand. Acest cal la vârsta de 4 ani devine 
“un escelent animal de serviciu. o 

Se poate conchide că anglo-normandul este un cal cu 
multe și mari calități, un ameliorator prin excelenţă a mai 
multor rasse şi indigene și străine, un foarte bun cal de că- 
lărie și mai ales un foarte bun carosier. : 

La noi în ţară nu s'au introdus-decât foarte puţini anglo- 
normanzi. N'ar fi rău dacă Ministerul de Agricultură ar 
introduce câţiva armăsari şi i-ar distribui în stațiunile de 
montă din Dobrogea, acolo unde se găsesc mai mult iepe 
nemţești. -S'ar îmbunătăţi mai repede acest cal nemţesc. Este 
-0 încercare care ar trebui făcută. 

3. Calul jumătate sânge din Vendeea 

In provincia Vendeea, se găseau înainte cai proprii pentru 
toate serviciile. Locuitorii din Normandia cumpără din Ven- 
deea mânji spre a-i crește pe suculentele sale pășuni. Ei, de- | 
veniți cai, erau buni și pentru trăsură și pentru călărie. | 

Originea cailur din această provincie eră identică originii 
cailor din provincia Poitevină, cai cari au format rassa mu= 
lasieră. 
"Plecând din anul 1840—1845, administraţia hergheliilor 

  

1) II. VALLEE DE LONCEY, La race anglo-normande,
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a introdus în Vendeea armăsari normanzi și englezi. Armă-— 
sarii normanzi însă erâu în număr mai mare. Ei au modi- 
ficat rassa vandeenă, așa încât astăzi din vechea rassă nu se: 
mai găsesc decât exemplare rare. In unele părţi ale Vandeei, 
vechiul cal se mai întrebuinţează la camionaj. In multe: 
părți din această provincie, creșterea calului a fost înlocuită 
cu creșterea boului, care pare mai.rentabilă și este în tot: 
cazul mai uşoară. - 

Calul care se produce astăzi in Vandeea este cunoscut sub: 
numele de jumătate sânge vandeen. Armăsarii întrebuinţaţi 
spre a produce acest cal sunt anglo-normanzii de călărie şi 
tracțiune. S'au mai introdus de curând și trăpaşii normanzi. 
Cu armăsarii de pur sânge englez, rezultatele au fost rele 
cu anglo-normanzii, rezultatele sunt mai bune. 

Caracterele zootehnice ale calului 1/» sânge vandeen sunt 
întrucâtva asemănătoare calului de jumătate sânge nor- 
mand. În făptura lui însă este mai comun. Acești cai sunt 
întrebuințaţi la tracțiune ușoară și la călărie. Calul 1], sânge 
vandeen are mai puţină omogeneitate ca jumătate sângele 
normand. El este întrebuințat. de administraţia hergheliilor' 
franţuzești ca ameliorator. Crescătorii din Vandeea sunt 
mulţumiţi de acest cal, singura doleanţă a lor este ca armăsarii 
de prăsilă să fie mai puternici și să aibă membre mai bune. 

După Contele de ComMINGES, calul vandeen are o bună 
conformaţie, un cap larg, buze cam groase, ochii vioi, gât 
bun, piept profund, copite largi, o talie de 1,58—1,60. Di- 
recţiunea genunchiului detectuoasă. In cavaleria franţu- 
zească, calul !/, sânge vandeen și mai ales anglo-vandeenul 
este foarte apreciat. Ocupaţiunea de seamă a locuitorilor din . 
Vandeeaă este fabricarea trăpașului şi a carosierului. 

In Vandeea este un mare târg de cai in localitetea Garnas. 

La acest târg sunt aduși caii din Vandeea, Loira Inferioară, - 
Charanta și Deux Sevres. 

4. Calul jumătate sânge din Poitou 

Calul indigen din Poitou nu eră autohton acestei părți a. 
Franţei, ci eră un cal introdus.. El a derivat din vechiul cal 
olandez, . adus de olandezi în timpul domniei lui Fnric a? 
IV-lea. In timpul acestei domnii se aduse de inginerul Sully, 
lucrători din Olanda cari au secat regiunile băltoase din 
Șaranta Inferioară și o parte a Loarei. Aceşti lucrători au. 

.
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“venit cu caii lor; prin urmare, vechea rassă din provincia. 

Poitou, care se găseă și în Vandeea, aveă o origine olandeză. 

: Caracterele sale zootehnice s'ar putea astfel rezumă : cal 

de talie'mare'1,60—1,62,: format ca și al olandezului, doli- 

comorf, coloare murgă, forme grele, cap lung, profil ber- 

becat, ochii mici, gât arcat, spinare lungă și. ușor convexă, 

“crupă largă, musculoasă, teșită, pântece. voluminos, coada 

rău prinsă, membre lungi, subțiri, copite largi, reflectul lo- 

calităţi, animale păroase, temperament limfatic. | 
" Această rassă din Poitou se găsea răspândită în Vendeea, 

Deuz Sevres, Șaranta, Șaranta Inferioară şi partea meri- 
dională a Loirei Inferioare. lepele se considerau ca foarte 
proprii la fabricarea catârului, care constitue și astăzi o in- 
dustrie foarte prosperă în Vandeea şi Poitou, dar mai ales în 
Poitou, din această cauză rassa Poitevină s'a mai numit și 

rassa mulasieră, catârească,.: | 
” Din vechea rassă Poitevină na mai rămas decât numai 
urme, totul sa modificat. In unele. departamente, cum de 
pildă în Șaranta Inferioară, crescătorii de mult au început 
să se ocupe cu îmbunătăţirea rassei cailor lor, împreunând 
iepele cu armăsarii normanzi cari aparțineau Statului. Sa 
mai încercat și încrucișarea cu armăsari. englezi. Incruci-. 
şările cu. armăsari jumătate sânge normand au fost bune.. 
Din această cauză rassa cailor din Poitou este foarte mult 
asemănătoare cu rassa cailor normanzi. S'au mai introdus 
în Poitou şi rassa anglo-arabă; rezultatele nu sunt tocmai 
așa de rele. Un bun crescător din Șaranta, d-l Pingnon, vinde 
mai în fiecare an Statului francez armăsari de jumătate 
sânge anglo-arab-poitevin. In Șaranta Inferioară sa format 
un tip de cal de Jo sânge, numit de Sf. Gervais, care este 
un foarte bun carosief. -.. - | | 

In departamentul Poitou se ocupă mai mult cu produ- 
cerea calului mai masiv şi cu a catârilor. Centrul de pro- 
ducerea catârilor este departamentul Deuz Sevres, regiunile 
Niort şi St. Maizent. Preţul acestor catâri se socotește dela 
1.600—1.700 lei. Preţul unui asin învățat să bată iepele, 
se ridică până la 6.000 lei. Americanii cumpără asemenea 
animale. . Se 

- Din punctul de privire al caracterelor corporale, caii din 
Poitou sunt în parte asemănători cailor jumătate sânge din 
Vandeea. E
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c) Caii de povară din Franţa 

In Franţa se găsesc mai multe rasse bine diferenţiate una. 
de alta şi tot atât de importante ca rassele de povară din 
Englitera. Toate aceste rasse de povară sunt autohtone Fran- 
ţei şi unele din ele au o foarte mare vechime. 

Rassele franțuzești de povară sunt astăzi îmbunătăţite și: 
bine adaptate destinaţiunii lor. Imbunătăţirea s'a făcut mai: . 
mult prin selecțiune. | 

Principalele rasse de povară le găsim în vechile provincii 
„Buloneză, Perșeroni, Bretonă,. In aceste provincii s'au format. 

"_tăpuri. i a 
“Să ne ocupăm cu descrierea lor. 

ne 

„ Rassa buloneză fiind una din cele mai importante râsse- 
de povară, este bine să-i cunoaştem în detaliu caracterele- 
sale zootehnice. Vechiul ținut » Boulonnais:.. eră mărginit la. 
“Nord cu comitatul Guines, VArdresis şi Calaisis, la est prin 
-provincia D'Artois, la sud de Ponthieu şi la est .de ocean. 
E! cuprindeă Bulonia, Itaples şi Ambleteuse. Eră: cuprins- 
între Piquardia-de-Jos și formă până în anul 1790, un mie 
guvernământ. În el se cuprinde astăzi cea mai mare parte- 
din arondismentele Buloniei. <dfi-această parte a Franţei sa 
format puternica rassă de cai, care poartă numele de rassă. 
buloneză. Bulonia se imparte în 2: Bulonia-de- Sus, al cărui. 
sol este în întregime cultivat, și Bulonia-de-Jos, cu pământul 
"mai accidentat și mai bogat în pășuni și produse agricole.. 
Bulonia-de- Sus este despărțită de Bulonia-de-Jos prin co- 
line. | Sa 
"Rassa buloneză o găsim răspândită în - regiunea nordului. 

in departamentele Pas de Calais, de la Somme, du Nord și. 
Sena inferioară. Centrul său de producţiune este departa=- 
mentul Pas de Calais şi mai ales -în imprejurimile orașului 
Boulogne sur mer. În aceste departamente se găseă înainte. 
rassa Piguardă, care nu eră altceva decât rassa buloneză de-- 
generată. In departamentul Nordului, ca și în părțile limi- 
trofe frontierii Belgiei, se creșteă calul flamand cu caracte=- 

“rele sale bine cunoscute. a a
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Originea calului bulonez 

ViseuR 1), într'o monografie foarte documentată, ne face 

cunoscut istoricul calului bulonez în chipul următor: În - 

vechea provincie Morinie, care a devenit mai târziu provin- 

cia buloneză, se găseă de mult o rassă de cai. Originea ei 

este foarte discutată. SANsoN 2) o derivă din rassa Britanică, 

vassă care s'a întins în vechea Britanie, Flandra occidentală, 

Belgia, Pas de Calais, Somme și Sena inferioară. Un alt 

autor, CHARLES, care s'a ocupat în special cu rassa buloneză, 

adoptă părerea lui SANsox. După VISEUR, originea acestor 

cai mar fi cea indicată de SANSON, ci această rassă ar avei 

o origine orientală, arabă. Iată cum se exprimă VIsEUR re- 
feritor la acest punct „Caii noștri bulonezi, așa de solizi, așa 
de supli și de întreprizi, au ca strămoși caii cavaleriei ro- 
mane, descendenţi direcţi sau colaterali ai acelor glorioși 
călăreţi arabi . . .«. Mai departe, Viseu ne mai face cunos- 
-cut că, după dislocarea imperiului roman, când Galia deveni 

imperiul occidentului, ea suferi o nouă invaziune, aceea a 

hordelor lui Atila, horde cari aduse cai sciți, mongoli, .tu- 

'ranieni și cari de asemenea au avut o influenţă asupra ca- 
lujui din Boulonia. Calul oriental introdus în vechea Morinie, 

supus unor condițiuni. de mediu. variabile, sa modificat în 
“seria generaţiunilor și a devenit calul bulonez din ziua de 
astăzi. SANsoN, discutând părerile lui Viseun privitoare la 
„originea orientală a calului bulonez, caută să dovedească că 
„armatele romane, cavaleria lui Cezar, nu eră' compusă din 
cai orientali, cum crede Vrseun. Săpăturile și studiile făcute 
de profesorul Ham, la îmbucătura Lianei în canalul Mânecii, 
-au dat peste oase și cranii de cal. Aceste oseminte examinate 
-de profesorul SANsoN le-au găsit asemănătoare cu ale bu- 
lonezului actual. Din aceste studii reiese că în timpul.ro- 
manilor există deja în localitatea unde se găsește astăzi ora- 
-şul Boulogne sur mer, cai a căror corpolenţă:eră asemănă- 
toare bulonezului din ziua de astăzi. Prin urmare, nu -sunt 
“micii cai orientali ai -cavaleriei lui: Cezar, cari cu: timpul. 
“sau transformat în actualii cai bulonezi, așa cum pretinde 
“VIsEuR. Din epoca cvaternară tipul natural căruia aparţine 

  

- VISEOR. Le cheval Boulonnais. 
) SAxsox. Sur Porigine des chevaux boulonnais.



  

        

Fi
g,
 

44
. 

— 
Aţ
il
a 

că
la

pe
, 

Du
pă

 
Vi
se
uș
, 

»L
e 

ch
ev
al
 
bp
ul
on
pa
is
e,
 

»I
ar

bă
 

nu
 
ma
i 

cr
eş
te
 

pe
 
un

de
 

ca
lu
] 

me
u 

a 
că

lc
at

e.



345 

  

calul bulonez, există în această regiune. Orice discuţiune ar 
fi ca origine, n'are din punctul de privire practic aşa. de 
mare importanţă. Rassa buloneză astăzi este bine constituită. 
și prezintă caractere și aptitudini cât se poate de bune. 

Curacterele zootehnice ale rassei buloneze 

Rassa a luat numele de buloneză cam din mijlocul seco=. 
lului al XVII-lea. Ea a format mai multe varietăţi, cunoscute. 
în vremuri sub denumirile de Flamanda, Piquarda, Bour-- 
bour, Cauchoise, etc. Nu ne vom ocupă decât numai cu des- 
crierea caracterelor zootehnice ale marelui și micului cal. 
bulonez, amândoi foarte asemănători în făptura lor corpo=— 
rală, diferiți numai prin talie. Din aceste 2 tipuri, micul bu- 
lonez se consideră ca tipul natural. 

„Aceste 2 varietăţi, având caractere asemănătoare, să le: 
studiem. | 

Rassa buloneză are o făptură brevimorfă, largă, îndesată. 
in toate regiunile sale corporale. Rassă foarte desvoltată mai. 

- ales în cantoanele Boulogne sur mer, Desures, Samer şi o 
parte din Montreuil, mai puţin desvoltată în cantoanele: 
Calais, Guines, Ardres, St. Omer, ete. De regulă calul bu- 
lonez este mai puțin masiv în locurile unde pășunile sunt. 
mai sărace. 

Armăsarul este mai desvoltat, mai gros ca iapa nu numai. 
din cauza diferenţei sexuale, dar și din faptul că este mai 

- bine hrănit, Talia sa este de :1 m. 60—1 m. '70,. mai mică 
la iapă, capul, raportat la făptura. corporală, nu este mare, 
este însă puternic, fălcile masive, profilul in general drept, 
„ochii cam mici, acoperiți de pleoape cam groase, gura mică,. 
nările bine deschise, aripile nasului mobile, moţ păros, 
coama de lungime variabilă, stufoasă, gât scurt, gros, cu o 
parte superioară convexă, grebăn pierdut sub mesele -muș- 
culare, spată bine ieșită, braţ și antebraţ foarte musculoase, 

„fluer scurt și cam oblic înainte, făcând animalul campat - 
dinainte, cavitatea toracică mare în toate diametrele. Pe- 
“rimetrul pieptului raportat la talie este foarte mare, spinare: 
dreaptă, uneori ușor concavă, şale scurte, largi, crupa foarte 
desvoltată, musculoasă, dublă, oblică, coadă prinsă jos, coate: 
uscate, largi şi groase, articulaţiuni bune, tendoane depăr- 
tate și netezi, păr abundent la glesnă, unghia bună, talpa 

“scobită. Vânătul, cu toate:nuanţele predomină, negrul şi
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murgul sunt colori rare. Caii bulonezi, cu colorile mai în- 
chise, sunt proveniţi din amestecul cu calul belg. Calul bu- 
lonez are pielea, fină cu numeroase arborizaţiuni, un păr 
mărunt. Acest cal, cu toată masivitatea corpului său are un 
mers ușor, suplu, adesea trotează. In această rassă totul este 
armonizat : cap, talie,. greutate, forţă, rapiditate,. etc. 
“Marele bulonez se -mai cunoaște și sub denumirea de 

Bourbourg, dupe numele cantonului; il găsim mai. mult în 
departamentul Nordului și aproape, de frontiera belgă. Se 
crede că marele bulonez ar proveni din asociaţia cu rassele 
flamandă, şi belgă. Se deosibește de bulonezul propriu zis 
prin câteva particularități. Cea mai principală deosebire este 
talia, care: poate să ajungă până la 1,72. El are un cap mai 
comun, mai lung, o frunte mai puţin largă, profil mai puțin 
drept, arătând influenţa rassei flamande. Gâtul este scurt, 
fălcile de asemenea, pieptul profund, membre groase, tem- 
perament limfatic, are o greutate corporală de 850-—900 kgr. 
Mersul la pas este cel : obişnuit. Deși mai masiv ca bulone- 
zul propriu zis, este însă mult mai puţin armonic, mult mai 
puţin frumos. Dupe. HuzARD, rassa buloneză este una din 
cele mai excelente rasse de povară. GROGNIER, MAGNE,; VALON, 
o apr eciază ca cea mai renumită rassă de povară. ; 

 Imbumătățirea rassei vuloneze. 

Administraţia hergheliilor din Franţa a căutat de mult 
timp să transforme această frumoasă rassă. de povară, din - 
fericire consiliul general al departamentului Pas de Calais, 
S'a. opus cu cea mai mare inverșunare la această modificare 
„a calului bulonez. Rassa buloneză n'are nevoie să fie trans- 
formată, ea este foarte bine adaptată condițiunilor de 
„mediu. Selecţiunea și hrana sunt factorii cei mai importanți 
-ai îmbunătăţirii acestei rasse; 

In scopul îmbunătățirii rassei buloneze prin selecţiune, s'a 
înființat, o societate şi un Stud-Book, în anul 1886. Societa- 
-tea și Stud-Bookul bulonez are de scop de a înscrie numai 
“animalele ce aparţin rassei buloneze. Ea şi-a propus dea 
«pune capăt, fraudelor: practicate în Franța şi străinătate și 
-cari consistă a trece drept bulonezi caii ce nu fac parte din 
această rassă. 

Sindicatul ipic bulonez s'a inființat. în anul 1902, el are 
„sediu la Boulogne sur Mer şi se ocupă nu numai în depar-
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tamentul Pas de Calais, dar şi în toată regiunea Nordului. 
Scopul său este de a uniformiză creşterea calului, adică dea 
o face dupe aceleaşi norme. Intervenirea acestui sindicat a 
determinat uniformizarea rassei și a făcut-o să fie mai cu- 
noscută astăzi. Perfecționarea rassei buloneze, depinzând de 
modul de creştere este important să știm cum se crește în 
diferitele centre de producţiune. Aceste centre sunt: Calaisis, 
“Boulogne, St. Omer, Montreuil, St. Pol, Vimeu. 

In Calaisis, pe pășunile sale suculente,.se cresc mâniii 
cumpăraţi în partea de jos a bulonezului. Aci supuși unei 

- alimentaţiuni intensive, capătă un volum mai “mare. În 
arondismentul Montreuil se nasc şi cresc mânijii, pe când în 
St. Omer şi St. Pol mai mult se cresc. Localitatea Vimeu 
are specialitatea creșterii mânjilor.de elită, cumpăraţi din 
crescătoriile buloneze. Procedeul de. creştere variază dupe 
ţinuturi. In Bulogne, se îngrijesc şi se selecţionează mai bine 
“iepele. Deși aceste iepe sunt întrebuințate la muncile agri- 
cole, totuş sunt lăsate în repaus în timpul iernei, Crescătorii 
mici produc mânijii, crescătorii mari îi cresc, munca ește 
divizată. Mânjii şi mânzele pasc pe locuri suculente; la 18 
luni mânzele sunt vândute la diferitele târguri, mai ales la 
târgurile din Pruges, Desvres, Marquise. Ele, la 2 1]a ani 
sunt puse la muncă şi la 3 ani la prăsilă, 

In localitatea Vimeu, mânjii sunt cumpăraţi la 3—6 luni, 
ei sunt lăsaţi la pășune până la 1 ja an. La această vârstă 
sunt vânduți. Armăsarii se vând dela 2—3 ani, cu preţul 
de 3—'7.000 lei. In departamentul Sommei, s'a înființat. ca 

şi în departamentul Nordului 6 societate de îmbunătăţirea 
calului de povară, cu sediul în localitatea Pimeu. i 

In departamentele Qise şi Aisne, se practică puţin creș- 

terea acestui cal. Se poate, prin urmare, astfel rezumă creş- 

terea calului bulonez. Mânjii sunt cumpăraţi din centrele . 

de producţiune și sunt crescuţi în alte părți. 

- Grajdurile cele mai celebre sunt: al d-lor Herlincourt la 

flerpigny, Pas de Calais. Wazieres, Vasset, Somme, etc. 

Un oarecare număr de mânji bulonezi sunt crescuţi în Nor- 

mandia. Caii bulonezi sunt introduși în Beauce, unde sunt 

-supuși acelorași condițiuni de creştere ca perșeronul, ei se 

- numesc perșizați. | 
Calul bulonez se plăteşte la vârsta adultă dela 1.000—1.700 

lei. Armăsarii 5.000, 6.000, 7.000 şi chiar 10.000 lei. 

“Rassa buloneză este «considerată ca o rassă amelioratoare
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a altor rasse de povară. Este o rassă susceptibilă dea se 

aclimată şi în localitățile calde, precum şi cele reci, uscate 

sau umede. Rassa a fost apreciată și introdusă şi în alte 

ţeri. In Rusia, sa introdus bulonezul -și s'a curcit cu.bi- 

tiugul spre a-l amelioră. Rezultatele insă. nu sunt tocmai 

bune. Austria l-a introdus, Germania de asemenea. S'a in- 

trodus și la noi, America l-a introdus foarte mult. In anul 

1906, dupe concursul general dela Paris, Americanul Marc 

Laughina a cumpărat mai mult de 100 animale. Streinii, 

- mai ales americanii, preferă colorile închise. 
In rezumat, rassa buloneză constitue una din cele mai, 

bune rasse franțuzești de povară, fixă în caracterele: sale, 

pură mai ales în urma înființării Stud-Bookului. 

Rassa Perşeronă 

Dacă buloneza este o foarte bună 'rassă, de -povară în 

Franţa, Perșerona nu este mai inferioară. Ea este o rassă 

veche, autohtonă solului Franţei și tot atât de bine adaptată 
serviciului de tracțiune, cu deosebire că în perşeronă găsim 
tipul perşeron mic, sau postaș, care a jucat și încă mai joacă 

un rol foarte important. | a 
Se numeşte rassă perșeronă după vechea provincie Perche. 

Astăzi se consideră ca perșeroni caii cari se cresc în depar- 

“taimentele: FEure, Eure et Loire, Sarthe, dela Mayenne, de 
POrne, Loire et Cher, Seine, Oise. Localitatea care altă 
dată purta numele de Perșa eră formată din diferite frac- 
țiuni ale departamentelor: fure, la Sud; Bure et Loire la 
Vest; Loire et Cher la Nord; Orne la Sud-Est. Această pro- 
vincie aveă următoarele limite: la Noră şi la, Vest, Norman- 
dia; la Sud, Maine şi la Est o parte din Orleannais şi Beauce. 
Regiunea specială care a dat numele său rassei în chestiune . 
cuprinde o serie de coline, puţin ridicate, fertile, din aron- 
dismentele Nogent le Retrou, Châteaudun, Mortagne, St. 
Calais, Vendâme. E 

Originea calului perșeron 

Ca și a bulonezului, originea perşeronului a fost foarte 
mult discutată. Să rezumăm câteva păreri. SANsoN ne face: 
cunoscut că rassa calului perșeron este foarte veche, că ea 
există de un timp imemorial în bazinul Senei, și pentrucă 
Sena se numei înainte Seguanius,. numire latină, acest
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autor dă rassei în chestiune numirea de » Rassă Sequaneză:. 
SANSON îşi bazează părerea. sa pe faptul că sa găsit de 
„Boucher de Pârthe, în anul 1868, printre sfărâmăturile faunei 
cvaternare din terenurile nisipoase dela Grenelle, un craniu- 
de cal. SANsoN, examinând acest craniu, a constatat că se 
aseamănă foarte mult cu craniul perşeronului actual, de aci 

„a conchis că rassa perșeronă este foarte veche, una din cele 
mai vechi rasse ale Franţei. | 
„Nu toţi zootehniștii francezi împărtășesc acest .mod dea 
vedeă. Un distins ipolog, E. Gavor, în lucrarea sa Connais- 
sance gencrale du cheval, ne comunică că rassa calului per- 
șeron nu are o origine așa de veche, ba chiar ea este foarte 
de curând formată. Rassa, după părerea. lui GAyor, sar fi 
„format cam la începutul secolului trecut. Inainte de această 
epocă locuitorii provinciei se ocupau mai mult cu creşterea 
boului. lată cum se exprimă Gavor privitor la această 
chestiune: 

„Rassa perșeronă este cea mai recentă rassă de povară 
din Franţa. Ea este produsă de o necesitate.... poşte, di- 
ligenţe. Nu este un produs spontan al solului şi al clima- 
tului, ci o creaţiune isvorită din necesitate.... Nu esteo: 
rassă pură, căci nu are nici vechimea, nici omogeneitatea şi 
nici constanță rasselor pure. | 

„La începutul secolului trecut, Perșa avea o populaţie 
restrânsă de cai. Rassa perşeronă s'a format din curcirea 
raselor buloneză și bretonă. 

MAGNE împărtășește acelaș mod de vedere ca și GAYoT, el 
ne spune că buni cai perşeroni nu sunt produșii naturali ai 
solului, ca bretonii şi normanzii, ci sunt rezultatul muncii 
omului. Ei sunt produși prin acţiunea combinată a omului 
cu factorii naturali, hrană, etc. SANsoN susține că acţiunea 
omului, ca șia factorilor naturali, a putut să aducă oarecari: 
modificări în caracterele zootehnice ale calului . perșeron, 
însă nu-i pot alteră originea sa, care este foarte veche. In 
rassa perșeronă, dupe unii zootehniști, au mai intervenit și 
alte rasse ca normandă, poatvină, 1/» sânge englez, etc. 

In provincia Perşa s'au mai introdus în anul 1830, -doi 
armăsari arabi, cari au infuzat rassei perșerone -și sânge, 
oriental. Din această cauză, rassa perșeronă are o oarecare 
distincțiune, care se constată mai ales la micul perşeron. 
Noi credem, mai ales în urma cercetărilor făcute de BouLe, 
că rassa perșeronă este o veche rassă a Franţei.
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Caracterele zootehnice ale rassei perșerone 

In grupul perşeronului putem face două diviziuni: ma- 
vele perşeron și micul perșeron. La această diviziune mai 
putem ădăugă şi tipul Nivernez, care îl găsim în departa= 
mentul dela Nicvre. Ma | 

Marele perșeron. — Caracterele zootehnice ale marelui: 
perșeron se pot astfel rezumă: Animale de talie mare, for- 
mele corporale îndesate, largi, făptura brevimorifă, corp ma- 
siv, greu, membrele sunt mai fine, mai delicate ca la bulo- 
nez. Talia 1,60 în mediu, coloarea vânătă ca și a bulonezului. 

  

  
  

  

Fig. 47. — Rassa Perșeronă, marea varietate. 

Cap lung, foarte osos, profilul capului câte odată convex, 
urechi lungi depărtate, fălci groase și pline, gâtul de ordinar 
bine făcut, scurt, drept, grebăn jos, spinare și -șale lungi, 
crupă oblică, largă, musculoasă, dublă, șolduri. puternice și 

„ridicate, spete groase, scurte, membre lungi, puţin muscu- 
loase, articulaţiuni pline, tendoane cam subțiri, chișiţe lungi, 
copită largă, plină, 'călcâile. joase. Această descriere făcută 
de VALON, de sigur că nu corespunde cu realitatea, sau nu 
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corespunde cu caracterele zootehnice ale perşeronului : din 
ziua de astăzi, căci, după cum susține foarte bine MAGNE, 
VALON n'a descris caracterele adevăratului cal perșeron, ci a 
calului perșizat, care cal nu este de origine perșeronă, 

Perşeronul actual se remarcă prin frumuseţea conforma- 
țiunii sale, prin vigoarea, energia și eleganța lui. Concursul 
ipic dela Vincennes a dovedit că actualul cal perșeron este 
în cele mai bune condițiuni de soliditate şi că făptura sa 
corporală, ca animal de muncă, nu lasă nimic de dorit. apa 
Paquerette din 1900, care a fost declarată la concursul citat 

„mai sus, campioana rasselor de povară, pentru sexul femel, 
eră o ideală perşeronă. N , | 

Perșeronul mare din ziua de astăzi are genunchiul, cotul 
şi în general toate articulațiunile în cele mai bune condi- 
țiuni de soliditate, ele sunt groase, largi, uscate. Pasul este 
mersul obișnuit al acestui cal. El poate trage greutăți mari. 
Este un rival de temut al calului bulonez. , 

Micul perșeron. — Acesta, desigur constitue tipul rassei 
perşerone, după cum bulonezul propriu zis constitue tipul - 
rassei buloneze. 

Micul perşeron are o înfățișare asemănătoare calului bre- 
ton, după cum marele breton se aseamănă mai mult cu bu- 
lonezul. Acest mic perşeron se mai numește și perşeronul 
postaș, din cauza întrebuinţării care a avut-o. Este calul cel 
.mai bine făcut pentru poște, este calul ce se întrebuințează 
la omnibuze, tracţiune mai ușoară. El merge la trap. 

Caracterele zootehnice ale micului perșeron sunt: Talia 
1,52—1,60, cu o medie de 1,55. Formele. sale corporale - 
sunt foarte armonice și foarte elegante.: Capul scurt, nobil, 
adesea cârn, fruntea largă, ochi vioi, de regulă mici, urechi 
mici, gâtul este scurt, nici prea gros nici prea cărnos, coamă 
frumoasă. Grebăn mai înalt ca la perșeronul mare, 'bine 
ieşit, spete puternice, musculoase, mai mult drepte, spinare 
și șale scurte, largi, robuste, crupă musculoasă, rotunjită, 
largă, dublă și oblică, şolduri rotunjite, coada prinsă jos, 
corpul de o formă cilindrică, coaste arcate. Membre scurte, 
musculoase, bune, solide, .tendoane puternice, chișiţe scurte, 
articulaţiuni netezi și foarte largi, . copite solide. Coloarea 
-vânătă predomină.: Din punctul de privire al mersului, este - 
calul cu mersuri ușoare, făcând serviciul la.-trap. Din neno- 

-vocire acest cal devine din ce în ce mai rar, căci. americanii 
cereau și plăteau cu preţuri destul de mari, cei mai:masivi 

24
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cai ; prin urinare, în -Perșa, acest perşeron de talie mai mică 
a 'Gevenit mai rar, căci a cedat locul marelui perşeron care 
eră mai căutat. Astăzi se produc perşeroni. de colori dife- 
rite, murgi, roibi, negri, căci streinii. apreciază mai mult 
aceste colori. 

  

        
- Fig. 48. — Rassa Perşeronă, mica: varietate, ! 

Creșterea și. perfecţionarea, calului perşeron | 

Pentru buna îndrumare a creșterii perșeronului și pentru 
perfecţionarea rassei s'a înființat un Stud-Book perșeron, al 
cărui prim volum a apărut în anul 1883. S'a mai înființat 
de asemenea și o societate de creștere. Locuitorii din Perșa 
Sau convins acum că singură selecțiunea poate da rassei 
perşerone omogeneitatea sa, omogeneitate pierdută prin fap- 
tul a o mulțime de încrucișări, când cu rassa buloneză, 
când cu flamandă, când cu black-horsul englezesc. Aceste 
diferite încrucișări au fost determinate: “de: cumpără- 

oa a aaa de gli a impins pe crescatorii din - er$a, sd prod | ari, apreciaţi de ame- 
ricani, răi insă ca muncă și cu diferite cusururi la vârsta
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de 4 ani. Majoritatea crescătorilor erau călăuziţi de princi- 
piul că debușeul face producţiunea, principiu de altfel bun 
ca chestiune de câştig, nu însă prea folositor creșterii în 
mod general, pentrucă din această cauză rassa perşeronă 
şi-a, stricat. omogeneitătea,. sa, și apoi debușeul astăzi în 
America, numai este ca mai înainte. Rolul societăţii ipice și 
înființarea Stud-Boolkului au fost de a menţine pentru cres- 
cătoriile și nevoile Franţei un oarecare număr de perșeroni 
puri. Dacă toată lumea sar fi luat dupe principiul a face 
cai pentru americani, pare -că americanii au să cumpere 

„ Vecinic cai de povară din Franța, desigur că raşsa calului 
perşeron ar fi fost pierdută. Americanii au cumpărat perșe= - 
roni până și-au format rasse de povară în America, și din 
momentul ce le-au 'format, ei încep să facă concurență Eu- : 
ropei, aşa cum fac și cu lânurile merinos. - ă 

Cueşterea perșeronului prezintă oarecari detalii particu- 
lare, cari trebuiesc cunoscute. Mânjii se riasc în „apropiere 
de Nogent le Retrou, Morlagne, St. Calais, Belesmes, Mon- 
doubleauz. În urmă sunt cumpăraţi de agricultorii și cres-, 
cătorii din câmpia Chartres. Natura pământului, asolamen- 
tele urmate, practica agricolă, sunt în această parte foarte 
favorabile creşterii mânjilor. La vârsta de 18 luni, ei sunt 
întrebuinjaţi la munci ușoare. Intinderea livezilor artifi- - 
ciale, ovăzul cultivat pe o scară mare, dau putinţa. unei 
hrăniri foarte intensive. Obișnuiţi la o muncă progresivă şi 
regulată, .hrăniţi copios, mânjii se desvoltă în cele mai bune 
condițiuni. Ei mănâncă zilnic 4—5 kgr. ovăz. Această can= 
titate creşte și ajunge până la 9 kgr, în: raport cu desvolta=- 
rea animalului. Perșeronii cumpăraţi sunt vânduți în urmă 
diferitelor societăţi particulare. o | | 
„Modul cum se.creşte perșeronul face ca acest cal să aibă, 
vigoare, rezistență și să fie aşa de apreciat. Sunt în Perșa - 
mai multe familii de crescători cari din tată în fiu se ocupă 
cu această meserie, de exemplu familiile : Periot, Fardouet, 
Aveline, Chouanard, Tacheau, Despres, etc., cari au ceâ mai 
pură rassă perșeronă. In Perşa se cresc și alte rasse de cai, 
cari din cauza sistemului de creștere au mai aceleași apti- 
tudini ca și perșeronii. Aceste rasse se numesc Perșizate, 
Unii cai din Bulonia, din Piquardia, din Bretania, din Poi- 
tou, etc., în stare tânără se cresc în Perșa. Ei având mai 
aceeaș.coloare ca perșeronii se pot uneori confundă cu ei, 
Caii din Piquardia, Poitou și Bulonia se vând drept: perşe= 
roni de talie mare, cei bretoni ca perşeroni de talie mică. 

,
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- Rolul ameliorator al rassei perșerone : 

-- Perşeronul, îmbunătăţit prin selecţiune și hrană, constitue 
una din bunele rasse franțuzești pentru povară și ca atare 
se poate intrebuință în unele părți ale Franţei la îmbunătă- 
țirea rasselor greoaie. 

Perşeronul a fost foarte apreciat de streini. EI s'a intro- 
dus în Germania, Rusia, Austria, România. La noi, d-l Can- 
tacuzino- Pașcani a introdus micul perșeron la moșia sa dela 
Salcia şi îimpreunându-l cu iepele moldovenești a obținut 

„rezultate foarte bune. 
„ America a introdus un mare număr de perşeroni. Ea in-- 
troduce această rassă din anul 1851. In acest an, un ame- 
rican James Pullington, venind în Franţa: să cumpere me- 
rinos Rambouillet, avu ideea să cumpere și armăsarul per- 
șeron Old- Napoleon. Armăsarul fu dus în America. Produșii 
săi fură foarte apreciaţi. Dela 1851—1862, se mai cumpără 
numai câţiva perșeroni. Plecând din anul 1870, se făcură 
cumpărări mai importante de perşeroni. In anul: 1872, se 
cumpără și 'iepe. Cel mai mare cumpărător american fu 
Dunham. Dela acesta se aprovizionă crescătorii din Statele: 
Indiana, Jowa, Ohio, Bentuki, etc. -Dela 18172 se importă 

. mereu. In anii 1900, 1901, 1902, se exportă pe fiecare an 
câte 600—'700 armăsari. Până în anul 1880, armăsarii cari 
făceau monta în Perșa erau de coloare vânătăi; ; plecând dela 
această dată, după dorința americanilor, sau căutat prin 
diferite moduri, curcire mai ales, să se obțină animale de 
coloare închisă. Astăzi s'a revenit la vechea coloare. Cum- 
părarea cailor perșeroni este foarte bine organizată în Ame- 
rica. Există un Stud-Book perşeron american care corespunde 

„cu Stud-Bookul perșeron francez. O societate cu numele de 
» American percheron horse breders association«, servă de in- 
termediar între aceste două ţeri. 

După cum vedem, perşeronul este o rassă destul de apre- 
ciată. Armăsarii se plătesc mai cu aceleași preţuri ca şi ar- 
măsarii de rassă buloneză. 

NCalul Nivernez 

In: provincia Niverneză s'a format un . tip de cal care prin 
fapta lui. se aseamănă .cu perșeronul. Este bine să ne ocu- 
păm cu: descrierea acestui cal.
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“Importanţa cailor de povară din provincia Niverneză este, 
de dată recentă. Vechii cai erau 'defectuoși și.nu aveau nici 
o importanță. Provincia Niverneză aveă la începutul seco-: 
lului al XIX-lea, ca rassă indigenă, caii mici din localitatea. 
Morvan. În anul 1830, sau introdus câţiva perșeroni de co- 
loare vânătă rotată. Produsul acestora eră mai mare de talie. 
Către anul 1873, sub energica impulsiune a societăţii de 
agricultură din Niăvre, s'a inceput adevărata îmbunătăţire 
a calului nivernez. 

„Actualul tip nu a început să se formeze decât atunci când 
pământul s'a îmbunătăţit, pășunele au devenit mai hrăni- 
toare. S'au cumpărat din Perche şi Boulonnais armăsari de 

„_prăsilă, dându-se mai multă preferință armăsarilor perșe-: 
Xoni, din cauză că erau mai proporţionaţi și mai ales că aveau. 
un mers mai iute. Cum acestor armăsari se dădeau toate: 
iepele, președintele societăţii de agricultură din Nidvre de-. 
cise ca, iepele să fie selecționate, nu numai din punctul de 
privire al făpturii corporale, dar și din acel al colorii. Se 
recomandă coloarea neagră pentrucă cumpărătorii preferau 
mai mult această coloare. O comisiune însărcinată de S0-: 
cietate se ocupă cu selecţionarea iepelor și cumpărarea ar- 
„măsarilor de colori închise, mai mult negre. Societatea de 
agricultură înființă concursuri, premii, etc. In anul 1885, 
societatea lasă iniţiativei particulare grija de a-și -procură: 
armăsarii trebuitori. Ea încurajă numai prin expozițiuni ȘI 
concursuri pe cei cari aveau cai buni. 'Tot în scopul îmbu- 
nătăţirii rassei, se inființă în anul1881 Stud-Bookul calului 

„mnivernez, unde nu se înscriă decât numai armăsarii, iiepele 
şi produșii lor premiaţi la diferite concursuri... . . 

- In anul 1900, societatea de agricultură numeşte. din sânul 
ei o comisiune care să examineze toate animalele din. depar-, 
“tamentul Nicvre şi să le înscrie în Stud-Book dacă au,con-, 
formaţia corpului cerută. Astăzi, caii înscrişi în Stud-Book, 
sunt trecuţi deadreptul în Stud-Bookul calului de povară, din, 
Franţa,.secţiunea niverneză. oct, 

Caractere zootehnice, Caracterele zootehnice ale calului. 
_nivernez,-se pot astfel rezumă : cal cu o talie de.1;m.: 65 —, 
1.m. 75, mare, greoi, cu o greutate corporală de 800—900, 

„kgr: la vârsta de 3 ani, coloarea. neagră, cap de grosime. 
mijlocie, frunte largă, ochi vioi, urechi de lungime mijlocie,, 
bine așezate, gât gros, drept, coamă abundentă, spinare şi. 

" şale scurte, crupă groasă, musculoasă, dublă, oblică, șolduri; 

N 2



326 * 

depărtate, piept larg, cap al pieptului desvoltat. Calul ni- 
vernez are membrele puternice, muşchii pronunţaţi, coate: 

largi, aplomburi regulate, cal vioiu,. energic. Se caută și se 

cere dela calul nivernez multă putere în articulaţiuni. 

  

        
Fig. 49. — Rassâ Niverneză. * 

“ Calul nivernez este rustic, cu un temperament calm, docil, 
mersul său normal este pasul, poate merge şi la trap când 
nu este pus la o așa mare povară. Cu asemenea caractere și 
aptitudini, calul-nivernez şi-a creiat un renume și armă- 
sarii se plătesc până la 10.000 lei bucata. ManceL VACHER,; 
crescător, susține că rassa -niverneză are un - debuşeu nu 
numai în Franța dar și în străinătate. | 

Calul nivernez nu poate constitui o rassă cum: este bu- 
loneză sau perşeronă, pentrucă este de foarte scurt timp creat. 

„ Gondiţiunile de creştere, în departamentul dela Nicvre, sunt 
mai aceleași ca și în departamentele unde se cresc bulonezii 
şi perșeronii. „In departamentul - dela. Ni&vre, sunt locuitori 
cari se ocupă cu producerea mânjilor și sunt alţi cari cum- 
pară acești mânji şi cari se ocupă cu creșterea lor până la 
3—3 1/3 ani, pe urmă îi vând: .. ai e 

N
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Tipul . nivernez. are o mai puţină importanță ca  rassele 
buloneză și perșeronă. es 

e 

Rassa Bretonă 

Bretania este geografic compusă din departamentele Loire 
Inferieure, Ile et Vilaine, Moibiham, Cotes du Nord, Finis- 
tere. Din punctul de privire ipic, departamentele Cătes du 
Nord şi Finistere.sunt cele imai importante. Sa 

Calul din Bretania are un istoric descris foarte bine de d. 
H. Gasr 1), crescător şi vice-președintele societăţii curselor și 
al societăţii ipice din Corbey.:Vom căută să-l rezumăm.! 
- In evul mediu, Bretania aveă două tipuri de cai:. Tipul 
Roussin, un cal buestraș, bun de mers, foarte rustic şi Tipul 
Sommier, sau calul de povari, sau mai bine zis calul de 
samar. 

Tipul Roussin, eră un cal sobru, infatigabil, Și considerat 
ca un bun cal de răsboi. EI este socotit ca strămoșul calului 
de sânge din Bretania. Treptat cu modificările în comunica- 
țiune, Calul Roussin pierde mult din importanţa lui și se lo- 
caliză mai mult în regiunea muntoasă a Bretaniei. In această 
regiune se încrucişă cu armăsarii arabi și pur sânge englez. 
Acum 50—60 ani, se mai găseau caii din vechea assă. Ei se 
numeau »Bidet de Rriec«. | | 

Caracterele zoatehnice ale acestor cai erau: "Talia 4. 40, de 
multe ori mai mică, cap pătrat, cam cârn, gâtul scurt, spată 

dreaptă, grebăn puţin ridicat, piept larg, .membre uscate, 
genunchii largi, coate de vacă, crupă teșită, coloarea roibă 
predomina. Buestrul eră mersul natural. 

Acest cal numit Roussin, proveneă din curcirea iepelor 
bretone cu, armăsarii arabi, barbi, spanioli, etc., introduși 
foarte de mult timp în Bretania. 

Tipul Sommier, cal de povară, este mai puţin vechiu ca ti- 
pul oussin. Se presupune că s'a format în' regiunea coaste- 
lor Bretaniei atunci când s'au întrebuințat poştele. El provine 
„din curcirea iepelor autohtone cu armăsari danezi sau coșoazi. 
Mai pe urmă, s'au introdus în Bretania și armăsari perşeroni. 
Administraţia hergheliilor, prin depozitele sale, n'a avut nici 
o influenţă asupra formării rasselor de povară din. Bretania. 
Aceste rasse sau format graţie iniţiativei particulare. Socie- 

e 

. 

a at : 
i 

4) II. Gasz, Essai sur la Bretagne hippique.
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tatea de. agricultură din arondismentul. Morlaiz, în anul 
1837, propuse rassa perşeronă ca ameliorătoare a tipului 
de povară din Bretania. În anul 1838, consiliul general al 
departamentului Pinistere, votă suma de 6.000 lei, spre a se 
cumpără 4 armăsari perşeroni. In anul 1839, se votă o sumă 
de 8.800 lei pentru acelaș scop. [n anul 1840, se votă 6.600: 
lei.. Din această epocă datează transformarea calului de po- 
vară din Bretania. :Nu trebuie uitat că Bretania din tot tim- 
pul și mai ales departamentul Pinistere a avut în creşterea. 
cailor o resursă foarte prețioasă. 
.. Vechiul cal de povară care există în Bretania. eră înainte: 
foarte apreciat. Huzano ne face cunoscut că Bretania eră 
dupe Normandia localitatea cea mai proprice creşterii calu- 
lui. Bretania dădea Normandiei o mare cantitate de mânji. 
Ea mai dădeă cai de povară, de trăsură şi de călărie. Calul 
breton nu eră așa de frumos că normandul, eră: insă foarte; 
solid și resistă mult. " pi . 

GROGNIER ne spune că în anul 1838, în Morbiham, se pro- - 
duceau nişte cai numiţi »Dubli Bidet«, foarte rezistenți și 
foarte buni pentru postă. Ie 
- In-anul,1864; VALON împarte populaţia cailor bretoni în: 
cai de litoral, de munte, din interior. -. - 
„ . Caii litoralului sunt cai de povară; cei de munte sunt. 
mai mici de talie. Caii din interior sunt de asemenea mici. 

„+ Caii de povară se mai împărțeau în cai de Leon şi cai de 
Conquet, dupe localităţi. Din cauza deselor curciri această. . 
clasificare astăzi, nu mai are sens. 
:-In Bretania găsim: 

1. Tipul Postaș-Breton. Acest tip se:mai cunoaște și sub 
numele --iNorfolk-Breton. Tipul nu datează așa de curând 
după cum s'a voit să se creadă. In anul 1877, GaAvor ne 
spune că tipul Norfolk-Breton începuse să se formeze. El 
este originar din partea de Nord a Pinisterului, unde își are 
ca leagăn centrele St. Pol de Leon Și Lesmoen; un alt centru 
de producţiune, mai puţin important, se găsește în partea de 
sud a Finisterului între Quimper şi Scasr, —. 

In. regiunea St. Pol de Leon, care astăzi este leagănul pos- 
taşului breton, se produceă înainte calul de povară,ale căruia 
forme corporale erau: talia 1.50—1.60, conformaţie masivă, 
“cap patrat, greoi, cârn, însă frumos, gât scurt, coamă dublă, 
spinare orizontală, șale scurte, crupă musculoasă, dublă, 
turtită, coadă stufoasă, prinsă jos, corp. cilindric, ceaste ro-
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tunde, membre viguroase, scurte, copitele mari, conforma=. 
ţia de povară, brevimor fă. Nişte asemenea cai se găseau 
în “departamentele Pinistere şi C6tes du Nord ;' centrul. de 
produtţiune eră St. Pol de Leon. Sa încercat de admi- 
nistrația hergheliilor numeroase curciri fără nici un rezultat 
şi fără hici:o noimă. Către anul 1840, sau introdus primii 
-armăsari de jumătate sânge în Bretania. Ei proveneau din 
comitatul York, dar mai ales din comitatul Norfolk, uade se 
ocupă pe atunci cu formarea trăpașului. ” 

“Plecând din anul 1840, s'au mai introdus în anii 1845, 
49, 50, 51, 54, 55etc. În timp de 49 ani, Bretâniâ a pri- 

__mit 79 armăsari de 1/» sânge Norfolk. Dupe anul 1890, s'au 
mai introdus încă 29 armăsari Norfolk. Aceşti: armăsari au 
fost împărțiți mai mult în departamentul Pinistere,în partea 
-de- Nord şi Sud. Dacă armăsarii Norfolk au fost apreciaţi 
în Bretania, motivul este că producția lor eră mult mai bună 
'caa anglo-normandului, „care prin făptura ei eră foarte deo- 
sebită de făptura cailor din departamentul Finestăre. Aceasta 

„dovedește că ori de câte. ori administrația hergheliilor a în- 
cercat să îmbunătăţească rassele: de povară prin armăsar 
anglo-normand, a avut rezultate foarte rele, căci nu este afi- 
nitatea necesară. Administrația hergheliilor franțuzești. tre- 
buie să se convingă că nu există rassă care să aibă panaceul, 
darul, de a imbunătăți toate rassele de cai. 

Intr? un documentat raport făcut în anul 19096, de vicon- 
tele de VAussav, raport adresat congresului ipic, cere ca ad- 

ministraţia hergheliilor să autorize armăsari de povară în 
acele centre unde nu se poate produce calul remont. Este un 
non sens, zice VAussavY, ca în aceste centre să se mai îm= 
prăștie armăsari de 1|; sânge. In acelaș sens vorbeşte și de- 

_putatul Onv în parlamentul Franţei. 
“Armăsarii Norfolk, curciţi cu iepele . bretone dau foar te. 

bune rezultate; produși sunt forți, musculoși, au membre 
scurte, multă acțiune: în mers.. Acest produs: este mult măi 
bun ca anglo-normandul. E ai 

- Caracterele zootehnice ale calului postaș-breton, Prin con- 
E formaţia lui corporală, prin caracterele sale, prin faptul că 
este sobru, robust, acest animal constitue un cal'foarte bun, 
cu un excelent trap, un cal de artilerie foarte : apreciat de 
francezi, spanioli și italieni, cari în fiecare an vin în Pinistere 

“spre a-l cumpără. Este de asemenea un cal foarte bun pentru 
- omnibuse, trăsuri, etc. S'a spus că norfolkul-breton ar.fi un
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animal moale și că ar trăpă pe loc. Aceasta este o afirma- 
ţiune. răutăcioasă. Crescătorii bretoni supun armăsarii lor la 
proba curselor spre a le vedeă viteza. Iată câteva rezultate : 

: In anul 1903, au alergat 70 armăsari, eiau făcut 3. 000 m - 
dela 7, 287—407, 30%. 

In. anul 1904, au alergat 30 armăsări, ei au 1 făcut 3, 000 m 
dela 7, 23 —40, 09”.. 

In anul 1905, au alergat 54 armăsari, ei au făcut 8. 000 m. 
dela TA 19%—407 30%. . 
„In anul 1906, au alergat 45 mân;i, ei au făcut la k. 0001 m 

în MM, 
Tipul norfolk se creşte în mai. multe centre. Este bine să 

ne ocupăm cu caracterele sale în fiecare din . aceste. centre. 
In localitatea St. Pol de Leon, din cauza multului sânge 

normand, calul este mai fin, mai delicat, mai departe de con- 
formaţia tipică a calului postaş. Deși acest cal are mai multă 
acțiune în mersul său, totuș și-a pierdut din greutatea COr- 
porală, din rusticitate. 

In centrul de creștere Lesmoen, găsim. postaşul breton în 
toată expresiunea forţei lui. Aci niciodată nu sa abuzat de 
diferitele rasse introduse. Cei 2 armăsari norfolk: Old Times 
și The General, au modificat animalele în mod considerabil. 
“Calul din această - regiune este plin, . voinic, solid în pi- 

cioare, cu mers frumos, energic şi are mult mai "multă. 0mo- 
geneitate ca în centrul 'st. Pol de Leon. Modul de creștere în 
această regiune este mai superior modului, de creştere din 
localitatea St. Pol de Leon. 
;:In-partea de sud a Finisterului, calul postaș este mai mic; 

mai puţin voluminos ca în partea de nord, însă'mai legat. 
El.se crește: în libertate sau în regiunea . landelor,. sau pe 
văile cari merg către ocean.: Cum acest cal descinde din . 
calul de povară şi cum calul de povară este mai mic ca cel 
din litoralul nordului, însă cu membrele mai bune, mai în- 
desat, se înţelege de ce postașul din această, parte este: mai 
voinic, cu toate că are o talie mai mică.. - 
-- “Tipul norfolk-breton este . incontestabil reuşit insă: are 
nevoie de prefecționare, pentru aceasta o mare parte: din 
crescătorii bretoni sunt de părere că ar: “trebui luate urmă- 
toarele măsuri : 
"a Armăsarii norfolk cumpăraţi din Englitera să. fe mai | 
mari de.talie și mâi buni; 

- b] Metodele de: cr eștere' să se perfecţioneze. Să se răspân-
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"dească cât mai mult cunoştinţele necesare hrănirii și între- 
ţinerii animalelor; 

2, Tipul de povară. Calul de povară, sa îmbunătățit prin 
-mijlocirea, perşeronului. Tot calul perşâron se întrebuințează 
“Şi astăzi ca ameliorator. Centrele de producţiune a mân- 
-jilor sunt: Câles du Nord, Launion, :Treguier,. Bourbriae, 
Lamballe. 

Mânjii produși: în aceste centre sunt ctumpăraţi în Mo-= 
mentul înțărcări și aduși în departamentul Finistăre, unde 
sunt crescuţi, ca în urmă se se vânză. In afară de armăsarii 
perșeroni s'au mai întrebuințat în anul 1885 şi câţiva ar- 
măsari brabansoni-belgi. 

Calul de povară” din Bretania are caracterele zootehnice 
asemănătoare perşeronului. Nici pentru calul de povară şi 
-nici pentru 'norfolk-breton nu există Stud-Book. 

3. Tipul din munţii Bretaniei. Denumirea de cal de munte 
“nu este poate o denumire logică, căci în Bretania sunt mai 
“mult coline. Caii din această parte a Bretaniei au fost cur- 
iţi mai întâi cu rassa. arabă și pe urmă cu purul sânge 
„englez. Aceste rasse au--modificat' rassa robustă; sobră și 
„rezistentă, care eră numită de Napoleon i], rassa. căzăcească 
-franțuzească. Produşii acestor rasse sunt de talie 'mică, 
„ușori, cu o oarecare distincţiune. S'au introdus mai în urmă 
„armăsari de talie mare, 1/a sânge. Rezultatele n'au fost bune, 
pentrucă condiţiunile de pământ se opun. .. - 

Îmbunătăţirea calului din colinele Bretaniei este în legă- 
„tură cu îmbunătăţirea pământului. Crescătorii bretoni sus- 
„ţin.că s'ar puteă îmbunătăţi calul: din această parte prin 
ajutorul armăsarului norfoli;, de o talie mijlocie, nu aşa 
-are... 

Scopul care se urmărește este obținerea. unui aniroal de 
„tipul postaş-breton, însă mai'mic în talie. Nu se poate pro- 
„duce în această regiune calul. de remontă și nici calul de 
1]a sânge nu reușește. 

Iată cari sunt, în starea actuală, caii din Bretania. Cres- 
cătorii bretoni recunosc. că tipul norfolk.. bine selecționat 
-este cel mai bun reproducător spre a .formă calul numit . 
„postaş-breton. Că pentru rassele de povară, calul „Perşeron 
este foarte bun. Carosierul Normand sau Vandeen mare ce 
roăută în Bretania. i PI e
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VI. — Caii din Germania Ni 

* Importanţa cailor din Germania; fiind aproape tot așa de 
-mare ca importanţa cailor franțuzești, cu toată că nu găsim 
“atâtea tipuri, totuș ne. vom ocupă în detalii, de următoarele 
chestiuni : a a 

1.. Originea și istoricul calului german ; 
2. Intervenirea Statului, instituţiuni ipice ; 
3. Rassele de cai din Germania. : | 

"4. Originea și istoricul calului german 

Cronicele, legendele, cânticele cele mai vechi, doyedese : 
importanța şi rolul jucat de cal în vieața poporului german. 

— Caii primitivi ai Germaniei, erau, dupe scrierile lăsate de 
Cezar, mici de talie, mai mici ca acei ai galilor, însă erau 

"voinici și rezistenți. Pe acele timpuri se găseau în Germania 
„herghelii de cai sălbatici. De sigur că nu se cunoșteau, pe 
acele vremuri, mijloacele de îmbunătăţire. Aceste mijloace 
nu Sau pus în aplicare decât numai când au început să se 
organizeze feodalitatea, și când seniorii feodali, având nevoie 
de cai pentru răsboaiele lor, au început să-i crească în her- 
ghelii, pe întinsele lor domenii. NE i 

Impăratul Prederic .al II:lea, în anul 1228, aduse din 
“Orient, armăsari de rassă, v parte îi puse în hergheliile sale 

- din Germania, iar o altă parte o trimise în Sicilia şi Italia, 
- ţeri cari erau în posesiunea lui. De 

„ Cavaleria ordinului Teutonic înființă cam !a sfârşitul se- 
„colului al XIII-lea: herghelii importante: Răsboinicii teutoni 
"însă făceau' serviciile pe jos şi .n'au utilizat calul pentru ar- 
"mată decât.la sosirea francilor... Acești cavaleri teutoni cu- 
ceri Prusia şi o mare parte din litoralul Mării Baltice. Calul 
“începând să joace un rol important în organizația militară 
a acestei corporaţiuni, nici numai încape îndoială, că ea în- 
“fiinţă mai multe herghelii și caută, prin.toate mijloacele, să se 
» ocupe cât mai serios de îmbunătăţirea şi creșterea acestui 
animal atât de necesat,. Cum armura. acestor cavaleri eră 
grea, se înţelege că se căută producerea unor cai mari ȘI 
puternici pentru a putea suportă greutatea pusă pe dânșii. 
Sau introdus în acest scop armăsari masivi din Danemarca,
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Olanda, Turingia. Cavalerii teutoni aveau nevoie şi de cai 
mai uşori, așa că s'au introdus şi armăsari din Orient. 

Mai târziu, dupe ce grelele armuri s'au înlocuit, s'a simțit 
nevoia cailor de călărie mai ușori, mai repezi, atunci s'au 
introdus armăsari din Andaluzia, din Neapole şi din Arabia. 
Armăsarii din Andaluzia şi Neapole « erau căutați şi apreciaţi 
în toate ţerile. 

Când drumurile în Germania se  îmbunătăţiră și când 
transportul se puteă face dintwun loc în altul cu. căruțele 
de postă, atunci producerea calului de călărie se mai mic- 
șoră. S'a petrecut în Germania acelaş lucru care s'a petrecut 
în toate ţerile: | _ 

Răsboiul de 30 ani, micşoră resursele pr oducerii calului 
în Germania. In urma tratatului din: Westfalia, 1650, cres- 
cătorii de cai, proprietarii hergheliilor se ocupară cu mai 
mult zel spre a ridică nivelul decăzut al. producerii calului. 
Guvernul, la rândul lui, în scopul stimulării producerii ca- 
Jului, introduse armăsari de prăsilă din ţerile streine. Mar- 
gravul din Ansbach, Ducele de Deux-Ponts, câțiva crescători - 
din Meklemburg şi “Hanovra, introduseră calul arab şi .en- 
glez spre a îmbunătăţi calul local, Ei luară pildă de. .ceeace 
se făceă în Englitera. Din aceste tulpini: arabă și engleză, 
au ieșit familiile de cai din Ansbach şi Deu-Ponts, cari fa- 
milii au contribuit foarte mult la îmbunătăţirea rasselor.de 
cai din Germania. 

Armăsarii și iepele de pur sânge englez din tipul Cleve- 
* land și York se introduseră în Hanovra și partea de nord -a 

. Germaniei. 
„_ Răsboaiele lui Napoleon L micșoră simțitor producerea 
calului în Germania, cam către anul 1820; marii proprietari 
de cai, mai ales cei din partea de Nord, se apucară serios de 
îmbunătițirea cailor prin introducerea armăsarilor de pră- 
silă din Englitera, Franţa şi Orient. In partea de sud, se în- . 
“trebuinţă mai mult sângele oriental. 

Dupe cum vedem, Germania a întrebuințat la formarea 
rasselor de cai mai aceeaş tehnică, ca toate ţerile din Eu- 
ropa. Calulsău, și mai ales calul de răsboi, s'a. modificat dupe 
cum tactica răsboaielor, armamentul, s'a modificat.; 

Deși poate că in Germania, condiţiunile: de mediu, de sol, 
sunt mai puţin propice producerii calului ca în Englitera, 
Franţa ; deși în Germania nu găsim o diversitate de rasse 
așa de mare ca în aceste din urmă.ţeri, nu este. însă mai



334 

puţin adevărat că în:cesace priveşte mai ales calul. milită- 
resc,. Germania, stat militar prin excelenţă, ocupă un loc de 
frunte. Ea are o mulțime de resurse pentru .a-şi procură 
de pe teritoriul său remonta necesară cavaleriei şi artileriei. 
Pentru a junge la aceasta, incontestabil că: Germania: a făcut 
şi încă face-o mulțime de sacrificii. ' Guvernul: german. in- 

„_ tervine şi direct și indirect în chestiunea producerii calului. 
„Direct, prin instituţiuni ipice ; Indirect, prin stimularea cât 

se poate mai.mult a iniţiativei private, iniţiativă care, tre- 
buie să' o-recunoâștem, este mai desvoltată, :mai puternică, 
ca în Franţa. In ceeace priveşte îmbunătăţirea cailor, fiecare 
Stat care compune Imperiul German, se administrează a parte, 
având fiecare bineînţeles o anume direcţiune, 'un anume 
scop. Ai e a 

In Prusia orientală, se produce mai mult. calul destinat 
„cavaleriei. Acest cal de călărie provenit din curcirea, diferi- 
telor. rassa.de sânge, este mai corpolent, mai masiv în câm- 
-piile văilor: Niemen, Tilsit, etc., pe când în regiunile Kagnitz, 
Interburg, Darkenin, etc., câmpii.mai ridicate, cu un pământ 
mai puţin productiv, calul este mai puţin masiv, mai ner- 
vos, cu mai mult sânge. i 

In partea de sud a provinciei, se găsește un cal.mai mic 
de talie, rămășiţa vechiului cal primitiv, lituanic, de origine 
asiatică. In Prusia occidentală, creşterea cailor este mai puţin 
importantă ca în Prusia orientală, cu. toate acestea, în unele 
localităţi de pe litoralul Mării Baltice,. păşunile sunt bune, 
calul este mai osos, mai musculos. Marien Werder, celebru 
prin faptul înfiinţării de mult a unei herghelii, este centrul 
ipic al acestei regiuni. .: : : Ia 

In Pomerania, crescătorii se ocupă serios de îmbunătăţirea 
calului localnic. Aa a 
- In Ducatul Posen, se : găseau înainte cai de o talie "mică, 
forme comune, astăzi, din cauza îngrijirilor mai bune, hrană | 
mai copioasă, încrucișări mai chibzuite, calul sa îmbună- 
tățit şi se poate face'o remontă pentru cavalerie. 
In „Silezia şi pe. marginea. dreaptă a Oderului,. se găsesc 
cai mai ușori, buni'. pentru șea,:pe când în partea stângă, 
caii sunt mai mari, mai masivi, mai puţin vioi. - 

In Saza, altădată calul eră mai ușor, astăzi din cauza: 
desvoltării industriei, din cauza cultivării sfeclei, din cauza 
multiplelor distilerii, calul s'a modificat, este mai. puternic, 
mai mare, mai limfatic. m
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In Provincia Hessa- Nasau, calul riu este încă uniformizat, 
el provine din o mulţime de curciri, mai 'ales din curcirea 
rasselor Holstein, -Danemarca, Hanovra, Meklemburg, etc. 

In Provinciile Renane, se găsește un cal masiv; importat 
mai mult din Belgia. Aa 

In Westfalia, se produc carosierii și caii cavaleriei grele. 
Calul Westfalian nu sa îmbunătățit. îi 

Regatul Hanovrei a avut în totdeauna o mare importanţă 
din punctul de privire ipic. Conducătorii îmbunătăţirii ca- 
lului, inspirați de doctrinele ipice ale Engliterii, au preco- 

- nizat mai mult calul de pur sânge. 
In Hanovra, sa înfiinţat de mult o herghelie la Herren- . . 

hausen, situată la o distanţă de? kim. de Hanovra. In această 
herghelie, care propriu zis n'are nici o importanţă în ches- 
tiunea îmbunătățirii calului, sunt 2 familii deosebite : 
a) Familia cailor de coloare albă, formată cu iepe engle- 

„zeşti de coloare albă şi armăsari orientali arabi, de aseme- 
nea de coloare albă. Yamilia se păstrează prin consangvini- 
tate. Ea servă la atelajele de gală a regilor Hanovrei. 

b) Familia de coloare Isabelă, descinde din râssa spaniolă. 
„In anul 1735, Prinții Hanovrei creiară la Celle un depozit 

de armăsari. Acest depozit există şi astăzi, el a contribuit 
foarte mult la ridicarea nivelului cailor în Hanovra. 

In Hanovra sunt 3 centre mai principale de creștere, cel 
mai de seamă este centrul care ocupă spaţiul cuprins între 
Elba și Weser, aci se produc cai mari de talie, coloarea 
neagră, ei sunt derivați din rassa olandeză. 

In Friza orientală, calul este mai masiv. 
“In Schleswig-Holstein se produc caii asemănători cailor. 

„. danezi, varietatea de Iutlanda. Si 
“In Marele Ducat de Melklemburg, se produc frumoşi ca- 

rosieri. | a 
In Marele Ducat de Oldemburg, se găsesc. în general cai 

mari, foarte buni pentru trăsuri. In părţile însă mai înalte, 
calul este mai mic de talie, mai focos, mai vioiu. 

- În Ducatul Braunswick, se produc mai mult caii de povară. 
In Marele Ducat de Hessa, se produc mai mult cai. pentru 

cavaleria grea și artilerie. | E: 
„In Marele Ducat de Baden, se produc mai mult cai masivi, 

buni pentru lucrările agricole. - 
“In Alsacia și Lorena, se produc cai de tracţiune grea. 

In Regatul Wiirtemberg, s'a ocupat de mult timp cu creş-
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terea.. calului. Regii Wirtembergului înființară herghelii. 
Herghelia regală dela Wiel a avut o mare importanţă. In 
acest regat se produce mai mult calul de artilerie. 
- In Regatul' Bavariei, se produc şi cai de călărie, ca şi cai 
de povară. Condiţiunile de mediu ale Bavariei sunt. mai 
prielnice producerii calului de povară. Se 

Pentru îmbunătăţirea cailor de iuțeală în Bavaria sunt 
două herghelii naţionale. . - | 

„+ 2. Intervenirea Statului. -— instituțiuni ipice.. 

-- Statul german a intervenit de mult timp şi direct și indi- 
rect în: chestiunea înbunătăţirii calului. Nu este rău să 
facem o scurtă recensiune asupra măsurilor luate de Stat și 
să vedem dacă aceste măsuri au dat s'au nu rezultate bune. 

In Prusia, de pe timpul lui Frederic- Wilhelm al II-lea, s'a 
început. adevărata: îmbunătăţire a calului destinat armatei, 
probă dispoziţiunile luate, cumpărările dese de armăsari și 
iepe spre a se putea formă la Netzbruck o herghelie de unde 
să se poată procură cai dragonilor. 

Acest rege mai înfiinţă la Marienwerder, în anul 1788, o 
herghelie. Pentru popularea acestei herghelii se cumpără din 
Moldova, Valachia și Polonia de Sud 1.362 iepe, 358 mânji 
de 1—2 ani şi 619 mânji mai mici de un an. | 

Regele Prederic- Wilhelm al II-lea, se poate consideră ca 
promotorul organizării serviciului hergheliilor. E! făceă toate 
eforturile spre a scăpă Prusia de obligaţia remontei streine. 
In anul 1786, baronul de Lindenau, primi însărcinarea de 
a organiză hergheliile prusiene, o comisiune se ocupă cu ela- 
borarea unui regulament prin care să se conducă instituţiu- 
nile ipice. Această comisiune fu de părere să se înființeze 
două feluri de herghelii : 

a) Herghelii principale — Hauptgestiit —destinate să pro- 
ducă armăsari buni de prăsilă, un fel de pepiniere de ar- 
măsari; Ni 
_b) Herghelii provinciale — Landgestiit — un fel de depo- 

zite de armăsari. Aceste măsuri fură adoptate. 
La Ministerul Agriculturi se înfiinţă.o secţiune numită a 

administrații hergheliilor, condusă de un personal civil, 
având in capul ei un conducător numit Oberlandstallemaister,
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un consiliu superior zootehnic se află la dispoziţia ministe- 
rului spre a-și da avizul asupra tutulor chestiunilor. : 

Prusia are acum 3 herghelii principale: | 
a) Herghelia dela Trakenen, Prusia-Orientală ; 
b 2 » »  Graditz, Saxa-Prusiană; 
n " Beberbek, Hessa- Nassau ; 

a ne ocupăra. cu aceste instituţiuni ipice. precum i de 
rolul jucat de ele în chestiunea regenerării calului prusiari. 

3! a) Herghelia dela Trakenen | 

Herghelia dela Trakenen a început să funcţioneze în anul 
1732, sub domnia regelui Frederic- Wilhelm 1; Ea a fost cons- 
tituită prin reunirea mai multor mici herghelii. Herghelia este 
situată cam în apropiere de frontiera rusească. Herghelia are 
“un mare domeniu și aproximativ 400 iepe de prăsilă. Este 
cea mai mare herghelie a Prusiei, cea mai bine organizată 
şi aceea care a avut cea mai mare inrâurire asupra îmbu- 
nătăţirii calului destinat armatei. 

Pe cele 4.000 hectare sunt 13 secţiuni unde stau. armă- 
sarii, iepele de prăsilă și produșii lor. 

In anul 1787, d. de Branchiiz, alese localitatea. Trakenen 
ca reşedinţă, dând hergheliei o mai mare extensiune. 
„Printre rassele cari au contribuit la formarea tipului 
Trakenen, dela 1732—1'186, găsim rassele: Boemă, Prusia, 
Englitera, Danemarca, Orientală, Spaniolă, Napolitană, Mol- 
dovenească 1). 

Adevăratul organizator al her ghelici fu contele de Lindenau, 
care a fost numit director in anul 1808. EL elimină toate 
iepele cari nu corespundeau scopului propus și împărți her- 

“ghelia în 4 secțiuni. 
In anul 1801,s'au introdus mai mulți armăsari orientali, 

printre cari ; Turlemain, Atty-Bagdali și Nedjet au îost cei 
mai importanţi. 
“Primul armăsar de sânge englez venit la herghelie a fost 
Sadony, născut în anul 1800 și trimis de regele Prederic- 
Wilhelm al Il-lea. 
Dupe campania din anul 1806, caii i hergheliei fură trimiși 

în Rusia, pe proprietatea prinţului Guboff. Sa 
“Până în anul 1812, nu se îintrebuințau ca reproducă 

1) Vezi calul românesc de FILIP. A se consultă Graf. Wrangel. 

D
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tori în herghelie decât numai produșii armăsarului 7urk- 
main-Atty. o Sa Sa 
“În anul 1814, se începură mai sistematic încrucișările cu 

armăsarii englezi. De aci încolo se continuă cu selecționarea 
produșilor și menţinerea caracterelor. . - 

Dacă înainte predomină la produşii Trakenen -mai mult 
sângele oriental, astăzi predomină mai mult sângele englez. 
Calul produs la Trakenen este un frumos anglo-arab, numit 
tipul ost-prussien. | 

Mânjii născuţi în herghelie se marchează pe spata dreaptă 
cu fierul roșu, făcându-se o figură care reprezintă cornul 
unui elan. Produsul ieşit din armăsarii hergheliei cu iepele 
particulare sunt însemnați cu o coroană având de asupra o 
cruce. N 

Fig. 50. — Marcarea mânjilor la Trakenen. ' 

Calul produs la Trakenen este apt şi la călărie şi la tră- 
sură. In ambele aceste servicii, el este foarte elegant. Iepele 
hergheliei, foarte corecte ca forme, sunt împirțite în 4 grupe, 
dupe serviciu şi dupe coloarea părului. Aceste grupe sunt: - 
negru, murg, roib și amestecat. E Sa 

Produsul hergheliei este examinat cu cea mai mare băgare 
de seamă. Armăsărușii de elită sunt păstraţi ca . reproducă- 
tori în herghelie; iar ceilalți sunt împărțiți pe la depozitele 
de armăsari, nu numai în Prusia, ci şi în celelalte părţi ale im- 
periului. O parte din produșii hergheliei se trimit pentru ser- 
viciile curţii imperiale dela Berlin; mai ales.acei de coloare 
neagră. .... | PR 

Comisiunea de clasare se compune din: Oberlandstalle- 
master, preşedintele comisiunii de remontă, doi directori 
de depozite şi un delegat al administraţiunii centrale. 

A mai spune că îngrijirile date produșilor născuţi la 
Trakenen sunt nu se poate mai bune, că se pune cea mai 
mare băgare de seamă când se aleg iepele şi armăsarii, este 
a spune un lucru banal. De bună seamă, herghelia dela 
Trakenen, este nu se poate mai bine organizată şi mai bine 
condusă. | | Pa . :
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- Materialul, și armăsari şi iepe este cât “mai - căra şi cât 
„mai bine ca. făptură corporală. . 

b) Herghelia dela Gradiiz 

„Herghelia a fost înfințată în secolul al XVIII-lea de regele 
Saxoniei, s'a anexat în urmă regatului Prusiei. . 

In anul 1822, herghelia a fost reorganizată și de atunci: 
Sa introdus şi purul sânge englez. 

Herghelia este așezată, la 12, km departe de Torgau, pe li- 
'nia ferată Berlin-Lipsca. Domeniul acestei herghelii este de 
"3.000 h, pe valea Elbei. 

Herghelia este condusă de Contele Lehndorf, inspectorul 
general. al hergheliilor din Prusia. 

In această herghelie se găsâște purul sânge englez, iepe și 
“armăsari, și jumătate sânge. Ca armăsari celebri de pur 
sânge vom cită: Charmant, plătit cu 170.000 lei; Le Justi- . 
cier, plătit cu 200.000 lei; Galte. More, plătit cu 250, 000 lei ;: 
“Ard. Patrich, plătit cu 500. 000 lei. 

| Ingrijirea mânjilor, iepelor și armăsarilor este nu se poate 
mai bine organizată. 'Mânjii sunt supuşi dresării și antre- 
„nării şi ei aleargă pe ipodroamele Germaniei. 

"“ Armăsarii produși în herghelie sunt împărţiţi pe la de- 
pozitele de armăsari. lepele” sunt alese în' fiecare an,. cele 
mai de frunte sunt oprite ca prăsitoare, iar celelalte sunt 
vândute hergheliilor particulare. 

Toate animalele provenite din herghelia. Graditz sunt in- 
'fierate pe pulpa stângă cu inițialele IL. J.J. 

„Deşi în herghelie se ocupă și cu producerea purului sânge 
englez, totuș până acum nu s'a putut obține cai așa de 
focoși și așa de iuți. ca cei produşi in crescătoriile engle- 
'zeşti şi franţuzeşti. 

0) Herghelia dela Beberbect 

Această herghelie este situată în IHessa- Nassau. Ea datează 
-de curând și nu este decât o continuare a hergheliei Neustadt 
din Brandemburg. 

In această herghelie se cresc cai de i la sânge, Herghelia 
are aproximativ 750 hectare și cam 100. iepe de pr ăsilă, 
mai puţin englezite ca cele dela Graditz. |
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 Produşii hergheliei nu sunt așa de omogeni ca cei "dela 
Graditz. Herghelia este mult. mai puţin reușită. 

* % % 

In afară de aceste instituţiuni ipice, Germania, în chestiu- 
nea îmbunătăţirii calului, mai intervine prin : 

__ 4. Depozite de armăsari. Guvernul german a înfiinţat în 
diferitele părţi ale Imperiului depozite. de armăsari. Numă- 
rul acestor depozite de armăsari este de 18. 

Totalul armăsarilor din depozite se urcă la circa : 4.000, 
produși și de hergheliile Statului Și cumpăraţi dela parti- 
culari. 

In timpul sezonului de montă, acești armăsari sunt îm- 
prăştiaţi în diferitele stațiuni. Calitatea, rassa lor este în 
raport cu făptura iepelor a căror producţiune o va îmbu- 
nătăţi. Majoritatea armăsarilor din depozite au făptura mai 
„mult a calului trebuitor armatei, căci guvernul german are 
activitatea ipică îndreptată mai mult asupra. producerii ca- 
lului milităresc. 

2. Depozite de creștere pentru remonţi. Germania are 18 
depozite de remontă,. răspândite in diferite părţi ale Impe- 
riului, dintre cari 8 sunt în Prusia de est, căci această parte 
a Germaniei este cea mai prielnică creşterii calului. 

Numărul mânjilor din fiecare depozit variază. In depo- 
zitele Germaniei se pot crește peste 10.000 remonţi. Mânjii 
se cumpără cu diferite preţuri, în mediu 900 mărci bucata, 
la vârsta de 3 ani. Ei se ţin până la 4 ani, când sunt distri- 
buiți regimentelor. Remonţii se cumpără primăvara. 

| Depozitele de remontă aparțin Ministerului de Răsboi, pe 
când. depozitele de armăsari și hergheliile, Ministerului de 
Agricultură. Personalul conducător și de ingrijire este civil. 

Instituţiunea depozitelor de creştere ușurează foarte mult 
remonta necesară puternicei armate germene. 

* % e 

In Germania se mai găsesc armăsari aprobaţi, în număr 
de peste 1.500, plătindu-se proprietar ului o subvenţiune 
anuală. 

Aprobarea, se dă în urma unui examen al armăsarului. 
„Ca chestiune de intervențiune indirectă este un întreg com=
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-plex de măsuri, ca : prime, expoziţiuni, concursuri, alergări, 
etc. In general mai toate măsurile cari le-am găsit şi în 

„__ Franţa. Toate aceste măsuri au dat roadele cele mai bune. 

„N 

3. Rassele de cai din Germania 

Statistica, din anul 1900, ne face cunoscut că se găsesc 
„în Germania 4.195.360 cai. aa 

Tipurile cele mai principale cari le găsim în afară:de 
-purul sânge englez, arab, despre cari nu ne vom ocupă 
sunt : : a E „ | n 
4. Calul Trakenen ; | 

» din Hanovra; ” 
»  Oldemburg; 
»  Meklemburg; - 
» Holstein; | 
» Schleswig; 
» provinciilor renane; 

Lithuanien. . s * Se 
NI 

9 
Ș 

p 
W 

1. Calul: Trakenen 

Se mai numește încă rassă de Tralenen, pentrucă s'a for- 
mat în herghelia cu acelaș nume. Rassa provine din asocia= 
ţiunea a o mulțime de alte rasse, în special, rassa orientală 
și purul sânge englez. Sar puteă consideră ca un anglo- 
arab. Ipologii germani susțin că acest cal ar avea 50%/9 
sânge englez, 25%, sânge arab și 250/, sânge lithuanien. - 
Oricare ar. fi gradaţiunea sângelui acestui cal, este sigur că 

el .constitue un frumos: model și de călărie și de tracţiune 
"ușoară. Modelul de călărie are mai mult făptură arăbească, 
este mai elengat ca cel de tracţiune ușoară. Sa 

Caracterele zootehnice ale tipului Trakenen sunt urmă= | 
toarele : talia 1,60—1,68. La herghelie este o tendinţă prea 
esclusivistă de a se produce cai de talie mare, nu cei de 
“talie mare sunt cei mai armonici în formele lor. In general, 
calul Trakenen bine reușit are o făptură foarte frumoasă, . 
un temperament blând, docil. |. . : IE 

Ei sunt mai puţin focoşi ca anglo-arabi-franțuzești. Capul 
„lor este expresiv, delicat, fin, gâtul îl are bine prins cu capul ” 
:Şi pieptul, spinare destul de solidă, crupa bună, mers fru-—
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„nos. Colorile predominante sunt: murgul, negrul şi roibul. 
„Calul 'Trakenen având fond, rezistență şi sobrietate, este-un 
„preţios animal de răsboi.. : i Si 

Calul Trakenen, cunoscut încă şi sub denumirea calul 
“Prusiei de Ost, a jucat în Prusia acelaș rol ameliorator ca 
şi anglo-normandul în nordul :Franţei și. anglo-arabul în 
partea de sud. In Prusia orientală, populaţiunea calului este 
„cu desăvârșire modificată prin influenţa acestui bun repro- 
ducător. Din rassele indigene. aproape nici una m'a mai ră- 
„mas: nemodificate. + | 2 | i 
“- In Prusia occidentală, în Posen, rassele de cai de aseme- 
nea încep să se modifice. In Silezia orientală acelaș lucru. 

Armăsarii trakeneni se găsesc mai în: toate depozitele din 
“Germania. aaa 

2, Calul din Hanovra. 

Hanovra” continuă seria câmpiilor din litoralul Mării 
Nordului şi Mării Baltice. “Ţară foarte bogată în pășuni, 
mai ales în partea occidentală, Ostfriesland. 
„Din cauza condiţiunilor de climat, de pășune, Hanovra . 

-a fost în totdeauna, o ţară propice creşterii cailor. 
In secolul al XVII-lea, erau celebri marii carosieri hano- 

-vrieni. - | a | 
In secolul al XVIII-lea, Hanovra producea frumoși şi mari 

cai de călărie. Acești cai erau rezultatul curcirii cu.reprodu- 
-cătorii importaţi din Englitera. Mai târziu se întrebuinţă pu- 
XTul sânge englez. . . . - DE | 

Dupe ce Prusia anexă: Hanovra, producerea calului de 
„călărie deveni mai puţin importantă. Cele două herghelii - 
cari existau la Ferrenhausen şi. Radbruck erau celebre. 
„Astăzi este un depozit de armăsari al Statului in localitatea 
-Celle, Se E ae . 

In Hanovra, se produc carosieri.de talie mare.. In partea 
„occidentală — Ostfriesland — se produc cai mai: masivi și 
“mai propri pentru tracţiune. . Se - : 

„.„. Carosierul hanovrien : prezintă următoarele caractere 
;zootehnice : Talie mare, peste 1,60, cu o făptură  asemănă- 
toare anglo-normandului. Forme puţin cam îndesate, un 
cap cam masiv, profilul nu în. totdeauna drept, gât. cam 

„ “ros, spinaie și crupă. bune, membre solide. Temperament 
limfatic. Calul din Hanovra este cam încet . în desvoltarea
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lui. EI se întrebuinţează la tracţiune, la artilerie, la munca 
câmpului. . . - 

3. Calul din Oldemburg | 

Condiţiunile de climat, de sol, de creștere în marele du- 
„cat de Oldemburg sunt asemănătoare celor din Hanovra ; şi 

într'o parte şi în alta este mica proprietate. care :se ocupă 
cu producerea calului. | Și 

„ Calul din Oldemburg se trage din aceeaş tulpină ca și 
cel din Hanovra. e | : 

Creşterea cailor buni în marele ducat de Oldemburg da- 
tează de foarte mult timp. Din anul 1603, de -pe. timpul 
contelui Antoniu Giinter, se găseau mai multe herghelii în 
Oldemburg. Calul-oldemburgez a fost căutat din acel timp. 

Plecând din anul 1820, creşterea calului în acest ducat 
este sub supravegherea unei comisiuni, numită comisiune” 
de selecţiune. Această comisiune distribue premii și prime 
la cei mai buni armăsari şi iepe. - a - 

Calul. din Oldemburg, deși este ieșit din aceeaș tulpină ca 
cel din Hanovra, cu toate acestea nu s'a urmat aceea 
normă în chestiunea îmbunătăţirii lui. In - Oldemburg sa 

"introdus calul de /; sânge din Englitera, în.special rassele 
Cleveland şi York. .  - - A 

Scopul creşterii calului în Oldemburg este producerea 
unui animal bun pentru trăsură, căci carosierul din Oldem- ! 
burg este un foarte bun cal. Din cauză că se selecţionează 
de mai bine de 80 ani, calul din Oldemburg este mai con- 
stant în caracterele sale, transmite mai bine la descendență 
şi caracterele și aptitudinile sale. 
- Caracterele zootehnice ale carosierului din Oldemburg se 
pot astfel rezumă: O talie mare 1,60—1,70, capul de regulă 
cu profil drept, câte odată ușor convex, reminiscență atavică 
dela vechiul cal olandez, gât de o lungime . mijlocie, cam 
gros, însă bine prins, piept bun, grebăn cam înecat, spinare 
cam lungă, crupă frumoasă, coadă prinsă bine, membre so= 
lide, copitele sunt cam largi și cu un corn nu tocmai 'rezis- 
tent. Aceasta constitue un defect. Coloarea predominantă 
este murgă închisă sau neagră. Roibul și vânătul sunt. rari. 

Din făptura lui reiese un elegant și puternic carosier, rar 
întrebuințat pentru călărie. . | . = aa 

Rassa calului din Oldemburg este precoce în desvoltarea
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<i, se poate întrebuinţă la muncă la-:vârsta. de 2 ani, lao 
muncă bineînțeles mai ușoară, iar la 3 ani la, orice muncă. 
Această precocitate este foarte mult apreciată mai ales de 
americani. ARE a 

Din cauza condiţiunilor exterioare, din cauza faptului că 
acest cal este crescut așa în.cât poate rezistă la diferite in- 
temperii, el se poate aclimată ori și unde. :Are un tempe- 
rament rezistent. : a E i 

In marele ducat de Oldemburg sunt registre genealogice 
pentru înscrierea cailor. Prin legea din anul'1897 Aprilie 9, 
se indică cum trebuie procedat la înscrierea armăsarilor și 
iepelor din rassa Oldemburg. : ......---. | 

In Oldemburg.sunt armăsari autorizaţi. - 
- Carosierul din Oldemburg nu. este “apreciat numai în 
“Germania dar și în alte țeri. Austria, Elveţia, Italia, Sta- 
tele-Unite, cumpără asemenea. cai. Americanii: în special 
apreciază foarte mult calitatea. acestui cal. | 
« . EL este bine cotat la diferitele concursuri naţionale și in- 
ternaţionale. Iapa Brra II-a a luat la expoziţiunea' ipică in- 
ternaţională din 1900, campionatul iepelor de !/ sânge din 
rassele expuse. A : 

- In -Oldemburg există o asociaţiune pentru creşterea ca- 
lului, înfiinţată în anul-1897, cu sediul în localitatea Ro- 
denliurchen. Teritoriul de creştere este împărțit în 37 dis- 
tricte.. In capul unui district este un.. președinte şi un se- - 

„“cretar. Președinții reuniți constituesc comitetul de direcţiune. 

4; Călul din Meklemburg 

: In marele ducat de Meklemburg, calul este mai puţin per- 
fecționat ca în Oldemburg. Di 
." In acest ducat, se găsesc cai de trăsură și călărie proveniţi 
din diferitele curciri. Calul din Meklemburg este un î/3 
'sânge nu așa de constant în formele lui, cum este cel din 
'Oldemburg. A 

Calul meklemburgez se aseamănă cu anglo-normandul, 
ai ales cu vechiul cal normand, având aceleaşi caractere 
şi aceleaşi defectuozităţi. | 
“:-De câtva timp s'a inceput încrucișări mai sistematice cu 
calul de pur sânge, !/a sânge, anglo-normanzi și sa putut 
obține rezultate mai bune. - N DE i
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5. Calul din Eblstein 

Caii din regiunea Holstein sunt produși în localitatea si= 
tuată în lungul coastei occidentale a Holsteinului ; dela. 
Wedei în apropiere de Hamburg și până la, Lider. 

In vechime se produceau în provincia Holstein, cai foarte. 
apreciaţi. Calul din Holstein eră foarte mult căutat” și ela. 
contribuit la formarea mai multor rasse. |, 

Calul din Holstein s'a introdus în mai multe herghelii din. 
Germania, Austro-Ungaria — Mezăhegyes, — Italia, Spania; 
etc. Eră renumită regiunea Holșteinului prin rassa sa caro- 
sieră şi pentru calul său de călărie, masiv şi bine conformat: 

Calul din Iolstein ca şi cel din Schleswig, în originea lor 
sunt asemănători cailor din Danemarca ii mai ales” calului 
din Iutlanda. 

Caracterele zootehnice se pot rezumă în chipul următor: 
cal de o talie mare, tip carosier, se poate însă întrebuinţă și 
la călărie. Formele. corporale ample, bine . desvoliate, cap şi 
gât relativ uşoare, piept, spinare, crupă, membre. solide, 
schelet desvoltat, mers larg, colorile închise predomină. 

„Deşi calul ain Holstein s'a îngrijit, din punctul de privire 
al reproducțţiunii, totuș s'a mai înfiinţat în anul 1883 o so- 
cietate de creştere. În anul 1887, societatea s'a reorganizat. 
Sediul său este în localitatea Fimshorn. . 

Nu sunt admiși la montă publică, dupe regulamentul de 
îmbunătăţire al cailor din Holstein, decât numai armăsari 
autorizaţi. Din anul 1886 s'a înființat şi un registru genea- 
logic. Scopul asociaţiunii crescătorilor este să producă un 
bun cal de trăsură şi un bun cal pentru cavaleria grea. Cea -- 
mai mare parte a crescătoriilor din Holstein sunt pe o cale 
bună. Societatea crescătorilor întrebuinţează toate mijloacele- 
prin cari se poate stimulă mai mult producerea calului. 

6. Calul din Schleswig 

Acest cal este asemănător ca origine și conformaţiune ca-: 
lului din Holstein. 

In Schleswig se produc cai de jumătate sânge, buni pen=- 
tru muncile agricole, pentru armată, industrie, omnibuze, . 
tramvaie, etc. ; prin urmare, se produce un cal cu o făptură. 

„mai. mult brevimorfă.
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Ca și în Holstein, în această parte a Germaniei s'a înfiinţat 
din anul 189, societăţi de creştere cari au întrebuințat 
aceleaşi mijloace. Rezultatul acestor asociaţiuni este cât se 
poate de bun. | | | 

7. Calul provinciilor Renane 

„Provinciile Renane sunt situate pe valea Rinului şi cu- 
prind regiunile:, Goblenz, Bon, Colonia. Aceste provincii 
renane se întind până aproape de Luxerhburg și Belgia. 

In urma anchetei făcută în anul 1899, de societatea ger- 
mană de agricultură, sa constatat că 80 0/g din caii provin- 
iilor renane sunt mai mult de povară. | 
:. In scopul îmbunătăţirii calului din această regiune, Sta- 

_tul a înființat în anul 1839, herghelia dela Wickrath. Her- 
ghelia nefiind bine organizată, neavând elementele  trebui- 
toare, n'a dat rezultate bune. În anul. 1849, 1853, 1872, 
herghelia se reorganizează. In anul 1876, în urma, insisten- 
ţei crescătorilor, se introduseră mai mulţi armăsari de po- 
vară, mai ales brabansoni și ardenezi. Plecând din acest an, 
provinciile renane se îndrumează mai. mult în spre produ- 
«cerea calului de povară, a 

Măsurile de imbunătăţire cari s'au luat în provinciile 
venane sunt următoarele: Statul are armăsari de prăsilă, 
Sunt armăsari autorizaţi. Se află încă din anul 1832 un re- 
:gulament pentru; selecţionarea armăsarilor autorizaţi, regu- 
Jamentul a. fost modificat în anul. 1880. S'au înfiinţat re- gistre genealogice. Primul volum a apărut în anul. 1895. 
S'au înfiinţat societăţi de creştere dupe modelul celor din 
Schleswig, Holstein, Oldemburg, etc.. N : În provinciile renane până. acum nu s'a ajuns să se for- 
eze un tip de povară. Populaţia calului din aceste pro- 'vincii s'ar puteă împărți în trei: 1. Un cal masiv, cal de 

„ Povară; 2. Un cal mai puţin masiv; 3. Un cal mai Ușor. Majoritatea cailor insă, o formează calul masiv. 
Calul provinciilor renane este un animal robust, cu forme îndesate, plin, limfatic, asemănător până la oarecare . punct 

cu calul belg și ardenez ; ca armăsari de prăsilă se intre- „Duinţează acum mai, mult cei născuţi în localitate. :* În provinciile renane, Germania ar puteă forma un cal de „POvară, căci condiţiunile de mediu. sunt foarte prielnice.
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8. Calul Lithuanien 

„ Dintre rassele primitive se mai găsesc urme, în impreju-=: 
rimile Tilsitului, din vechea rassă Lithuanienă. 

Această, rassă, mică de talie, cu formele corporale neregu- 
late, aproape dispărută, nu merită nici o importanţă. 

Dacă recapitulăm puţin studiul rasselor de cai' din Ger- 
mania, constatăm că în această ţară se produc frumoşi cai: 
de 1/. sânge proprii pentru călărie — calul Tralkenen și de- 
rivatele lui; frumoși carosieri — Oldemburg-Hanovra, mai: 
puţini buni cai de povară. Din acest ultim punct de privire: 
Germania nu se poate compară cu Englitera şi Franţa. 

"VII. — Caii din Austro-Ungaria 

„ Pentrucă Austro-Ungaria ne interesează foarte mult. din. 
punctul de privire al cailor şi pentrucă Ungaria în special. 
merită mai multă importanţă, ne vom ocupă mai întâiu cu. 
studiul cailor din Ungaria şi.pe urmă cu studiul cailor din- 
Austria. o 

Caii din Ungaria! 

__Din-cauză că în Ungaria creșterea calului este foarte bine- 
îndrumată şi din cauvă că această ţară ne este vecină, cre- 
dem că studiul amănunţit al cailor ungurești ne va fi nouă 
românilor de mare folos, căci orice s'ar zice, dela unguri, 
în materie de creşterea cailor, vom puteă luă multe şi bune- 

pilde. Toată lumea ştie că în Ungaria creşterea calului con- 
stitue una din principalele îndeletniciri ale locuitorului.. 
Ungurul, descendent al.unui popor la care acest animal. 

prețuiă mult, a ştiut să-l îngrijească şi să-l adapteze necesi- 

- tăţilor timpului. Prin atavism este născută în ungur dra-- 

gostea de cal. ii | 

SIDNEY, în lucrarea lui asupra calului, ne face cunoscut. 

următoarele: „Nici în York, nici în Irlanda, poporul nu are. . 

aşa mare pasiune de creșterea calului ca în Ungaria«. Sta- 

tul se interesează foarte mult de această, creștere, o încura-- 

jază, şi face, după cum vom vedeă mai departe, foarte multe-
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sacrificii ; din această cauză, Ungaria este marea piață unde - 
mai toate naționalitățile din Europa vin să cumpere cai. 
"Târgurile din Gyr, Sabadka, Temișoara, Arad, Sekeş- 
fehervary, etc., etc., sunt cutreerate aproape numai de streini. 

„Originea calului unguresc. Istoricul îmbunătăţirii lui. 
Intervenţiunea Statului. : 

': Originea calului unguresc este legată de popoarele cari 
au năvălit în această parte a Europei. Hunii, în cap cu 
Atila,-au adus un cal bun de călărie, de făptură şi origine 
“mai mult mongolică, care s'a amestecat cu cai de origine 
aryană ce se găseau. Invaziunea Maghiarilor au adus de ase- 
menea un cal de făptură mai mult mongolă. Din asocierea 
acestor tipuri a ieşit vechiul cal unguresc, cu o făptură ca- 
racteristică. Dupe ipilogii unguri 1) caracterele vechiului 
cal unguresc se pot astfel rezumă: „cal de o talie mică, cap 

purtat în sus din cauza concavității marginii superioare a 
Sătului, frunte largă, profilul capului cam. berbecat, fălci 
largi, ochi mari, nări mici, coama lungă, fără a fi deasă, 
șalele drepte, crupa bine desvoltată, însă teșită, spata lungă, 
oblică, uscată, musculoasă, pieptul larg, capul pieptului cu 
o desvoltare mijlocie. Muşchii ca şi tendoanele uscate și bine 
pronunțate, coada purtată bine, picioare subțiri, încheieturi 
largi, puternice. Picioarele dinapoi cu aplomb defectuos, 
coate de vacă, chișița uscată, netedă, copita bană, cornul 
puternice. - | 
« “Din descrierea făcută de ipologii unguri, reiese că înainte 
se găseă 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, cu crupa teșită.. 
Deşi acest cal proveneă din amestecul sângelui mongol cu 
arien, predomină însă mai mult făptura mongolă. Calul un- 
guresc din trecut, corespunzând serviciului din acel timp, 
eră un cal util. Chestiunea de estetică puteă rămâne lao 
parte. Defectele existente ale acestui cal s'ar fi putut corectă | 
prin selecţiune. Cum însă în acele timpuri, săniătosul şi în- 

  

', 
1) La Hongrie chevaline.
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țeleptul principiu al selecțiunii nu eră aşa bine cunoscut, se: 
înțelege că n'a fost întrebuințat. 

Calul ce există în Ungaria, prin făptura formelor sale, se 
asemănă cu calul ce se găseă la noi, al nostru însă eră mai 
armonic, mai frumos, mai asemănător celui arăbesc, dovadă 
că ungurii au recurs la calul românesc, spre a-şi îmbună-. 
tăți calul lor local, lucru care îl vom detaliă mai departe. 

Calul cu fâptura descrisă mai sus, aproape nu se mai gă- 
sește, s'a modificat așa de mult, încât între calul din Unga- 
ria. din ziua de astăzi şi cel din trecut este mare deosebire. 
Modificarea lui a fost pricinuită de nevoia, cailor milităreşti. 
Ia vechime, spre a se imbunătăţi aceşti cai, spre ale dao 
talie. mai mare, aplomburi mai corecte, sau recurs lao. 
mulţime de reproducători din o mulțime de rase, 

Răsboaiele Mariei Thereza au decimat o mulţime de cai, 
necesitatea ce se simţea de aceste animale, sumele mari de 
bani ce se trimiteau în străinătate pentru remontă, au fost 
pricinele intervenirii directe a Statului în chestiunea îmbu- 
nătățirii calului. Ungaria poate fi luată ca exemplu de Stat, 
unde guvernul prin Înstituţiunile sale ipice, intervine direct 
în creșterea calului, 

Impărâteasa Maria Thereza înfiinţă prime pentru cei mai 
buni armăsari. Fiul său Josef al II-lea fu cel dintâi care în- 
fiinţă depozite de armăsari la: Pesta, Bekeș, Bihor, Szalmar. 
Din momentul ce aceste depozite au fost înființate Sa trimis 

„0 comisiune, compusă din colonelul Hoditz, maiorul Cavallar, 
căpitanul Csikonitz şi medicul veterinar Scoti, să cumpere 
armăsari pentru depozite. Armăsarii fură instalaţi în comu- 
nele Pomaz și St. Andracs, districtul Pesta, Aceşti armăsari 

fură daţi comunelor la. inceput fără nici o taxă, mai târziu 
fură închiriaţi proprietarilor cu o mică taxă. Peste puţin timp 
cererile pentru .armăsari erau aşa de numeroase încât comi- 
siunea fu din nou trimisă să mai cumpere. Armăsarii sau 
cumpărat din Moldova, Bucovina şi Ungaria. O parte -din 

cei 500 armăsari cumpăraţi fu dată depozitelor, .iar alta, cea 
mai mare, fu vândută proprietarilor. De aci încolo, Ungaria 
începe să intre pa fâgașul sănătos al creșterii cailor, 

Statul vecin are astăzi 4 mari herghelii, în afară de 
Godălă şi 4 mari depozite de armăsari. 

: Să ne ocupăm cu istoricul acestor instituțiuni și rolul ce 
l-au jucat în ameliorarea calului.
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1. Herghelia dela MezGhegyes..:- 

" MezGhegyeşul este cel mai mare domeniu al Statului și 
are cea mai mare herghelie din Europa şi arm puteă zice cea 
mai bine organizată.. Numele de Mezâhegyes derivă dela cu- 
vintele : Mez, pășune, și Hegyes, platou. Localitatea Meză- . 
hegyes este în comitatul Csanad aproape de Arad. Ea for- 
mează un domeniu de 1'7.000 hectare, cu o valoare funciară: 
aproximativ de 68.000.000 coroane. Pământul în mare parte 
este argilos, gras și nisipos. Domeniul Mez6hegyes este o 
adevărată pustă ungurească, un bărăgan care eră foarte 
sălbatic înainte de înființarea hergheliei şi fermei, foarte ci- 
vilizat astăzi, cu cea mai sistematică agricultură, cu o fermă 
model în cea mai largă accepțiunea cuvântului şi cu her- 
ghelia cea mai mare și cea mai înțelepțește condusă. 

Mezâhegyeșul se mărginește cu comitatele Arad, Bekeș și 
Torontal. El este situat la 380,29 longitudine orientală și 
460,20 latitudine Nord, la un nivel de 104 deasupra mirii. 
Stratul superior al solului are o profunziune de 75 cm—1 m. 
In stratul arabil se găsește 40—450% argilă, 40—45"19 
nisip şi 10—15 9/9 materii organice. Pământul este propriu 
arăturilor profunde şi mai toate plantele agricole. vegetează 
bine. In mai multe părţi pământul este negru. Media tem- 
peraturii anuale este de 410,3, temperaturi maxime sunt 
-+409%,8 şi minime —2'70,5. Cantitatea. medie anuală -de 
ploaie este de 586, 6 mim., cu 107 zile de ploaie. Lunile cele 
mai ploioase sunt. Mai și Iunie. Vânturile predominante sunt 
N. E. şi 'S. E. Spre a se puteă pune la adăpostul acestor vân- 
turi, întreg domeniul este împrejmuit de 2 cercuri de păduri, 
unul la centru şi.altul la periferie, în plus că toate lanurile 
sunt chenăruite cu arbori, plantați la o distanţă de 30 metri 
unul de altul. Salcâmul este arborele predominant. Apa se 
găseşte la adâncimi mari 60—'70 m. şi în mare parte ea 
este văroasă.. A SI a 

| Din cauză că pe domeniu nu este un curs natural de apă 
ȘI pentrucă se-simţeă mare nevoie de acest.element, în anul 
1890, s'a derivat un canal din.Mureș, care a costat 388.678 
fiorini. Acest canal dă în 24 ore 860.000 bl apă, .din care o 
parte este destinată fabricii de zahăr, iar o altă parte pentru 
a se irigă 500 h. pășune și fâneţuri naturale. a. 

MezGhegyeșul este punctul de întâlnire a liniilor Arad,
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Segedin, Ketegyhaza, Szarvar. Pe domeniu este un drum de - 
fier, cu o reţea de 80 klm., sunt reţele telefonice, o stație de 
drum de fier, poștă, telegraf, etc. Domeniul MezGhegyeş nu- 
mără 10.000 locuitori şi el este divizat în 2 părţi cu totul 
deosebite: | 

1. Herghelia cu secţiunile sale ; 
2. Agricultura propriu zisă, ferma, cu 9 arondismente 

-agricole. 
După ce am făcut acest mic rezumaât asupra Mez5hegye- 

şului, să reluăm firul studiul nostru și să. ne ocupăm de 
herghelie. 

In anul 1784, căpitanul Josef Csikonitz, înţelese că înfiin- 
țând o herghelie va îndrumă mult mai bine creșterea calului, 
făcu un raport Impăratului Iosef a! II-lea, în urma căruia 
se decise înființarea hergheliei. Colonelul conte Hoditz însăr- 
cinat cu alegerea locului, se fixă asupra » Pustei . Mezohegyyes. 

In anul 1785, căpitanut Csikonitz şi medicul-veterinar : 
Scoli, cumpărară pentru herghelie 57 iepe ungurești, 148 
iepe de rassă holstein, iar maiorul Cavallar, cumpără din 
“Moldova 111 iepe. | 

In anul 1787, un convoi de 411 iepe, fură importate din 
Moldova. 

Doi ani mai târziu, se mai cumpărară tot din Moldova 
încă 126. lepele hergheliei dela Mezăhegyes erau din rassele 
ungurești,: Moldoveneşti, 'circaziene Și nemţeşti. Grosul însă 
il formau iepele din Moldova. Armăsarii erau Și ei de dife- 
rite rasse :: englezi, holici, holstein, barbi, transilvani, li- 
.piţani, polonezi, meklemburg, etc. Cam tot în acel timp se 
alcătui un regulament de organizare -a:-- hergheliei. Dupe 
acest regulament bătaia iepelor se făcei în 3 feluri: condusă 
-de om, mixtă și în libertate, socotindu-se 1 armăsar pentru 
140 iepe. . e a 

In această primă perioadă, caii produși la herghelie se 
„marcau pe obrazul drept cu inițialele I. II, . pe spata stângă 
cu numărul matricul al anului nașterii, pe gamba stângă 
cu inițiala M. MezGhegyes, având deasupra o coroană. 

In anul 1786, Impăratul Josef al II-lea dărui hergheliei 
un armăsar de rassa holici și în anul 1787, 1 armăsar spa- 
niol, 2 lipiţani, 2 kladrub și 3 p. s. holici. Tot în acel an, 

":MezOhegyeșul se imparte în 4 diviziuni : Mezohegyyes, Kama- 
raș, Feeckes, Pereg. i - 

In anul 17790, se începu repartizarea mânjilor născuţi în
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herghelie. Dacă coimentăm puţin această . primă fază a her- 
gheliei dela Mez6hegyes, motivul este să arătăm că rassa ca- 
lului moldovenesc preponderă în herghelie, căci eră cea mai 
bună pe acele timpuri. În acest timp la herghelie nu se ave 
nici o directivă, se mergeă pe dibuite, se încercă cu toate 
rassele. Impreunările se făceau ţinându-se socoteală . mai 
mult de coloarea animalelor. Se împreunau armăsari mari | 
de talie cu iepe corpolente spre a se obține caii pentru cava- 
leria grea ; şi armăsari ușori cu iepe moldovenești, ungu- 
rești, “circaziene, etc. spre a-și obține cai pentru cavaleria 
ușoară. 

In această primă perioadă nu se putuse nimic fixă ca tip. 
In anul 1791, herghelia se împărțea în: 
a) Grupul iepelor bătute la mână ; 

n » din herghelie, așa zise sălbatice cari se 
diviză în 6 clase dupe coloare. 

In anul 4792, efectivul iepelor fătătoare fu mărit cu 208. 
In acest an, herghelia fu împărțită în 8 secţiuni: 

a) Secţiunea iepelor la cari monta se făcea condusă de om. 
b] pm de coloare vânătă 
C ] » » n neagră A 

d) » » »“murgă monta mixtă. 

e]  » n » roibă | 
J » »  herghelii sălbatice negre 
C > » » » mare gă monta în 
hj o» » „7 » voibă | libertate. 

In anul 1194, se cumpără dela succesiunea, contelui Si- 
- gismund Andras Y, dela Debrețin, un număr de iepe şi ar- 
măsari, cu făptură mai mult orientală. 

Până în anul 1807, exploatarea agricolă şi herghelia for- 
mau un trup,cuo conducere. Plecând din acest an se se- 
parară. 

In anul 1818, se întrupară din nou, pentru € ca în urmă să 
se separe definitiv. 
„In anul 1810, iepele herghelii se divizară în 3 grupe: 

i» Grupul iepelor cu monta condusă de om; 
2. 2 > „mixtă; 
3. 2 “în libertate. 
În anul 1813, se incepi clasarea iepelor dupe rassă astfel: 

a 1, Herghelia turcească, destinată formării cailor de că- 
rie;
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2. Herghelia spaniolă destinată formării cailor de'călărie ; 
3. » » . 2 oa 2 trăsură; 
d a napolitană destinată formării! cailor de tră- 

„sură; _ 
5. Herghelia sălbatică destinată 'formării cailor de trăsură. 
In anul 1815, tot în scopul ameliorării rassei, se cumpără! 

cei mai buni armăsari din Boemia, Austria-de-Jos, Galiţia, 
din herghelia particulară a contelui Banffy, Telek, Daniel,: 
etc. Tot în acest timp, un regulament de poliţie veterinară! 
fu alcătuit în scopul de a feri caii hergheliei de ivirea boalelor * 
molipsitoare. | | o 

In anul 1819, se construiră infermerii pentru boalele mo-=' 
lipsitoare, herghelia fiind bântuită de răpciugă. - 

In anul 18416, se luă o nouă și o bună îndrumare. In acest 
an 'se introduse in herghelie 10: armăsari luaţi din Franța, 
dela herghelia Rosicres, printre ei se găseă Şi faimosul armă=" 
sar Nonius, care a formai grupul anglo-normand unguresc, 
sau grupul nonius. | | 

In anul 1820, herghelia aveă următoarele secţiuni: - | 
1. Secţia iepelor cu monta! condusă de om. Ea se deviză 

în 5 părți; i | 
2. Secţia iepelor cu montă mixtă. Ea se deviză în 3 părţi; 
3. Secţia iepelor de origină moldovenească. 

„In anul 1825, se introduse în herghelie: 6 armăsari arabi, 
cumpăraţi dela Constantinopole. Deja din anul 1820, mai 
multe iepe dela Mez5hegyes se trimiteau la Babolna spre a fi 
bătute de armăsarul arab Ghidran. Una din ele naşte un 

_ _mânz foarte asemător armăsarului arab. Acestui mânzise dă 

numele de Ghidran I, care formă mai în urmă grupul Ghi- 
dranului sau anglo-arabul dela Mez6hegyes. . 

Până la anul 1820, nu se vindeă din herghelie decât nu- 
mai mânjii ce nu se păstrau pentru reproducție, plecând din 
acest an se începu vânzarea și a mânzelor. Vânzările publice. 
se făceau la Arad, mai peurmă la herghelie. Din anul 1885, 
aceste vânzări se fac la Taitersalul din Pesta. 
“In anul 1838, și de atunci încoace se dădu o deosebită a- | 

tenţiune hranii animalelor. Din acest.an; grupurile incep să 
se formeze. Herghelia aveă o orientațiune 'mai bună - 

"Im anul 1841, se aduce la herghelie armăsarul de pur 
sânge /urioso, care formă grupul de Ij, sânge.: ..: 

Plecând din anul 1844, grupurile se cristalizează din. ce 
în ce mai bine, nu se 'mai vede acea variațiune 'ca mai ina-' 

23 
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inte, selecţiunea este din ce in ce mai severă, se depărtează 

dela prăsilă tot ce nu corespunde scopului propus, se con- 

stată un inceput de uniformizare. 

Observându-se efectele rele ale consangvinităţi, se decide 

în principiu introducerea în fiecare familie a purului sânge 

englez. 
In anul 1850, comandantul hergheliei sfătui introducerea 

purului sânge englez şi excluderea “dela prăsilă a. tutulor ie- 

pelor cu cusururi ereditare. 
In anul 1852, in urma sfatului unei comisiuni însărcinată 

să se pronunțe dacă purul sânge este sau nu necesar în her- 
ghelie, maiorul general Ritter, “fu trimis în Englitera și ma- 
iorul Gotischilig în Arabia şi Siria să, cumpere, primul ar- 
măsari englezi, secundul armăsari arabi. 

“Printre armăsarii cumpăraţi de maiorul general Ritter eră 
Și celebrul armăsar North-Star, care a format la Mezohegy es, 
un grup. 

mn anul 1854, iepele hergheliei se clasau dupe originea lor 
în 

1. Secţiunea iepelor de pur sânge ; 
2, 2 " n 1 9 n 

„3. n. rovdzite din diverse curciri. | 
Plecând din anul 1855, monta iepelor se făci numai con- 

dusă de om. În anul 1860, se reformau iepele ai căror pro- 
duşi nu erau buni. În acestan, se diferinţiă iepele hergheliei 
în următoarele secţiuni : 

4. Secţiunea iepelor de trăsură; : 
2, a 2 arabe; 

3. a „ engleze Î/osânge; 
4. a a ghidran; 
5. n 2:  nonius; 

_6. a »  lipiţan. 
„Pentru fiecare secțiune se întrebuinţau armăsari din aceeaș 

familie, provenienţă şi născuţi în herghelie. Lucru demn de: 
remarcat este că până la anul 1861, armăsarii. englezi nu 
mânzeau decât numai iepele engleze. In anul 1862, se între- 
buinţă armăsari englezi și la grupurile Nonius și Ghidran. 
Cel mai deseamă conducător al hergheliei dela Mezăhegyes și 
care i-a dat cea mai bună indrumare a fost Cosma, unul din 
cei mai pricepuţi directori. 

Plecând din anul 1868, Ministerul Agriculturii luă direc= 
ţia hergheliei, de acest minister va depinde de aci încolo. Mi-
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nisterul de Agricultură dădă direcţia hergheliei lui D. Cosma, 
herghelie care in mâinile acestui abil conducător se desvoltă 
Şi progresă foarte mult. | | 

In anul 1873, expoziţia universală dela Viena premiază 
mai mulţi armăsari şi iepe dela Mezâhegyes. 

In anul 1874, secţia lipiţană se duce la herghelia dela 
Făgăraş. | 

În anul 1876, secţia cailor arabi de coloare vânătă se su- 
primă. Motivul suprimării a fost că armăsarii și iepele arabe, | 
în această localitate, sub influența alimentaţiunii luau o 
desvoltare prea mare, perdeau din caracterul rassei. Tot în 
acel an se înființă la Mez6hegyes o secţiune a cailor norfolk. : 

In anul 1877, herghelia fu astfel clasată : 
„4. Secţiunea cailor norfolk ; 

2. » »  ghidran; 
3. » » englezesc 1/, sânge; 
4, » »  nonius mic; 
5 » » » - mare, - 
În anul 1881, creșterea cailor norfolk se abandonă ; în 

urma acestei suprimări, în herghelie se găseau următoarele: 
secțiuni: | 

1. Secţiunea ghidranului sau anglo-arabă ; 
2. » + nonius mare 
3. n ». MIC 
le, » cailor de !/, sânge englez north-star. 
Această diviziune o găsim și astăzi, cu aiferența că gru- 

pul north-star s'a mai despărţit și în Furioso-North-Star. 
“ In herghelie sunt aproximativ 500 iepe, divizate în 4 ca- 

tegorii și ținute în puste cu. desăvârșire separate. Fiecare | 
grup este perfect de bine supravegheat. Grajdurile unde se: 
țin iepele fătătoare se pot luă ca exemplu de economie şi 
igienă, mari, cu cubul de aer necesar, prevăzute cu o curte 
mare, foarte aproape de pășune, nepardosite, cu un așternut 

„de paie destul de gros, cu iesle de jur-imprejur de beton sau 
scândură. In aceste grajduri iepele stau libere cu mânjii lor 
şi sunt foarte blânde. - 

Fiecare grajd este pus sub conducerea unui șef și în 
fiecare zi este vizitat de şeful secţiunii. lepele destinate pră- 
sirii înainte de a fi date la armăsar sunt alese și încercate. 
Pentru ca alegerea să fie cât mai judicioasă, există în her- 
ghelie registre unde se înscrie originea, semnalmentele fiecărei 
iepe, produsul obţinut, conformaţia acestui produs, carac- 

anglo-normanzii ;
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terul, desvoltarea, etc. Aceste registre sunt foarte indispen- 
sabile pentru comisiunea, de clasare, comisiune care se com- 
pune, în afară de personalul oficial, şi de proprietarii cei 
mai de seamă. Fiecare iapă de prăsilă se examinează de co- 
misiune și numai după ce sau luat toate informaţiunile, 
S'a judecat din toate punctele, numai atunci se destină ar- 
rnăsarului. lepele odată clasate se trimit la pustele respec- 
tive, unde sunt armăsarii încercători, spre a le încercă. Cele 
în călduri se aduc la depozitul central spre a fi date la ar- 
măsarii destinaţi. Monta se face dimineaţa și seara. lepele 
nu se leagă ci li se pun niște șoșoni de pâslă. Iapa sedă la. 
armăsar până prinde; dacă n'a prins se pune la muncă. 
Fecundaţiunea artificială nu s'a încercat la Mez5hegyes. le- 
pele pline din fiecare grup se ţin la olaltă şi se îngrijesc așa 
încât să nu lepede. | 

In 'anul 1911, s'a ivit avortul în grupul. Ghidranului. | 
Din tabloul fecundității iepelor se constată un minimum 

de 520%], și un maximum de 910/,, deci o medie de 71,9]. 
Grajdurile unde se ţin iepele sunt separate în două: într”o 

parte se țin iepele sterpe, iar în cealaltă iepele pline. Fă- 
tarea începe de regulă în Septemvrie şi Octomvrie. După 
fătare iapa se ţine 8 zile într'o boxă izolată până când 
mânzul prinde putere. Lu a 9.zi este încercată spre a se 
vedea. dacă mai primește, sau nu armăsarul. 
e “In anul 1911, armăsarii pepinieră dela Mezăhegyes au 
ost: 

1. Armăsarul Dorian Gray, pur sânge englez, din Dunure 
și Mis Cronje ; 
„__2. Armăsarul Durezas, pur sânge englez, din Doncaster și 
Nezsa ; 

3. Armăsarul oră, pur sânge englez, din Baka- Vagy | 
Halasz şi Isaure ; 

4. Armăsarul Mac. G, pur sânge englez, din Gaga. și 
Maria Pia; . 

-5. Armăsarul  Pusztabir6, pur sânge englez, din Dunure 
Și HOzno; 

6. Armăsarul Shannon, pur sânge englez, din Panzarschif 
şi Sheelah; ; 

. Armăsarul Silvio, pur sânge englez, din Xantrailles 
şi She; 

8. Armăsarul Furioso 27, din Purioso 28 şi 191 North- 
Star 4; | |
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9..Armăsarul Furioso 28, 'din Furioso 26 și 231 - Fu- 
-riozo 23 ; | 

10. Armăsarul North-Star 12, din North=Star 5 şi 251 
„Puriozo 23 ; 

44. Armăsar ul Bakony-Ghidran 1, din Bakony 'şi . 46 
„Kengyel- Ghidran ; 
„42, Armăsarul Ghidran XLIV, din Ghidran ALI şi 45 
Algy-Ghidran ; 

13. Armăsarul Ghidran XLV, din Ghidran 36 şi 87 
„Kengyel- Ghidran ; . - 

14. Armăsarul Nonius IL, din Nonius 29 şi 222 Urmen: y- 
„Nonius ; 

19. Armăsarul Nonius II, din Nonius 29 şi 380 No- 
-nius 16; 

16. Armăsarul Nonius IV, din Nonius 31 şi: 272 No- 
-nius 16; 

17. Armăsarul Nonius VII, din Nonius 36 și 322 No- 
nius 26 ; 

18. Armearal Nonius VIII, din Nonius 4 și 277 No- i 
-nius 36 : | 

19. Armăsarul Urmeny- Nonius din Urmeny- Nonius 7: şi. 
362 Nonius 31. 

Cum se face.creşterea în herghelia dela  Mezăhegyes. Dacă : 
me ocupăm cu felul creșterii in herghelie, în mod mai deta=': 
liat, motivul este să nu-l mai repetăm când ne vom ocupă. 
cu studiul celorlalte herghelii ungurești sau austriace, căci 
-el este la fel. 

“După 7, 8 zile dela naştere, manzul, dacă timpul permite, - 
se duce cu mama lui la pășune, o pășune cât se poate de- 
suculentă. La vârsta de 3 săptămânii se dă cam 250 grande 
„de ovăz uruit. | 

La 6 săptămâni, 1 kgr. Cantitatea: rămâne cam aceeaș 
până la înţărcare, care de obiceiu se face cam la 5 luni. 

Dela vârsta de 4 luni se obișnueşte cu căpăstrul. 
In timpul alăptării mânjii se cresc cât se poate mai mult 

în plin aer, şi cât mai multă gimnastică funcţională. In a- 
semenea condițiuni mânjii devenind adulţi sunt foarte i re- 
zistenţi. | 

Inţărcatul se face de odată fără nici o pregătire, Dapă. 
înțărcare, mânjii sunt aduși la grajdu! central, unde se infie-: 
dează şi tot atunci se înscriu semnalmentelă în anurne + re=; 

/
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gistre. Până la 1 an, mânjii și-mânzele stau la olalta în nişte 
grajduri foarte mari. 

“În timpul primului an, grija cea mai de seamă este gim- 
nastica funcţională a locomoţiei. După prirnul an se face 
cea dintâi alegere, se separă .sexele, mânjii sunt duși la o 
pustă, mânzele la alta. In a] 2-lea an, hrană şi exerciţiul în 
„aer liber. -: - | | 

Csikoși, acei faimoși călăreţi, au misiunea de a mâna 
toată ziua mânjii: După trecerea celui de al 2-lea an, se face 
o a doua selecţiune, se trec în alte puste. Fiecare pustă își 
are specialitatea sa. . 

În aceste puste stau până la 3 ani. La 3 ani împliniţi se 
aduc la grajdul central: şi aci se procedează cu cea mai 
mare băgare de seamă la selecționarea lor. Cei mai buni 
armăsari şi cele mai bune iepe se păstrează pentru prăsilă 
în herghelie. Plusul de iepe se vinde la Tattersal, după o- 
prealabilă dresare. Armăsarii ce nu sunt opriţi ca prăsitori 
în herghelie se ţin până la 4 ani și se trimit depozitelor de 
armăsari sau se vând comunelor. Cei cari au cusururi ere- 

„ ditare se scopesc şi se dau serviciului, cum la serviciu sunt, 
puse și iepele rău conformate sau cu defecte. 

lepele de 3 ani, destinate reproducţiunii în herghelie, sunt 
supuse antrenării spre a luă parte la cursele ce au loc pe 
ipodromul dela Mezăhegyes. Motivul acestor .curse este spre” 
a se vedeă calitatea, fondul şi rezistenţa. Cursele au loc la 1 
Maiu. Distanţa este de 3.000 metri. Invingătorii din fiecare : 
grup aleargă împreună spre a se vedea cari din grupuri 

„sunt bune pentru. viteză. Greutatea călăreţului este de 
45—65 kgr. a 

Jepele destinate producerii cailor de tracţiune sunt dre- 
sate la trăsură şi trebuie să facă o cursă de 20 klm. După 
fiecare cursă galop sau trap, iepele, sunt examinate, din 
punctul de privire ai oboselii, al respiraţiunii, al muschilor, 
al tendoanelor, etc., notându-se acelea, cari au rezistat mai 
bine. Unele din iepe destinate reproducţiunii în herghelie 
sunt trimise școalei de cavalerie spre a se dresă. .Iepele ne- 
clasate, adică acelea. cari nu se țin ca prăsitoare în herghelie 
sunt, după o prealabilă dresare, la călărie sau trăsură, vân- 
dute la Pesta. Vânzarea are loc la Tattersal în prima jumă- 
tate a lunii Octomvrie. Se vând anual ca 40—50 iepe cu : 
prețul de 500—600 fiorini. Iepele alese şi dresate se dau la - 
armăsari când au vârsta de 4 ani.
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„> Mortalitatea la %/, în herghelie este următoarea: In pri- 
mul an, cam 150]; în al doilea an, cam 5 0%]; în al 
îxeilea cam 3%. Cu armăarii cari au implinit 3 ani se 
procedează astfel: In luna Martie sunt aduși în grajdul ar- 
măsarilor dela depozitul central, aci se începe dresarea. Nu 
se opreşte ca reproducător în herghelie decât acela care are 
însușiri cu adevărat superioare. Marea majoritate, în luna - 
Octomvrie, se trimite la cele 4 mari depozite de armăsari. 

" In timpul dresării se dă armăsarului un supliment de raţie, 
Preţul unui armăsar născut la herghelie şi la vârsta de 4 
ani, se socotește aproximativ 1.200 fiorini, afară de armă- 
sarii opriți pentru pepinieră, al căror preţ este mult mai 
mare. Se trimit la depozite anual peste 80—90 armăsari. 

* 
„e %* 

Armăsarii destinaţi prăsirii, aşa ziși armăsari pepinieră, 
în timpul când nu fac monta, se plimbă zilnic 2 1],—3 ore. 
pas şi trap și de 2 ori pe săptămână, timp de 10 minute; 
galop. In timpul montei ei se plimbă numai la pas şi trap. 
Armăsarii nu fac monta de regulă decât numai odată pe zi 
şi excepțional de 2 ori; în nici un caz numărul bătăilor nu 

“este mai mare ca 10 pe săptămână. 
În fiecare an, un număr aproximativ de 14 iepe aparţi-. 

„mând aiferiților particulari sunt admise la monta armăsa= 
rilor din herghelie. Aceste iepe pot sau nu fi: întreţinute în 

herghelie. Pentru cele ţinute în herghelie se plătește numai: 
- hrâna. Când iapa proprietarului n'are :un servitor, atunci 
acest proprietar plăteşte 4 fiorini pe lună -pentru. îngrijire. 

- Preţul montei este fixat de Ministerul Agriculturii şi nu 
poate trece peste 100 fiorini. Pentru fiecare iapă. de pur 
sânge, crescută în: Ungaria și care a câștigat la curse, se dă 
gratuit armăsarul. Se 

Herghelia dela Mezăhegyes are un program de serviciu şi 
hrana animalelor, | 

„ Programul serviciului zilnic 

Primăvara, 1 Martie şi până la finele lui Aprilie 

La 5 dimineaţa scularea. 

Dela 5— 8 mâncarea,ţesălatul,un om la 5—6 cai, riâncarea oamenilor. . 
»  8—10 plimbarea armăsarilor. 
» 10— 9 mâncarea oamenilor, cailor, repaus.
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Dela 2— 5 plimbarea. | 
mi  5— 6 mâncarea cailor. - 
îm 6—11 caii sunt puşi în parcuri. 

Vara, 1 Maiu—30 Septemvrie 

“La 8 dimineaţa scularea, 

-Dela 8— 5 mâncarea cailor, ţesălat, mâncarea oamenilor. 
e 5— 7 plimbarea. . ! 

1—10 păşunatul. 
10— 2 mâncarea cailor, oamenilor, repaus. 
2— 4 plimbarea. 

„ 4— 9. pășunatul, 
Dim -9— 8 caii sunt puși în parcuri. 

3 
is
 
u
s
 

Toamna, 1 Octomvrie—30 Noemtrie - : , 

La 4 dimineaţa scularea. 
Dela 4— 7 mâncarea cailor, ţesălatul, mâncarea oamenilor. 

1—10 plimbarea. 3 

»  10— 2 mâncarea cailor, oamenilor, repaus. 
n 9— 4 plimbarea. 
5 4— 1 păşunatul. 

. Iarna, 4 Decemvrie—finitul lui Fevruarie 

La 5 dimineaţa scularea. | 
Dela 5— 8 mâncarea cailor, țesălatul, mâncarea oamenilor. 

8—10 plimbarea. - - 
„10— 1 mâncarea oamenilor, cailor, repaus, 

1— 4 plimbarea. i 
4— 6 repaus, 

3
 

i 

3
3
 

;Gaii sunt adăpaţi în grajduri. Iepele cu mâniii se . plimbă 
în padok şi la pas. La cele pline sau sterpe, plimbarea se- 
face la pas şi trap. Fiecare secţie are aproximativ 20 hec- 
tare pentru paşunat. 

Tabloul vaţiilor cailor din herghelie 

Mânjii până la 6 săptămâni au 0,3 kg ovăz uruit, zilnie, Dee 
Mânjii dela 7 săptămâni până la înţăreare, au un kg ovăz uruit, zilnic. 
Dela inţăreare până la un an, au 3 kg ovăz, 4 kg fân, 2 kg paie. 

» 1—2ani, vara, au2 kgovăz,4 kg fân, 3 kg paie. 
2 2 iarna, » 3 > n 4 n An n 
» 9 vara, n» 15 n n» 1 n» 2 n 
” 2 n iarna, n 8 n n 5 n » 4 2 

n 3 vara, 192 n o. la „2. 
2 3 iarna, "3 n 2 5 2 4»
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Armăsarii de reproducție, 4 kg ovăz, 5 kg fân, 2 kg paie. 
Pe timpul montei 5 n n 6n n 
Incercătorii 4 n n 5 » 9kgpaie. 
Pe timpul. montei 45 n n 62 a . 
„Armăsarii tineri clasaţi 4,5 » » 6» » Okgpaie. - 
Mânjii de un an, vara 2 nn An 2 2n n 

2 2 2 + iarna 3 » n An n 4 n » 
»  29ani, vara 15» n ln n 21 n 
2 29 n iarna 2,5 nn Dn» 4n n 
n "8 n» vara 2 n n An n 9 n 
2 293 n iarna. 3 n n Ban n 4 n n 

“Mânzele de 3 ani, clasate 4 kg ovăz, 5 fân. Mi 
“lepele ghidran și nonius mic, vara 2 „kg ovăz, 2 kg fân, 

. n pp n. îama 4 2 2» Ga 2 Gkg paie. 
» „pline vară 15.» 2» 2.2 3 ni 
n n » iarna 2 n » 6 n n 6» n 
n» cu mânji, „vara 45 2 3 n» 9 » 
an n iarna 2,5 » 1 6» 2 4 » 
» 12 sânge, fără mânii, vara 2 2 3 n 
2 n n n n iarna 1,5 » » 6» » Ga » 
» pline vara 2 n» „Ba n 92a-n 
2 n iarna 2,5 2 n» 7.» 2 4 n 
» cu mânz vara „On n 2 1 
a. non iarna 2,5 2 2» Inn 4 » 
2 nonius fără mânz vara 3a » 82 n 
n n 2 » iarna 2 » 2 6» » 8, n » pline „Vara 2 1 n 8 n 4 n 
n n | iarna 2,5 2 n» 3 1 5 n. 
» cu mânz vara 2,51 7 3 n» 3 n 
n o» an : iarna 3 n» 3n n» Ga » 

Caii de trăsură, 5 kg ovăz, 8 kg fân, 3 kg paie. 
Caii preparaţi pentru vânzare, 5 kg ovăz, 6 kg fân. 

Bineînţeles că acest tablou se poate întrucâtva modifică. 
Pentru buna îngrijire şi executarea tuturor dispoziţiunilor 

«există un personal destul de numeros, pus sub conducerea 
-comandantului hergheliei. Organizarea serviciului este mi- 
-litărească, însă conducerea tehnică a acestei instituţiuni este 
încredinţată serviciului zootehnic din Ministerul Agriculturii. 

Comandantul hergheliei nu face decât execută măsurile 
prescrise dela centru. 'Toate - instituţiunile zootehnice ale 
Ungariei depind de Ministerul Agriculturii, direcția zooteh- 
nică. La Mezhegyes sunt peste 2.000 de cai de diferite 
vârste. Starea lor sanitară este bună. Instituţiunea are şi un 
-crematoriu. Ea este prevăzută cu toate trebuitoarele unei 
pune organizări. Hrana animalelor este produsă de exploa- 
tația agricolă a domeniului și se dă hergheliei pe un preţ 
stabilit de Ministerul Agriculturii.
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La herghelie se mai află o școală inferioară pentru - pre- 
gătirea personalului destinat îngrijirii armăsarilor, ca şi 
pentru conducerea staţiunilor de montă. Şcoala are o durată 
de 6 luni. In afară de aceasta, mai este şi o școală de cadeți. 

Herghelia dela Mezdhegyes a influenţat foarte mult asu- 
pra creşterii și îmbunătăţirii cailor, mai ales din comitatele 
Csanad, Arad, Csongrad și Bekes. | 

2. Herghelia dela ișber 

Asupra acestei instituțiuni vom . fi mai rezumaţi, pentru 
că nu ne vom mai ocupă cu modul de creștere. 

__ Herghelia dela Kișber este de dată mult mai recentă şi 
ocupă un domeniu mult mai mic. Ea a fost înfiinţată în 
scopul de a se aclimată calul de pur sânge englez, de care 
cal Ungaria aveă absolută nevoie spre a-și regeneră și mai 
bine rassele sale de cai şi a-și produce calul de 1/, -sânge; 
deasemenea trebuitor. 

Herghelia a fost înfiinţată în anul 1853 şi s'a destinat do- 
meniul Kîșber, în întindere de 6.330 hectare. Herghelia are - 
ca centru castelul Kișber şi este compusă din o mulţime de 
grajduri unde sunt adăpostite iepele de prăsilă şi produși 
lor. Organizarea acestei herghelii a fost încredinţată maiv- 
rului PF. Ritter, care a avut direcţiunea timp de 6 ani şi care 
mai târziu a fost directorul hergheliilor ungurești. 

Ca material producător a fost la început iepe de 1/, sânge | 
arab, lipițan, românești, etc. și armăsari pur sânge englez și 
arab. , : 

In anul 1854, “a cumpărat din Englitera 5 armăsari şi 
1'7 iepe de pur sânge. A a o. Ne 

- In anul 1860, s'au mai cumpărat. De atunci încoace, mai 
în fiecare an, se cumpără armăsari și iepe de pur sânge. 
„- In anul 1865, se cumpără din Englitera unul din cei mai 
celebri armăsari Buccaner, care a făcut monta în herghelie 
timp de 21 ani, a bătut 736 iepe, ai căror produşi au câş- 
tigat pe diferitele ipodroame peste 5.000.000 fiorini. 

| Buccaner sa născut în anul 1857, în Englitera și în her- 
ghelia Lordului Dorchester, eră de o coloare murgă închis și 
de o iuțeală extraordinară. In cele 19 curse în care a alergat 
a ieșit de 11 ori întâiul și de 3 ori al doilea. Din produșii lui 
Buccaner, 9 au câştigat Derbiul Englez dela Epson şi „Le 
grand prix de Paris. 3 i
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Plecând din anul 1867, mânjii de 1 an pur sânge englez, 
produși în herghelie, se vând prin licitaţie publică, cu con- 
dițiunea ca ei să nu fie vânduți în străinătate fără permisiune. 

In anul 1867, herghelia Kîșber fu cedată de Imperiu, Sta- 
tului ungar. Armăsarii englezi importaţi cei mai: de seamă 
sunt: Buccaner, Cambuscan, Verneuil, Doncaster, Galaor, 
Bona- Vista, etc. | 

In herghelia dela Ifîșber se găseau în anul 1911, 14 âr- 
"măsari din cari 13 de pur sânge și 1 jumătate sânge. Acești 
armăsari erau : 

1. Adam, pur sânge englez, din Flying-Foz şi Amie. 
» 2. Bona-Vista, pur sânge englez, din Ben dor şi Vista, 

cumpărat dela Lordul Rosebery cu 400.000 lei. 
3. Cargill, pur sânge englez, din Carbine şi Galinne. 
4. Dunure, pur sânge englez, din Sf. Simon şi Sunrise, 

plătit cu 160.000 coroane. 
5. Furiozo al 23, 1]a sânge englez, din Furiozo al 23 și 

219. North Star al 4-lea. | | 
6. Kozma, pur sânge englez, din: Băldny și Kisbărske, 

“cumpărat din Ungaria dela baronul Uchtritz cu 80.000 co- 
“roane. | 

7. Maxim, pur sânge englez, din St. Maclou Și Crestid 
Grebe. . Si 

8. Pardon, pur sânge englez, din Morgan şi Petroleuse. 
9. Rokelter, pur sânge englez, din Gallinule şi Volant. 

.10,'Rotter- Stadl, pur sânge englez, din Pardon şi Aranyka. 
14. Royal-Lanur, pur sânge englez, din Royal- Hampton Și 

" Zightfoot. - 
12. Simon Passe, pur sânge englez, din Isinglass şi St. Ma- 

tilda. SE e 
13. Shera-Gallion, pur sânge englez, din Gallinule şi Re- 

clusion. 
14. Willian The Fourth, pur sânge englez, din Willian 

“The Therd şi Lady Sevigton. -: a 
„ Dupe cum vedem, acești armăsari au cea mai celebră ori- 
gine și o făptură ireproșabilă, nu sunt așa de înalţi pe pi- 

“Gioare, 
" Statul ma făcut nici o economie când a fost vorba să 
cumpere armăsari de prăsilă. Ceeace se remarcă la armă- 
sarii de prăsilă dela ICișber este făptura lor osoasă. In afară 
de iepele hergheliei; armăsarii se mai dau: și la iepele par- 
ticulare. Sunt aproape 300 iepe particulare bătute în fiecare
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an de armăsarii hergheliei. Preţul bătăii variază între 200 
“până la 1.000 coroane. 

- Armăsarii sunt ţinuţi în boxe şi la stațiunea centrală. 
Tot la această stațiune mai sunt iepele pur sânge englez cu 
padokurile lor, precum şi un grajd unde se aduc iepele par- 

„ticulare spre a fi bătute de armăsari. In ucest grajd, iepele 
pot stă 2—3 luni, plătindu-se în afară de taxă încă câte 2 
coroane pe zi. Referitor la condițiunile de admitere a acestor” 
iepe particulare, iată ce găsim în raportul consulului nostru 
general din Buda-Pesta. 

1.. Dintre iepele particulare anunţate se primesc în primul 
rând iepele proprietarilor din Ungaria şi Austria, cari se 
ocupă cu prăsirea cailor. .. | 

2. In al doilea rând, pe lângă o taxă mai mare, se primeşte: 
orice iapă a oricărui proprietar. 

Sunt obligaţi proprietarii ca la anunţare să declare ce fel 
de cetăţeni sunt, maghiari sau austriaci, sau că se ocupă cu 
creșterea cailor. Pentru un armăsar se admite în fiecare an: 
un anume număr de iepe. Taxele de montă. precum și spe- 
sele de întreținere se varsă la cassa hergheliilor. Herghelia 
își rezervă dreptul, ca eventual, să refuze acele iepe cari din 
punctul de privire sanitar dau loc la. vreo suspiciune. 

Pentru întreținerea şi îngrijirea iepelor se fixează de her- 
ghelie următoarele taxe. , 
„Pentru o iapă stearpă, 1 coroană, 70 fileri zilnic.: 

» ». » plină, 2 coroane zilnic. - Sa 
» » » cu mânz, 3 coroane. Mânzul până la 3luni. 

Dacă proprietarul iepei are servitorii săi proprii, cheltuiala. 
de întreţinere se micșorează lunar cu 8 coroane. Pentru me- 
dicul veterinar, potcovit, etc. se percepe de fiecare iapă o taxă 
de 8 coroane. 
„Afară de taxele pentru bătaie și întreţinere se mai plătește 

ŞI soldaţilor ingrijitori câte 10 coroane de fiecare iapă. 
Dacă pentru un armăsar sunt anunţate mai multe iepe: 

decât poate bate, in afară de iepele hergheliei, atunci şeful 
serviciului zootehnic va decide ce iepe trebuiesc date. 

La, herghelia Kişber sunt aproximativ 20 iepe de pur sânge 
englez. Toate sunt bine selecționate, de origine bună, majo- 
ritatea sunt fiicele armăsarului Royal-Hampton. In herghe- 
lie se mal găsesc peste 200 iepe de 1/ sânge. Acestea sunt 
împărţite pela diferitele staţiuni. Produșii lor de. asemenea. 
se împarte. Armăsarii până la 3 ani sunt ţinuţi pe la sta-



365 

țiuni, pe urmă se aduc la centru spre a se dresă, aşa că la 
vârsta de 4 ani sunt. împărţiţi pe la depozite, sau vânduți. 

„lepele până la 3 ani sunt ţinute că şi la Mezdhegyes, dela 3 
ani sunt supuse antrenării și probate la curse de 3.000 metri. 
O parte. din ele sunt trimise la şcoala de cavalerie dela Viena 

„spre a fi dresate şi antrenate in vederea vânătorilor dela 
Holici. lepele cele bune se opresc pentru nevoile hergheliei, 
iar cele mai puţin bune şi plusul se vinde la licitaţiune pu- 
blică. Preţul vânzării variază între 900 —41.200 fiorini.-Vân- 
zarea se face de preferință la crescătorii unguri. 

In herghelie se găsesc aproximativ 800 cai. E 
Modul de creștere, principiile generale ale reproducţiunii, 

organizarea hergheliei sunt aceleași ca la Mezdhegyes. 
Herghelia Kișber mai are și o secţiune de cai de povară, 

"cai ce sunt trebuitori agriculturii de pe domeniu. Rassa ar- 
deneză se crește. E 

Sunt peste 60 iepe ardeneze cu 3 armăsari. 

3. Herghelia dela Babolna 

Herghelia dela Babolna este situată aproape de IZișber, la 
o distanţă de 17 kilometri. Domeniul Babolna ure aproxima- 

„tiv 4.029 hectare. Herghelia a fost înființată în anul 1790, 
4 ani dupe înființarea hergheliei delu Mez5hegyes. Ea se află 
în comitatul lomarom. Scopul acestei herghelii este de a 
formă armăsari arabi şi 1/2 sâuge arab, necesari îmbunătă- 
ţirii calului unguresc. | 

La iuceput herghelia avei ca material iepe ungurești, 
transilvănene; armăsari arabi veniţi din Orient. Mai târziu, 
iepele sau selecționat, și va format două secțiuni: Secţiunea 
iepelor arabe şi secţiunea celor de !/, sânge al căror număr 
'eră mai mare. Deși înființată in anul 1790, numai în anul 
1816 se incepu creșterea cailor orientali. Primele 'importa- 
țiuni datează din anul 1836, când se cumpără din împreju- 
rimile Alepului și Damascului 9 armăsari şi 5 iepe orientale. 
Acestea au format matca hergheliei. Mai târziu, în diferite 
rânduri, se introduseră armăsari și iepe orientale. Herghelia 
a mers din progres în progres, graţie comandantului. său co- 
lonelul Mihail Fadlallach El Hedar, arab de origine, care a 
realizat la Babolna condiţiunile de creștere ale calului arab 
mult asemănătoare condiţiunilor de creștere din Arabia.
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- Herghelia dela Babolna, aveă în anul 1911 ca armăsari de 
pepinieră următorii : | | 

4. Siglavy- Bagdady, pur sânge arab, din Siclavy și Jidran; 
„92. Kohailan- Raschid, pur sânge arab, din Kohailan chvadi 

și Kohaila ; o 
3. Schechan- Schammar, pur sânge arab, din Kohailan Ad- 

„_juze şi Scheka- Gebelt et Adjuz; : 
4. Gazal, pur sânge arab, din Gazal 1 și 22 O'Bajan ; 
5. Koheilan 4, pur sânge arab, din Roheilan 2 și 124 

OBajan; 
6. IKoheilan 6, 1]a sânge arab, din Roheilan 1 şi 1 O'Bajan; 
7. O'Bajan 5, 1]. sânge arab, din O'Bajan 51 şi 58 

Samhan; . .: . 

8. Siclavy 5, 1] sânge arab, din Siclavy 2 şi 142 Gazlan; 
9. Shagya 15, 1] sânge arab, din Shagya 11 şi 25 

O' Bajan ; 
10. Shagya 16, î]a sânge arab, din Shagya 11 şi 66 

Gazlan 1; , | 
11, Shagya 18, !]a sânge arab, din Shagya 15 şi 209 

Jusuf 2. | | 
Efectivul iepelor pure arabe din herghelie este de 50, iar 

a celorlalte de 1/, sânge arab este de 160. Calul arab la Ba- 
„bolna și-a mărit talia. Herghelia Babolna se conduce dupe 
„aceleași principii ca și celelalte herghelii. Scopul său este . 
formarea armăsarilor de 1], sânge, cu o bună conformaţiune, 
„cu o talie mai mare, cu membre mai solide, mai musculoase, 
o parte din armăsari se trimit depozitelor, o bună parte din 

„depele de .prăsilă provin din armăsarul O'Bajan, unul din 
„cei mai buni și mai frumoşi armăsari arabi, un premiat al 
„expoziţiunii naţionale dela Vincennes, Franţa... i 

Armăsarii de 1/» sânge, joacă rolul de amelioratâr al calu- 
lui necesar cavaleriei ușoare, care se găseşte în partea occi- - 
dentală a Ungariei. Totalul cailor din herghelie se ridică la 
numărul de S00. 

4. Herghelia dela Făgăraș 

„Este a patra instituţiune ipică și cea mai mică din Unga- 
ria. Ea s'a înființat în anul 1873/74. Scopul înființării sale 
a fost crearea armăsarului tip, care să îmbunătățească rassa 
„calului din regiunea Carpaţilor. In acest scop s'au introdus - 
armăsari din rassa Lipiţană, sau rassa de Karst, proveniţi
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dupe cum se ştie din faimoasa herghelie Lipiţa a Coroanei 
Habsburgilor. Armăsarii lipiţani se găseau înainte la Meză- 
hegyes şi se observase că au o talie prea mare Și că nu vor 
mai puteă da bune rezultate împreunaţi cu iepele mici din 
regiunea muntoasă. Spre a se evită acest neajuns s'au trimis 
aceşti armăsari în hergheliu dela Făgăraş din Transilvania, 

- la o altitudine de 700-—-1.000 metri şi pe un pământ mai 
puţin fertil ca la Mezăhegyes. S'au mai introdus şi iepe dela 
Lipiţa. Domeniul are 3.600 hectare. 

In herghelie, se găseau în anul 1911 următorii ârmăsari: 
1. Conversano 12 de rassa Lipiţană, din Conversano 8 Şi 

137 Pluto-Fantasca 11; o 
2. Favory, de rassa Lipiţană, din Favori 12 şi 53 Pluto- 

Fantasca II; 
3. Majestoso 13, de rassa Lipiţană, din Majestoso- Sardinia 

2 şi Montenegra 4 ; 
„4. Napolitano 8 de rassa Lipiţană, din Napolitano 4 şi 59 
Fraga 3; - . 

5. Napolitano 9, de rassa Lipiţană, din Pluto; 
6. Pluto 9, de rassa Lipiţană, din Pluto-Fantasca și 39 

Siclavy Alea; o 
7. Siclavy-Capriola, rassa Lipiţană, din Siclavy-Slavina III 

şi Capriola. | | 
Armăsarii produşi în herghelie sunt distribuiţi în regiunea 

muntoasă. Etectivul total al acestei herghelii este de 400—500 
capete. Regiunile unde se răspândesc mai mult armăsarii 
produși la Făgăraş sunt: Bistriţa, Năsăudul, Făgăraşul, Hu- 
nedioara, Ciuc, etc., precum și în comitatele din Nordul 
Ungariei. Materialul în plus se vinde prin licitaţie. 

Acestea fiind cele 4 instituțiuni ipice ale Ungariei să ve- 
dem ce învățăminte putem trage: i 

1. Modul cum sunt organizate aceste instituțiuni ipice au 
avut cea mai mare influență asupra îmbunătăţirii calului în 
Ungaria. 

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. 

3. Continuitatea în lucrări, programul bine stabilit dela 
început, au tost pricina reușitei hergheliilor din Ungaria. . 

4. Modul cum se cresc și se hrănesc mânjii este demn de 
imitat, căci fac din ei animale foarte viguroase. o”



„363 

| 5. Guvernul ungar face cele mai mari sacrificii pentru 
'prosperarea hergheliilor, nu se dă îndărăt dela nici o chel- 
tuială, oricât de mare ar îi. 
6. Importanța acestor instituțiuni ipice a fost mult mai 
mare la început, când nu există iniţiativa particulară, ca 
acum. 

In afară de aceste instituţiuni, Ungaria mai are încă două | 
instituțiuni zootehnice, tot în scopul îmbunătățirii animale- 
lor. Acestea sunt hergheliile dela Gădălă şi Iolozs. In her- 
ghelia dela Kolozs se găsesc 40—50 iepe de 1], sânge englez, 

„cumpărate în mare parte dela crescătorii din Transilvania. 
G616l6 a fost inființat pe teritoriul domeniului Coroanei. Aci 
s2 cresc cai nonius mic şi de tracţiune. 

Depozite de armăsari | 

“Ungaria are 4 mari depozite de armăsari. Armăsarii de- 
pozitelor parte se duc în stațiuni de montă, parte se închi- 
riază pe la particulari. 

1. Depozitul dela Szekeșfehervar: » este subdivizat în 5 
circumscripțiuni, și anume: 

4. Circumscripția Szehegteherua-y, cu 67 st. montă. 
, . Babolna | a 4] a . 

3. . a Nuyitrai > 55 n n 
ho Nagyatadi Sha n 
5. » Palim n 46 2 n 

Total . . - 269 .2 "2 

". Depozitul cuprinde 18 comitate. 
„În anul 1944, se găseau în depozit 786 armăsari, din cari: 

38 pur sânge englez. 
380 îj, » » 

4 pur = arab. 
43 1a » » 

131 nonius. 
46 ghidran. 
28 lipiţan. 

„146 rassa norică. | 
_Din numărul de 786 armăsari, 120 provin dela Kișber, 

45 dela Babolna, 233 dela Mezăhegi Yes şi 22 dela Făgiraș, iar restul cumpăraţi dela particulari.
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2. Depozitul dela Nagy-Hărăși, cuprinde 12 comitate, di- 
vizat în 5 circumscripţii, şi anume: | ” 

1. Circumscripţia Nagy-Horâși cu 51 stat. montă. 
2. . Versecz » 85 n» » 
3, » Backescsaba » 46  » » 

- ee » Baya | » 59 » » 

5. » Dorozsma . » 21 » » 

Total . . . 268 

În anul 1914, se găseau în acest depozit 950 armăsari, 
din cari : 

10 armăsari pur sânge englez. 
415 n. 1/a sânge englez. 

8 » pur sânge arab. . 
70. » 1ja sânge arab. - 

212 » Nonius. 
74 » Ghidran. 

heh » Lipiţan. 
950 armăsari. 

Din numărul de 950 armăsari, 107 proveneau dela Kișber, 
76 dela Babolna, 337 dela Mezohegyes şi 43 dela Făgăraș, 
restul cumpăraţi dela particulari. 

3. Depozitul dela Debrețin, este subdivizat în 6 circum- 
scripțiuni, şi anume : 

4. Circumseripţia Debrețin, . cu 54 stat. montă. 
2. » Eperges,  : » 30 » n 
3. n Turiaremete, » 42  » » 
k&, » Rimaszombat, » 33» » 
5. » „ Szatmasnemel, » 10» n 

"6. »  Jaszbereny, » 40 n» » 
Total. . .269 » » 

„Acest depozit cuprinde 21 comitate şi are 1.138 armăsari, 
din cari: 

117 pur sânge englez. 
573 1/a sânge englez. 
26 pur sânge arab. 

150 1/2 sânge arab. 
151 Nonius. 
56 Ghidran. 
65 Lipiţan. 

1.138 armăsari. .
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Din numărul de 1.138 armăsari, 1421 provin dela Kișber, 
4'10 dela Babolna, 282 dela Mezohegyes şi 51 dela Făgăraș, 
restul cumpăraţi dela particulari. i 

4. Depozitul dela Sepsiszentgyărgy, împărţit în 3 circum- 
scripțiuni, şi anume : 

4. Circumseripţia dela Homorod, cu 54&stat. montă, 
2. » »  Sepsiszentgyorgy, » 38 » » 
3, » oa Desi, i „9 20 » | » 

Total . .:- .4112 

Depozitul cuprinde 16 comitate şi are 360 armăsari, din . 
„cari: | 

13 pur sânge englez. 
198 1], sânge englez. 

7 pur sânge arab. 
39 1Ja sânge arab. 
99 Nonius. 
32 Ghidran. 

- 42 Lipiţan. - 

360 armăsari. 

Din acest număr, 13 proveneau dela Kișber, 44 dela Ba- 
bolna, 194 dela Mezohegyes, 43 dela Făgăraș, iar restul dela 
particulari. Centralizând numărul armăsarilor avem : 

In primul depozit . .  '786 armăsari. 
» al doilea E +. 950 n 
» al treilea a e 1.188 » 
» al patrulea „ ,„ . 860 „ 

- 3.234 armăsari, pentru 
918 staţiuni de montă. Majoritatea rasselor o formează ar- 
măsarii de jumătate sânge englez, pe urmă vine tipul no- 
nius, jumătate sânge arab. Dacă presupunem că fiecare 

„ armăsar bate aproximativ 30 iepe, vom aveă cam 100.000 
iepe bătute de armăsarii Statului. Dacă numai 50 0/9 nasc, 
sunt anual 50.000 mânji ieșiți din armăsarii Statului. Dacă 
insă vom adăugă şi hergheliile particulare, precum şi armă- 
sari autorizați, aprobaţi, etc., se înţelege că Ungaria nu 
poate să consume tot ce produce şi se explică de ce în această | 
țară vin o mulţime de străini spre a cumpără cai. 

Armăsarii din staţiunile de montă nu se schimbă aşa de 
des. Procedeul înființării unei staţiuni de montă este urmă- 
torul : In fiecare comitat și oraş municipal există o comi-
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„ siune compusă din primar, din preşedintele comisiunii ipice 
municipale și ofițerul secțiunii respective. Această .comi- 

- siune se întrunește: în fiecare an şi înaintează - Ministerului 
de Agricultură propunerile privitoare la organizarea stațiu- 

„nilor de montă, în special în privința numărului şi calităţii 
”. armăsarilor. Asupra acestor propuneri hotăraşte Ministerul E 

Agriculturii. De regulă măsurile propuse se admit întocmai 
dacă sunt armăsari suficienți. Comuna care dorește să aibă 
o staţiune de montă este obligată să deă grajd gratuit pre- 
cum şi paiele trebuitoare. Mâncarea oamenilor și a armăsa- 
„rilor o va procură comuna pe un preţ stabilit de Minister. 

Distribuirea armăsarilor, la stațiunile de montă înființate, 
„se face la începutul fiecărui an de către un delegat al Mi- 
„nisterului Agriculturii, care se transportă la faţa locului şi 
„decide ce armăsari trebuiesc daţi. 

Țăranii plătesc taxe mici; cultivatorilor din comunele să- 
race sau din acelea unde au bântuit boli li se fac reduceri. 

Statul mai poate inchiriă unii din armăsarii săi particu- 
„larilor. Proprietarul în acest caz este obligat să facă .o peti-: 
țiune Ministerului Agriculturii, cerând armăsarul cu chirie. . 
Armăsarii se închiriază îi ordinea cererii, sunt preferaţi însă 
acei cari l-au inchiriat anul precedent. Sa 

* 
%* * 

În afară de intervenirea directă a Statului, în Ungaria 
„mai sunt și alte măsuri indirecte. Ea are peste 2.000 armă- 
sari aprobaţi. Statul cumpără dela particulari, în fiecare an, 
și la vârsta de 1 an, ca şi la vârsta de 3 ani, armăsari, plă- 
-tindu-i dela 300—2.000 coroane. Acești armăsari îi crește 
-în depozitele sale şi dacă la vârsta de 4 ani sunt buni, îi dă 
în depozite, dacă nu sunt buni îi castrează şi îi întrebuin- 
„țează ca animale de muncă. Armăsarii cumpăraţi dela par- 
ticulari trebuie să fie născuți din armăsarii depozitelor. 

Procedarea cumpărării armăsarilor de 3 ani dela parti- 
culari este următoarea : un delegat al Ministerului vizitează 
armăsarii produși într'o herghelie particulară, când aceşti 
armăsari au vârsta de 1 an și îi însemnează, dacă sunt 
buni. Această vizită se repetă la 2 şi la 3.ani..Dacă la aceste - 
noui vizite se găsesc oarecari defecte, armăsarul se șterge de pe 
listă şi se cumpără numai cel bun. Cumpărările se fac pri- 
măvara cu un preţ stabilit, care nu poate trece peste 2.000 
coroane... | 3 Se |
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Statul încurajează pe producătorul de cai prin expozi- 
ţiuni, concursuri, prime, etc. 
În scopul îmbunătăţirii calului, Statul dă comunei armă- | 

- sari pe preţul de 300—500 fiorini, plătibil în 4 anuităţi și 
în condiţiunile următoare :: comuna se obligă să îngrijească 
pe socoteala ei și în mod convenabil armăsarul vândut. Pre- 
şedintele comisiunii de creșterea cailor din comitatul unde 
se găseşte comuna, se asigură, prin dese inspecțiuni, de modul 
cum se îngrijește armăsarul. Armăsarul face monta iepelor 
comunei, plătindu-se 2 fiorini de fiecare iapă. Dacă o co- 
mună nu îngrijește bine de armăsar şi dacă în urma mai 
„multor avertismente nu se îndreaptă, armăsarul i; se ia, iar 
suma care a plătit-o este pierdută. Dacă în timpul celor 4 
ani, cât durează plata, armăsarul devine impropriu la -re- 
producţiune sau dacă a murit, iar moartea n'a provenit din 
neglijență, comuna primește alt armăsar. ţinându-se soco- 
teală de plăţile făcute. După ce plata s'a terminat, armăsa- 
rul devine proprietatea comunei. | 

Pentru ca o comună să poată aveă un asemenea armăsar, 
trebuie ca preşedintele comisiunii de creştere din comitat să 
facă o cerere Ministerului Agriculturii și numai când ce- 
rerea este admisă, numai atunci se prezintă o delegaţiune a 
comunei la herghelie şi alege armăsarul. Comunele cari 
plătesc valoarea armăsarului imediat, au dreptul să aleagă 
înaintea celor cari plătesc în rate. 

Ungaria are în fiecare comitat societăţi de creştere, sin- 
dicate. | 

Statul acordă subvenţiuni societăţilor pentru închiriatul 
păşunatului. Dacă mai ţinem socoteală că Ministerul de 
Agricultură subvenţionează alergările de cai, împarte prime 
pentru prăsirea cailor, etc., etc.,. că armăsarii hergheliei cu 
vârsta .mai înaintată se vând pe preţuri mici crescătorilor, 
putem înţelege că în Ungaria este un complex de măsuri, 
şi putem înţelege de ce Ungaria este aşa departe -în ches- 
tiunea îmbunătăţirii cailor. 

Prin ordonanța din anul 1897, orice armăsar particular 
ce ar servi la monta publică, trebuie să fie examinat deo 
-comisiune anume instituită. Armăsarilor buni li se dau un 
certificat sanitar. 

In Ungaria, animalele de prăsilă au o reducere pe calea 
ferată. | 

Nu numai instituţiunile exterioare sunt admirabil orga-
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nizate, ci şi partea, centrală de unde pornesc toate măsurile 
zootehnice. 

La Ministerul Agriculturii este o divizie zootehnică, împăr- 
țită pe secţiuni. Secțiunea I se ocupă cu toate chestiunile 
privitoare la cai. Aceasta este secţiunea cea mai importantă. 
Conducătorii, ca și şefi secţiunilor, sunt oameni cu adevărat 
cunoscători. o 

Așa cum este acum organizată Ungaria, cu cheltuelile 
anuale de peste 8.000.000 coroane, cu hergheliile sale, cu 
depozitele sale de armăsari, cu măsurile indirecte prin cari 
se încurajează iniţiativa privată, contribuie nu se poate mai 
mult la îmbunătăţirea calului, și astfel se explică de ce Un- 
garia, în materie de cal de călărie și tracțiune ușoară, ocupă 
cel mai principal loc, şi de ce anual această țară incasează 
milioane şi milioane din vânzarea cailor. | 

Tipurile de cai ungurești 

Ungaria are aproximativ 4.700.000 cai. Din acest total 
850%/9 aparţin micului cultivator, iar 150/9 marelui cultiva- 
tor. Aceasta ne dovedeşte că creșterea calului în Ungaria este 
foarte răspândită și că nu este concentrată numai în mâi- 
nile marilor proprietari, că micul proprietar din contră de- 
ține cel mai mare număr. Situaţiunea in Ungaria, din acest 
punct de privire, este identică cu situaţiunea din ţura noastră. 
Valoarea cailor în Ungaria trece peste 1/» miliard. Pentru a 

„mări un asemenea insemnat capital şi pentru a îmbunătăți 
situațiunea locuitorul ungar, Statul face toate sacrificiile. 

Rassa vechiului cal ungar numai există, ar fi deci un 
non sens să o mai descriem. . - o | 

În Ungaria, găsim purul sânge englez la Kișber, și pe la 
particulari; găsim purul sânge arab la Babolna şi herghelii 
particulare, mai găsim foarte mult !/> sânge de călărie şi trac- 
țiune ușoară. Calul propriu zis de povară nu este autohton 
Ungariei, ci este introdus din altă parte, în special din Tirol. 
De altfel, după afirmaţiunea cunoscătorilor unguri, nici calul 
pintzgau, nici calul ardenez, nu găsesc în Ungaria condi- 
țiuni prielnice creşterii. Din grupul nonius mare, după cum 
vom vedeă mai departe, se pot găsi indivizi foarte bine con- 
formaţi pentru munca câmpului. 

„ Condiţiunile de sol, de climă, nu convin, in Ungaria, ca= 
- Jului de povară.
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Să ne ocupăm mai întâi de tipurile formate în hergheliile 
aangureșşti, tipuri cari au modificat vechiul cal primitiv și 

-pe urmă să vedem dacă în Ungaria 'se mai. găsesc.și alte 
“tipuri. 

“In herghelia dela Mezăhegyves s'au format următoarele 
tipuri: : | 

1. Tipul Nonius; 
2. „» Ghidran; 
3. - „  Furioso-North-Star. 

4. Tipul Nonius 

Inainte de a descrie caracterele acestui tip, să vedem care 
îi este originea. Grupul s'a numit Nonius, după numele unui 
celebru armăsar. Se mai cunoaşte astăzi și sub denumirea 
de anglo-normand, după rassele cari l-au format, cu toate 
că n'au fost numai rassele normandă şi engleză. 

Armăsarul Nonius, este de origine anglo-normandă. El 
“s'a născut în anul 1810, in Calvados, Normandia. A fost 
crescut la depozitul de armăsari dela Bec-Hellouin, Franţa. 

„Xl proveneă dintr'un armăsar englez de 1/, sânge, cu nu- 
- mele: Orion-și dintr”o iapă normandă. . 

Din depozitul dela Bec-Hellouin, Nonius a trecut la her- 
-ghelia Deuz-Ponis, spre a se vedeă ce influenţă are clima 
şi o altă alimentaţie asupra lui. In cele din urmă, armăsarul 

"“:a trecut la depozitul dela Rosieres, ' de -unde în anul 1815, 
„când Europa eră coalizată contra Franţei, chiurasieri aus- 
triaci îl luară împreună cu mai mulți cai și îl aduseră în 
Austria. In anul 1816, 'armăsarul Nonius a fost adus la 
herghelia dela Mozhegyes din cauza corpolenţei sale, a for- 
melor şi mai ales din cauza:mersurilor. Aceasta este originea 
-armăsarului Nonius, El nu eră altceva decât un produs ieșit 
"dintr'un jumătate sânge englez cu o iapă normandă. După 
formele lui se aseamănă mai mult cu normandul decât cu 
-englezul. E 

Armăsarului Nonius nu i sau cunoscut în Franţa calitățile, 
-de vreme ce în registrele inspectorului Solaret se găseşte ur- 
"mătoarea apreciere: »Nonius, un mânz nou născut, firă nici 
"0 frumuseţe și fără nici o armonie, deși nu va deveni nici 
odată un bun.armăsar, se va păstră spre a se face experiență 
cu el“. Judecat ca'estetic, Nonius nu. eră frumos, aveă însă 
un mers remarcabil și niște membre de oţel. Caracterele lui
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se pot rezumă astfel: Taliă, 4 m 71, coloarea murgă des- . 
chisă, capul mare, ochii mici și înfundaţi, urechile mari Şi 
blegi, gâtul scurt, robust, bun, spinare nu tocmai bună,. 
crupa .teșită, coada prinsă jos, coaste turtite, spete bune, par- 
tea dinainte foarte bună, cea posterioară nu tocmai corectă. 

Nonius adus la herghelie s'a impreunat cu iepele de talie: 
mare. El a făcut monta din anul 1817—1832 șia produs-. 
19 armăsari şi 137 iepe. Nici un alt armăsar, n'a avut o- 
descendență mai numeroasă ca el. Descendenții masculi din 
Nonius se însemnează cu No. 1—50, şi când sa comple- 
tat seria, se revine iarăși la No. 1. Nici un armăsar, până. 
acum, nu avut la Mez5hegyes o putere ereditară individuală 
așa de mare ca Nonius. Toţi. membrii familiei au un tip: 
special, o făptură caracteristică şi niște membre în cele mai 
bune condițiuni de soliditate. Graţie acestui armăsar, un-- 
gurii au format o familie. Procedeul întrebuințat de ei spre- 
a formă acest grup a fost simplu, elementar și in acelaş 
timp foarte bun. La început, sa împreunat Nonius cu toate. 
jepele din herghelie, nu se făceă nici o selecțiune în ceeace- 
privește originea, se ţinea socoteală numai de talie. Cum ar= 
măsarul Nonius eră de talie mare, puternic, se. împreună 
numai cu iepele voinice. Intrebuinţându-se consangvinitatea; 
cea mai intimă și selecțiunea cea mai judicioasă, s'a obținut 
un tip. Zootehniştii unguri-au fost călăuziţi în. procedarea. 
lor de ceeace Bakewel și-fraţii Colling făceau în Englitera. 

In afară de Nonius, ca armăsar de viță anglo-normandă,, 
s'a mai introdus în anul 1834, armăsarul Normann cu des= 
tinaţia de a servi la monta iepelor din familia Nonius. 

In anul 1870, s'au mai introdus încă doi armăsari din: 
Normandia: Charlemagne şi Deucalion. : 

Din momentul ce familia s'a format, ea s'a menţinut prin. 

consangvinitate până în anul 1861, când, spre a se corectă 
unele defecte, precum : direcțiunea spetei, tendoanele, pro-— 
filul capului etc., s'a introdus purul sânge englez. Nu s'a. 
abuzat deloc de acest pur sânge englez. Procedeul infuzării, 
este următorul: O iapă nonius care nu tocmai corespunde: 
scopului urmărit, se împreună cu un armăsar de pur sânge: 
englez ; produsul obţinut moștenește și dela englez oarecari: 
caractere, și dacă produsul este femel, nu se mai împreună 
cu purul sânge englez, ci cu un armăsar nonius. Printr”o 
selecțiune foarte îngrijită se ajunge la fixarea caracterelor. 
Dacă produsul anglo-nonius femel nu moștenește dela: en-—
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glez ceeace se vizează, se mai impreună cu un armăsar en- 
glez şi se obţine un alt produs !/, nonius și 3], englez. In 
regulă geherală, o singură infuzare de sânge englez este su- 
ficientă spre a se corectă oarecari defecte. Vedem deci că se 
procedează cu multă băgare de seamă, spre a nu se alteră 
făptura și voinicia acestui grup nonius. 

In grupul 'nonius s'au format două familii : 
a) Marele nonius. 
v] Micul nonius. 
Diferenţa principală între o familie și alta este aproape 

numai talia. Tot ce este inferior ca talie de 1,69 la panglică, 
constitue micul nonius și tot ce este mai mare, constitue 
marele nonius.. 

a) Marele nonius. — Marele nonius constitue la Mezăhe- 
gyes o familie bine determinată, ocupă o pustă, și are peste 
100 iepe fătătoare. Toate iepele sunt foarte uniforme în 
„conformaţia lor corporală. Animalele din acest grup sunt 
frumoase, armonice, nu așa de bune pentru călărie, din 

„cauză că sunt cam greoaie, foarte bune carosiere și se pot 
întrebuinţă cu mult folos și la munca câmpului. Au cel mai 
blând caracter posibil, cu o'cherestea solidă, o greutate cor- 
porală de 650 ke. 

Marele nonius are un cap cam. mare “şi . uneori. profilul 
ușor berbecat, reminiscență atavică, spinarea, crupa, picioa- 
rele sunt foarte bune. Dacă prin exteriorul său, nonius mare 
n'are așa mulță eleganţă, din punctul de privire al solidității 
Şi al membrelor, este nu se poate mai frumos. Coloarea murgă, 
cu diferitele sale variante, este unica coloare a grupului no- 
nius, din mica sau m 
ințează la tracţiune ş 

area varietate. . Animalul se intrebu- 
i la agricultură. 

Măsurători făcute animalelor din grupul marele nonius, 
ne-au dat următoarele rezultate: 

Lărgimea frunții . 1.0 m, 25. Lungimea capului ...,....... 0» 63, 
n gâtului. . n 2. 0» 83. 
» spetei [ac . On 62,2. 

Distanţa între cele 2 unghiuri iliace externe . 0 » 66,6. Lărgimea crupei , 0» 45. Lungimea crupei . , o... 2.0» 605. 
„ corpului . A» 81, Perimetrul antebraţului . . . . . . .'..0 34,5. 
Lă metacarpului., . .. .. . ..0 n» 22,5.
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Perimetrul cotului la vârful calcaneului. . .0 m, 43,5. 
n. toraxului îndărătul spetelor ... 1 » 864. 

Talia eee e În 9, 

In grupul nonius, cele mai bune familii sunt: Urmeny-. 
Nonius, Ariviste-Nonius, Tartur- Nonius, Nonius- Nonius. 
No. 29, Nonius-Nonius No. 76, foarte bun ca făptură; - 
Nonius-Nonius No. 31 şi 42, foarte bune animale pentru. 
trap. | 

Ungurii recomandă animalele din marea familie nonius- 
Şi. pentru muncile agricole. Ei nu sunt așa de' entuziasmați. 

- pentru caii de povară din rassa pintzgau, cari prin greu-: 
tatea lor corporală mare se înnomolesc pe drumurile noro- 
ioase dela ţară. Aceeaș obiecţiune o fac Şi ipologii ruşi cailor- 
de povară în Rusia. Este bine să ţinem şi noi socoteală de: 
ea. lepele din grupul marele nonius, când au forme prea 
masive se dau la armăsari englezi, când din contra formele lor 
nu sunt așa de masive, se dau la armăsari nonius. După pă- 
rerea cunoscătorilor unguri, produşii nonius-nonius sunt 
mai rezistenți, mai sobri, mai rustici ca cei eşiţi din nonius 
și pur sânge englez. | | 

b) Micul nonius. — Micul nonius este, după părerea, . 
noastră, cel mai frumos și mai uniform grup din herghelia, 
Mez6hegyes. El formează o familie aparte, așezată intro 
anume pustă și are aproximativ 150 iepe prăsitoare. Rar se- 
vede iîntr'o herghelie o uniformitate așa de mare a făpturii. 
corporale, un corp aşa de bine făcut, și nişte membre așa. 
de solide. Micul nonius sa desmembrat de marele nonius. 
numai prin selecțiune. Talia lui nu trece la panglică peste 
1,69. Iată modul cum s'a format micul nonius. Diu timp în. 
timp, apăreau în grupul nonius indivizi cu formele COrpo- 
rale frumoase, armonice, largi, însă cu o talie mai mică. 
Aceşti indivizi se separau, se selecționau și se reproduceau.. 
împreună. Continuându-se în chipul acesta s'a format rassa 
micului nonius. Micul. nonius este construit după . tipul 
mezomorf. Animalele din acest grup se pot întrebuinţă și la. 
călărie și la tracțiune ușoară. Formele lor corporale sunt 
cât se poate de corecte, au un cap mai mic, mai expresiv, 

„mai delicat, profilul foarte rar ușor convex, de multe ori 
drept, fruntea largă, ochiul vioiu, gâtul bine prins cu capul 
şi corpul, grebăn bun, spinare corectă, crupa bine prinsă, 
suficient lungă, coada prinsă frumos. 'Temperament blând,
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-o constituţie robustă, membre în cele mai bune condițiuni 
-de soliditate, mersul excelent, coloarea predominantă este 
-ca «şi la nonius mare, murgă, cu toate nuanțele. Dacă ma- 
relui nonius am putea să-i aducem oarecari critici, găsin- 
dul prea limfatic, celui mic însă, criticul cel mai puţin in- 
-dulgent P'ar putea să-i găsească vreun defect, atât este de 
-armonic şi de reuşit. 

Atât nonius mare cât şi cel mic constitue un grup bine 
fixat, el transmite la descendență caracterele cari îi sunt 
«proprii şi cari i-au stabilit renumele. 

Măsurătorile luate la animalul din grupul micul nonius, 
me-au dat următoarele rezultate: 

. Lărgimea frunţii. . cc... „0 m, 2441. 
„ Lungimea capului . . . 0.» 57,6. 

» gâtului . |. [. . . .: . . „0 » 16,8. 

» spetei .. „0 » 62. 
- „Dist, între cele 2 unghiuri externe ale iliului - 0 » 646. 
Lărgimea. Crupei < e ek. e e 0 n 955. 

„Lungimea crupei. . . „0 » 555. 
» corpului . . cc i 4 n 671. 

” Perimetrul antebraţului . . .. .. : . .0 » 996. 
| » metacarpului ... .... 0 » 20. 

» cotului la vârf. calcan. . . . . .0 » 39. 
| » . toraxului , „1 n» 848. 
Talia... 1 .  . î. . d. 1» 63 

. Animalele din grupul nonius mare şi mic au anume 
“semne pe spinarea lor spre a ne indică originea. Cum în gru- 
„pul nonius s'au format mai. multe familii, din cauza între- | 
„buinţării diferiților armăsari englezi, se înţelege că aceste 
familii au un seran deosebit, de ex: 

- Familia — Nonius-Nonius; se insemnă cu-un N și de 
desubtul său o cruce +. 

: Familia Bredmeny- Nonius se însemnă cu E. N. 
»: "1U6. » n. » » |N. 

» . Gy6rtes nn » G.N.. 
n " Lator . » n. '» > LN. 
m.  KUZĂG -. vs n "EN, 
»! Fenelk Do » »FE.N, 
»  Routier n» n» BN. 

„n Tartar , » » » Î.N. 

U.N. »  Urmeny » » 2 »
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Aceste diferite familii sunt cele mai de-seamă. 
Armăsarii din grupul nonius au contribuit foarte mult la: 

imbunătăţirea rasselor de cai din Ungaria. 

2. Tipul Ghidran 

Ca și grapului Nonius îi vom studiă mai întâiu originea şi. 
pe urmă caracterele: 

Acest tip s'a format în herghelia dela Mezăhegyes; se: 
numeşte Ghidran, dupe numele unui armăsar arab care: 
l-a format. Se mai numeşte şi anglo-arabul unguresc, deși: 
nu s'a format numai din arab și englez. 1 s'ar cuveni mai. 
bine numirea de 1/, sânge anglo-arab. 

Armăsarul Ghidran, prototipul acestui grup, eră un pur 
sânge arab, născut în anul 1811, din tribul Nedjd Siclavy-— 
„Ghidran. EI eră tipul frumosului cal arab deși aveă o spi- 
nare cam înșelată. Talia lui eră de 1,55 la panglică, coloa— 
rea roibă aurie. Acest armăsar a fost introdus din Arabia la 
herghelia Babolna, unde a început să facă monta în anul 
1817. La Mez6hegyes n'au fost aduși decât produșii lui, din. 
cari unul eră de o frumuseţe remarcabilă. Acest produs, nu-- 
mit şi el Ghidran, s'a împreunat mai mult cu iepele de ori- 
gine orientală, între cari multe moldoveneşti. Ghidranul s'a. . 
arătat un armăsar foarte bun și cu o mare putere ereditară. 

Și la formarea grupului ghidran, ca şi la formarea gru--.: 
„ului nonius, selecţiunea a jucat un foarte mare rol, aci însă 
consangvinitatea n'a fost așa de intimă, căci s'au mai intro= 
dus armăsari arabi, așa în anul 1825, sau introdus 6 ar- . 
măsari arabi. În anul 1827, alţi 4 dela Constantinopole. In. 
anul 1852, s'au mai cumpărat 5 iepe arabe din Siria. In anul 

„1860, Baronul - P. Brudermann a cumpărat. din Arabia 4 
armăsari foarte frumoși. S?a introdus în urmă, tot cam în: 
anul 1860—1861, purul sânge englez. De atunci, ghidranul 
poartă și numele de anglo-arab. Modul cum s'a procedat la 
formarea acestui grup, cantitatea de sânge englez cei s'a. - 
infuzat, a fost așa-de inteligent chibzuită încât a dat niște 
rezultate foarte bune. Ea 

Caracterele zootehnice ale ghidranului. Animale cu o talie 
variabilă, de regulă mari, cu o conformaţie corporală ele- 
gantă, un cap expresiv, arăbesc, cu un gâtdeo lungime... 
mijlocie, la unii gâtul este de cerb, ochi vioi, mari, frumoși, | 
grebăn mai ridicat ca la nonius. Spinare, crupă, tot așa de.
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solide și frumoase. Coloarea roibă este singura care o găsim. | 
Dacă comparăm tipul ghidran cu nonius, constatăm că ghi- 
dranul este mult mai elegant, mai apt pentru călărie, este 
însă mai puţin solid ca nonius. 

Rezultatul măsurătorilor este următorul : 

Lărgimea frunţii + 0 m, 22 cm 
Lungimea capului . „02 58 n 

„2: gâtului. „0 75» 
„n spetei eee e 0 n 60 n 

Dist. între cele 2 unghiuri externe ale iliului 0 ». 56 » 
Lărgimea crupei, . | „0 1 35 n 
Lungimea crupei . „0 2 56 » 

„n corpului | „da 14 
Perimetrul antebraţului . „02 29 » 

a metacarpului . . „02 314 » 
a cotului la vârf. calc. . „0 » 39 » 
2 .  toraxului „4 84 n 

Tălia | „42 63 n 
Din punctul: de privire al taliei,: ghidranul actual are un 

plus de 8 — 10cm. ca ghidranul din trecut: Această mărire 
a taliei se explică prin faptul hranei mai abundente, pășu- 
nelor mai bogate. : - 

In grupul ghidranului s'au format, ca și în grupul nonius, 
mai: multe familii, “unele mai bune ca conformaţie, altele 
mai apte pentru călărie, altele pentru tracţiune uşoară. 
Dintre familiile cele mai importante putem cită : Bibor-Ghi- 

"dran, Amati-Ghidran, Algy-Ghidran, Dante-Ghidran, etc. 
Semnele familiilor sunt următoarele : E 
Familia Ghidran-Ghidran, are semnul -x. 

» Algy | pi » » A.G. 
»  Bibor o pin BG, 

"»  Boitar -» po » B..G. 

» Chief m n CG 
»  Ghidran-Algy, n n GA: 
» : n Amati, | » » G.A:; 
» » Bibor, » „3 G.B.. 

„n -  Granat- Ghidran, n»: » Gr.G. | 
Produsul grupului ghidran are foarte mult:sânge, din care 

cauză temperamentul său este energic, vioiu și se poate con- * 
sideră ca un foarte bun cal de călărie, vânătoare, tracţiune 
ușoară, |
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„„Ghidranul este socotit ca un foarte bun ameliorator în 
acele regiuni unde predomină “sângele oriental. Ar fi buni 
amelioratori și pentru calul din ţara noastră. Privit în to- 
talitate, ghidranul ne dă impresia unui cal arăbesc, având 
însă talia mărită. Comparat cu anglo-arabul franțuzesc, 
deși este mai masiv, n'are însă focul Și vioiciunea celui din 
Franţa. | A 

Grupul ghidranului, numără la „Mezhegyes peste 120 de 
iepe. Ele sunt ţinute în o anume pustă și sunt crescute în 
aceleași condițiuni ca și nonius. 

3. Tipul 1/a sânge Furiozo- North-Star 

Grupul cailor de 1/, sânge s'a format tot la herghelia dela 
Mez6hegyes și cuprinde 2 familii : Familia PFuriozo și fami- 
lia North-Star. Aceste 2 familii sau amestecat și constitue 
calul de jumătate sânge. 

Originea formării acestui grup este următoarea : Armăsa- 
rul Furiozo, pur sânge englez, a fost introdus la herghelie 
în anul 1841. Impreunat cu o mulțime de iepe din herghe- 
lie a format un grup, căruia i sa dat numele Furiozo, Ar- 
măsarul Puriozo a fost întrebuințat la prăsilă timp de 16 
ani. El a avut o putere ereditară individuală foarte pronun- 
țată. 11 ani după introducerea armăsarului Furiozo, sa mai 
cumpărat pentru herghelie un alt armiăsar de pur sânge 
„englez North-Slar, care fu întrebuințat la monta iepelor din 
familia Furiozo. Armăsarul North-Star avea un fundament 
excelent, niște spete foarte bune, un piept desvoltat, o spi- . 
nare solidă, un cal cu mult fond și un foarte bun prăsitor. 

Grupul calului de.!], sânge nu este bine fixat, ceeace ne 
isbește și în grupul acesta este -corectitudinea formelor, cai 
rezistenți, eleganţi, voinici, buni de călărie și trăsură. Au. 
spinarea, crupa şi membrele foarte solide, foarte bune. Trap . 
mare, unii săr foarte bine, colorile sunt când murgi, când 
negre, sau roibe. N'au o coloare tipică ca nonius şi ghidran. 

Media măsurătorilor este: : 
Lărgimea frunții ete e + 0m, 93. 
Lungimea capului . .. 0» 59. 

» gâtului, eee e On 79. 
» spete ...... eee e. On 64, 

Distanţa între cele 2 unghiuri externe ale iliului O » 61. 
Lungimeacrupei . 0» 80,
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Lărgimea crupei . . | 
Lungimea corpului . .. cc. 4» 18 
Perimetrul antebraţului . . . . . . . . . .0» 30. 

» metacarpului .. . , . . . . . .0» 20. 
-» cotului la vârful calcaneului . . .0 » 40. 
m. toraxului . cc. În 9. 

Talia a 69 
Armăsarii produşi servesc la îmbunătăţirea, cailor din lo- 

calitățile unde talia iepelor este mai mare. 

Produșii ieşiţi din furiozo-furiozo au semnul LL iar cei 

aa: NL ieșiți din north-star-north-star au semnul R. 

In grupul furiozo-north-star s'au format mai multe fa- 
milii, unele mai irnportante, altele mai puţin importante. 
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Fig. 57. — Tip. North-Star, 

Aceste 4 grupuri au contribuit, împreună cu armăsarii de 
pur sânge englez şi 1/» sânge, să modifice toată producția ca- 
lului din Ungaria. - IE a 

%* 
ko %
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Ungaria, din punctul de privire al creșterii cailor se poate 
împărţi în 5 regiuni: | | 

» 4; Regiunea ce se iînvecineşte cu Austria şi Stiria, cu pă- 
şuni bune, unde se crește calul noric. 

- 2. Regiunea dealurilor dela sudul și nordul localităţilor : 
Bakony, Vertes, ţinutul lacului Balaton, cu pășuni bune. Aci 
se cresc cai buni de călărie și carosieri. Această regiune 
ocupă primul loc în materie de creştere. | | 

"3, Regiunea muntoasă, a carpaţilor, unde se crese cai mai 
mici, dar robuști. Ma . | 

4. Regiunea dealurilor și câmpiilor Transilvaniei cu văile 
Mureșului, cu pășuni de asemenea, bune. Aci se crese cai 
de călărie și mai ales pentru armată. 

5. Regiunea câmpiilor care este cea mai mare, cu pășuni 
bune. Aci se cresc cai de călărie, mari de talie Şi de tră- 
sură, etc. 

„+ In Ungaria, caii așa, ziși de rassă ungurească, ca și cei de 
Balonya, şi Vertes, nu mai există, sunt cu desăvârșire trans- 
formaţi. In.regiunea Banatului, regiune “ocupată aproape 
numai de români, unde s'au stabilit și. câteva colonii ger- 
mane, se găseă înainte un cal de talie mare, ciolănos, corpo- 
lent, limfatic, bun de tracțiune şi utilizat mai ales la munca 
câmpului. Era calul numit șvăbesc. Astăzi, prin influenţa ar= 
măsarilor hergheliei, acest cal s'a mai modificat,'nu mai are 
capul așa de mare, profilul atât de convex, ochii aşa de mici și 
nici picioarele lui numai sunt așa de rău conformate, slabe 
și cu unghia plină. | Ma Si 
„In Transilvania, se găsesc 2 soiuri de cai, unul în regiu- 

nea câmpiilor şi altul în regiunea muntoasă. Cel din regiu= 
nea câmpiilor are mult sânge arăbesc şi este. un foarte bun: 
cal pentru cavaleria uşoară. Este cunoscut sub denumirea 
cal transilvănesc. Cel din regiunea muntoasă este mai mic, 
mai indesat la făptură și mai voinic. El este asemănător ca- | 
lului nostru de munte și până la oarecare punct asemănător 

„Ruţanului. Tipul este cunoscut sub denumirea cal de Cik sau 
de Szekely. E se îmbunătățește prin armăsari lipiţani. 

Caii din Austria 

„Dacă comparăm Austria, din punctul de privire al produ- 
cerii cailor și mai ales a celor militărești, cu Ungaria, nici nu 
mai încape îndoială că Ungaria este cu mult superioară,
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de vreme ce o bună parte din remonta austriacă este cum- 
părată de pe teritoriul ungar. 

Originea calului austriac este, în unele părți, asemănătoare 
originii calului unguresc. In Bucovina, Galiţia, Silezia, Mo- 
ravia,:. Bosnia, Herţegovina, caii sunt derivați din tipul orien- 
tal, modificat mai:'ales în Bucovina şi Galiţia; degenerat 
în::Bosnia. şi: Herţegovina; In . Boemia, în Austria propriu 
zis,. deși originea cailor.este tot orientală, : ei însă sunt mai 
mari de:talie:: In aceste :centre, s'a. întrebuințat mai mult 
calul napolitan şi spaniol, şi mai pe urmă.cai englezi, din: 
Meklemburg.și din :Holstein:: Sa | 
i:In provinciile Salziburg, Stiria, Carintia, Tirol, se găsește 

un cal de povară cunoscut sub numele rassă Norică sau de- 
Pintzgau. In Dalmația, se află calul numit poneul Dalmaţian, 
asemiănător până la un oarecare punct eu calul din Bosnia și: 
Herţegovina. | . 

* Pentru îmbunătăţirea cailor, guvernul austriac intervine 
încă Ginnaintea anului 1714. Măsurile luate sunt mai ace- 
leași' ca și în Ungaria, adică se stimulează pe cât se poate mai 

„mult iniţiativa privață, se intervine direct şi indirect. 

ta Hergheliile Statului și'ale Coroanei . 

"În Austria sunt 4 herghelii, două aparțin Statului şi alte * 
două Coroanei. .. i 

Hergheliile Statului sunt: Rădăuţi şi Piber; iar ale Co- 
roanei sunt: Lipiţa şi. Kladrub. Să. le descriem pe fiecare 
împarte.:Nu vom insistă asupra creșterii cailor, căci este iden- * 
tică ca şi în hergheliile ungurești. . Si 
4. Hergheliu dela Rădăuţi. — Herghelia se află situată în 

Bucovina, în apropiere de fruntaria Moldovei, în direcţia căii 
ferate: Suceava- Cernăuţi şi în dreptul stației Hadikfalva. 

Herghelia s'a înființat în. anul. 1778,. adică imediat după 
luarea Bucovinei. Nu trebuie-să uităm că înainte. de înfiin- 
țarea hergheliei, Austria avei la fruntariile. Moldovei un depo- 
zit de remontă, unde caii remonţi cumpăraţi din .Țara-Ro- 
mânească, stau câtva timp.. Acest depozit de remontă a fost 
sâmburele formator al herghelii dela Rădăuţi. | 

Herghelia are un domeniu de 9.000 hectare, proprietatea 
fondului bisericesc şi arendat în condițiuni foarte avanta- : gioase. Scopul înființării hergheliei a fost îmbunătățirea, ca- *
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lului bucovinean şi putinţa de a creâ în Bucovina un centru 
de remontă pentru cavaleria austriacă. 

Herghelia este împărţită în mai multe staţiuni ca: Ră- 
dăuți, “Mitoca, Praedet, Frasin, etc., etc. In fiecare secţiune 
se cresc anume animale, cu o anume vârstă şi anume sex. 

Pentrucă în Bucovina, caii aveau aceeaș origine ca şi cei 
din Moldova şi pentrucă în Moldova, se găseau caii mai buni: 
ca cei din Bucovina, s'au introdus în herghelie, la începutul 
formării ei, mai mult iepe moldovenești. 

Vechiul cal bucovinean, având o origine orientală, se în-. 
jelege că prin formarea unor armăsari “tot de viţă orientală, . 
s'a putut îmbunătăţi calul bucovinean, motiv care explică: 
de ce rassa arabă, anglo-arabă și 1. sânge provenit din 
aceste 2 rasse, au dat rezultate foarte frumoase. 

Descendenții armăsarilor: Amurath, Dahoman, Schagya 
sunt foarte vestiți. 

„ La una din secţiunile herghelii dela Rădăuţi, situată în 
localitatea Lucina, din regiunea muntoasă, se crește calul . 

„huţan. Acest tip contribue la imbunătățirea calului din. 
munţii Bucovinei. 

Tipul predominant în herghelie este arab, anglo-arab şi | 
"1]a de sânge arab. Cine a vizitat herghelia dela Rădăuţi, mai 
ales în ultimul timp, a putut să-şi deă socoteală de cali- 
tatea, iepelor de prăsilă, de uniformitatea lor şi mai ales de 
frumuseţea produșilor. ! 

Programul de creștere al mânjilor, mânzelor, ca şi în- 
treagă “conducere și organizare a hergheliei, se aseamăna ai- 
domă cu cel al hergheliilor ungurești, motiv care ne face 
să nu-l mai detaliăm. 

A mai susţine că herghelia a avut o. acţiune precumpă- 
nitoare în chestiunea imbunătăţirii calului bucovinean, este 
a susține un lucru cunoscut de toată lumea. Cine nu ştie 
astăzi, că Bucovina constitue un centru de producţiune pen- 
tru calul de călărie și tracţiune: uşoară. Cine de asemenea 
nu știe, că românul din Bucovina a ajuns, prin îngrijire, 
hrană, să aibă un cal de călărie foarte frumos. Dacă com- 
parăm actualul cal bucovinean, transformat, sub influenţa 
hergheliei, cu calul bucovinean din trecut, constatăm o 
mare diferenţă ; şi iarăș, dacă comparăm actualul cal mol- 
dovenesc cu cel din Bucovina, diferenţa este foarte mare,. 
şi cu toate acestea, matca herghelii dela Rădăuţi, au format?o 

„95. 

„ar
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iepele moldoveneşti. Cât de îndărăt am rămas noi: cu îm- 
bunătăţirea calului moldovenesc. 

2. Herghelia dela Piber.—Herghelia.se găsește în Stiria. 

Ea s'a înființat în anul 1810, cu cai: armăsari și iepe dela 
Mezâhegyes și Rădăuţi. Această herghelie a fost desființată 
în anul 1857. Sa reînfiinţat în urmă, aducându-se cai din 
herghelia dela Lipiţa. S'au mai introdus în herghelie trăpași 
anglo-normanzi şi norfolk. Desfiinţată  iarăș şi transfor-: 
mată în depozit de armăsari, s'a reînființat, aducându-se 
armăsari şi iepe dela Rădăuţi. Sau mai introdus şi cai 
anglo-normanzi de talie mare. Ea este un fel de sucursală 
a hergheliei dela Rădăuţi. | 

__ Herghelia dela Piber, n'a jucat nici-un rol în chestiunea 
îmbunătăţirii calului. Existenţa ei este, după părerea noastră, 
un non sens. Ar fi mai folositor ca, cu suma destinată între- 
ținerii acestei herghelii, să se încurajeze în alt mod creşterea. 
calului. Ia i A 

„.. 8.. Herghelia dela Kladrub. — Herghelia aparţine dome- 
niului Coroanei. Ea se găsește în Boemia, pe domeniul Ilad- 

„rub. Este una din cele mai vechi herghelii, căci datează 
aproximativ. de.350 ani. Formată aproape numai din cai 

„spanioli, acest tip se menţine și astăzi prin consangvinitate. 
Din cauza consangvinităţii prea intime şi spre a se preveni 
influența degeneratoare acestei metode zootehnice, s'au in- 
trodus şi armăsari de sânge străin, însă din aceeaş origine. 
In anul 1843,s'a introdus un armăsar vânăt, cumpărat din 
grajdurile papale. In anul 1865, s'a introdus dela herghe- 
lia MezGhegyes un armăsar de coloare neagră. 

In herghelia Kladrub, se cresc 3 familii de cai, destinaţi 
serviciului Curţii Imperiale din Viena : o familie de coloare 
albă, pentru trăsurile de gală, o familie de. coloare neagră, 
pentru trăsurile de doliu și o familie de coloare murgă, 
pentru serviciul zilnic. 

Familia albă, sau.mai bine zis vânătă deschis, se nu- 
meşte Generale, după: numele formatorului ei. | 

- Pamilia de coloare neagră, se numește Sacramoso. În 
această familie s'a mai introdus un armăsar de viță Orloff, 
botezat cu numele Serenisimus.. 

- Familia de coloare albă, se împreună uneori cu familia 
cailor de acelaș soi, din herghelia Episcopatului dela Olmiitz., 

„ Aceste două familii : albă și neagră sunt cele'mai impor- 
„tante din herghelia Eladrub. Cât privește familia murgă,
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ea provine dintrun amestec de rasse !|,'sânge, hunter, 
hackney, anglo-normanzi, etc. Produșii ei însă sunt foarte 
frumoși. | 

Herghelia, dela Kladrub, a jucat în vremuri un rol foarte 
important, căci tipul format în herghelie, calul Kladrub, a 
contribuit foarte mult la îmbunătăţirea unor tipuri de cai 
din Austro-Ungaria. , | 
„* Importanţa hergheliei astăzi este mult mai mică. . 

4. Herghelia dela Lipiţa. — Herghelia se găseşte în apro- 
priere de Triest, pe un platou ridicat, pietros, ce face parte 
din regiunea Karstului— Vechiul Carso—. In această regiune 
se găseau, chiar din timpul romanilor, cai forți şi rezistenți. 

Herghelia s'a înființat cam în anul 1580. Sau introdus 
mai întâi armăsari şi iepe din Andaluzia, mai târziu armă- 
sari şi iepe din Spania, Neapole, Polesina. Sau mai intro- 
dus armăsari și iepe orientale. Din amestecul acestora cu 
vechiul cal de Carso a ieşit calul Lipiţan, considerat pen- 
tru călărie și tracţiune uşoară ca un foarte frumos cal. 
Tipul oriental predomină. Lipiţanul se asearnănă foarte 
mult cu calul arab. i a 

In herghelie se găsesc aproximativ 100 iepe, foarte bine 
selecționate. Domeniul are peste 2.000 'hectare pășune şi 

 fâneaţă. | . 
“Calul format în această herghelie, cunoscut sub numele 

de Lipiţan este considerat ca un foarte frumos cal de călă- 
rie. EI a jucat şi chiar joacă un rol destul de insemnat cu 
privire la imbunătăţirea altor tipuri de cai. In vremuri, a 
contribuit la formarea unor tipuri de cai dela herghelia 
'Mezohegyes din Ungaria. Acum calul lipițan se întrebuin- 
țează în Ungaria la îmbunătăţirea calului din regiunea 
muntoasă. . e e 

In afară de aceste 4 herghelii ale Statului şi ale Coroanei, 
în Austria mai găsim crescătorii particulare, .cari au con= 
tribuit foarte mult la îmbunătăţirea cailor. Hergheliile par- 
ticulare se găsesc mai ales în Bucovina,: Moravia, Galiţia, 
Boemia. In aceste herghelii particulare se crește purul sânge 
englez, purul sânge arab şi 1/» sânge. | 

Ca intervenire directă, Statul austriac .mai are 5 depozite 
de armăsari, cu un efectiv aproximativ de 2.300. Din acest 

„ număr, mai mult de jumătate sunt din rassele 1/, engleză, . 
arabă, anglo-arabă, iar restul pur sânge și rasse de povară.
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„“ Armăsarii depozitelor fac monta iepelor particulare după 
un anume regulament și după anume condițiuni. 

Guvernul mai are şi armăsari aprobaţi. 
Dacă pe lângă acestea mai adăugăm : concursurile, expo- 

ziţiunile, sindicatele de creștere, etc., vedem că în “Austria 
se iau aceleași măsuri de îmbunătăţire ca şi în alte State. 
Pentru conducerea tutulor instituţiunilor ipice, ca şi pentru 
controlul măsurilor sanitare şi zootehnice, Austria are o di- 
recţiune a hergheliilor la Ministerul Agriculturii. : 

„ Rassele' de cai din Austria -. .. 

- In Austria găsim: . o 
"4, Rasse de călărie și tracţiune ușoară ; 
2. n povară; o | 
Bi » talie mică, poni. 

1. Rasse de călărie și tracțiune Ușoară 

. Intre rassele de călărie şi de tracțiune ușoară, cităm ca mai 
principale : Rassa calului din Bucovina, rassa Lipiţană și 
rassa.Kladrub.. .: .: - “ 

Rassa Bucovineană 

„+! “Calul bucovinean poate fi considerat ca un foarte bun cal - 
de călărie, El este format din unirea mai multor rasse de cai, 
în.cari sângele oriental: predomină. Calul bucovinean este 
unijasânge. .. a 
„Caracterele sale zootehnice se pot rezumă în chipul ur- 
mător : talia.1,55—1,60, forme corporale mezomorfe, cap 
cu. o făptură. mai mult arăbească, expresiv în privirea și 
focul ochilor săi, gât potrivit, corp bine făcut, membre so- 
lide, rezistente. e 

- Murgul, roibul și vânătul sunt colorile predominante, calul 
| bucovinean are niște forme elegante, temperament viu,.miş- 

cări uşoare. EL este foarte apt pentru călărie ca Şi. pentru 
tracțiune ușoară. Calul bucovinean este întrebuințat în 

„partea de nord a Moldovei la îmbunătăţirea calului au- 
tohton. Pa a 

Răssd Lipiţană 
Această. rassă sa format în. herghelia cu acelaş nume. 

Modul formării l-am descris mai sus. |
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Calul lipiţan are- următoarele caractere zootehnice: talia 
1,60, format cu o ușoară tendinţă către dolicomorfism, cap 
expresiv, nobil, făptură de multe ori arăbească, uneori cu 
o uşoară convexitate a profilului, ceeace dovedeşte influența 
'calului de rassă mongolă, gât frumos, corp cam lung, mem- 
bre uscate și puternice. ta | PR 

Vânătul mai ales rotat este coloarea predominantă. Toţi. 
caii au aproape acelaș model elegant. Mersul lor și mai ales. 
trapul este froarte .fumos. Mulţi. din lipițani stepează. 
Calul lipiţan se poate consideră ca un foarte bun amelio- 
rator al cailor -de călărie. Lipiţanul se întrebuinţează și la 

„tracţiune ușoară, Sunt cai trainici şi cu mult foc. : 

Rassa Kladrub 

Dintre tipurile. de cai formaţi în herghelie,. calul de tip 
kladrub, după cum am văzut şi-a păstrat mai mult carac- 
terele. a : a o 

Calul kladrub este mai mare ca lipiţanul, căci are o talie 
care trece peste 1,60. Făptura sa este mai mulţ dolicomorfă, 
capul său este lung, cu un profil berbecai, gâtul de asemenea. 
lung, uscat și încovoiat; spinare lungă, crupa cam teşită. 
Aplombul membrelor posterioare defectuos, căci are coate de 
vacă. Membrele musculoase, cam lungi. Moţ, coamă, coadă 
lungi ca și la tipul lipițan, colorile variabile. Vânătul şi ne- . 
grul predomină. Mersul calului kladrub este frumos, mân- 
dru, însă încet. i i : j 

- Calul Kladrub este mai mult un cal de tracţiune decât de 
călărie. In timpul trecut a jucat o oarecare'importanţă, căci 
îl gisim introdus în câteva herghelii, acum numai are nici 
un:rol. . 

-** Lipiţanul sa introdus în Țara Românească, Kladrubul | 
însă nu s'a introdus. 

* 

+ x 

In grupul cailor de călărie şi tracţiune uşoară -din Au- 
stria, se mai poate cită şi calul din Boemia şi. Austria pro- 
Priu zis, care este mai forte și mai mare de talie și care s'a 
modificat prin mijlocirea cailor din Melklemburg,: Holstein 
Și Englitera. Aceşti cai:nau. mare im portanță zootehnică; Ei 
sunt propriu zis niște jumătăţi de sânge, cu o conformaţie corporală când mai bună, mai armonică, când mai rea, după felul încrucișării. o at pata a
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92. Rassele 'de povară 

" Rassa Pintzgau - 

- Provinciile alpine austriace, cari făceau altădată parte din 

vechea provincie Norică, sunt ţerile de originea unui cal depo- 

vară, cunoscut sub denumirile : cal de. Pintzgau, de Saltzburg, 

de Stiria, de. Carinthia, cal de rassă Norică, etc. 

:. Rassa Pintzgau și-a luat numirea -dela o:vale situată la: 

Nord-Vestul Austriei, între Tirol şi Carintia. 

.. Rassa acestui cal s'a mai numit şi rassă Norică, după de- 

numirea romană, provincia Noricum, Alpii. Norici.. 

Din aceste două denumiri, cea dintâi este.cea mai răspân- 

dită. Rassa o găsim în împrejurimile Saltzburgului, în re- 

numita vale Pintzgau, în Stiria, Carinthia și câteva districte 

ale Tirolului, în Carniolia, Istria, Voralbergul, Bavaria, etc. 

Unii 'ipologi au voit să susțină că în afară de rassa piniz- 
gau, sar mai găsi rassele Carintia, Stiria, etc. Părerea noas- 

tră este: că și în Stiria şi Carintia, ca şi în Pintzgau, rassa 

este una işi aceeaş și că micile particularităţi de talie și 

greutate corporală,.nu pot; aveă importanţa unor caractere 
etnice. , . , .. DD a 

Autorii austriaci susțin că deja din timpul romanilor, is- 
toricii SALusTE, PLINIU, CEZAR, TITU LIVIU, etc., vorbeau de 

o rassă de cai cu formele: corporale masive. SUCHANKA Cer- 

cetând. istoricul acestei rasse,. admite că ea provine din calul 
de povară introdus de romani în timpul fondării provinciei 
Noricum. După unii autori, se admite că rassa calului din 
Alpii. Norici, ar fi fost prima rassă de-povară din Europa Și 
că toate celelalte rasse de-povară sar. fi format din această 
rassă norică. | , 

;.» Profesorul REUL, ne face cunoscut că strămoşii calului de 
rassă pintzgau ar fi de origine belgă. El îşi sprijină părerea 
pe faptul importării, în timpul romanilor, a cailor din Galia 
Belgică. Oricare ar fi originea acestei rasse, mai important 

este pentru noi să-i cunoaşten caracterele zootehnice. . 
“- Rassa pintzgau face parte din grupul rasselor de povară, 
nu -este însă așa de masivă ca rassele de povară din Engli- 
tera-și Belgia. Are o talie de 4 m. 65—41 "m. 70, format în- 
desat, brevimorf, un cap greu, masiv, uneori cam lung; 
ochi mici, urechi mici, moț abundent. Profilul capului nu 
este în totdeauna drept, gât gros, scurt, voluminos, încor- 

dat, coama simplă, stufoasă, grebăn înecat ca la toate rassele
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-de povară, spinare inșelată, uneori dublă, crupă scurtă, 
„largă, teșită, dublă, piept desvoltat, coada prinsă jos, stu- 
foasă. Membre scurte, puternice, copite bune.. „Articulaţiu- 
nile nu sunt așa de desvoltate şi rezistente. Colorile varia= | 
bile. Astăzi predomină mai mult murgul și roibul. Tempe- 
„rament. foarte limfatic. - 

Calul noric este un animal precoce, la 2 3 ani se 
pune la muncă. Mersul său este la pas. .. .::: cs cr. ti 

Acest cal se creşte mai mult în regiunea mountoasă. 
“Centrul cel mai important de creştere, Pentru mânji, este. 
localitatea situată între râurile FEnns şi Traun, Austria-de- 
“Sus, unde mânjii devin foarte mari, cresc repede din cauza | 
păşunelor artificiale, căci în această localitate se cultivă 
mult trifoi. Creşterea acestui cal este încurajeată .de Stat 
prin următoarele mijloace : stațiuni de montă, armăsari au- 
torizaţi, premii, expoziţii, prime pentru grajdurile cele mai 
bune, prime pentru îmbunătăţirea păşunelor pe alpage, con- 
ferinţe făcute crescătorilor, etc. 

__ Crescută, îngrijită, selecționată nu . se poate mai: Bine, 
rassa pintzgau s'a perfecționat. Găsim numeroase: târguri în - 
marele ducat de Saltzburg, în Stiria, Austria-de-Jos, de unde 
în lunile de toamnă și primăvară se pot cumpără cai, dar 
mai ales mânji din rassa .norică. Herghelii propriu zis nu 
:sunt, creşterea:se face mai mult de micul producător. 

Calul noric se întrebuințează la muncile agricole, din 
-acest punct de privire este un foarte bun cal, se mai în- 
trebuințează în comerț, industrie, etc. Municipalităţile 
-din 'Țara-Românească, au introdus aproape toate calul 
pintzgau. La Bucureşti este o crescătorie de rassă pintzgau, 
'care aparține primăriei. Din observaţiunile făcute, reiese că 
„această rassă născută și crescută în ţară la noi, iși MiCşo- 
rează și din talie şi din greutatea corporală, are însă | un 
temperament mai vioi. 

3. Rassele de talie mică, Poni 

„In grupul rasselor de talie mică putem cită ca mai prin- 
cipale: rassa huţană, rassele din Dalmația, din Bosnia şi Her- 
fegovina, Cât priveşte caii din Galiţia, Silezia, Moravia, ei 
mau mai nici o importanţă, .
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PRassa huţulă | 

Huţulul sau huhanul este. tipul calului de mnunte. Îl găsim: 
în munţii Bucovinei, cum îl găsim.şi în munţii din nordul 
Moldovei, prin Suceava, Mălin,. Borca, etc., ca şi în Galiţia. 

De origine orientală. Caracterele zootehnice ale rassei hu-. 
ţule sunt următoarele : Talie mică. 1 m. 20—1 m. 34, for- 
mele corporale-indesate, făptură brevimorifă, cap mic larg, 
cu un:profil drept, sau cârn, ochii expresivi, mari,. urechi 
mici, agere, moţ abundent, gât scurt, gros, coamă stufoasă, 
corp desvoltat, grebăn redus, spinare scurtă, crupă largă, 
teșită, coadă stufoasă, membre solide, coate de vacă. Ani- 
male foarte vioaie, foarte rezistente, merg la . trap mic, fac 
serviciul și de tracţiune şi de povară. . : 

In regiunea muntoasă, animalele din. rassă huţană sunt. 
foarte apreciate. 

Rassa (huţânăse imbunătijeşte în Austria numai. prin: 
celei 
„In herghelia dela Rădăuţi şi în secțiunea dela Lucina, din 

regiunea “muntoasă, se găseşte o grupă de huţuli perfecţio- 
naţi prin selecţiune. Grupa este cât se poate de uniformă ȘI 
ca făptură corporală și ca talie. 
„„Calul de tip huţul Sa introdus şi în Țara- Românească, 

pe la fermele şi pepinierele Statului. El se aclimatizează 
destul: de .bine şi. face, mai ales pe la: . pepiniere, un foarte 
bun: serviciu.. | 

fa e Rasa Dalmaţiană 

“Rassa calului din Dalmația este asemănătoare în făptura. 
sa corporală calului din Corsica. Talia calului dalmaţian este 
de 1'm.'20 şi mai mică. De multe ori, formele corporale sunt 
'foarte frumoase. Calul dalmaţian 'n'are o mare importanță, 
cu toate că, după autorii italieni, se: importă în unele părți 
ale Italiei, un număr destul de mare. 

Rassa din Bosnia. şi Herţegovina 

-'Acâste 2 provincii anexate de curând Austriei, nau. nici 
o iinportanţă din punctul de privire al cailor lor. ... : 

Deşi s'au luat de guvernul austriac câteva măsuri de îm- 
bunătăţire, totuș calul Bosniei și Herțegovinei nu s'a per- 
fecționat.
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VIII. — Caii din Russia 

* Caii ruseşti interesându-ne, pe noi românii foarte zault, 
vom căută să-i studiem cât mai amănunţit. Pentru ca'des= 

. crierea noastră să fie mai sistematică, vom-studiă: chestiunea 

cailor ruseşti din următoarele puncte : 
4. Consideraţiuni g generale asupra cailor e ruseşti. Mijloacele 

de îmbunătăţire. 
2. Rassele principale de cai. | Ei 

4. Conșideraţiuni generale asupra căilor, rosegi Se 
- Mijloacele de îmbunătăţire 1) - , 

Troperiul riusesc are 0 întindere mai mare ca î]a din Europa 

-şi âproape jumătate din continentul asiatic. Din cauză în- 

tinderii considerabile, conâiţiunile de. fertilitatea „pământu- 

lui, climatul, sunt extrem de variabile, 'ceeace face ca și 

calul să prezinte numeroase, modificări în tăptura şi aptitu- 

dinile sale. In mod general, Rusia, se poate consideră ca o 

vastă câmpie, ca o mare de stepe, din care o parte de pământ 

--este cultivată, iar o altă parte. virgină. 
„In Russia de Europa, se găsesc peste 22 milioane cai, şi să 

se noteze bine că statistica este foarte aproximativă. Cat pri- 

veşte numărul cailor din Russia asiatică, nu se poate şt nici 

chiar aproximativ. . 
__ Bassele de cai din Para-Rusească ca origine, cu siguranță 

provin din amestecul rasselor. ariană și mongolă... 

In hergheliile Statului, ca și în cele particulare, s'au în= 

“rodus inai în urmă şi alte rasse, cari curcindu-se cu cele 

autohtone, au putul să formeze unele tipuri. „apreciate Şi în 

alte părți. 
„Ţara Rusească, intotdeauna bogată în pășuni, a constituit 

un loc foarte prielnic creşterii calului. Popoarele” cari -au 

năvălit în Rusia se ocupau, cu creșterea acestui animal. 

„ Primele indicii ale unei creșteri mai sistematice, mai re-: 

gulate, dătează după fundarea Regatului Moscovei. Prima 

herghelie înfiinţată în 'Țara-Rusească a fost la Kharochew, 

în apropiere de Moscova, la sfârşitul secolului . al XV-lea, Și 

1) Toate indicaţiunile sunt luate după d- -nii: „ SIMONOFE și Monte, REXE, veto, 

Baxsox şi diferitele atlase de rase ruseşti,
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sub domnia lui Jon al III-lea. Această herghelie aparţineă 
Coroanei. . : 

Succesorii lui Jon al III-lea, se ocupară foarte mult de 
creșterea calului rusesc. In timpul domnii lui Jon Teribilul 
şi a fiului său Theodor, erau sate cari se ocupau exclusiv cu 
creșterea calului. Aceste sate se numeau Ioniuchennii. 
Slobodi. : i, E 

In timpul domniei lui Alexis Mikhailovici, care eră. mare. 
amator de cai, se găseau peste 50.000 cai în. grajdurile re- 
gale. | = o | 

Până în timpul domniei lui Petru-cel- Mare, cam la înce- 
putul secolului XVIII-lea, creşterea calului în Rusia eră foarte: 
mărginită. Se produceau numai caii necesari serviciilor: 
curții şi pe ici, colea, calul de călărie destinat armatei. In 

“ herghelie nu. se găseă decât calul oriental. Alexis Mikhailo-- 
vici, tatăl lui Petru-cel- Mare; începuse a se ocupă de îmbu- 
nătăţirea cailor țărănești, trimițând în provinciile Viatka şi 
Perm ; Kleppers din Estonia. a i 

In timpul domniei'lui Petru-cel- Mare, se începe adevărata. 
imbunătăţire a calului rusesc. Petru-cel-Mare continuă 
opera începută de tatăl său, adică trimiterea armăsarilor: 
Kleppers în provinciile citate mai sus. Pe de altă parte, cum- 
pără armăsari olandezi de talie mare și îi instalează în pro-— 
vincia Varonej. Din curcirea acestor armăsari cu iepele in- 
digene, iese rassa de povară din Russia, rassa, Bitiugă. 

Petru-cel- Mare, mai înființă 4 herghelii “aparținând Co-: 
roanei, în localităţile Kazan, Azow, Iiew Şi Astrahan. 

Impărăteasa Ana Iwanovwna, înființă în anul 1739, zece: 
herghelii ale Coroanei, la: Bronnitzi, Hhovochew, Gaurilovo, 
Danilovo, Sidorova, Vsegodnitshy, Skopin, Pavwchin, Bogo- 
roditski,. Chelsovo. 

In anul 1740, se găseau în aceste herghelii 4.444 armă- Sari, 1epe, mânji, din cari 3.000 erau de rassele indigene și caucasiene, iar restul se compuneă din rassele germane, na- „politane, engleze, persane, holstein, spanioli, frizoni, turceşti, „danezi, arabi, bârbi, lombarzi, etc. . „Scopul urmărit cu aceste herghelii eră mărirea talia. cailor rusești prin mijlocirea reproducătorilor străini de- talie mare. 
Împărăteasa Maria Iwanovwna, mai înființă herghelii în Estonia, Livonia, etc. “ Sub domnia împărătesei Ecaterina a II-a, se suprimară.
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hergheliile din Estonia şi Livonia. Creșterea calului însă fu 

foarte încurajată, în special creşterea calului în hergheliile 

particulare. In timpul domniei sale, se înființă peste 250 her- 

ghelii particulare. : 

Răsboaiele lui Napoleon cauzară multe stricăciuni  her- 

-gheliilor rusești. | 

In anul 1819, Impăratul Alexandru 1, împărţi hergheliile 

Coroanei în herghelii destinate producerii cailor necesari 

„Curţii Imperiale şi herghelii militare. E 

" Hergheliile Oranienbaum, IKhovochew, Bronnitzi, Gavri- 

-lovo, Aleandrovo, aparţineau Curţii ; iar hergheliile Skopin, 

- Potehânky, Derkul, Limarevo, Streleisk, Novoalexandrovo, 

erau militare. a 
Impăratul Nicolae I, transformă toate aceste herghelii, 

afară de herghelia dela Skopin, care fu desfiinţată, în insti- 

" 4uţiuni ale Statului. . 

Sub domnia lui Alexandru al II-lea, herghelia dela Pot- 

chinky fu suprimată. 
-..- Seria măsurilor de îmbunătăţire se continuă și astăzi. 

“Graţie acestora, Țara-Rusească se poate actual consideră ca 

-o ţară bună producătoare de cai, ca o ţară exportatoare. 

Instituţiunile ipice din Țara-Rusească 

Guvernul rusesc are 6 herghelii principale: . a 

- 4. Herghelia dela Krenovoye. Această herghelie o găsim în 

satul cu acelaş nume din districtul Bobrov, guvernământul 

- Waronej, Rusia.meridională. - e 

Herghelia dela Krenovoye nu este altceva decât continua- 

„rea vechei crescătorii de cai care se găseă la Oslrow, lângă 

Moscova şi care fusese înfiinţată în 1770 de contele Alezis- 

“Orloff-'Tchesminski, mare senior rus și mare cunoscător și 

.amator de cai. Stă | A 

In anul 1778, crescătoria fu mutată de contele Orloff la 

Krenovoye,.şi în anul 1845, guvernul rus o cumpără, dela 

moștenitorii contelui Orloff, pe preţul de 8.000.000 ruble. - 

In herghelia Orloff, proprietarul, prin mijlocirea curcirii 

„cu diferite rasse de cai, formă una din cele mai celebre rasse 

-trăpașe din Europa: Trăpașul Orloff. | 

Frecută sub stăpânirea guvernului rus, herghelia nu-şi 

pierdu de loc din ' importanţă, - din contra, guvernul mai 

cumpără, cam în acelaș timp şi herghelia “contelui Rostop-
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schine, herghelie care fusese înființată în anul 1802, în lo- 
calitatea, Voronovo, de lângă Moscova, și în.care se produceă |. 
calul anglo-arab. In herghelia dela. Krenovoye s'au mai în- 
trodus în urmă și cai de povară din mai multe .rasse, în 
special ardenezi şi perşeroni. i a 

Această herghelie se ocupă mai mult cu producerea ca- 
ului destinat tracțiunii. Armăsarii se trimit depozitelor din 
centrul Rusiei. '.--:.. 1 i 3 

Efectivul hergheliei se compune din 250 iepe de diferite 
-rasse. Ea are 3 secţiuni: 1) Secţiunea trăpașilor, unde se 
„găsesc. cei mai de seamă cai; 2) Secţiunea bitiugilor ; 3) Sec- 
„țiunea calului de povară din.rassele străine. pa 

2. Herghelia Novoalexandrovo. Herghelia se găseşte in 
„districtul Starobelsk, -provincia Kharlkow-şi câm la 30 kilo= 
-metri.departe de herghelia Derhkul.. .:.. a : 

Această herghelie a fost înființată în anul'1825, de Irapă= 
-ratul Alexandru I. Efectivul său'se coripune din. 200 iepe 
1/a sânge și 10 armăsari pur sânge englez. . - a 
„Scopul acestei herghelii este.să producă armăsărul de !/ 
„sânge cu: o talie mai mare, schelet .. și “musculatură mai 
desvoltată; armăsar care, răspândit în regiunea Donului, să 
contribue cât se poate mai mult şi mai bine la îmbunătă- 
țirea calului din această regiune. . . . 

3. Herghelia dela Streletsk. Herghelia este situată în acelaş. 
district şi în aceeaș provincie ca şi herghelia  Novoalezan- 
drovo. Ea a fost înființată în anul 1800: şi destinată mai 
mult producerii.calului de rassă arabă. La herghelie :sunt 
frumoşi produși cu o făptură tipică arăbească, cu o talie 
-însă ceva mai mare. - De i. 
;.. “La Streletsk se produce şi purul sânge arab ca şi alte rasse 
-de jumătate sânge, de pildă: Orloff- Rostopschine.: Se 
; Se găsesc în herghelia Streletsk; cam: aproximativ 150 
“iepe fătătoare, de făptură mai mult arăbească şi vreo 8 ar- 
mășari. Scopul acestei herghelii este producerea armăsarilor 
destinaţi îmbunătăţirii calului din: regiunea.Donului. : + 
„4. Herghelia.dela Limarevo este așezată în acelaș district. 

“ȘI aceeaș provincie ca şi herghelia dela Strelets];. Herghelia 
“dela Limarevo nu. face; parte din hergheliile mari ale Țerii 
„Ruseşti, căci are cam 170 iepe cu'10 armăsari de tipul Or- 
“loff- Rostopchine și'8 armăsari pur sânge englez. 
«; In herghelie se cresc armăsari de 1/e sânge, : destinaţi îm- “bunătăţirii cailor de călărie. : DE Ai
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Herghelia a, trecut prin diferite transformări, în urmă s'a 

fixat asupra producerii calului de 1/2 sânge, în care predo- 

mină sângele Orloff- Rostopschine şi purul sânge englez. 

5. Herghelia dela Derkul. Herghelia este situată cam la 

25 km departe de herghelia Streletsk. Ea se ocupă cu pro- 

ducerea calului de pur sânge şi a calului de stepă iîmbună- 

tăţit prin purul sânge englez. ia 
Armăsarii de pur sânge englez, produși în herghelie, se 

supun antrenării și sunt angajaţi pe diferitele hipodroame ale 

Rusiei sau altor ţeri. i a 

Herghelia dela Derkul, a fost înfiinţată în anul 1766, ea a 

trecut prin mai multe fase până când i s'a dat destinațiunea 

de astăzi. | | 

In herghelie se găsesc '70 iepe pur sânge englez şi 80 iepe 

jumătate sânge, cu 10 armăsari de pur sânge, dintre cari 
Quo- Vadis plătit cu 90.000 de ruble și Lecleur cu 40.000 

ruble. - o ” i 
- 6. Herghelia dela Ianovo. Herghelia se găsește în distric- 

tul Constantinow, provincia Sedlitz, regatul Poloniei. - - .. : 

Efectivul ei se compune din 10 armăsari de pur sânge 
englez,:60 iepe de pur sânge englez și 50 iepe de jumătate 

sânge englez. In herghelie se produc armăsari:de pur sânge 

şi jumătate sânge, destinaţi a îmbunătăţi calul polonez. În 

afară de aceste herghelii, Rusia mai are o herghelie militară - 

în regiunea, Donului, care se ocupă : cu 'producerea tipului 

de călărie, provenit din curcirea calului de Don cu rassele 

orientale. i 

In hergheliile Statului rusesc, se găsesc grajduri sistema- 

tice, unde caii sunt âdăpostiţi timp de 7 luni, iar timp de 5 

luni, dela Maiu la Octomvrie, herghelia se duce la pășunat, 

în stepe, 10—15 kim. departe de reședință. Pe pășune suht 

şoproane de adăpost. Se socotește aproximativ 5—6 pogoane 

de cap.pentru păşunat și producerea fânului trebuitor pen- 

tru un an. Mânjii sunt bine hrăniţi. Monta în herghelie in- 

cepe dela 15 Fevruarie şi ţine până la 15 Iunie. . 

In afară de hergheliile guvernului rusesc, Statul mai in- 

tervine şi indirect prin depozitele de armăsari, in număr de 

:30, răspândite în diferitele părți ale țerii. Aceste depozite au 

avut cea mai mare influență asupra producerii şi imbună- 

tăţirii calului autohton. e | 

_Din grupul măsurilor indirecte cele mai principale sunt :. 

„Condiţiunile de arendare ale pământului în regiunea -mai 

1
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ales a Donului, depozite de creșterea mânjilor și a remon- 
ților, expozițiuni, concursuri, distribuiri de iepe pe la par- 
ticulari, etc. Toate aceste măsuri au avut darul să îmbună- 
tățească foarte mult calul autohton al Țerii Rusești. 
„In afară de Stat, sunt particularii cu hergheliile lor nu- 
meroase cari au contribuit foarte mult la îmbunătăţirea 
calului rusesc. Despre aceste herghelii, cari se . găsesc mai 
mult în regiunea Donului. şi Caucaz, ne vom ocupă când 

„vom descrie caracterele cailor din aceste regiuni ; cu toate 
acestea credem necesar să amintim câteva din ele, cari se 
ocupă în special cu producerea calului de călărie. 

1. Herghelia Prințului Lubomirsky, în Varşovia, produce 
„cai de 1/e sânge englez; 

2. Herghelia Prințului Zamois?:y, în guvernământul Lublin, 
produce cai de 1]; sânge englez. | 

3. Herghelia Contesei Krasinsky, în guvernământul Var- 
șovia, produce cai de pur sânge; 

4. Herghelia Prințului Potoscky, în guvernământul Podo- 
lia, produce cai de 1/, sânge englez, de pur sânge arab și !/ 

"sânge arab; | , 
5. Herghelia Prințului Radziwill, în guvernământul Minsk, 

produce cai de pur sânge; A 
6. Herghelia Contelui Chischzki, în guvernământul Podo- 

„lia, produce cai de pur sânge ; E 
„1. Herghelia Generalului Arapoff, în guvernământul Pensa, ' 

produce cai de pur sânge ; | o 
8. Herghelia Contelui Ribopier, în guvernământul Charkov, 

produce cai de pur sânge ; . i 
„___9.. Herghelia Generalului Zueiginzew, în guvernământul 
Kurst, produce cai de pur sânge; 
"10. Herghelia d-lui Ilowaisl:y, în guvernământul Pultava, 

produce cai de pur sânge. . | 
„pointre hergheliile mai renumite pentru cai de ham, putem cită : 

1, Herghelia Contesei Woronzoff, în guvernământul S$mo- „lensk, produce trăpaşi Orloff ; | 
2. Herghelia. Marelui Duce Dimitrie, în guvernământul Poltava, produce cai orloff-rostopschine. Este cea mai fru- moasă și mai mare herghelie ; A 3. Herghelia Kurlin, în apropierea oraşului Stavropol, are „peste 600 trăpași ;. | 
4. Herghelia Fraţilor Jurawlow, în. guvernământul Sa- mara, are peste 200 trăpaşi.
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2. Rassele principale de cai 

Caii regiunii stepelor 

In grupul cailor din regiunea stepelor sunt multe tipuri; 
„de altfel şi în celelalte grupe este acelaş lucru ; vom căuta 
„să ne ocupăm cu rassele cele mai principale, rasse cari s'au 
mai îmbunătăţit şi cari joacă un oarecare rol economic, fie 
pentru călărie, tracţiune uşoară, fie pentru povară. 

In Țara-Rusească, rassele de călărie şi tracțiune uşoară 
sunt mai numeroase, ele au fost mai mult supuse perfec- 
Honării, 

| î. Rasa Chirghiză 

Calul chirghiz. duce o vieață nomadă ca și locuitorul ste- 
“pelor chirghize. Calul chirghiz este cel mai desăvârşit tip 
al stepelor. 

Stepele chirghize se întind dela N. E. Mării rii Caspice Și cu- 
prind aproape 9 milioane klm. pătraţi. Pământul “în mare 

„parte este puţin fertil; foarte nisipos. Nu se poate apreciă 
nici aproximativ numărul cailor chirghizi, se presupune 
însă că se socotesc mai multe milioane. 

Din „caracterele calului chirghiz se deduce mai mult ori- 
'ginea lui hongolă; Calul chirghiz are o talie mică,-4-m=46— 
până la 4 1ă- 48; ca capul raportat. la la gât, _cam__ mare,_pro=_ 
fil convex mai cu seamă în regiunea frunţii. Ochii nu prea - 
mari, însă vioi; urechi mobile, gât de cerb, caracteristicul | 
tuturor rasselor de stepe, grebăn destul de ridicat, spinare 
de crap, convexă, crupă scurtă și teșită,. coada prinsă jos, 
lungă, piept bun, membre scurte, bine prinse, musculoase, 
“rezistente ; cele dinapoi defectuoase ca plomb, coate de vacă, 
copite mici cu un foarte bun corn. Moţ, coamă, coadă abun- 

„dente, Coloarea predominantă este roibă. 
„In aparenţa lui, calul chirghiz nu este frumos, din contră, 
prin calitățile lui însă, este uri bun cal. Calul chirghiz es este 
viguros, ager, rustic, sobru, foarte rezistent. Aceste calități 
sunt datorite vieții nomade ce o duce. Expus tuturor 
intemperiilor, tuturor privațiunilor, nu poate decât să fie 
foarte sobru și foarte rezistent, 

Calul chirghiz se poate întrebuinţă și la călărie şi la trac-
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ţiune uşoară. Poporul chirghiz are pasiunea creșterii calului, 
căci la el calul este o necesitate. Prin ajutorul calului, chir- 
ghizul face diferite invaziuni la triburile vecine și invaziu- 
nile au în totdeauna ca scop jaful. Chirghizul, deci, trebuie 
să aibă un cal rezistent și care să fugă cât se poate de iute. 

-: "Lia poporul: chirghiz. este. obiceiul. ca atunci când: sunt 
anume ceremonii familiare, ca nuntă, botez, etc., să se facă 
alergări: de cai pe distanţe de. 20, 50, 60 kim. dintr'odată. 
:Cei. cari iau parte la alergări,. pornesc odată și celui: care 
ajunge întâi, i se dă un dar a căruia valoare -este mai “mare 
sau mai mică după bogăţia amfitrionului. o 

-- “Este o mare necinste pentru un concurent să nu ajungă 
cu calul său la destinaţie. Cursele chirghize se aseamănă cu 
cele cari le găsim la populaţiunea dobrogeană. Ca și la calul 
dobrogean, alergările' cailor chirghizi, au avut darul să mă- 
rească viteza calului, și din acest punct de privire, ele au 
fost un: mijloc de perfecţionare. Poporul chirghiz de sigur că 
„a selecționat armăsarii şi iepele cele mai iuți. . 

“Numărul cailor chirghizi fiind așa de mare, calul având 
anume calităţi, se înțelege că guvernul rusesc își dă toate 
ostenelile spre a îmbunătăţi această rassă de cai, a mări talia 
cailor, a-i face mai apți pentru serviciul milităresc, a formă 
din regiunea stepelor chirghize o pepinieră pentru remonta 
armatei rusești. Se înțelege că. îmbunătăţirea calului chir- - 
hiz nu se va :puteă face decât numai atunci când și locui- 
torul-și calul nu vor mai fi așa de nomazi şi când locuitorul 
va îngriji mai bine de cal, îl va hrăni mai cum se cade și 

"când calul.nu va mai fi supus tuturor intemperiilor, tuturor 
privaţiunilor. .... E a a 
Goa ebale:chirehize se mulg, căci din laptele lor se fabrică 
Cumisul, o băutură fermentată, acidă şi puțin alcoolică, foarte 
apreciată de poporul chirghiz. Kumisul este o băutură cunos- 
cută din antichitate. El se produce în condițiuni mai bune, 
în acele: stepe unde nu este așa; de mare variaţiune de 
temperatură și unde climatul este uscat. Regiunea Sa- 
mara ar fi. după unii zootehniști ruși, cea mai prielnică 
fabricării unui bun Kumis. N'avem intenţiuneu să arătăm 
care este tehnica fabricări Kumisului, se poate găsi în orice 
tratat de lăptărie. Iepele cari se mulg, dela 6—15 ani, dau 

„cea mai :mare cantițate_de lapte.. Semnele iepelor chirghize 
bune-lăptoase sunt: sfârcuri mari şi lungi, pielea de pe uger 
subțire şi luci “ug : ip ubțire și lucitoare, uger_mare, efect al gimnasticii fânc-
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ţionale, moale după muls, vinele ugerului foarte desvoltate. 
Cum iepele sunt aproape sălbatice, se prind la muls cu ar- 
canul. lepele bune lăptoase dau 1 t], —2 litri lapte zilnic. i) 

Calul chirghiz din ziua de astăzi este mai înbunătăţit ca | 
cel din trecut, și o bună parte din caii chirghizi, mai ales 
acei cu o talie mai mare, sunt cumpăraţi pentru remonta 
cavaleriei teritoriale a cazacilor din Oremburg şi Ural, Se 
găsesc cai chirghizi în provinciile . Samara şi Saratov, și pe 
la târgurile din provinciile: Simbirsi, Viata, Perm -şi 

„-Torida, ” 

2. Rossa Kalmukă - E | . 

Kalmucii sunt ca și chirghizii de : origine mongolă .și.cu 
obiceiuri nomade. Ei au venit din Mongolia în al XVII-lea 
secol. O parte din Kalmuci s'au așezat în stepele aflate între 
fluviile Volga şi Ural, şi cari se numesc: astăzi stepele Kal- 
muce ; iar altă parte, mai mică, s'a așezat în văile munţilor 
Altai. . i e i a 

Kalmucii au adus cu ei cai și, după toate probabilitățile, 
cai de viță, mongolă, caii aduși de Kalmuci au format 2 ti- 
puri : Ialmuk propriu, zis și tipul din văile munţilor Altai. . 

a) Tipul Kalmul: propriu zis ocupă stepele Kalmucilor, si- 
tuate la Nordul Mării Caspice, între fluviele Volga și Ural... 

Calul kalmuk este în făptura lui corporală calul chirghiz, 
mai mare insă da talie 1,45—1,50, are un cap mare, mai 
cărnos ca al calului chirghiz, are un corp mai lung, Aceeaş 
conformaţie de crupă, membre, etc., coloarea roibă este cea 
„mai deasă. Se găsesc cai kalmuci buestraşi naturali. .Rassa 
kalmukă nu se desvoltă prea repede. Are aceleași calităţi de 
sobrietate şi rusticitate ca şi rassa chirghiză, pentrucă tră- 
ește aproape în aceleași condițiuni. Numărul cailor kalmuci 

“se urcă la aproximativ 1/» milion. Statul a căutat să îmbu- 
nătățească rassa kalmukă. El remontează acest cal pentru 
cavalerie. Caii. din tipul kalmuk se vând în special pe la 
“târgurile din Astrahan, Saratow, Don, Kherson, Poltava, 
uneori şi pe la târgurile din Polonia rusească. 

b) Tipul Altai, este asemănător chirghizului, cu deosebi- 
Tea că este mai mare de talie, mai osos și are niște copite de 

1) C. PiarIoast, veterinar militar, Caucas. — Vezi bulletin dela Soci&t& nationale 
dW'acclimatation, 1907. : N . : 

26
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fier. Este tipul calului de samar, care poartă pe spinare Și 

“transportă dintrun loc în altul, în regiunea muntoasă, greu- 

tăți însemnate. Numărul acestor cai. este mult mai mic ca 

al tipului kalmuk propriu zis. - Sa 

„1.8, Rassa Bachiră | 

Poporul bachir'se găsește în 5 provincii din. N. E. Rusiei 

europene, şi anume: Viatha, Perm, Samara, Ufa, „Oremburg. 

EI este de religie mahometană. ara locuită de bachiri, în 

parte muntoasă, în parte acoperită de păduri, are un pământ 

în genere fertil, din care cauză caii au o hrană mai abun- 

dentă, pe de altă parte, locuitorii nu sunt așa de nomazi, €i 

îngrijesc mai bine de cai. ă - 
Calul bachir este mai mult de origine mongolă, şi se 

aseamănă până la oarecare punct cu calul chirghiz, calul 

bachir însă are mai mult făptura calului .de-ham, ca de 

călărie: Talia variază dela 1,42—4,56.. Rassa are un schelet 

mai desvoltat, cap mai mare, mai fălcos, ochi mai puţin 

expresivi, urechi mari, mai mult blegi, gât mai lung,'mai 

gros ca la chirghiz, cavitatea toracică bună, corp cam lung, 
crupă scurtă teșită, membre bune, copite cu o unghie solidă. 
Aplomburi rele, coate de vacă la membrele posterioare, co- 
loarea roibă predomină, caii au un temperament blând, sunt 
mai limfatici, rassă rezistentă, sobră, rustică, învățată cu 
toate privaţiunile. . :- a e : E 

Se socotește, după d-nii SIMONOFF şi MOERDER, cam la 
600.000 numărul cailor bachiri. O bună parte din acești cai 
astăzi, graţie intervenirii Statului şi a hergheliilor particulare, 
este mai îmbunătăţită și iarăși o bună parte se remontează 
pentru .regimentele din: Ural şi. Oremburg.: : - 

4. Rassa de Don 

Calul căzăcesc din regiunea Donului, constituie: de sigur 
cel mai important cal de călărie milităresc din "Țara Ru- 
sească. Pentrucă acest tip rnerită mai multă atenţiune şi 
pentrucă ne interesează şi pe noi: românii, îl. vom descrie 
mai în detaliu. Sa o 

Stepele fertile ale regiuni Donului, se întind pe o parte și 
alta a fluviului cu acelaș nume și pe aceste stepe fertile de 
mult, de foarte mult timp, locuitorii “au ocupat cu produ-
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cerea și creşterea calului. Aci a fost şi este cuibul cailor de 
călărie întrebuințaţi mai ales în serviciul armatei. | 

In regiunea Donului, în afară de herghelia militară a Sta- 
tului și depozitul de armăsari, se mai găsesc o sumedenie de 
herghelii particulare al căror scop este îmbunătăţirea calu- 
lui din această regiune. Ca mai principale putem cită: 

1. Herghelia d-lui Mihaililoff, cu 800 iepe de 1], sânge, cu 
armăsari de pur sânge și jumătate sânge ;. | 

2. Herghelia fraţilor Bezuglow, cu 400 iepe fătătoare; 
3... » »  Potcapaieff, cu 700 iepe fătătoare; 

dh ». »  Pișwanoff, » 600 » pi 
5. n d-lui  Sopranoff, » 900 » » Și 

10 armăsari. O foarte bună herghelie care dă Statului anual 
mai mult de 300 remonţi; 

6. Hergelia fraţilor IKorolkof. 
Statul rusesc, considerând regiunea Donului ca o foarte 

prielnică regiune pentru creşterea calului de călărie, a luat - 
o mulțime de măsuri în favoarea crescătorilor particulari. 
Regiunea Donului nu este proprietatea Statului rusesc, ci a 
administraţiei cazacilor. Statul arendează stepele Donului, 
plătind anual administraţiei cazacilor o sumă de 500.000 ru- 
ble. După ce a arendat-o pe o perioadă lungă, a împărţit-o 
la diferiţi crescători, dându-le pământ după numărul iepe- 
lor ce aveau, socotind 60 iepe pentru o uceasta. Uceasta are 
1.200 disetine și o disetina este egală cu 7.200 mp. Cres- 
cătorii plătesc direct administraţiei cazacilor câte 3 copeici 
de fiecare disetină și în plus o sumă de 6.000—8.000 ruble 
de uceastă, pe timp de 25 ani. Dacă se mai pune la soco- 
teală diferitele dări, arenda anuală pe fiecare disetină revine 
la 50 copeici. 

Pentrucă Statul rusesc dă crescăitorilor de cai pământ în 

condițiuni așa de avantajioase, el, la rândul său, îi obligă 
să-i dea remonți după -un preţ stabilit.- In afară de aceasta, 
crescătorii de cai mai au şi alte obligaţiuni. 

După ce din produșşii de 3 ani s'au ales iepele ȘI armăsari 
pentru reproducție, sunt obligaţi ca la 60 iepe fătătoare să 
dea Statului cel puţin 15 remonţi pe fiecare an. In caz 
când nu poate dă acest număr, Statul îi cumpără dela alt: 
crescător: pe socoteala sa. Fiecare herghelie trebuie să mai 

deă administraţiei cazacilor, pentru comunele lor, câte 2 
armăsari. 'Toţi remonţii buni şi dela 1,48 în sus, produși în 
hergheliile particulare, sunt cumpăraţi de Stat. Proprietarul
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n'are. drept să vânză remonțţii fără consimţimântul Statului; 

sau autorizaţia comisiei de remontă locală, uneori comisiu- 

„nea de remontă autorizează vânzarea plusului de 15 re- 

monţi la. 60 iepe fătătoare, când se dă crescătorului un spor 

de minimum 50 ruble peste prețul dat de Stat. Este bine 

să se ştie -că ' hergheliile particulare din regiunea Donului 

sunt supuse controlului Statului. Creşterea cailor în aceste 

herghelii particulare se face aproape afară. Monta, în com- 

pletă libertate. Dela 1 Aprilie, la fiecare grup de 20 iepe, se 

dă:un armăsar care șeade cu iepele la pășune până la 1 Au- 

gust. Mânjii trăind în libertate devin cai voinici, la 6 luni 

"se înţarcă şi se înferează. - O 
Regiunea Donului şi a Caucazului dă mai mult de 1]a din 

numărul anual al remonților trebuitori armatei. 

In Rusia sunt 8 comisiuni permanente de remontă, din 

cari 3 şi-au sediul în regiunile Don și Gaucaz. 
"- In fiecare primăvară, comisiunile de remontă inspectează 

_ fiecare herghelie particulară, controlând caii de 3 ani, nu- 

mărul născuţilor, registrele, etc. In Octomvrie se face pri: 

mirea remonţilor.. La 3t/ ani, cu o lună inainte de venirea 
comisiunii, proprietarul aduce: remonţii la grajd, îi hră- 

neşte mai bine, îi îmblânzește. Nu se primesc cai mai mici 

de 31|, ani.şi cu o talie inferioară de 1,48. Remonţii sunt 

trimiși la depozitele de creştere şi lă 4!], ani, după ce s'au 
dresat, se trimit la regimente. o 

Caracterele zootehnice ale “calului din Don. — Spre a cu- 
moaşte mai în detaliu modificările calului din regiunea Do- 
nului, este bine să studiem mai întâi caracterele vechiului 

cal de Don, şi să vedem mai în urmă. ce modificări a luat. 
Făptura vechiului cal din regiunea Donului eră 'mai mult 

mongolă. Talia lui eră în mijlociu. de 1,45—1,55, nu atât 
de bine fâcut ca conformaţie. corporală, cap cam mare, pro- 

„Îl convex, caractere de cal mongol, ochi mici, vioi, urechi 
de asemenea, gât de cerb, .spinare convexă, crupă teșită, 
coadă prinsă jos, pântece subt,.ogăresc. Membre lungi, vi- 
guroase, coate de vacă, copitele mici, corn foarte solid. Co- 
lorile predominante sunt roibul și murgul.  : 

„ Prin făptura lui corporală, vechiul cal de Don eră un 
bun cal de călărie, viciu, repede, foarte sobru, foarte rezis- 
tent. Se întrebuință foarte mult .în urmată. Se remontă 
inainte şi pentru cavaleria Ţerii Româneşti. -. E 

Acest cal de Don se găseă în stepele Donului, în Tabune.
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E eră crescut fiind supus tuturor variaţiunilor de tempe- 
ratură și-'hrană. Eră o selecţiune artificială din pricina că= 
reea vechiul cal din regiunea Donului eră așa. de rezistent, 
așa de sobru. Prin înfăţişarea lui, vechiul cal de Don nu eră 
“frumos, nu aveă o conforniaţiune corporală aşa de regulată. 

Cam din anul 1890, guvernul rusesc a început mai sis= 
tematic îmbunătăţirea calului din această parte a Rusiei, 
prin mijlocul diferitelor curciri cu armăsari englezi, orien- 
tali şi orloff. 

Hergheliile particulare din: regiunea Donului au avut o 
foarte mare înrâurire asupra îmbunătăţirii acestui cal, căci 
în aceste herghelii practicându-se selecționărea iepelor și 
„armăsarilor de prăsilă, s'a transformat materialul produ- 
cător 'de cai.: - a ae 

Actualul cal din regiunea Donului :se: deosebește. de cel 
„vechiu și diferinţele sunt : talia dela 1,50 în sus, un cap mai 
frumos, mai fin, mai uscăţiv, mai expresiv, mai asemănă= 

“tor calului oriental, gât şi corp mai bine făcute, crupă mai: 
puţin teșită, pântece mai puţin ogăresc, membre mai bune 
ca aplomb. În făptura actualului cal de Don este multă ase= 
mănare cu calul oriental. El este un jumătate! sânge. D-nii 
SIMONOFF şi MoERDER cred că deși calul actual din-regiunea 
Donului este mai frumos ca cel din trecut, numai este însă 
"așa de rezistent, Dacă condiţiunile de traiu nu s'au schimbat 
aşa de mult în regiunea Donului și dacă caii își petrec cea 
mai mare parte din timp afară, nu vedem cum actualul câl 
Şar fi micşorat rezistența. Se: 

Actualul cal din regiunea Donului sa introdus şi la noi, 
ca exemplu putem cită herghelia fraţilor Seceleanu, cari au . 
introdus peste 100 iepe din regiunea Donului. „d 
„Se “găsesc cai de Don la târgurile din provinciile: Astra- 
han, Saratow,: Varonej,' Kharlow, Foltava, - Basarabia, Po- - 
lonia rusă. | . | 

Se poate rezumă, că dintre caii stepelor Husiei, cel mai 
„ameliorat, cel'mai bun de călărie,: cel care se remontează 
-mai mult pentru armatele rusești, este de sigur calul din 
regiunea Donului. a - i 

2 

__5. Calul tătăresc din Rusia | , 

Calul tătăresc provine dintr'un amestec de rasse, cu pre- 
dominanţa tipului mongol. El se aseamănă cu calul tătă-
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resc din Dobrogea, mic de statură, vioiu, nervos, bun de că- 

lărie, cu o conformaţiune corporală nu tocmai corectă. 
Fiind în număr foarte redus şi aproape să se modifice, nu 
merită nici o importanță. 

Acest cal se găsește şi la tătarii din tribul Nogai şi la tă- 
tarii din Crimea. 

6, Caii din Caucaz 

“Regiunea Caucazului : constitue în Țara. Rusească o! im= 
portantă regiune în ceeace privește creșterea, calului. 

Regiunea Caucazului cuprinde stepe cari se mărginesc cu 
stepele din Don și cu stepele Kalmucilor.. În afară de stepe, 
regiunea mai cuprinde o mare porţiune muntoasă. 
In regiunea Caucazului sunt multe herghelii, mai ales în 

stepe,. cari sunt supuse. aceluiaș control din partea Statului, 
ca şi. hergheliile din regiunea. Donului. . 

„Cea mai mare parte din caii caucazieni sunt tipuri de 
munte. 

In Caucaz'sunt 2 tipuri mai. importante : 
a) Tipul Karabagh ; | 

Ey „  Kabardin. 
a) Tipul Karabagh. — Constitue, sau mai bine zis consti- 

tuiă o foarte frumoasă şi apreciată rassă de cai. 1 s'a dat 
„această numire după localitatea Kanatul Karabagh. 

“Originea acestui tip. este orientală și. provine din rassele 
arabă, „persană și turcomană. Inainte, rassa Karabagh eră 
mult mai pură, mai frumoasă ca acum, căci guvernatorii 
:provinciei se ocupau cu creșterea. calului. „Astăzi rassa în 
chestiune este aproape să dispară. | . 

Caracterele zootehnice ale tipului Itarabagh se pot rezumă 
în chipul următor: talia:1,45 — 1,48, ca şi a calului arab, 
„cap expresiv, ochii vioi, format mezomorf, fruntea mare, 
“urechi depărtate, gat cam scurt, trup.cam lung, crupă fru- 
moasă, coada prinsă sus şi bine purtată, membre musculoase, 
coate de vacă, copite-cu unghia solidă, coloarea predomi- 
nantă este roibul! limoniu, cu moţul, coama, coada de onuanţă 
castanie sângeroase, cai buni de călărie, iuți, rezistenți. 

b) Tipul - “Kabardin— »Locuește în munţii Caucazului. 
EL Gonstitue- -tipul-de-niunte. Se găsește la nordul regiunii 
Caucazului, la poalele munţilor ca şi în văile din partea » 
„centrală,
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Prin făptura.lui se aseamănă ca calul de munte. El are: 
următoarele caractere: talia 1,45 — 1,48, forme corporale 
bune, mers repede, o siguranță foarte mare a piciorului, o 
foarte mare rezistenţă. 

In general caii caucazieni sunt foarte căutaţi de cazacii 
din regiunea Donului. Aceşti cai se vând pe la târgurile din 

- Caterinoslaw, Ithursov, Poltava, Kiev, etc. 
In provinciile anexate Țerii Rusești, se găsesc o sumede- 

nie de tipuri de cai, ca: tipul Buhara, Khiva, calul tur- 
coman Tek, calul cazacilor din Amur, etc. Toate aceste ti— 
puri provin dintr'un amestec de rasse orientale, în cari pre- 
domină mai mult sângele mongol. 
„Dintre aceste tipuri, cel mai important este calul Zurco= 

man sau de Tek6, El se găseşte în Turkestanul rusesc și are: 
următoarele caractere zootehnice: talia mare 1,60, format 
dolicomorf, formele corporale bune, profilul capului ușor 
convex, cal bun de călărie, propriu mersului repede, co- 
lori variabile. Calul turcoman este foarte susceptibil îmbu= 

„nătăţirii: 

a) Rassele de muncă. Tip rustic 

In "Ţara Rusească, se găsesc o mulțime de rasse de muncă 
și de tip rustic. Vom descrie numai pe cele mai importante: 

1. Rassa Bitiugă 

„ Rassa Biliugă este cea mai de seamă rassă de povară 
formată în Russia. Leagănul formării. acestei rasse este dis- 
trictul Bobrow, din provincia Waronej. Ea iși trage nu- 
mele dela fluviul Bitiug care străbate districtul Bobrow. 

Rassa Bitiugă provine din curcirea armăsarilor olandezi, 
danezi, cu iapa autohtonă. Sau mai introdus în urmă şi 

. armăsari Orloff. Din momentul formării, rassa a început să 
se întinză în provinciile Waronej și Tambow. In aceste pro- - 
vincii, ea a contribuit la imbunătăţirea multor tipuri primi- 
tive. Rassă Bitiugă este singură rassa de povară formată în 
Ţara Rusească. 

Caracterele sale zootehnice sunt: talia mare, peste 1,60, 
format cu tendință mai mult la brevimorfism, cap mare, 
profil cam berbecat, moț stufos, ochii nu aşa de expresivi,
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gât gros, nu aşa de larg la bază și atât. de încordat ca la 

xassele de povară din alte . ţeri, coamă abundentă, grebăn 

înecat, corp lung, spinare largă, solidă, crupă teșită, largă, 

uneori dublă, coama stufoasă, piept desvoltat, membre 

__ musculoase, păroase, copite mari, talpă cam plină, cornul 

mu aşa de rezistent. Defectul principal al tipului bitiug este 

copita, colori variabile, cele închise predomină. Rassa Bi- 

tiugă este. viguroasă, rezistentă, are un trap bun, se între- 

buinjează la “tracţiune, în comerţ, industrie, armată. 
:S'a încercat imbunătăţirea bitiugului prin. încrucișarea 

cu mai multe rasse de povară din alte ţeri, ca perșerona, cly- 
desdal, ardeneză. Se pare însă, după cum afirmă ipologii 
ruşi, că: produsul metis nu este așa de bun. Impreunările 
făcute-între calul bitiug și calul danez. din lutlanda, dau 

rezultate foarte bune, pentrucă. aceste 2 rasse “sunt legate 

prin origine,.sunt rude. 
-Rassa, Bitiugă a contribuit la: îmbunătăţirea calului din 

provincia. Tumbow.. Calul din Tambow se aseamănă până la 
oarecare punct cu calul bitiug. Acest cal îl întrebuințăm $ și 
noi pentru artilerie. 

Rassa bitiugă a îmbunătăţit calul țărănesc din centrul 
Rusiei, ca şi o mulțime de alte rasse de câi. 

i Sa 2. Rossa Kleppers. | 

“ Kleppersul se creşte în Estonia. Ca origine se' presupune 
că provine din curcirea cailor indigeni cu caii arabi. 

Prin făptura lor corporală, Kleppersi au multă asemănare 
cu rassa, arabă, cap mic, uscaţiv, larg, profil drept, frunte, 
largă, ochi vioi, urechi depărtate, gâtul scurt, convex, cor- 
pul indesat, spinare și crupă bune, piept” desvoltat, picioare 
solide. Colorile predominante sunt roibul şi isabelul. 
EA După talie, „Kleppersul se împarte în două : [leppers mare 
cu o talie de 4 „50 şi Kleppers mic cu o talie de 1 „35, un fel 

dei poni. Klepperșii sunt foarte buni cai de. tracțiune, foar te 
| rezistenți, foarte acomodabili. 

Kleppersul a contribuit la imbunătățirea cailor din pro- 
vinciile Viatha, Perm. Şi tot ei au contribuit la.- formarea 
Tassei - Jmud din nord-vestul Rusiei. 

“ a (îmi miri aa o 
, '. Rassa Finlandeză pârţine grupului de tip rectiliniu, bre 
vimorf ca și Kleppersul. Este un derivat al tipului oriental,
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cu fruntea lată, şi are foarte multă asemănare cu Klepper- 
„sul. Rassa este adusă de poporul finlandez. ” 

Caracterele sale zootehnice sunt: talia cuprinsă între 
1,50—1,60. | ID 

Finlandezul are capul pătrat şi greu, fruntea largă; 
dreaptă, faţa scurtă și uscată, fălcile groase, urechile mici, . 
ochii mari, expresivi, gât scurt, gros, grebăn jos, spinare 
lungă, crupă rotundă, coada prinsă jos, piept profund, mem= . 
bre puternice, musculoase, scurte, tip indesat, coloarea pre- 
dominantă este roibă. . 

Calul finlandez este bun de tracţiune, unii din ei au un: 
„trap foarte uşor, alţii se pot întrebuinţă şi la călărie. 

In Finlanda nu sunt herghelii, Statul incurajează crește= 
rea calului prin cumpărări de armăsari, cari i dă crescăto- 
rilor. Crescătorii nu devin proprietarii armăsarilor decât 
numai după 6 ani de întrebuințare şi când au obţinut din 
armăsar cel puţin 60 mânji. : 

V).Rasse formate. in herghelii 

1. Rassa trăpașilor Orloff ai 

Rassa trăpașilor Orloft este cea mai celebră rassă for- 
mată în herghelia contelui Orloff. Ea își datorează ori- 
ginea contelui Alezis- Orloff- Tchesminski, mare senior 
rus, mare pasionat de cal şi unul din cei mai mari dem- 
nitari ai Statului pe timpul împărătesei Ecaterina a II-a! 
Contele Orloff, ca și cea mai mare parte din seniorii ruși; 
aveă in localitatea Ostrow, lângă Moscova, o herghelie. In 
această herghelie se află diferite tipuri. In anul 1775, intro- 
duse armăsari de rassă pură arabă. In acest an, contele: 
Orloff cumpără sau primi ca dar un superb armăsar de viţă 
arabă, după unii; de viţă barbă după alţii, de o coloare albă; 
cu numele de Smetanka. De aci incepe formarea trăpaşului 
Orloff rusesc, căci nu trebuie uitat faptul ca contele Orloff 
ambiţionă să creeze în herghelia sa două tipuri de cai: unul 
de călărie și altul trăpaș. A Si 
„ .Armăsarul Smetanka, nu făcu mult timp montă. în her= 
ghelie. El produse cu iepele din Englitera metişi anglo-arabi, 
nu însă așa cum doreă proprietaral hergheliei. . 
 „.Armăsarul Smetanka bătând.-o iapă daneză se produse un.
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metis foarte frumos, care se apropiă de făptură cerută de 
contele Orloff. Acestui produs i se dădă numele de Polkan. 
Polkan, la vârsta adultă, fecundă o iapă trăpașă de viţă olan- 
-deză. Din acest amestec se născu în anul 1784, faimosul Bars], 
care este considerat ca părintele trăpaşilor Orloff. Caracte- 

„rele lui' Bars.1 erau următoarele: Armăsar de un tempera- 
ment iute, foarte energic, forme frumoase, de o coloare vâ- 
năt rotat,. cu un trap întins, cu o mare elasticitate în MiȘ- 
cări, Bars I fecundă toate iepele alese de contele - Orloff și 
grație unei puteri ereditare individuale foarte accentuate, 
armăsarul transmise perfect la descendență caracterele sale. 
Cei 3 armăsari ieşiţi direct din Bars I,și anume: Dobry, 

„Lebel,: Liuberny, moștenind : caracterele tatălui lor, au con- 
tribuit .la formarea, trăpașului rusesc. 
„„Rassele cari au format trăpașul rusesc sunt :. orientală, 
arabă sau barbă, reprezentate prin armăsarul Smetanka, 
daneză şi olandeză. Rassa orientală a dat trăpașului rusesc 
formele uscate, nobile și frumoase, temperament energic; 
Daneza a dat talia, scheletul; Olandeza a dat elasticitatea 
incheieturilor în mişcări. . 

Continuând selecţionarea,  depărtând dela prăsilă metișii 
nereușiți, contele Orloffa putut să formeze rassa calului 
trăpaș. 

Calul .Orloff, pe timpul contelui, se deosibeă de calul tră- 
„__paș. Orloff.din. ziua de astăzi. Rate bine să Ştim cari îi erau 
caracterele şi cum s'a modificat astăzi. .. “ 
- Caracterele vechiului trăpaş Orloff erau următoarele: Ta- 

| lia 1,55—1.70, cap cu expresiune şi caractere orientale, 
uneori un ușor profil convex, reminiscență atavică. Gâtul | 
bine. prins, încordat la extremitatea anterioară, având forma 
gâtului de. lebădă, spinarea lungă, bine legată .cu șalele, 
dreaptă, crupa rotundă, .coada prinsă și purtată bine, stu- 
foasă, piept desvoltat, membre bune, solide. Colorile predo - 
minante erau vânătul, negrul, rar murgul şi roibul. 
;.: Caracteristicul principal al trăpaşului:e mersul, mișcările 
sunt libere și largi, membrele anterioare se îndoiesc foarte 
mult în timpul mersului ; un bun trăpaș nu trebuie să aibă 
numai mersul repede, ci şi foarte lin, foarte puţin sdrunci= 
nător. Contele Orloff prin dresarea trăpaşilor nu viză numai 
viteza, ci şi fondul calului. Sistemul său de dresare erâ ur- mătorul: La vârsta de doi ani se învățau la ham, se înhă- mau la trăsuri foarte ușoare, sau sănii în timpul iernei. Spre
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a le desvoltă viteza, făcea în cel mai mare trap câte 450 
metri ; se întorcea la pas, făceă iarășla trap această dis- 
tanţă şi astfel se continuă până când parcurgea 450 metri 
de cel puţin 4 ori. După cursă se examină cu cea mai mare 
băgare de seamă gradul de oboseală al animalului, precum: 

- şi timpul cât a durat cursa. . a 
Ca să desvolte trăpașului tond, contele Orloff făceă cu 

caii lui, din timp în timp, distanţe de câte 20 km ; alternând 
trapul cu pasul, cu chipul acesta trăpaşii, din timpul conte- 
lui Orloff, aveau și viteză şi fond. 

Astăzi calul Orloff, probabil prin faptul infuzării unei can- 
tități oarecare de sânge englez, numai are forma și caracte- 
rele celui din trecut, este mult mai șui, mai ogăresc, mai. 
dolicomorf. Din cauză că sistemul de antrenare sa mai 
schimbat, din cauză că nu se mai dresează calul trăpaș decât. 
numai pe distanţe mici, trăpaşul rusesc din ziua, de astăzi 
numai are fondul trăpaşului din trecut. Este o pierdere pri- 
cinuită, după părerea tuturor zootehniștilor, dintr'un prea 

- mare abuz de sânge englez. Se 
Trăpaşul rusesc are un Stud-Book, în care nu se înscriu 

decât numai cai. de rassă pură și cari au făcut 1 km într'un 
minut și 36 secunde. | 

Trăpaşul Orloff se găseşte şi în hergheliile Statului şi in 

hergheliile particulare. Este o rassă de cai foarte scumpă. 

Rassa este răspândită în Rusia, unde prin curcire a dat 

naştere la o mulţime de metişi destinaţi înhămării la tră- 

surile de lux. Su | | 

Trăpaşul Orloff se poate consideră ca una din cele mai 

bune rasse amelioratoare din 'Țara-Rusească. 

Rassa Orloff sa introdus şi în alte țeri. La noi se găseau 

orloffi curaţi la fosta herghelie a prințului Sturza dela 
Cristești. - | | e 

In Franţa, trăpașul rusesc s'a curcit cu iepele poştaşe șin a 

dat rezultate bune. 

„92, Rassa, de călărie Orloff 

Rassa de călărie Orloff s'a format tot în herghelia contelui 

Orloff. Ea provine din armăsarul arab Saltan 1, care eră de 

o coloare roibă, curcit cu iepe engleze și cu iepe trăpașe. 

Rassa calului de călărie Orloff nu. este propriu zis un cal 

anglo-arab așa cum este anglo-arabul din Franţa, căci în
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vinele calului de călărie Orloff este şi sânge danez şi sânge 
olandez, în afară de arab şi englez. -. 

“ Calul de călărie Orloff, poate fi considerat ca uria din cele 
mai frumoase, mai elegante și mai nobile rasse de călărie, 
formate în Rusia. El are un cap deo făptură arăbească, 
gâtul asemănător trăpașului, mai fin însă. Spinarea, crupa 

“şi coada frumoase. : Membre delicate, uscăţive. Talia 1.60. 
Foarte eleganţi în mers. Astăzi o bună parte -sunt ameste- 
caţi cu tipul Rostopchin. , 

8; Rassa de călărie Rostopsehin 

: Rassa s'a format în herghelia contelui Rostopschin, înifiin- 
țată în anul 1802. Această herghelie a fost cumpărată de 
Stat și mutată în herghelia dela Krenovoye:. ..... - . 

„ Bassa:de călărie Rostopschin provine din curcirea armă- 
sarului arab cu-iepe de-pur sânge englez. Ea este, prin ur- . 
mare, un anglo-arab mai pur ca anglo-arabul contelui Or- 
loff. Comparată, ca făptură corporală, cu caii Orloff,: rassa 

"este mai mică de talie şi are forme mai mult arăbești, după 
cum se poate vedeă din figură. Astăzi calul. de călărie Ros- 
topschin este aproape contopit în cal de călărie Orloff, for- 
mând. tipul: Orloff- Rostopschin. .. i 

-. Ini'Țara-Rusească se cresc rassele .de povară străine ca.: 
perșeronă, suffoll, clydesdal, ardeneză, de asemenea se mai 

„cresc, în stare de puritate, 'rassele arabă și engleză. 

"TX, — Caii din Belgia 

+. Calul belg fiind cel mai “important cal de: povară, este 
bine să-l cunoaștem din toate punctele de vedere... . ... . 

Belgia, prin condiţiunile sale de climă, pământ, mediu, 
este nu se poate mai prielnică creșterii calului masiv, care 
în ultimul timp a ajuns la o așa mare perfecţiune încât în 
anul 1900, la concursul internaţional dela Vincennes, Franţa, 
calul belg a fost declarat campionul rasselor de povară. 

Belgia are aproximativ 3.000.000 hectare, dintre cari 
2.663.000 sunt exploatibile, restul este ocupat cu râuri, 
fluvii, lacuri, drumuri, construcțiuni, etc.
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Pământul Belgiei nu se prezintă cu aceeaş uniformitate 
în toate părţile, din contră este foarte variabil, ceeace a făcut 
pe profesorul MArorsE 1) să-l împartă, din punctul de pri- 
vire al geologiei agricole, în următoarele regiuni : 
4, Regiunea polderilor, se întinde pe marginea mării dela 
Anvers până la Dunkerque şi cuprinde aproximativ 100.000 
hectare. Regiunea polderilor. este foarte fertilă, ea constitue 
o câmpie cu un nivel puțin mai ridicat ca nivelul mării. 
Lipsită aproape. de arbori, formată de imense şi bogate pă- 

-şuni. Solul său este mai mult argilos. | 
2. Regiunea. nisipoasă, se găsește la Vestul şi la Nordul 

Belgiei, în cele 2 Flandre, în provincia Anvers şi Limburg. 
Pământul este compus din nisip amestecat cu calce în unele 
părţi şi cu un mic sediment de argilă. Această regiune se 
“poate subdivide în: subregiunea dunelor, în subregiunea 
Flandrei ameliorată prin culturi. şi subregiunea Campinei. * 

3. Regiunea nisipo-limonoasă, cuprinde o mare parte din 
provinciile Brabant, Hainaut şi Namur. Pământul se com- 
pune din limon qvaternar sau terțiar, aşezat pe un subsol - 
nisipos. Pământul este foarte fertil şi propriu celor mai va- 
riate culturi. Suprafaţa acestei regiuni este de 270.232 hec- 
tare. Populaţiunea este foarte densă, mai mult de 252 lo- 
cuitori pe kilometru. Această regiune constitue unul din 
principalele centre ale creșterii calului brabanson. 

4. Regiunea, limonoasă, se găsește mai în toate provinciile, 
afară de Anvers şi Luxemburg. Ea are 694.495 hectare, 
constitue o regiune ondulată. Pământul este format dintr'un 
limon argilos, câte odată calcar. ' Solul și subsolul sunt per- 
meabile, când sunt calcare; şi foarte puţin permeabile, când 
sunt argiloase. Se găsește răspândită mult în provincia Hes- 
beye. Pământul este fertil. 
5. Regiunea Condruzienă, se poate. diviză în a părţi : Re- 
giunea condruzienă propriu zis, formată din sfărâmături de 
roci, amestecate cu particule calcare, etc., cu o fertilitate 

„variabilă, se găsește mai mult în Condrotz şi a doua zonă se 
găsește mai mult în ţara Herve, Limburg, este o zonă mai mult 
cretacee, o găsim pe partea dreaptă a Meusei, regiune renu- 
mită pentru pășunile sale. 
„6. Regiunea Ardenilor, se găseşte în provinciile Lige, Na- 
„mur, Luwemburg, are 420. 171 hectare. Este formată din 

9 MALOI5E. La Belgique agricole dans ses rapport avec la Belgique minerale.
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teren silicios și, în partea de jos din teren.devonien. Este o 
regiune săracă cu un climat aspru. E | 

7. Regiunea Jurasică sau Luemburgeză, se găseşte într'o 
mică parte a provinciei Luxemburg, situată la Sudul -re- 
giunii ardeneze. Ea aparţine terenurilor secunâare, jurasice 
şi triasice și se poate subdiviză în 3 mici fășii: 1. O fășie cal- 
cară ; 2. O făşie argilo-marnoasă ; 3. O făşie nisipoasă 1). 

„ “După ce cunoaştem, în mod rezumat, pământul Belgiei, 
din punctul de privire agricolo-geologic, să ne ocupăm cu 
rassele de cai aflătoare aci. Această chestiune o vom diviză 
în mai multe capitole : . e 
„4. Statistica, numărul animalelor cavaline din Belgia, după 

provincii ; a | | 
2. Originea cailor din Belgia, renumele lor. Rolul Statu- 

lui și al particularului în chestiunea îmbunătăţirii calului 
belg. Rolul:acestui cal ca ameliorator al altor rasse de po- 
vară ; . | 
"3. Rassele de cai, 

1, Statistica, numărul animalelor cavaline din Belgia 

Cu toată starea înfloritoare a creşterii calului în Belgia, numărul cailor a diminuat în ultima jumătate a secolului al 
XIX-lea. - 

„In anul 1846 se găseau în provinciile Belge 294.537 cai. 
aa 1856 . a 2 ». 271.311 2 

a . 1866 a = 2 5 „983,163 2 ma 18803 n aa 99494 a 
» = 4895 2 » a „ 29774.597 » 2). 

Plecând din anul 1895, nu s'a mai făcut o statistică ge- nerală, cu toate acestea Ministerul Agriculturii, făcând în fiecare an statistica cailor întrebuinţaţi la muncile agricole, . ne face Cunoscut că diminuarea se observă mai ales asupra cailor ziși de serviciu şi că numărul animaălelor cavaline! destinate muncilor agricole este în creştere. Diminuarea cailor de serviciu se explică prin faptul răspândirii tracţiunii mecanice. 
" Comparând statistica cailor din Belgia cu întinderea 

de po se mai consultă E. DE LAVALEYE, vapport present€ au congres agricole inter, 
2) Buletinul stațistic al Belgiei.
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pământului, constatăm că pentru un hectar se găsesc 0,145 

capete. Comparând acest raport cu acela din alte eri, ca . 

Danemarca, Prusia, Olanda, Franţa, Suedia, Bavaria, etc., 

observăm că în Belgia populaţia cavalină este mai densă. 

Comparând numărul cailor cu al locuitorilor, raportul 

este 54 cai pentru 1.000 locuitori. 

Numărul nașterilor anuale şi al mortalităţii la 0/0 pe peri- 

oadele 1895, 1900, 1904, 1902, 1903, a fost de 56%, na- 

talitate şi 4,05 9]9 mortalitate. Fiind astfel, creșterea. calului 

belg este în cele mai bune condițiuni de progres. | 

„Belgia are următoarele provincii: Anvers, Brabant, FPlon- 

dra occidentală, Flandra orientală. Foinaut, Liege, Limburg, 

Luemburg şi Namur. Din aceste provincii, cele mai: bogate 

în cai sunt: Hainaut, Brabant; iar cele mai sărace sunt: 

Limburg, Anvers, Luxemburg. 

2. Originea cailor din Belgia. Renumele lor. Rolul 

Statului și al particularului în chestiunea îmbunătățirii 

calului belg. Rolul acestui cal ca ameliorator al altor 

| rasse de povară 

Originea calului belg este foarte veche,. se afirmă că își 

are rădăcini până în timpul epocii cvaternare. Se pierde în 

noaptea timpurilor această origine, atât e de veche. 

“După SANSON, calul belg şi-ar fi avut originea în bazinul 

superior al Meusei. | 

După PIETREMENT, originea acestui cal sar fi întins și în 

- bazinul Saonei. In aceste părți trăiă și se multiplică rassa 

calului belg în timpul perioadei paleolitice, îu stare de ne- 

domesticire. Ea eră vânată de populaţiunile primitive cari, 
deși aveau instrumente făcute numai din silex necioplit, fă- 

- ceau cu toate acestea o vânătoare înverșunată acestor cai, 

cu a căror carne se hrăneau oameni, ei fiind şi ipofagi. Și 
SANSON şi PIETREMENT consideră rassa calului belg ca des- 
cendentă directă a calului din stațiunea cvaternară dela 
Solutră, aproape de Măcon. Să ne oprim puţin asupra acestei 
chestiuni. 

PIETREMENT Î) ne spune că stațiunea preistorică dela 

1) PIETREMENT, Loc, cit,
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Solutre este situată în apropiere de Mâcon—Saone et Loire.— 
La această stațiune paleontologiștii au studiat 5 zone: 

- “In prima zonă, în profunziune s'au găsit oseminte de cal, 
de ren, de mari carnasiere. Aceste oase erau sfărâmate și: 
amestecate cu silex necioplit. 

In adoua zonă, oasele de cal sunt atât de numeroase, încât 
se socotesc cu sutele de mii caii cari şi-au lăsat oasele aci. 
Aproape numai oase de cal se găsesc, foarte puţine de ren 
și elefant. Mi 

„In a treia zonă, sau găsit numai ici colea câteva oase. 
In a patra zonă, s'au găsit oase de ren, de cal, resturi de 

bucătărie și locuinţe, silexuri, vârfuri de lance, săgeți de 
tipul solutreen, instrumente în os, încercări primitive de. 
sculptură, morminte, etc... 

În a cîncea zonă, cu totul la partea superioară, toate stra- 
tele se confundă, piatra cioplită, obiecte de fier, de bronz, 

„morminte neolitice, galo-romane, burgunde, etc. 
Din toate aceste constatări, autorii trag următoarele con- 

cluziuni: | a o 
1. Staţiunea este formată în timpul perioadei cvaternare ; 
2. Formarea ei a fost de lungă durată, fiindcă trei fase 

industriale, distincte Şi succesive, s'au succedat în acelaş 
punct; | 

3. Carnasierele mari din straturile inferioare nu se mai 
găsesc în a patra zonă. | E | 
„Aceasta este în mod rezumat stratigrafia stațiunii preis- 

torice dela Solutre; stratigrafia făcută de d-nii Arcelin şi 
Ducrost. . i | 
__Dacă am insistat puţin asupra staţiunii preistorice dela 
Solutră, motivul este că ea are o relațiune strânsă, după 
unii autori SANSON și PIETREMENT în special, cu originea ca- 
lului belg şi mai ales cu originea calului din munţii Ardeni. 
„În faţa imensului număr de oseminte de cal „găsite în 
a doua zonă, s'a întrebat dacă calul din această stațiune eră 
sau nu domesticit. ToussAINT, care a studiat calul din sta- 
țiunea preistorică dela Solutră, care a restaurat un schelet 
de cal solutreen, ce se găseşte la muzeul de istorie naturală 
din Lyon; afirmă în studiul său că acest cal eră domesticit. 
Majoritatea autorilor nu împărtăşeşte opiniunea lui 'Tous- 
SAINT. PIETRENENT și SONSON 1) au dovedit contrariu, după 

  

1) SAXSOX. Le cheval de Solutrg,
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ei calul solutreen nu eră domesticit ci eră sălbatic, trăiă în 
herghelii sub conducerea unui șef. Poporul din Solutre îl 
„vână cu arme de silex necioplit, spre a-l consumă. : 
„Acest cal sălbatic a fost îmblânzit de popoarele cari veni- 

seră din Orient, de constructori de dolmenii 1). Prin urmare, 
zice SANSON, Iquus caballus Belgius a provenit din calul săl- 
batic selutreen, care a fost îmblânzit de constructorii de. 
dolmenii și al cărui reprezentant este calul ardenez. 

Această concepţiune asupra originii calului belg, susținută, 
de autorii francezi, nu este împărtășită de cei din Belgia. 

Profesorul J. LEYDER 2), în importantul său studiu asupra 
calului belg, protestează în chipul următor contra concep- 
ţiunii susținută de autorii francezi, „calul belg nu este nici 
un copil găsit, ieșit din părinţi necunoscuţi, nici un bastard, 
căruia este nevoie să i se găsească, într'oţară streină, un tată 
"benevol, spre a-şi regulă starea civilă. El are rădăcinile ar- 
borelui său genealogic infipte în adâncimile pământului belg 
şi nici un cal din lume nare acte mai vechi, care să-i stabi- 
lească mai bine filiaţiunea, ca acest cal belge. 

In timpul când s'a descoperit staţiunea fosilă dela Solutre, 
Dupont, directorul muzeului regal de istorie naturală .din 
Bruxelles, iu însărcinat de guvern să facă studiul paleonto- 
logic al cavernelor găsite pe valea Meusei,. de pe teritoriul 
belg. In aceste caverne, și mai ales în cavernele din Lesse, se 
găsiră foarte multe fosile de cal, asociate cu fosile de ma- 
mut, de rinocer, urs, elan, ete. 

Nu s'au găsit întregi decât falangele, oasele carpului și 
tarsului, dinţii și câteva îluere, metacarpieni și metatarsieni, 
celelalte erau sfărâmate, căci omul cavernelor sfărâmă oa- 

“ sele, mai ales cele lungi Și craniul spre. a mâncă creerul şi . 
măduva. 

„LEYDER, examinând rămăşiţele fosile în toate detaliile, con- 
chide că animalul cal din aceste caverne avea o talie aproxi- 
mativ de 1,40. Printre aceste sfărâmături de oase se găsesc 
unele cari proveneau dela animale și mai mari de talie. 
LEYDER consideră acest fosil ca strămoșului calului belg din 
ziua de astăzi. . 

- Dat fiindcă aceste oseminte au fost găsite în văile Meusei, 
dat fiindcă SANSON şi PIETREMENT îl consideră din bazinul 

  

" 4) Momumente druidice formate dintr o piatră mare plată, pusă deasupra a două 
pietre verticale. 

2) LEYDER, Le cheval belge, sa caractâristique et les conditions de son €lâvage, 

27
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: Meusei şi al Saonei, nu este inadmisibil ca între. calul solu- 

treen și fosilele găsite în cavernele văiei Meusei, să nu fie le- 

gătură de rudenie, și atunci, nu vedem de ce acești doi au- 

tori n'ar aveă dreptate când susţin originea calului belg din 

calul solutreen. Cu atât mai mult cu cât și calul dela So- 

lutră, ca şi calul din cavernele dela Lesse, erau de acelaș tip, 

'aveau mai aceeaş talie medie de 1,40, unii chiar erau mai 

mici. | | 

Ca chestiune de origine, calul belg, după cavalerul Hyx- 

DERICK DE THEUBGOET, 1) are aceeaș tulpină ca şi aproape 

toate varietățile din Europa, adică o curcire între calul aryan 

şi mongol. | 

Oricare i-ar fi originea, este bine să vedem evoluţiunea 

care a avut-o acest cal, din timpul romanilor și până în ziua 

"de astăzi, precum și rolul Statului, în chestiunea îmbunătă- 

" ţirii lui. „Evoluţiunea : rassâi calului belg, ca şi a sub- 

 vasselor lui se explică în modul cel mai simplu şi mai ra- 

“ ţional, Locul de origine al acestui cal este platoul ondulat 

- din provincia Condroz, străbătut: de Lesse, care se întinde 

dela Dinant la Litge, în lungimea părţii drepte a Meusei și 

pe o lărgime aproximativă de 40 km. De .aci, o ramură â 

- plecat de: mult, foarte de mult, către partea de est in Ardeni, 

unde climatul este aspru, pământul sărac, şi aci Sa produs 

calul ardenez, subrassa din Ardeni; iar alta, o a doua ra- 

mură, a tuecut Meusa, s'a dus către Vest, în ţinuturile limo- 

noase și fertile ale Belgiei, formând calul brabanson, sau sub- 

rassa brabansonă. Intre aceste două subrasse se găsește, ca 

formă intermediară, rassa condruzienă, ai cărei produși erau 

cunoscuţi înainte sub numele de dubli ardenezi. Aceștia 

sunt, în afară de rassa flamandă, caii cari se găseau în 

Belgia. | | 

In timpul romanilor şi mai ales în timpul conchistei Galiei 

de Cezar, belgii aveau o bună cavalerie. Cezar laudă caii 

belgi. Plecând din timpul campaniei Galilor, romanii își 
procurau, după cum ne spune STRABON, FLORUS şi TACIT, 

cei mai buni cai din Belgia. Ca probă despre aceasta, TACIT 
ne face cunoscut plângerea belgilor că li se. cereau un prea 
“mare număr de cai, plângere făcută în timpul domniei lui 

“Deocleţian. Monumentele artei antice în Roma, zice SANSON, 
ne indică rolul mare ce la jucat rassa calului. belg, după 

*1X Irenni -s. ion. . ) IIYNDERICKS. L/evolutiona du cheval belge a travers les ages. Memoire.
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răsboaiele cu Galii. Tipul acestei rasse este reprodus pe cea 
mai mare parte din monumentele Romei.” 
"Tot CEzAR ne mai spune că în a doua Belgie, din care ar-. 

denii făceau parte, se găseă un cal rustic, voinic, neobosit, 
“era vechiul cal ardenez. 

Dropon DIN: SICILIA afirmă că belgii aduc pe continent 
oţelul, extras din minele Marei-Britanii, transportându-l pe 
spinarea cailor lor, străbătând toată Galia până la îmbucă- 

“tura Ronului. 
Dela sfârşitul dominaţiunii romane și până în epoca lui 

* Carol-cel-Mare, sau mai introdus, în rassa belgă, sânge ger- 
manic, în urma invaziunii repetate a triburilor germanice 
în Galia belgică. 

Originea calului flamand în Belgia, datează din momentul 
transplantării în Flandra a unui numeros trib de Saxoni, 
pe timpul domniei lui Carol-cel- Mare. Acest suveran luă 
măsuri serioase în ceeace priveşte îmbunătăţirea calului. In 
anul 807, Charles Magne dădu califului Bagdadului ca dar 
mai mulţi cai belgi. 

Pe caii lor buni, cavalerii belgi pleacară pentru prima cru- 
ciadă și cu această ocaziune se pun în contact cu alţi cava- 
leri, încălecaţi pe cai mai fini,:mai vioi, mai nervoși, cai de 
viţă orientală. Aceşti cai orientali, cam către începutul se- 
colului al XII-lea, încep să se introducă în Belgia, mai ales 
în regiunea ardenilor. In această regiune, calul arab s'a in- 
trodus din al VIJI-lea secol, de un călugăr anume St. Hu- 
bert, care a voit să imbunitățească calul ardenez prin cal 
arab. Mai târziu, su înființat un depozit de armăsari în Lu- 
xemburg, depozit unde se găseau armăsari arabi. 

Calul belg este apreciat din timpul cel mai vechiu ; croni- 
carul german ExkEHARDUS scriă următoarele: »Nici o no- 
bleţă nu atinge la manevrele ecvestre abilitatea aceleia de 
pe marginele. Meusei. 

Calul belg eră foarte căutat pentru cavaleria tuturor na- 
". ţiunilor. Creşterea lui în Belgia prosperă, exportul eră raare. 

- Flandrele erau un fel de târg mondial, lucru care le îmbogăţi 
“foarte mult. Calul belg se transportă în Englitera, după cum 
am văzut din istoricul calului englez de povară. Autorul en- 
glez WaLrER-GiBenY recunoaște de altfel partea ce a 
luat-o Flandrele la evoluțiunea și formarea rasselor. de po- - 

“vară din Englitera.- 
In al XIII- lea, secol, se exportă aşa de mulţi cai belgi, în-
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cât autorităţile publice se azitară şi începură să spună dacă 
War fi bine să se ia măsuri protectoare spre a nu se com- 
promite creșterea și producerea acestui cal in Belgia. 

In cursul veacului al XIV-lea, manevrele ecvestre, aşa de 
renumite în cavalerie, începură să mai piardă din impor- 
tanţa lor. Invenţiunea prafului de pușcă revoluţionase tac- 
tica răsboiului. Calul numit deztrier belg, îşi mai păstră pen- 
tru răsboi importanţa lui, până în secolul al XV-lea. Plecând 
din secolul XV-lea, calul belg nu mai este cal de râsboi, 
„căci din momentul ce tactica militară s'a schimbat, din 
momentul ce grelele armuri din vechime au fost înlocuite 

“cu altele mai uşoare, calul belg nu a mai avut destinaţiunea 
„răsboiului, ci destinațiunea muncii, căci, plecând din al 
XVI-lea secol, îl vedem destinat mai mult la muncă. - 

-. "In timpul ocupaţiunii spaniole, sub Carol Quintul și Filip 
al II-lea, se introduse în Belgia calul spaniol. După ocupa- 

- ţiunea spaniolă, statele Neerlandeze suferiră invaziunea lui 
Ludovic al XIV-lea. In acest timp, creşterea calului belg su- 

„feri din nou modificări; cum acest cai nu mai corespundea 
cerinţelor moderne ale răsboiului, împărăteasa Maria Thereza, 
căci provinciile belge trecuseră sub dominaţiunea Austriei, 
“luă măsuri spre a se produce un cal necesar armatei. Din 

„acest moment, începe intervenirea Statului. în chestiunea 
îmbunătăţirii calului belg. 

In anul 1770, se înființă o herghelie la Alost, în Flandra; 
„..50—60 armăsari reproducători fură introduşi. Armăsarii 
“au fost cumpăraţi din Holstein, Normandia, Neapole, Dane- 
„marca; printre ei se găseau și câţiva arabi. După câţiva ani, 
„armăsarii dând produse rele, se decise să se introducă 20 
armăsari englezi. Câtă decepțiune în urma introducerii 

„acestor armăsari, sau mai bine zis câtă naivitate de a în-. 
trebuință armăsarul englez ca ameliorator al calului belg. 
Ce pereche potrivită ! -Acest eşec avi ca consecință desfiin- 

„țarea herghelii în anul 1781, după 11 ani de existenţă. Her- 
„ ghelia se desfiinţă pe timpul împăratului Josef al II-lea. 
„Depozite de armăsari fură înființate în Belgia, încă din 

anul 4762, cu doi ani înaintea înființării hergheliei. Aceste 
„depozite fură instalate unul la Gand şi altul la St. Nicolas. 
Armăsarii erau mai mult arabi. Neproducând nimic și ele 

„au fost desfiinţate în anul 1781. | a 
Ajungem la epoca revoluţiunii franceze şi în: timpul pri- 

mului imperiu. In acest timp, calul belg suferi foarte mult
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„în creșterea lui, calul ardenez fu aproape ruinat. După 
proclamația imperiului, Napoleon 1, decise organizarea her- 
gheliilor. Belgia fu înzestrată cu un depozit de armăsari la 
Tervueren. 

__ Deşi prin decretul din & lulie 1806, se: prevedeă prime 
„pentru armăsarii și iepele aprobate de comisiunea de ex- 
pertiză, totuş creșterea calului în Belgia suferi foarte mult. 
Depozitul de armăsari dela Tervueren ma avut nici o in- 
fluenţă folositoare, armăsarii depozitului, în mare parte 
orientali, nu făceau mai de loc montă. Depozitul se desfiin- 
țează în urmă. 

In timpul aăministeaţiunii olandeze, care a ținut 15 ani, 
de asemenea creșterea calului belg suferi. Se mai înfiinţă, în 
“acel timp, o herghelie la Walferdange, în partea germană a 
Luxemburgului. “Ea na avut nici o influenţă asupra calului 
belg. 

Ta anul 1830, revoluţiunea belgă aduse separarea pro- 
vinciilor belge de provinciile neerlandeze și ridicarea Bel- 
giei la rangul de regat independent. Herghelia dela Walfer- 
.dange se mută la Tervueren, 1839; de acolo la Gemblouz și 
în anul 1864 se desfiinţează. De aci încolo, creșterea calului 
belg este lăsată pe seama particularului. Astăzi Belgia mare 
nici o instituţie ipică, cu toate acestea sunt puţine | ţeri cari 
încurajează pe crescătorul de cai așa de mult cum este 
Belgia. 

Fiecare provincie belgă își are regulamentul său de ame- 
liorare, societatea sa de” creştere, personalul său de control 
şi de îndrumare. Guvernul face mari sacrificii. Sistemul 
sever al expertizării armăsarilor daţi la montă,; constitue în 

„ Belgia, singura formă de intervenira din partea Statului în 
chestiunea « creșterii calului. Acest sistem exista încă din al 
XVIII-lea secol. În primul pătrar al veacului al XIX-lea și 
în urma unui deziderat al societății de agricultură din Gand, 
se rugă guvernul să ia măsuri reteritoare la armăsari. În" 
anul 1846, expertizarea și 'controlul armăsarilor destinaţi 
montei publice eră obligator în toată Belgia.: 

In anul 1901, toate provinciile au adoptat regulamentul 
tip elaborat de consiliul superior ipic dela Ministerul Agri- 
„culturii. In acel regulament tip sunt cuprinse două idei: fun- 
damentale: 1) De a asigură monta iepelor prin cei mai buni 
și mai sănătoși armăsari ; 2) De a păstră în ţară cei mai su-
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periori armăsari. Aceste două idei sunt realizate prin exame- 

nul armăsarilor ce fac monta şi prin primele de conservare. 

Pentru a încurajă producţia calului în Belgia sunt expo-- 

ziţiuni naționale şi anuale de cai la Bruxelles. Expoziţiu-- 

nea se face într'un anume parc, ea ţine 3 zile, şi sunt insta-: 

laţiuni permanente. Nu se admit la expoziţie decât numai 

animalele de prăsilă şi de rassă indigină. Expoziţia are 2: 

secţiuni: 1) a cailor masivi brabansoni și condruzieni şi 2) a. 

cailor ardenezi. | 
Pentru această expoziţiune, societatea calului de povară 

din Belgia, ajutată de Stat, cheltueşte, în fiecare an, cam: 

30.000 lei. Expoziţia naţională a început în anul 1886 și de 

atunci se face regulat în fiecare an și la dată fixă. La această. 

expoziţie generală se dă și premii de campionat. 
În afară de expoziţia generală, Belgia are o mulţime de: 

_alte expoziţiuni în fiecare provincie, în fiecare parte. 
Ele sunt organizate de asociaţiunile agricole. Mecanismul: 

oficial al acestor organizaţiuni este următorul: Guvernul,. 

spre a stabili oarecare coheziune a crescătorilor belgi, i-a 
grupat într'o mulțime de mici asociaţiuni cantonale, pur-: 

tând numele de comiţii agricole. Fiecare comiţiu agricol, 

trimite la reședința provinciei 2 delegaţi. Aceștia formează. 

societatea provincială de creştere. Din această societate de: - 

creştere, se deleagă un număr oarecare de membri sprea 

formă comisiunea provincială de agricultură, care este ofi- 
cial însărcinată cu gestiunea intereselor agricole şi cu apă-- 
rarea lor către autoritatea superioară. 

„ Fiecare membru al comiţiului agricol primeşte o gazetă. 
agricolă hebdomaderă, unde, în afară de articolele de agri- 
cultură, se mai publică tot ceeace privește administrațiunea. 
oficială a agriculturii. Plata acestei gazete este de 5 lei anual, 

„ea mai dă dreptul la intrarea gratuită la toate concursurile 
agricole din provincia ce o locuește. - | 

| Fiecare comiţiu agricol—sunt cam 150 în toată Belgia— 
organizează periodic o expoziţiune locală de animale și de 

„ instrumente agricole. La aceste expozițiuni, toate provinciile: 
pot luă parte, ceva mai mult, pentru instrumentele agricole, 
mașini şi industria lăptării, ele sunt internaţionale. 

„ Cheltuiala acestor expozițiuni este suportată mai mult de 
Stat. | 

Primele naţionale s'au instituit în anul 1890. Ele au de: 
scop să pună în- evidenţă cei mai buni armăsari din ţară.
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Ele sunt în număr de 18 și fiecare de câte 1. 500 fr. Spre 
a se repartiză cât mai echitabil aceste prime, Belgia este îm- 
părţită în 4 regiuni. Centrele acestor regiuni sunt: Ciney, 
Soignies, Landen, Gand. Nu se admit la aceste prime decât 
numai armăsari de 4 ani şi mai mult, şi cari au avuto 

“ «primă provincială. Din ei se recrutează campioni la expo- 
„ziţia generală dela Bruxelles. Aceste prime naţionale se dau 
primăvara și de o comisiune competinte instituită de Stat. 

Belgia are un regulament pentru examenul armăsarilor 
-destinaţi la montă publică, În fiecare provincie, sunt prime 
pentru armăsari, prime pentru iepe, prime de conser- 
'vare, etc. 

Fiecare provincie contribuie cu 4009 din cheltuială, i iar 
:600/0 dă Statul. 

„In provincia Brabant, centrul creşterii calului de povară, 
:s'a alcătuit în anul 1904, un regulament tip, relatiy la îm- 
bunătăţirea rassei calului. Acest regulament, cu foarte mici 
-excepţiuni, este adoptat în toate provinciile. 

Regulamentul provinciei Brabant, prevede următoarele ca- 
pitole: 

4. Expertizarea armăsarilor destinaţi montei ; ; 
2, Comisiunile de expertiză; 
3, Primele peritru armăsari de rassă indigenă. Premii 

“pentru fiecare circumscripție, premii provinciale şi premii 
-de conservare; 

„4. Premii pentru iepe fătătoare. Premii de conservare; 
5. Cheltuelile.; 
6. Penalităţi %, 
Statul, încurajează și: producerea calului de 1 sânge, Și - 

-de pur sânge. Vom vedeă mai departe dacă aceste măsuri 
reuşesc sau nu. 

In Belgia, s'au format societăţii pentru indrumarea îm= 
bunătăţiri calului, de ex.: Societatea calului de povară belg, 
»Jokety- Clubul, Socitatea regală ipică. Prima, se ocupă cu îm- 

-bunătăţirea calului de povară. Ea a dat cele mai frumoase 
rezultate; a doua, se ocupă cu producerea calului de pur 
-sânge şi a treia, cu producerea calului de 1/2 sânge.: 

„.. In anul 1886, s'a înfiinţat un Stud-Book, primul volum a 
“apărut în anul 1890. Mai sunt societăţi de asigurarea cailor 
-contra riscurilor mortalităţii. Aceste societăți de asigurare 

, 

_.. 4) Pentru mai multe detalii a, se vedeă lucrarea LEYpER. Loco. citat.
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mutuale sau federat. Statul întervine băneşte pentru 
„această asigurare. a - 

In asemeneă condițiuni şi cu o organizaţie așa de bine 
“concepută, nu se puteă ca acest cal belg să nu se perfecţio- 
neze şi să nu ajungă unde a ajuns. Belgia ne dă cel mai tipic: 
exemplu că atât timp cât Statul s'a amestecat direct în gos- 

_podăria creşterii cailor, această gospodărie n'a reușit şi că. 
- din momentul ce a intervenit numai indirect, lăsând toată 

grija iniţiativei particulare, această gospodărie a mers nu 
se poate mai bine. Ar trebui ca şi noi românii să luăm ase- 
menea. pilde, în interesul creșterii cailor noştri și mai ales în. 

„ interesul îmbunătăţirii lor. 5 
“ Rassa calului belg joacă astăzi un foarte important rol, 
_nu numai în ţară, dar și în alte ţeri străine, dovadă sunt. 
preţurile cari se plătesc, armăsarii cari'se exportă. 
„In anul 4837, cei mai buni armăsari se plăteau cu 
600 lei. : 

În anul 1849, cei mai buni armăsari se plăteau cu 1.000 
până la 1.200 lei. | 
„In anul 1877, cei: mai buni armăsari se plăteau cu 
3.000 lei. a | | 
a După înființarea Stud-Bookului 1886, preţurile sau ri- 
dicat. | | 

“In anul 1889, armăsarul Jupiter Sa plătit cu 6.000 lei. 
In anul 1896, armăsarii s'au plătit cu 12.000 lei. Sau 

dat preţuri de 13.000, 16.000, 22.000, 26.000, 27.000, 
29.000 lei; o sumă de 40.000 lei s'a oferit pentru armăsarul 
Reve d'Or, campionul raselor de povară din Europa, sumă. 
care a fost refuzată de proprietarul armăsarului. 

Calul belg a fost apreciat la diferite concursuri și intro- 
„dus și în alte ţeri. După autorii belgi, calul acesta constitue: 
„cea mai superioară rassă de povară. BALDASSARRE, profesor” 

de zootehnie la școala veterinară din Turin, susţine, în rapor-: 
tul său prezentat guvernului italian, că masivul cal belg. 
este calul cel mai forte, cel mai bun, sub raportul vigorii,. 
forței, etc. 

Mulţi autori englezi aduc laude calului belg. 
Expoziţiunea universala dela Paris, 1878, a fost punctul 

de plecare al îmbunătăţirii calului belg. La expoziţia uni- 
"verșală din anul 1889, Paris, calul belg a fost foarte bine: 
apreciat și pus pe acelaş plan ca şi calul bulonez. 

Expoziţia universală din anul 1900, a cimentat definitiv:
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superioritatea calului belg, cu privire la celelalte rasse de 
„povară, acordând premiul de campionat: armăsarului 
Reve d! Or. 

Dela această expoziţiune, calul belg a mers din succes în 
“succes, 

La expoziţia din Milan, 1906, calul belg a fost de aseme- - 
nea foarte mult apreciat. EL: a obţinut cele. mai mari premii. 

La diferitele expoziţiuni din America şi mai ales la expo- 
ziţiunea din St. Louis, calul belg a avut cele mai mari suc- 
-cese. 

Calul belg, cu atributul și caracterele lui, a fost introdus 
în multe ţeri. S'a introdus în Franţa şi mai ales în provin- 
cia Perche. Până la anul 1870, Franţa eră cel mai bun 
client al crescătorilor din Belgia. Plecând din anul 1870, 
“Germania îi ia locul. Ea im portă anual un număr destul de 
mare. Numai în anul 1903, Germania a cumpărat peste 400 
armăsari şi 26 iepe. | | 

- S'a introdus calul belg în Italia- de- Nord, spre a îmbună- 
tăți calul din Piemont și i Lombardia, a căruia a origine este tot 
belgă 1). 

S'a introdus calul brabanson belg în mai toale jerile din 
Europa.: 

Eră un timp, când furia exportului eră așa de mare, încât, 
cu drept cuvânt, crescătorii belgi se îngrijorară de viitorul 
-creșterii calului și atunci se inființă acele premii de con- 
sservare pentru cei mai buni armăsari, cu obligaţiunea ca 
.armăsarul premiat să nu fie vândut străinătăţii, cel puţin 
cât ţine prima de conservare. 

In rassa calului belg, s'au format mai multe familii ce- 
lebre, pe acestea caută belgienii să le păstreze. Acest familii 
sunt: 

1, Familia lui Orange I, care a produs armăsarii Jupiter 
și Brillant. Brillant a luat o mulţime de premii la diferitele 
-concursuri şi expozițiuni din ţară și străinătate. EL a dat 
naştere la o mulțime de buni produși. Jupiter a fost introdus 

„în nordul Franţei. El a luat premiul campionatului la ex= 
pozițiunea generală dela Bruxelles. Din el au ieșit cei mai 
mulți campioni ca Mont Or, Olimpien, Reve d'Or, Bien- 
venu, Bourgogne, etc. 
„2. Familia Mercur. Armăsarul Mercur, a fost campionul 

„3) Praoccul, II cavallo del Brabante e i sui prodoti, în Italia,
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expoziţiunilor din Bruxelles, în anii 1887 şi 1888, bătând 

rassele franceze și engleze de povară. El a fost proclamat: - 

campionul universal. Acest armăsar a dat naștere la o mul- 

țime de produşi, armăsari şi iepe foarte buni. 

3. Familia Bayard, după numele armăsarului, care a dat 

„naştere la o mulţime de produși, cea mai mare parte din ei: 

campioni. | Se 

4. Familia Gerfant al II-lea. Din armăsarul Gerfant a 

ieșit iapa. Alice, campioană în anul 1901, 1902. Acest ar- 

măsar a dat naştere la mai mulţi produşi buni. 

_5. Familia Torton al II-lea, a produs mai mulţi cai de- 

elită. a | 
6. Familia Nikel, înfiinţată de curând, a dat naștere la. 

mai mulţi buni produși. _ 

Dacă acum, căutăm să tragem câteva concluziuni din a- 

“cest studiu sumar al istoricului cailor în Belgia, ca și rolul 

Statului în chestiunea îmbunătăţirii acestor cai, vom putea 

spune următoarele : . | a 

1. Calul belg a avut un mare rol şi în timpul trecut și 

are şi astăzi un mare rol ca ameliorator ; 
2. El s'a format numai prin selecție şi hrană ; 
3. Societatea crescătorilor din Belgia a contribuit foarte 

mult'la îmbunătăţirea acestui cal; | 
4. Statul nu intervine decât indirect, însă intervenirea lui 

este foarte raţională. 

3. Rassele de cai din Belgia 

In Belgia se găsesc următoarele tipuri sau subrasse : 
4. Subrassa Ardeneză ; 
2, » - Brabansonă; 
3. » Condruzienă. 
La aceste subrasse se mai poate adăugă şi rassa Pla- 

mandă. 

) 4. Subrassa Ardeneză 

Calul ardenez ocupă regiunea Ardenilor. Cuvântul ardeni. 
derivă dela cuvintele: Ar=mare și denn=—pădure. Ardenii 
constituesc .o regiune muntoasă, pământul este în mare 
parte format din schiste cu foarte puţin calcar. Are o alti-—
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tudine de peste 400 m. şi formează un mare platou. Ardenii 

“se împarte în 2 porțiuni : regiunea superioară care se afli : 
la mai mult de 400 m. şi care: formează un platou; şi re- 
:giunea inferioară care este la o altitudine mai mică de 400 
m. Și este compusă din văi cu un pământ mai fertil şi cuun 
-climat mai puţin rece ca pe platou. Caii din partea supe- 
rioară sunt mai mici, cei din văi, mai mari. - 
„. Regiunea ardenilor ocupă o parte din provinciile : Licge, 
„Namur şi cea mai mare parte din Luxemburg. Ea se întinde 
Şi pe teritoriul francez, unde a format varietatea calului ar- 
-denez, ale cărei caractere se aseamănă cu ale ardenezului belg 
şi care se îmbunătățește prin armăsarul brabanson 

Regiunea ardenilor are o suprafață de 420.000 hectare. 
Cea mai mare parte o formează un pământ neproductiv, 
umed, mocirlos. In această regiune se găsesc aproximativ 
vreo 25.000 cai. 

Rassa ardeneză a făcut renumele calului belg în streină- 
tate. In Germania, Rusia, ca şi în alte țeri, calul belg se cu- 
noaște sub numirea de cal ardenez. Denumirea ardeneză se 
dă chiar şi cailor brabansoni de talie mai mică și de o greu- 
“tate corporală nu așa mare. o 

Calul ardenez are, după cum am văzut în partea generală, 
cea mai veche origine. Că el provine din calul solutreen, cum 
susțin unii autori francezi, că ar proveni din calul.cavernelor 
din Lesse, după cum susține Leyoea, indiferent; faptul prin- 
-cipal este că originea lui este foarte veche. Acest cal și-a păs- 
trat, în decursul vremurilor, nealterate caracterele sale zooteh- 

nice şi nu s'a modificat decât în urmă, sub influența calului 

brabanson și din cauza cerințelor cumpărătorului. El este 
rudă de aproape cu brabansonul și condruzienul. 

In regiunea ardenilor, se găsesc.o mulțime de - crescători 

cari se ocupă cu perfecționarea acestui cal. 

Calul ardenez din ziua de astăzi, deosebindu-se de arde- 

nezul din trecut, este bine ca mai întâi să ştim cari erau 

caracterele -vechiului cal ardenez şi cum sa modificat astăzi. 

Caracterele zootehnice ale vechiului cal ardenez. Calul ar- 

-denez, trăind într'o localitate săracă, şi-a păstrat mult timp 

forma sa, primitivă. El avea o talie de 1,42—-1,92, se găseau - 

şi cai cu o talie mai mică, mai ales în regiunile mai înalte, 

cum de asemenea erau şi cai de o talie mai mare, acolo unde 

pământul eră mai fertil. Statura lor eră reflectul condiţiuni- 

lor de fertilitate ale solului.
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Capul și faţa vechiului cal ardenez erau scurte, craniu 
desvoltat, o frunte largă, urechi mici, drepte şi agere, nări 
dilatate, profilul feţei cam cârn, fălci depărtate, sghiabul 
mare, gâtul scurt cam convex pe marginea superioară, gâtul 
prins cu capul fără un șanț de separaţiune. Această dispo- 
ziţiune a capului și a gâtului făceă ca mișcările capului să. 
fie limitate, coama dublă, mai mult s'au mai puţin frizată, 
stufoasă, grebănul jos, înnecat, spete scurte, drepte, largi. 
Braţul și antebraţul musculoase, genunchi solizi, largi, fluere 
scurte şi cu o bună direcțiune, tendon uscat, tare, volumi- 
nos, bine deslipit, un tendon excelent, chişiţa dreaptă, calul. 
ardenez aveă un picior în cele mai bune . condițiuni de soli- 
ditate, un corp perfect, însă cu un trap mărunt. Pieptul 
acestui cal eră larg, desvoltat, coaste rotunde, pântece 
scurt. Partea posterioară musculoasă, cotul solid, cu o direc- 
țiune cam dreaptă, aplombul posterior nu așa bun, coate de: 
vacă. Coloarea predominantă a vechiului cal ardenez eră 
vânătă. Sa 
„Din descrierea caracterelor lui reiese că vechiul cal arde- 

nez eră robust, neobosit, sobru, un foarte bun cal pentru 
artilerie și camionaj.. Acest mic cal ardenez eră înainte foarte 

„apreciat. - GEZAR, în comentariile -lui ne spune următoa- 
rele: Națiunea belgă este foarte renumită pentru cavaleria 
ei. Un secol mai târziu, poporul roman aclamă pe sangvina- 
rul Nerone, conducând în circ un car la care erau înhămate: 
iepe ardeneze. | 
Din timpul'lui Strabon, Florus, Dioclețian, etc., poporul 

belg da romanilor cei mai buni cai. După prima cruciadă, 
apar armăsari de viţa orientală în Ardeni. De atunci și până 
în timpurile mai recente, s'au făcut mai multe importaţiuni. 
Mănăstirea St. Hubert, situată în Ardeni, a introdus asemenea 
armăsari orientali și i-a întrebuințat la perfecţionarea calului 
ardenez. Intrebuinţarea armăsarilor orientali avu ca re- 
zultat să subțieze mai mult. formele vechiului cal ardenez. 
In al XVIII-lea secol, ardenii aveau renumele de a produce: 
un cal foarte bun pentru huzari. Napoleon I, remontă pentru. 
armatele sale o mulţime de cai ardenezi. Caii ardenezi și 
bretoni' fură singurii cai cari rezistară mai bine tuturor mi- 
zeriilor campaniei din Rusia. | 
SI Mareșalul Turenne, laudă, calităţile calului ardenez cu care 
iși montase cavaleria. In răsboaiele din timpul Imperiului 
francez, mai toţi caii se remontau din ardeni. Plecând din
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timpul lui Cezan și până la Napoleon I, calul ardenez a fost 
apreciat şi introdus în diferite ţeri. 

Aceşti vechi cai ardenezi astăzi aproape numai există, în 
locul lor găsim un cal mai modificat, mai mare, mai greu. 

Cauzele modificării vechiului cal ardenez. Calul. este o 
marfă, el se modifică după cerinţe. Vechiul cal ardenez, cu 
formele lui corporale, apreciat înainte, numai corespundea. 
nevoilor timpului, cumpărătorul cereă un cal mai mare. 
Producătorul, ţinând socoteală de debușeu, a trebuit să satis- 
facă această cerere şi de aci treptat, treptat, calul ardenez a 
luat modificările cari le cunoaştem astăzi. 

In anul 1830, în timpul separațiunii Belgiei de Olanda, 
calul ardenez n'aveă nici o uniformitate. De atunci a plecat 
îmbunătăţirea lui.pOpera îmbunătăţirii acestei rasse a fost. 
foarte grea şi a durat mult timp, căci a. trebuit îmbunătă- 
țite și condiţiunile de sol. Timp de o: jumătate de secol 
aproape, armăsarii cei mai nepotriviţi sau întrebuințat la îm- 
bunătăţirea rassei ardeneze. S'au întrebuințat armăsari arabi, 
pur sânge englez, anglo-normanzi, perşeroni, condruzieni, 
brabansoni, etc. Din cauza acestor diferite tipuri de armă- 
sari, producția cailor în ardeni eră cât se poate de.neomo- 
genă. Pentru îmbunătăţirea acestui cal, în anu! 1837, con- 
siliul provincial din Luwemburg a luat dispozițiunea ca nici 
un armăsar să nu mai fie întrebuințat la montă decât nu-, 
mai în urma unui prealabil exameu. Cam în anul 1840,0 
stațiune de armăsari arabi şi anglo-normanzi se înființă în 
ardeni. Produșii ieşiţi din acești armăsari erau detestabili. —. 

Calul ardenez nu a început să se modifice decât plecând 
din anul 1865, după desființarea depozitelor; şi modificarea 
s'a făcut în mare parte prin selecţiune cu armăsari locali, 
sau brabansoni belgi de o talie mai mică. | | 

Modificarea calului ardenez este în legătură cu modifica- . 
rea și îmbunătățirea pământului. Știind că pământului din 

- ardeni îi lipsește, in cea mai mare parte, elementul calce, 
element indispensabil producerii în bune condițiuni a cailor, 
locuitorul din ardeni a incorporat în livezile sale acest ele- 
ment, a îmbunătăţit cât se poate mai mult flora furajeră. 
Imbunătăţindu- se hrana, s'a îmbunătăţit și calul ardenez. 
Odată pământul imbunătățit, s'a căutat armăsarul care ar. 
aveă mai multă asemănare cu rassa ardeneză, și s'a găsit, fie 
în localitate, selecționând armăsarul ardenez, fie întrebuin- 
țând brabansonul mai mic de talie. Indrurmat în această di-
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recţiune, încurajat de Stat, stimulat de cumpărător, nu se 

puteă ca acest cal ardenez să nu se modifice, să nu se unifor- 

Inizeze și să nu se transforme într'un mic și robust cal bra- 

banson. a 
Crescătorii din ardeni mai susțin, şi cu drept cuvânt, că 

- streinii dând preferinţă cailor mai mari, mai viguroși, fatal 
a trebuit să se modifice calul ardenez. În această regiune 
mult cercetată de străini, mai cu seamă de nemți, se cum- 
pără, în condițiuni mai rentabile, calul care are o talie mai 

- mare. | , 
Acestea sunt, credem, adevăratelă cauze pentru care vechiul .- 

cal ardenez s'a modificat. Crescătorii din Luxemburg, satis- 
făcând cerinţele cumpărătorilor, îmbunătățindu-și pământul 
şi calul, ei nu sunt pe o cale greşită. Calul ardenez din ziua 
de astăzi este mai superior calului ardenez din trecut, și 

deci mai superior ardenezului franțuzesc, care și-a păstrat 
mai mult forma primitivă. Dovada acestei superiorități o 
avem în faptul că la expoziţia dela Paris, din anul 1900, ca- 
lul ardenez din Belgia a învins calul ardenez franțuzesc. 

Caracterele zootehnice ale actualului cal ardenez. Din cauza 
circumstanțelor economice, din cauza creșterii și mai ales 
din cauza originii comune, între calul ardenez şi calul bra- 
banson nu există nici o diferenţă esenţială în forme. Se poate 
susține, că ardenezul nu este decât un brabanson de o talie 

- şi de un format mai mic. Ardenezul este astăzi considerat 
ca forma ușoară a calului de povară din Belgia. Talia sa 
este de 1,48 —1,58. Are formele corporale îndesate, cap bine 
făcut, frunte largă, ochi vioi, gât scurt, gros, grebăn larg, 
cărnos, spinare şi șale largi, duble, crupa largă, teșită, dubiă, 
coada bine prinsă, piept larg, membre puternice, articula- 
țiuni uscate, coate puternice, tendoane groase şi bine desli- 
pite, copite foarte tari, temperament vioiu şi'o foarte mare 
rezistenţă. Este cel mai robust și mai rezistent cal de omni- 
buze. Colorile sale sunt: murgă, roibă, dereșă, neagră sau 
vânătă. | 

Calul ardenez în fâptura lui de astăzi este foarte căutat. 
Artileria belgă se remontează cu asemenea cai. Armăsarii 
se importă ca reproducători în mai malte ţeri ca: Rusia, 
Austro-Ungaria, Suedia, Danemarca, Germania, Italia, etc. 
America a cumpărat mulți armăsari ardenezi, ca şi Congul 
belg. Ţara Rusească, are o familie de ardenezi din vechea 
vassă care provine din caii rămași dela armatele lui Napo-
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leon I, calul ardenez s'a păstrat în Russia graţie îngrijirilor. 

ce le dedeă marele Duce Nicolae. Nicolaevici. Caii ardenezi 

aclimataţi în Rusia sunt -energici şi se întrebuințează la 

muncile agricole. Rusia cumpără armăsari de prăsilă din 

- Ardeni. In Ungaria, la Babolna, se cresc cai ardenezi. Calul 

ardenez se poate aclimată în toate părţile şi el constitue un 

bun cal pentru muncile agricole. 
In Belgia se găseşte un “Stuad- Book pentru calul ardenez. 

- Armăsarii ardenezi cei mai de seamă se vând scump, 

10.000 lei ; cei mai puţin buni cu 3.000—3. 500 lei, caii cam 
cu 1.000— 4, 300 lei. 

Unul din cei mai mari crescători de cai ardenezi este d. 

Mathieu din localitatea Bastogne. 

2, Sub rassa Brabansonă 

Este sub rassa cea mai răspânaită, ceu mai bună din. Bel- 
gia. Leagănul acestei sub rasse este zona limonoasă și nisipo- - 
Jimonoasă din partea centrală a Belgiei. . 

ReuL, fost profesor de zootehnie la şcoala veterinară dela 
Bruxelles, credeă că această sub rassă s'a format dn curci- 
rea naturală a celor 2 tipuri cari se găseau în Belgia: tipul 
ardenez și tipul flamand, curcire provenită în urma întin- 
derei naturale a acestor E tipuri. 

LEYDER, fost profesor la Gemblouz, ne spune că sub rassa 
brabansonă este o ramură a calului primitiv belg, care s'a 
întins la Vest, în câmpiile limonoase şi foarte fertile ale Bel- . 

giei. Este mai multă probabilitate că părerea lui LevneR să 
fie cea mai bună, cea mai adevărată. 

Se numește cal brabanson pentrucă în provincia Brabant 
este cel mai perfecționat. Se găsește de mult timp răspân- 
dit în lungimea malului drept al Meusei, pe urmă sa întins 
în cea mai mare parte a regatului. Sub rassa brabansonă 
este cea mai numeroasă, căci după statistică, dacă calul 
ardenez reprezintă aproximativ 25.000, calul brabanson și | 
condruzien reprezintă cam 225.000. 

Intinderea geografică a calului brabanson cuprinde o mare 
suprafață de pământ, cu un relief ondulat şi acoperit de un 
strat gros de limon diluvien, foarte fertii. Altitudinea acestei 
porțiuni de pământ variază, 150 m. deasupra nivelului 
mării, plecând dela țărmul stâng al Meusei, diminuă treptat, 
treptat către Vest, până când nu mai are decât câţiva metri 

+
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deasupra mării, în Flandra occidentală. Această suprafață 
este împărţită în mod inegal în cele 8 provincii ale Belgiei, 
în afară de Luxemburg ; cuprinde întreg Brabantul, o por- 
ţiune din Namur și Liege, o mai mare porţiune din Hainaut, 
o parte din Condroz, o mică parte din provincia Anvers și 
Limburg, foarte puţin în cele 2 Flandre. 

Această regiune, coprinzând cea mai mare parte din Bel- 
gia, se caracteriză printr'un climat temperat, umed, pământ 
bogat, propriu unei agriculturi intensive. Din cauza acestor 
condițiuni, calul din cvaternarul Meusei a putut, sub in- 
fluenţa îngrijirilor, să iă o talie așa de mare și să aibă acum 
forme așa de masive. Omul, prin selecţiune, hrană, îngrijire, 
ajutat de fertilitatea pământului, a putut formă acest tip 
suberb de cal, foarte bine adaptat condiţiunilor şi foarte 
bine specializat pentru povară. Pământul, prin constituțiu- - 
nea lui mineralogică, bogată, prin compușii fosforici abun- 
denţi, a produs ierburi suculente şi hrănitoare. Omul, prin 
îngrijirea 'pământului, prin fosfatarea lui, prin îngrijirile 
date calului, prin selecţiune, prin creștere metodică, a for- 
mat actualul cal. 
“Nu este mai puţin adevărat că acest cal brabanson belg, 
n'are aceleași calități în toate părţile, din intinderea lui geo- 
grafică. Arondismentul MNivelles al văei Dzndre produce cei 
mai buni cai. În partea de Sud-Vest a Brabantului, o parte 
din Flandra, orientală,-contiguă cu Brabantul şi o parte din 
nordul provinciei Hainaut, sunt centrele unde se nasc şi 
cresc cei mai mări și mai de elită cai belgi. | 

Din punctul de privire al creşterii calului brabanson, se 
poate spune că dela originea lui, el a fost în mare parte ferit 
de amestecul cu orice sânge străin; chiar in timpul când 
încrucişările erau la modă. Agricultorul brabanson a rămas 
credincios rassei sale autohtone și cu toată presiunea insti- 
tuțiunilor ipice din Belgia, el n'a dat iepele sale la armăsarii 

- Zişi de sânge. Unii din crescătorii provinciei Condroz, acum 
1]a secol, au introdus armăsarul bulonez spre a perfecţionă 

„ calul belg. Durata acestor încercări a fost scurtă, aşa că rassa 
buloneză n'a, putut să aibă nici o influenţă asupra calului - 
brabanson. Se poate susține că numai prin selecţiune s'a 
îmbunătăţit acest cal. | 

Caracterele zoot: hnice 'ale calului brabanson.- Calul bra- 
banson diferă de calul ardenez prin făptura sa' puternică, 
prin formele sale'masive. El este modelul desăvârșit al mo- ..
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torului greu şi la un pas iute. Calul helg este în stare să 
tragă greutăți enorme. Este tipul cel mai bine adaptat po- 
verii. Agenţii producători ai forței animale, mușchii, sunt 
groși și bine desvoltaţi.: Formele calului bel. sunt largi, 
ceeace indică o mare desvoltare musculară. Un cal belg, 
bine conformat, are, pentru o talie de 4 m. 60 şi pentru o 
greutate corporală de 800 kgr., 2 m. 20 perimetrul toracic, 
Lărgimea pieptului, spinării, șalelor, crupei, ne indică de 
asemenea forță. La calul belg aceste regiuni sunt foarte 
largi. 

Calul belg are o talie care variază între 1 m.60—A1 m. 75 
şi cu o greutate corporală între 650 kgr.—'700 kg. Corpul 
său este foarte masiv, bine proporţionat, susținut de 4 mem- 
bre scurte și groase, cu încheieturi-largi, puternice, cu niște 
copite în cele mai excelente. condițiuni de soliditate. Trun- 
chiul rotund al calului belg denotă maximul de aptitudini 
respiratoare, 

Calul brabanson are un cap cam gros Şi plin. Frunte 

  

            
Fig. 78. — Cap de cal brobanson,
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largă, turtită, orbite suficient depărtate, profilul capului 

rectiliniu, cu toate acestea, la unii cai profilul capului nu . 

este tocmai rectiliniu, urechea dreaptă, mică, ascuţită, ochii 

nu atât de mari, pleoapele cam groase, privirea ochiului 

- blândă, denotând în acelaș timp vigoare. Buzele calului de 

tip brabanson, sunt groase, indicându- ne un animal mân- 

căcioș, obrajii largi și musculoși, fălci destul de bine depăr- 

tate, gâtul este caracteristic, gros, scurt, masiv, cu multă 

" grăsime, marginea. superioară a lui este foarte convexă. 

Coamă dublă, sbârlită, scurtă, formată din păr aspru. Gâtul 

-se prinde cu capul fără nici o linie de demarcaţie, grebănul 
jos, larg și gros, spinare, șale, crupă largi, musculoase, duble, 
spinarea uneori ca direcţiune nu este dreaptă, de asemenea: 
şi crupa uneori este prea teșită, șoldurile depărtate, coada 
“prinsă bine, părul scurt şi aspru... 

Corpul-larg, cilinâric, bine descins, coastele arcate, cavi- 
tatea toracică mare. La calul belg, pentru 100 diametru to- 

__racic vertical, se află 92—94 diametru transversal, ceeace 
dovedește o mare cavitate toracică, un animal înzestrat cu 
o puternică aptitudine respiratoare. 

Capul pieptului este foarte larg până la 55 cm., distanța 
între cele 2 puncte ale spetei mare. Conturul pântecelui în- 
trece puţin pe al pieptului. Spata foarte musculoasă și foarte 
puternică, braţ voluminos, scurt, cârnos, antebraţ de ase- 
menea, coapsa, fesa, gamba foarte musculoase. 

Coatele în cele mai bune . condițiuni de soliditate, au 53 
până la 55 cm. contur, ele sunt largi, groase, solide şi pu- 
ternice. S'ar puteă reproșă că aceste regiuni uneori sunt 
cam pline, nu atât de uscate și că au tendinţă la capelete. 
Articulaţiunea genuchiului largă, solidă şi groasă. Fluerele 
scurte, largi, tendoane foarte rezistente, chișiţa largă și pu- 
ternică, glesna de asemenea, unghia de calitate bună, talpă 
convexă, | | 

Din întreaga conformaţie a acestui cal reiese un animal 
cu formele corporale cele mai îndesate; ori se ştie că din 
punctul de privire static, un animal cu un trunchiu scurt, 

comparativ cu talia, este în cele mai bune condițiuni de 
tracţiune. La calul belg, lungimea corpului întrece cu puțin, 
cam 5 cm. în mediu, talia animalului. Conturul pieptului 
intrece lungimea corpului cam cu 30 cm. Aceste raporturi 
fac ca brabansonul'să fie mai bun pentru tracțiune ca rassa. 
Clydesdale, Suffolk, Pintzgau, Perşeronă, Buloneză. !



““u6sueqeaq 
despurae 

î10,p 
Îuoi 

— 
'6p 

“
n
 

 
 

e m
A
 

AZ 
E
N
A
 

ZA 
e
 

3
 

   
 

 
 

  
 



435 

Calul belg are corpul aproape de pământ, membre scurte, 
o altă condiţiune favorabilă muncii. Calul belg are che- 
resteaua osoasă masivă. Din punctul de privire static, oasele 
groase nu formează numai un schelet robust şi un punct de 
sprijin stabil pentru toate celelalte organe, mai formează: 
încă articulaţiuni largi, solide, proprii mișcărilor, rezistente 
ori și cărei violenţe. Pe de altă parte, din punctul de privire 
fiziologic, pe oase voluminoase se prind muşchi voluminoși. 
“Un schelet masiv este prin urmare un indiciu de multă ca- 
pacitate dinamică. . 

Măsurătorile fluerului la calul brabanson ne dau 26—29 cm. 
de contur. Astăzi nu se admite un armăsar la monta pu- 
blică, dacă nare cel puţin 25 cm. de contur, și la concur- 
surile mai importante, nu se admit armăsarii dacă n'au cel 
puţin 26 cm, ca contur al fluerelor. 

Calul belg mare o coloare caracteristică, se găsesc cai de 

toate colorile. Tablourile din vechime ale diferiților pictori 

— Rubens — ne confirmă acest fapt. Colorile mai preferate. 

astăzi sunt murgul și roibul. 
"Sub rassa brabansonă face parte din grupul animalelor 

precoci, atât cât se poate concepe precocitatea la animalele 
din speța calului. La 20 de luni, calul s'a desvoltat, aşa încât. 

_ punerea la drezare mare niciu n inconvenient. La 2 ani, 

"poate munci. 
Calul belg face parte din grupul rasselor rustice, căci se 

poate foarte bine adaptă diferitelor condițiuni de mediu, do- 

vadă că s'a aclimatat în Germania, provinciile renane, Da- 

nemarca, Suedia, Nordul Elveţiei, Croaţia, Italia, Rusia, 

America, România, etc. | 
Din punctul de privire al aptitudinei la muncă, prof. PyRo 

- DELA GEMBLOUX a făcut o mulțime de experiențe dinamo- 

metrice și a constatat că munca desfășurată de un cal bra- 

banson belg poate fi zilnică de 2 milioane până la 2 !/; 

klgr., uneori poate ajunge până la 3 1/„ milioane, cum se 
observă de pildă la enormii.cai brabansoni cari muncesc în 
portul Anversului. Calul brabanson are un temperament 
foarte blând,-cu toată massa lui corporală enormă, acest 
cal se mișcă bine, merge chiar repede, la trap. Mersurile sale 
sunt uşoare. Un cal brabanson de o greutate de 900 gr. 
poate face o distanță de 345 metri întrun minut și ceva. 
Jocul membrelor sale este regulat. Mersul însă al acestei
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enorme masse corporale este pasul, şi la pas poate trage 
“greutăţi mari 4.000—5.000 kg. 
„Pentru a completă caracterele calului brabanson belg, 

este bine să dăm măsurători luate de prof. LEYDER. . 
„1. Armăsarul Mercur : | 

Talia . Aa î. |... . . . .. 1,72 cm. 
Lungimea corpului oc. | „ 1,92 

ă Perimetrul pieptului .: o. 2:45 
- Lărgimea pieptului . . . . . . . . . . 0,75 

Inălțimea » ame a e 0,80 
Lărgimea capului pieptului ae e ese 0,10 
Conturul antebraţului . . . . . ... . .0,75 

Lungimea antebraţului . . . . . . . : .0,42 
n fluerului ... . . s-. . . + 0,28 
Conturul genuchiului . . ee e 0,45 
Greutatea corporală : .... . . . . . . 970kg. 

"9. Armăsarul Magendie: Da 
Talia ..... eee eee e 1,72 0Me 
Lungimea corpului eee] 75 cm. 
 Gonturul pieptului 9905 

 Lărgimea pieptului ., .:. 1.02 n 
Inălţimea m e i 0,72 n 

: Lărgimea capului pieptului eee 0,60 n 
Conturul antebraţului .. . . . . . . 2.060 2 

m genuchiului .. 0 
E 

E) 
a 

3 
s 

a 
3 

a 

fAuerului. .. 0,95 
Chișiţii ce a te e . 033 

gâtului la bază . . . . ..... : 1,90 
» a Mijloc . . n... 1,50 3 

3 
3 

3 

. a. » partea desus . . . . 1,07 
Greutatea corporală . . ... Ie 925 lg. 

“3. Armăsarul Mont d'Or, a cărui figură o " reproducera, 
campionul belg, a avut urmatoarele dimensiuni : 

Lungimea capului ee e 0,78 cm. 
pm. Spete . , cc. ci. 1. 0,78 0 
» gâtului . e i 0,78 2 

a COrpului a 4561 
Talia .. . . ee ae a e 1,03 2 

* Lărgimea capului pieptului ae 0 o 
Perimetrul genuchiului , . ... 21. 0 o 

n cotului . ., n 055 
Greutatea corporală . . . .. . . . . . 900 kg.
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Acestea sunt caracterele zootehnice ale calului brabanson, 
cal care este pe cale să absoarbă toate celelalte sub rasse şi 
rasse de povară din Belgia. Rassa brabansonă  belgă este 
campioana rasselor de povară din toată iumea. Ea se exportă 
pe o scară foarte întinsă. A contribuit şi contribue la for- 
marea şi perfecționarea altor rasse de povară din alte ţeri. 

3. Sub TUssa Condruzienă 

Ne vom ocupă foarte puţin de această sub rassă, căci ea 
formează un tip intermediar între marele și puternicul bra-- 
banson şi între tipul ardenez. . | 

intinderea geografică a sub rassei condruziene, coprinde: 
provincia Condroz și Intre Sembre et Meuse. 

Pământul ocupat de această sub rassă este cuprins între: 
ardeni și regiunea limonoasă. Acest pământ este fertil în: 
unele părţi, mai puţin fertil în altele. 

Calul condruzien face tranziția între rassele grele de po-— 
vară şi cele ușoare. El este mai puţin desvoltat ca braban- 
sonul. Formele sale corporale sunt mai uscate. Sub rassa 
condruzienă este căutată pentru serviciul de camionaj, om- 
nibuze. Ea se perfecţionează prin armăsarul. brabanson, așa 
că actualul cal din condroz se poate consideră ca absorbit 
în rassă brabansonă. De 'asemenea absorbite se pot consideră 
şi vechile rasse de Flesbage, Borinage, Campină. Am puteă 
chiar susține că aceste trei sub rasse nu formează decât una 
şi aceeaş, brabansonă, diferite prin talie, de vreme ce condi- 
țiunile de mediu nu sunt aceleaşi în toate părţile. 

Tipul Flamand 

In afară de aceste trei sub rasse cari au o origine comună 
și cari sunt autohtone solului belg, în Belgia, mai ales în: 
părţile sale joase, se mai găsește o altă rassă, cu o origine 

diferită, cunoscută sub denumirea de rassa flamandă. 
SansoN o derivă din tipul Equus caballus frisius şi sus- 

ține că ar fi rudă de aproape cu calul olandez. 
LEYDER 0 crede introdusă de coloni saxoni. 
Rassa ocupă Nord- Vestul Belgiei, cele 2 Flandre, de unde 

şi-a luat numirea, o parte din provincia Anvers și o parte 
din Flandra franceză. 

„ Bassa flamandă constituiă inainte o bună rassăi de povari,
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care se găseă în partea de jos a Belgiei. Ea da Europei din 

evul mediu, faimoșii cai Dezirieria. Ea se găseşte reprezen- 

tată pe gravurile și tablourile din acea epocă. Mult timp rassa 
a fost considerată ca cea mai grea, ca cea mai mare rassă 
de povară din lume, şi mult timp a contribuit la formarea 
a o mulţime de alte rasse 'de cai din alte țeri. 

Caracterele zootehnice ale rassei flamande se pot rezuma 
astfel: talia mai mare ca a brabansonului 1.60—1.80, cu 
toate acestea n'are formele așa de îndesate, aşa de masive ca 
ale brabansonei. Calul flamand este mai mult construit după 
tipul dolicomorf. Greutatea corporală este de 650—900 kgr., 
uneori poate ajunge şi până la 1.000 kgr., capul il are lung 
<a și calul frizon, voluminos și fără expresiune, ochii mici, 
acoperiţi de ploape groase, ochi de porc, gât masiv, multă. 
grăsime, mai puţin încordat ca al brabansonului, coama 
lungă, grebăn jos, spinare înclinată, deşi largă și groasă, şale 
solide, uneori lungi, din care cauză spinarea se îndoaie, crupa 
dublă, teşită, coada prinsă jos, spata dreaptă, rmusculoasă, 
membre şi încheieturi subțiri, predispuse la tumori osoase și 
sinoviale, copite largi şi pline, reflect al localităţilor umezi, 
cornul copitei moale, coate drepte. In totalitatea lui nu este 
un cal care să ne indice forţă și vigoare, Colorile caracteris- 
tice sunt negrul, murgul şi roibul. Temperament moale, 
foarte limfatic. Bun pentru muncă. Astăzi calul flamand 
tinde să dispară, căci s'a introdus armăsarul brabanson belg, 
are a transformat vechiul cal flamand. 

Această rassă nu mai are decât 0 importanță istorică. 

* 
, * % 

Din cauza nevoilor ce se simte în ţară, pentru remonta ca- 
valeriei ca și pentru lux, guvernul belg, încurajează şi pro- 
ducția calului de pur sânge englez, ca și a calului de jumă- 
tate sânge. 

Incepând din anul 1834, se înființează o societate de în- 
curajare pentru imbuniităţirea rassei cailor de pur sânge. şi 
jumătate sânge și pentru desvoltarea curselor. Graţie acestei 
societăţi și graţie încurajărilor guvernului, creşterea calului 
de pur sânge englez începe să se desvolte. 

In anul 1844, se înființează Stud-Bookul calului de pur 
sânge născut şi crescut în Belgia. 

In. anul 1850, Camerele refuză să se mai dea subsidii 
curselor.
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In anul 1861, se înființează o altă societate care se ocupă 
mai mult cu instituirea şi organizarea curselor. Plecând din 
anul 1889, creşterea calului de pur sânge se pune pe-baze 
solide. Se înfiinţează noui herghelii particulare de pur sânge. 
Cu toate acestea, în Belgia creșterea acestui cal n'are decât. 

-o mică importanţă. 
Cât pentru creşterea calului de jumătate sânge, ea se gă-- 

seşte în condițiuni mai bune. Deși condiţiunile de creștere: 
sunt mai bune, cu toate acestea crescătorul belg ştie că dacă. 
va crește un mânz din rassa sa indigenă, va avea un mai 
mare câștig ca în cazul când va creşte unul de jumătate. . 
sânge. 

Din această cauză, zootehniștii belgi consiliază statul să 
nu se preocupe cu încurajarea acestor animale, cai de pur: 
sânge şi jumătate sânge, și să se ocupe foarte mult cu încu- 
rajarea animalelor de povară pe care pământul Belgiei le: 
produc în cele mai bune condițiuni. 

* % * 

In Belgia, creşterea cailor se face după oarecare reguli, cari: 
trebuesc “cunoscute. Aceste reguli sunt : 

4. Armăsarii buni sunt foarte căutaţi. Este o selecţiune 
judicioasă, a armăsarilor de prăsilă. —. - 

9. Consangvinitatea nu este așa de intimă, cu toate că. 
această metodă zootehnică a ajutat foarte mult la uniformi- 
zarea rassei belge. 

3. Monta începe dela Ianuarie și ține până în Iulie. Bă- 
tăile de iarnă sunt în general mai puţin prolifice ca cele de: 
primăvară. Pentru 100 iepe, se socotesc 8S0—85 fecundaţiuni 
şi la 0/p fecundaţiuni, 75— 80 naşteri. 

4. lepele muncesc în timpul gestaţiunii. După fătare, dela. 
6—10 zile, ele sunt pusela muncă. La a 9-a zi după ce a fătat. 
se dau la armăsar. Alăptarea durează 3—6 luni. Dela 5—6. 
săptămâni, se dă mânzului fân bun şi ovăz uruit amestecat 
cu tărâţe. 

5. Mânjii înțărcaţi se dau la iarbă, primind în acelaş timp. 
şi alimente concentrate, ovăz de regulă. Iarna mânjii sunt 
puși în grajduri mari, lăsaţi in libertate și hrăniţi intensiv. 
La 2 ani, mânjii cari nu au aptitudinea de a. deveni buni 
armăsari se scopesc. Tot la 2 ani, se începe dresarea pentru 
“muncă,
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„Principiul creșterii constă în selecțiune, îngrijire și hrană. 
Din cauza acestora, calul belg s'a îmbunătăţit așa de mult. 

X. — Caii din Olanda 
Olanda este țara unde creșterea, calului nu constitue o iu- 

deletnicire așa de mare. Locuitorul olandez se ocupă mai 
mult cu creșterea și perfecţionarea vacilor sale de lapte, căci 
condiţiunile de mediu şi condiţiunile economice ale țerii 
sale sunt nu se poate mai prielnice din acest punct de pri- 
vire. Fiind astfel, studiul cailor din Olanda nu are o impor- 
tanţă atât de mare. . 
„"Originea cailor olandezi nu se cunoaște aşa de bine, este 

îmsă multă probabilitate că ei ar proveni dintr”'un amestec 
„de rasse, printre acestea ar fi şi rassa spaniolă Și olandeză. 
După unii autori, calul olandez ar fi provenit din vechea 
rassă frizonă descrisă de SAnsonN. Acestei rasse i s'ar fi infu- 
zat în urmă sânge strein. | 

Oricare ar fi originea calului olandez, el este astăzi într?o 
completă variațiune dezordonată, fără caractere bine fixate. 
Calul olandez intră în categoria rasselor de ! la sânge. 

Se găsesc în Olanda cai cari prin făptura lor corporală - 
sunt asemănători anglo-normandului,. calului din Oldem- 
burg, sau calului Hackney, după cum s'a întrebuințat mai 
mult unul sau altul din tipurile citate. | 

Cât privește faptul că rassa calului spaniol a contribuit 
foarte mult la formarea. calului din Olanda, dovada o avem 
în făptura carosierului olandez, care este foarte asemănă- 
toare cu a calului din rassă spaniolă. | 

Olanda înainte eră renumită pentru rassa cailor săi tră- 
paşi, rassă care a contribuit foarte mult la formarea trăpa- 
șului rusesc Orloff, Ja formarea 'trăpașului Norfolk și poate 
Şi la formarea trăpașului american. Astăzi rassa calului 
olandez este foarte mult decăzută. 

„lată ce ne spune d. Iox Ioxe SCU, medic veterinar la Slatina, referitor “la măsurile luate în Olandau 1: 

___»Creşterea cailor a preocu 
oarece încă după atunci sei 
rea lor, din cauză că expori 

pat statul Olandez încă din secolele trecute, de 
nfiinţase regulamente locale pentru ameliora- 

tul armăsarilor luase un mare avânt; în anul 

- 1) Vezi Arhiva de medicină veterinară din, 1914.
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1799. Statul Olandez face chiar o lege, care pune unele restricţiuni expor- 
tului, dar întâmpinând multe greutăţi din partea crescătorilor, legea a fost 
retrasă. Atunci guvernul a invitat provinciile ca să elaboreze regulamente: 
de creştere şi să prevadă și prime de încurajare pentru creșterea cailor. 
Multe din ele conformându-se, Statul creează în 1810, o nouă lege; această 
lege are insă rezultatul celei dintâiu şi nu rămân în vigoare decât regu- 
lamentele de creștere și acele numai în Frisa și Groningen. Mai târziu, 
Statul face noui regulamente în toate provinciile și creează la 1822 şi o 
herghelie la Barcula. Dar și aceste regulamente nu rămân în executare 
decât puţin timp și se retrag, pentrucă ideea generală eră, că libertatea, 
personală a crescătorilor nu se puteă forţă prin regulamente ; iar herghe- 
lia, timp de 20 de ani, nu dete mai nici un rezultat. 

Creșterea cailor a fost lăsată atunci iniţiativii particulare; aceasta - 

creează la anul 1867, o asociere de inși, la Appingedam, cu scopul ca cum=: 
părând şi întreţinând armăsari de reproducție, să contribue la ameliorarea 
cailor. Dar ameliorarea cailor progresează foarte încet, crescătorii nu se- 
ocupă indeajuns, regulamentele elaborate în trecut se constată că au părțile 

lor bune, deci se cere din nou înfiinţarea lor; ca urmare, la anul 1883, 
noui regulamente se pun în vigoare, în mai multe provincii'cari prevăd și . 
prime în bani ca încurajare la creștere. Anul 1891, este hotăritor în ame- 
liorarea creșterii cailor; după insistenţele comisiunii agricole, Statul trece- 
în Bugetul său suma de 80.000 franci, drept încurajări sub formă de premii 
şi ajutoare pentru creşterea cailor și face și un regulament pentru acor- 
darea acestor bani ; apoi la 1896, Statul înfiinţează un depozit de creștere 
la Bergem op Zoom, care există încă ; iar la 1901, votează legea asupra 
îmbunătăţirii cailor, lege care astăzi este în cale de modificare. 

Depozitul de creştere dela Bergem op Zoom. — Acest depozit a fost. 
fondat de Ministerul de Răsboi, în scopul de a activă îmbunătăţirea cailor. 
Statul cumpără mânjii necesari, pe cari îi crește în acest depozit până la 
epoca când sunt judecaţi apți la reproducție și apoi ii vinde sub oarecari: 
rezerve, prin licitaţie publică, pentru monta publică. 

Cu acest mod, statul a crezut să poată formă caii necesari remontei și: 
totdeodată să îmbunătăţească și rassa. Administrarea şi exploatarea depo-. 
zitului se făceă la început de militari. dar mai târziu depozitul trecând sub- 
dependinţa Ministerului de Agricultură, conducerea lui s'a incredinţat ci- 
vililor. O comisiune cumpără mânjii; când acești mânji devin buni de re-- 
producție se vând. Vânzarea se face în luna lui Ianuarie prin licitaţie 
publică celui care oferă mai mult; dacă preţul nu e convenabil, armăsarul 
se lasă în depozit. i | 

Plata armăsarilor vânduți se face în două rate: prima rată la predarea: 
armăsarului, secunda la inceputul ultimei luni din acelaş an. Armăsarul. 
neridicat la timp, e revândut; când armăsarul e vândut sub valoarea lui, - 
cumpărătorul e obligat să plătească diferența; iar când la prima licitaţie. 
armăsarul rămâne nevândut, atunci la a doua licitaţie, cumpărătorul mai» 
plătește pe lângă preţul lui și câte doi franci pe zi, cheltueala hranii pe 
timpul dela o licitaţie la alta. , 

Cumpărătorii garantează către Stat, că armăsarii nu vor fi vânduți strei-- 
nătăţii înainte de trei ani dela vânzare și că vor (i intrebuinţaţi 
ducţie, afară de cazul când armăsarul ar fi re 

- lao expertiză de Stat. 

la repro= 
fuzat ca reproducător public-
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"Toţi armăsarii "inaintea vânzării se examinează în ce privește starea 
“ochilor, respirației, organelor genitale şi să nu fie atinși de vertigiu. Când 
un armăsar vândut e constatat ca atins de cornagiu, Statul îl reiă și banii 
se rambursează. 

Dispoziţiunile legii asupra creşterii cailor 

Legea pentru ameliorarea creșterii cailor prevede: 1) Expertiza obli- 
gatorie a tuturor armăsarilor dia regat, și 2) Acordarea de prime şi sub- 
venții crescătorilor pentru încurajarea la creștere. 

4. Ezpertiza.— Expertiza este examenul obligator de către o comisiune 
-al armăsarilor din ţară în fiecare an, în scopul de a acceptă pentru monta 
publică numai pe acei armăsari cari se vor constată buni de reproducţiune 

„și sănătoși. 
Comisiunea numită comisiune de expertiză, se compune din şase membri, 

din cari patru sunt permanenţi, iar doi provizorii ; dintre cei patru per- 
manenţi, trei trebuie să fie veterinari. Comisiunea funcţionează în fiecare 
„provincie. 

Această comisiune se subîmparte în două subcomisiuni: subcomisiunea 
A și subcomisiunea B. Subcomisiunea A se .compune din cei trei mediei 
veterinari, subcomisiunea B din restul de ceilalţi trei membri. Preşedinţii 
acestor subcomisiuni se numesc prin decret regal, preşedintele subcomi- 

„ siunii B este președintele general al comisiunii de expertiză, 
Expertizele au loc de două ori pe an; odată la sfârșitul anului, este ex- 

pertiza principală și odată la începutul anului, este expertiza secundară. 
Deciziunile comisiunii generale de expertiză sunt definitive. 
Comisiunea de expertiză lucrează în acest mod : în fiecare an subeomi- 

iunile se intrunesc în fiecare provincie în anume localităţi, unde armăsarii 
fiecărei provincii se aduc spre examinare. Armăsarii sunt mai întâi exa- 
'minaţi de subcomisiunea B, în ce priveşte conformaţiunea, aplomburile, 
mişcările, rassa și în fine dacă întrunesc toate condiţiunile unor buni re- 
producători ; odată acceptaţi de subcomisiunea B, ca buni de reproducție, 
se trec spre examinare subcomisiunii A, care constată numai starea 
ochilor, respiraţia, organele genitale și dacă nu sunt atinși de vertigiu. 
Armăsarii atinşi de cornagiu se resping dela monta publică, însă dacă au 
etate şapte ani și jumătate se admit, cu condiţia să mai fi fost admiși în 
alte expertize anterioare. 

Cornaşiul este foarte rar în Olanda, abia dacă se mai găsesc azi 10—20 armăsari atinși, 
Toţi armăsarii admiși, respinşi sau atinşi de cornagiu şi admiși, se în- 

. scriu peliste mari imprimate și se afişează în fiecare comună spre cunoştinţa publică, ia 
Armăsarii refuzaţi nu pot face monta iepelor altuia, decât ale proprie- “tarului său. Contravenţiunile la acest articol se pedepsesc cu 200 lei pen- tru proprietarul armăsarului și 100 lei pentru proprietarul iepei. Numărul armăsarilor admiși de comisiunile de expertiză, în anul 1910 a fost de 670. Aceşti armăsari au bătut 62.430 de iepe. Numărul bătăilor frauduloase a luat o mare extensiune în unele provincii ale Olandei, ca în Olanda de sud și Brabantul de Nord ; în timp ce în alte provincii multe au fost împiedicate. Acestei cauze ca şi împuţinării numărului de iepe, de
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prăsilă cari se vând străinătăţii de timpuriu, se reproşează greutatea de 
a se amelioră rassa, neputându-se pe deoparte întreține armăsari de elită; 
iar pe de altă parte neavând iepe de prăsilă eu suficienţă pentru producţia 

armăsarilor. 

Acordarea de prime şi subvenţii pentru creştere 

Un fond de 150 000 franci serveşte anual Statul pentru acoperirea 
tuturor cheltuelilor cu creșterea cailor în Olanda. | 

Din acest fond se plătesc toate operaţiunile de expertiză și se dau prime 
și subvenţii animalelor bune de prăsilă. 

Repartizarea acestui fond se face proporţional cu numărul de iepe bă-- 
tute în fiecare provincie. Acordarea primelor și subvenţiilor se face în fie- 
care provincie de către o comisiune numită de deputaţiunea de Stat. 
Această comisiune se numește comisiune de regulamentaţiune provin= 
cială. Comisiunea de regulamentaţiune provincială are în sarcina sa ad- 
ministrarea fondului acordat de Stat ca' prime şi subvenţii. In toți anii co- 
misiunea lucrează un plan de cum vor trebui repartizate aceste sume și 

cum trebuie să se facă cunoscut și să se aranjeze expertizele. Planul său 

se supune aprobării ministerului. 
Pentru alocarea primelor şi subvenţiilor, comisiunea de regulamentaţiune 

numește una sau mai multe comisiuni de expertiză provincială ; din aceste 

comisiuni face parte cel puţin un veterinar, iar ministrul de răsboiu are 

dreptul de a adăugă încă un membru militar în ambele comisiuni. 

Primele și subvenţiile se dau pentru următoarele categorii de armăsari 

și iepe: 
aj Prime pentru armăsari reproductori de 3—6 ani inclusiv; 

V] Mici prime pentru armăsari reproductori de 7 ani şi mai mult; 

c) Prime de, întreţinere pentru armăsari de cel puţin 3 ani; 

d] Prime de conservaţiune pentru armăsari de cel puţin 2 ani; 

e] Prime pentru iepe mai puţin de 8 ani, urmate de mânţi ; , 

f/ Prime mai mici pentru iepe de mai mult de 8 ani urmate de mânji ; 

9] Prime de conservaţiune pentru mâniii dela f şi e; 

h/ Prime de conservaţiune pentru iepe in vârstă dela 2—7 ani; 

i] Indemnizaţii pentru pierderi de reproductori ; 

j] Prime pentru armăsari reproductori înhămaţi sau încălecaţi și prime: 

pentru iepe reproductoare înscrise într'un Stud-Book public din Olanda ; 

k) Subvenţii pentru acoperirea cheltuelilor cu expoziţiunile de cai. 

Primele prevăzute la a și j nu se pot dă decât de două ori cel mult la 

un acelaș armăsar sau iapă. 
Primele pentru întreţinere se plătesc la sfârșitul termenului pentru 

care primele au fost acordate, dar aceasta numai atăt cât reproductorii: 

au fost puși la dispoziţia publică, la locul indicat mai dinainte în provincie, 

şi ca taxă de montă, să nu se fi cerut in plus peste cea vizată de comisia 

de reglementaţie. 

Primele de conservare pentru armăsarii de cel puţin doi ani, se plă- 

tesc în anul următor alocării, cu condiţie ca acești armăsari să fie pre- 

zentați comisiunii de expertiză pentru armăsarii de doi și trei ani, să fi 

stat permanent în provincie și să [i fost bine îngrijiţi. Comisia de exper-— 

tiză apreciază dacă toate aceste condițiuni s'au satisfăcut.
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Pentru iepe, primele se plătesc în chiar anul alocării, cu condiţie ca 
aceste iepe să se găsească în provincie la 1 lunie al acelui an și să se 
bată cu armăsarii acceptaţi. 

Subvenţiile pentru conservarea mânjilor, se plătesc în anul următor 
alocării, cu condiţie ca să fie prezentaţi comisiei de expertiză pentru 
aceste iepe. Iepele cari au trei ani etate, trebuiesc însoţite de un . certi- 
ficat care să ateste că s'au bătut cu-un armăsar acceptat, iar acele cari 
sunt de 4—8 ani șă fie însoţite de mânzul lor. 

In total pentru încurajarea creșterii cailor în Olanda sau cheltuit în 
anul 1905 o sumă în valoare de 259.283 franci, din care 150.000 Statul, 
83.400 provinciile și 18.883 diferite ajutoare particulareu. 

In Olanda se găsesc 273.500 cai. 
"După profesorul ReuL, în Olanda s'ar găsi următoarele 3 

rasse de cai: 
1) Rassa calului de povară ; 
2) » din Friza sau Groning; 
3) n » Gueldre. 

„1. Rassa de povară 

Această rassă nu este altceva decât rassa flamandă, ve- 
chiul cal flamand. Ea se creşte mai mult în Zelanda, în in- 
sula Walkeren. După SANSON, rassa în chestiune star fi in- 
trodus în provincia Poitou din Franţa, la finitul secolului 
al XVII-lea, în timpul domniei lui Henric al IV-lea și din 
ea s'ar fi format actuală rassa mulasieră. , | 

Rassa de povară, sau rassa flamandă, s'a îmbunătăţit prin 
întrebuințarea armăsarului brabanson belg, așa că astăzi 
unele animale din aceasta rassă sunt asemănătoare în con- 
formaţia lor cu calul din Brabant. 

„2. Rassa din Friza sau Groning 

In nordul Olandei, pe polderile din Friza şi Groning, se 
găseşte un tip de cal bun carosier. e 

Caracterele zootehnice generale sunt: talia 1,60—1,65, ' capul strâmt, alungit și purtat în sus, ochii mici, nările | strimte, urechi apropiate. Dolicoprosopie. Gâtul puţin mus- culos ȘI având forma gâtului de lebădă, grebăn jos, spi- nare oblică, mai ridicată din partea posterioară, crupa ro- tundă, teşită, şoldurile șterse, coada prinsă jos şi purtată rău. Pieptul puţin descins, destul de larg însă. Membre pu- ţin musculoase, articulaţiuni puţin desvoltate, fluere sub-
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țiri, unghii mari, talpă plină. Temperament moale, limfatic, 
nu rezistă mult, coloarea neagră predomină, păr abundent. 
Rassa s'a curcit cu alte tipuri în scopul îmbunătăţirii sale. 
Sa întrebuințat la curcire şi purul și jumătate sângele en- 
glez. Nu este'o rassă prea căutată. 

Caii din rassa Friză sau Groning sunt jumitate de sânge. 
Cei mai mici de talie sunt destinați tracțiunilor uşoare, cei 
mai mari, tracţiunilor mai grele. 

3. Rassa, din Gueldre 

Se numea astfel pentrucă se găseă mai numeroasă în pro= 
vincia Gueldre, Rassa este foarte puţin răspândită astăzi. Ea 
sa modilicat prin curcire, calul din Gueldre se aseamănă cu 
calul din Ardeni de care se crede că este legat prin origine. 

Caracterele zootehnice ale acestui cal se puteau astfel re- 
zumă: cal de talie mai mică, cuo făptură mai îndesată, 
spinare, cap și picioare mai bune ca la rassa frizonă. Co- 
loarea. predominantă este roibă, cu toate nuanțele. Și această 
rassă s'a modificat prin curcire: 

S'ar puteă susține, după cele ce am văzut, că acum în 
Olanda nu se mai găsesc aceste trei rasse de cai, că aproape 

„totalitatea calului olandez s'a curcit, el intră în grupul ras- 
selor de jumătate sânge, şi că în părţile mai fertile ale 
Olandei, se găsesc cai mai mari de talie, pe când în . părţile 
mai puţin fertile, talia se mai reduce. 

XI. — Caii Italieni 

După statistica din anul 1908, Italia aveă un efectiv de 
„955.051 cai, împărţiţi în cele 12 regiuni ipice. Dacă se com- 
pară acest număr cu cel :din 1876, când se aflau 657.544, 
se constată o mare diferenţă în plus. 
“De vreo 20 de ani încoace, Italia face cele mai mari sa- 

crificii şi cele mai mari eforturi spre a îmbunătăţi calul și 
mai ales cel necesar armatei, căci Italia ca putere militară 
are anual nevoie de mulţi cai de remontă. 

Statul are 7 depozite de armăsari în localităţile: Cremona, 
Reggio Emilia, Ferrara, Pisa, Santa Maria Capua Vetere, Ca- 
„tana şi Ozieri. a a.
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4 Depozitul dela Cremona, alimentează Piemontul și 
Lombardia. | | 

92. Depozitul dela Reggio Emilia, alimentează Emilia și 
Marche. 

3. Depozitul din Ferrara, alimentează provincia Veneţia. 
&. Depozitul dela Pisa, alimentează Toscana, Liguria, Om- 

bria şi Abruzzi. | 
5. Depozitul dela S-ta Maria Capua Vetere, alimentează 

sudul peninsulei italiene. 
6. Depozitul din Catana, servește Sicilia. 
7. » »  Ozieri, » Sardinia. 
In aceste depozite -sunt peste 700 armăsari, din rassele 

engleză, orientală și anglo-arabă, rasse de !/. sânge, trăpaşi 
Și rasse de povară. | 

In afară de armăsarii Statului din depozite, în Italia mai 
sunt peste-:600 armăsari aprobaţi. Pentru aprobarea acestora 
este un regulament din 24 lunie 1888, combinat cu decre- 
tul regal din 23 Fevruarie 1893. 

Armăsarii depozitelor Statului sunt răspândiţi, în timpul 
montei, în diferitele stațiuni de montă și ei servesc la îmbu- 
nătăţirea rasselor de cai din Italia. , 

Cum Italia are anual nevoie de un mare. număr de re- 
„monţi, și în scopul de a se încurajă crescătoriile particulare, 
s'a înfiinţat 6 depozite de remonţi în localităţile: Grosseto, 
Persana, Paterno, Palmanova, Porto- Vecchio, Bonorva. În 
aceste depozite se cresc peste 8.000 cai. Mânjii sunt cumpă- 
raţi la vârsta de 2—3 ani și sunt ţinuţi în depozit până la 
4—v ani, când se distribue regimentelor. 

In Italia sunt două herghelii ale Statului, una în localita- 
tea Persano, din regiunea Neapolului și alta la Burgos. 

In herghelia dela Persano sunt peste 200 iepe de prăsilă, 
cu armăsari englezi și arabi. Aceste herghelii însă n'au jucat 
un rol așa de mare în chestiunea îmbunătăţirii calului 
italian. 

In scopul de a se contribui cât se poate mai mult la îm- 
bunătăţirea calului în Italia, prin legea din 1904, s'a dispus 
mărirea treptată a armăsarilor din depozite. 

„Tot prin aceeaș lege, se mai prevede ca o sumă de 500.000 
lei, să fie anual repartizată în modul următor : pentru cum- 
părări de armăsari, premii pentru iepele de prăsilă, subven- 
ționarea sindicatelor de creştere, etc. Se cheltuește anual 
pentru premii, la curse de viteză, galop, trap, obstacole peste
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2.000.000. După cum vedem în Italia, - intervenţionismul 
Statului constă aproape numai în încurajarea inițiativei 
private, căci micile crescătorii ale lui n'au mai nici o influ- 
ență asupra îmbunătăţirii calului. 

Din cauza acestor eforturi, şi sacrificii, Italia, în chestiunea 
îmbunătățirii calului, merge foarte bine. Importul cailor a 
diminuat foarte mult, de unde în anul 1901 s'au importat 
cam 38.000 cai, în anul 1907, nu sau mai importat decât 
16.000 cai și desigur că dela anul 1907 până acum, numă- 
rul anual al cailor importaţi s'a mai micşorat. 

Prin legea din Ianuarie 1911, s'a decis mărirea numărului 
armăsarilor din depozite la 1.200. ” 

Direcţiunea hergheliilor şi a depozitelor depinde de Mi- 
nisterul Agriculturii. 

_ Rassele de cai din Italia 

„In Italia, rasse propriu zis de cai aproape nu se găsesc. 
Populaţia calului este reprezentată prin numeroase varietăţi. 
Găsim ici colea rassele: barbă, aryană, germanică, belgă, etc. 
Toate însă sunt încrucişate. 

Autorii italieni au descris tipurile de cai mai mult după 
regiuni, lucru care îl vom face şi noi. 

1.. Tipul Cremonez 

Tipul Cremonez îşi trage numele dela orașul Cremona, si- 
tuat pe marginea fluviului Po și în centrul câmpiei” Lom- 

-„barde, câmpie așa de fertilă și așa de bine cultivată. 
Tipul 'cremonez descinde din rassa belgă, introdusă în 

Lombardia. cam în secolul al VI-lea. In urma încrucișării cu 
__ diferitele rasse, caracterele sale primitive sau modificat. Sa 

încercat îmbunătăţirea calului cremon prin armăsari bra- 
bansoni belgi, dat fiind că între tipul cremonez și tipul belg 
este o legătură de rudenie.. Ameliorarea calului cremon, prin 
armăsar belg, a dat foarte bune rezultate. 

Caracterele zootehnice principale ale acestui tip sunt: 
animale de talie mare, 1.60, formele corpului îndesate, ca- 
pul mare și mai ales lung, ochii mici, gâtul scurt și gros, 

" musculos, spinarea largă și cam inșelată, crupa largă, teşită, 
coadă prinsă jos, acoperită cu un păr lung. Articulaţiuni
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puternice, tendoane bune, coloarea închisă predomină, cal de 
povară, temperament limfatic, tip însă neomogen. 

  

       

  

. N 
setarea ra i 

  

Fig. 81. — Tipul de Cremona. După Moreschi 

In provinciele Pavia, Cremona şi Mantua şi într'o bună 
parte a provincii Milan, creşterea calului cremonez este în 
foarte bune condițiuni, din cauza îngrijirilor, hrană, climat 
dulce și umed, In aceste localităţi, din cauza utilizării ca- 
lului ca principal animal motor pentru muncile agricole, 
creșterea lui este mai îngrijită și se face mai mult în stabu- 
laţiune. | | | | 
„După profesorul FAELLI 1) din cauză că mânjii sunt în- 

trebuințaţi prea de timpuriu la muncă, ei. nu se pot bine 
desvoltă. Calul cremonez nu prosperă aşa cum ar trebui și la 
această neprosperare se mai adaugă și faptul că este ţinut 
în locuinţe nu tocmai igienice şi nu este așa. de intensiv 
hrănit. î A 

Vechea, rassă cremoneză, derivată din rassa calului belg, 
nu este o rassă care progresează, din contră este pe cale de 
„modificare, de dispariţie. Ea Qă locul său unui cal mai ușor, 

  

1) Prof, FAELLI. Razze bovine, equine, suine, ovine et caprine, 1903.
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unui cal de călărie, cal care în Italia are un foarte mare de- 
buşeu. - „o 

„9. Rassa Friulană, . 

„ In provincia Veneţia, se găsesc două rasse de cai: Rassa: 
Marinotta şi rassa Friulană. Cea mai importantă este rassa, 

.friulană. aa e 
„Rassa friulană provine din rassa arabă, - ă 
In provincia Veneţia, se găseau înainte cai de tip oriental, 

mai ales în văile cursurilor de apă Po, Adege, Tagliamento. . 
Rassa friulană eră desigur cea mai bună. Prof. TAMPLINI Şi 
colonelul NoBiur ne spun că rassa friulană eră o rassă rezis- 
tentă, energică și bună. o De - 
„Caracterele zootehniceale calului friulan sunt : Talia 1.45; 

1.50, capul delicat, uşor, frunte largă și dreaptă, profil uşor, 
cârn, nări largi, ochii mari, vioi, expresivi, urechi mici, agere 
ca la calul arab, gât potrivit,: grebăn înnalt, piept descins, 
linia spinării ușor inșelată, pântecos, crupă' scurtă, membre. 
şi copite solide, aplomburi nu tocmai corecte, coloarea pre- 
dominantă este vânătă cu toate: nuanțele. Deși nu este o 
rassă precoce în desvoltarea ei, totuş din momentul ce a 
ajuns la vârsta adultă este foarte sobră, foarte rezistentă. -! . 
„” Rassa friulană este aptă mai mult serviciului de tracţiune: 
ușoară, este docilă şi răbdătoare. Rassa se creşte în provin- 
cia Udine, Trevisa şi în părţile Veneţiei cuprinse între văile 
Po şi Tagliamento. Din cauza calităților sale, calul friulân 
este foarte căutat în Italia de sus. Actuala rassă friulană 
este mult mai degenerată ca înainte. 

Spre a se favoriză creşterea calului friulan, se inființă în 
“anul 1866 o comisiune ipică specială, concursuri, etc. Inter- 
venirea acestei comisiuni a fost fără nici un rezultat. | 

CANOSSA, BERCHET și LEMOIGNE susțin ideea că rassa calu- 
lui friulan s'ar putea foarte bine îmbunătăţi prin armăsar 
arab, dat fiind originea ei orientală. S'a mai recomandat îm- 

' buriătăţirea prin selecţiune. S'au mai întrebuințat şi curci-. 
rea cu trăpașul american. MR 

Provinciile cari joacă un rol mai mare din punct de privire 
al creşterii sunt : Padova şi Verona. In aceste provincii, sta- 
tul are stăţiuni de montă, armăsari aprobaţi. 

„. 

23
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3] Rassa ' Maremmană 

Rassa se găsește în regiunea maremmană din Toscana, 
regiune care corespunde cu o parte din vechea Etruria și 
care se întinde dela Magraă şi până la Volturno. 

Asupra originii calului Maremman, nimic nu se poate ști 
în mod precis. SANSON il consideră ca o varietate a rassei 
germanice ; de aceeaș părere este şi DecHAMBRE. Autorii ita- 
lieni nu sunt categorici asupra originii acestei rasse. | 

_: Calul din rassă maremmană, după prof. BALpassAnRE, este 
un foarte bun cal de călărie ușoară. Nu trebuie însă uitat, că 
în provincia Toscana, întrebuinţarea armăsarilor- pur sânge 

"şi jumătate de sânge englez şi oriental au transformat foarte 
mult vechea rassă mâremmană. | 

Calul maremman este rezistent, sobru, rustic, din cauza 
condiţiunilor sale de trai. In Maremma 'Toscană, sistemul 
de creștere este foarte primitiv, caii sunt expuși tuturor în- 
temperilor atmosferice. | 

Grescătoriile din maremma sunt numeroase, printre cele 
mai principale se pot cită : Crescătoria Abberesse, având cu 
bază purul sânge oriental. Crescătoria Ponticelli- Fernardino. 
„Crescătoria Carlo-Ponticelli, Contelui Grottanelli, Marchi- 
zului Corsisalvati, a lui Figoli, Corsini, etc. 
In unele părţi ale Toscanei, în provinciile Grosseto şi Piza, 

se găsesc cai de o talie mai mare. După profesorul MoRESCHI, 
caracterele calului pizan sunt următoarele: talia 1.50, 1.60, 
cap frumos, expresiv, ochi mari, vioi, gât elegant, grebin 
pronunțat, spinare dreaptă și proporţionată, şale scurte, bine 
prinse, crupa bună, frumoasă, prinderea cozii bună, piept 

„desvoltat, pântece cilindric, articulaţiuni şi picioare solide, 
tendoane rezistente, coloarea predominantă este murgă și 
vânătă. Rassă energică, elegantă. . | 

| Actualul cal din Piza, cu formele cari le-am descris pro- 
vine din curcirea calului autohton cu rassele arabă și en- 
gleză, rasse importate de marii Duci. ai “Toscanei, ca și de 
diferiții crescători. | CI 

Calul “din Grosseto, care formează astăzi populaţiunea 
maremmană propriu zis, aveă după zootehniștii italieni ur- 
mătoarele caractere zootehnice:! talia 1.50, 1.69, profilul 
capului drept, cap lung, conic, bine prins cu gâtul, gât 
bine proporţionat, musculos, grebăn ridicât, spinarea dreaptă
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nu lungă, şale scurte, crupa teșită, coada prinsă jos, piept 
profund, coaste rotunde, picioare solide, coloarea murgă 
predomină, rar cea vânătăi. 

Calul din Grosseto eră bun pentru călărie. 
În provinciile Massa, Florenţa și Arezno, creşterea cailor 

"se face mai ales la grajd. 

In "Toscana, se găsesc mai multe stațiuni de montăi. 
Statul trimite şi armăsari de ai săi, precum și autoriză 

armăsarii particulari. 
In Toscana, sunt multe crescători particulare, dacă în 

“aceste crescători caii sar hrăni mai bine” şi cu mai mult 
ovăz, dacă s'ar ţine în grajduri mai bune şi dacă armăsarii - 
ce fac montă ar fi mai bine aleși, se înțelege că producţia - 
calului în Toscana sar îmbunătăţi foarte mult. 

Tot în provincia Toscuna, se găsește crescătoria Regală 
dela San Rozore, o crescătorie foarte veche, formată din. ca- 
lul indigen cu armăsari spanioli, turcești, barbi. In urmă, | 
sau mai introdus armăsari arabi, englezi, normanzi, tră- 
pași de norfolk, carosieri din rassa cleveland, și cu totul în 
urmă, s'au introdus armăsari hackney. 

Crescătoria dela San Rozore, are de scop de a contribui la.. 
îmbunătățirea calului din Piza, mai are rolul de a produce 
caii trebuitori pentru călărie şi trăsură Curţii Regale din 
Italia. 

| 4) Rassa Romană 

In câmpia romană (Agro-Romano) populaţia cavalină este 
mai numeroasă ca în Toscana. 

Rassa calului roman descinde din rassa germanică, modi- 
ficată prin mijlocirea armăsarilor orientali și din Andaluzia. 

Caracterele zootehnice ale calului roman sunt următoa- 
rele: talie medie 1.50, 1.55, cap mare, profil. berbecat, 
frunte largă, ochi mari, gât gros, curbat, coamă lungă, 
“membre bine musculate, picioare bine conformate, corp ci- 
lindric, coaste rotunde, piept desvoltat, spinare dreaptă, şale 
robuste, crupă largă, teșită, coadă prinsă jos, stufoasă, colo- 
rile neagră, murgă şi vânătă predomină. 

Calul din rassa romană este sobru, energic : și bun pentru 
serviciul militar și șea. 

In secolul al 15-lea, acest cal eră apreciat și întrebuințat: 
la toate Curțile Europei. Astăzi chiar, calul roman este apre-
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ciat în Italia, cu toate că are mare nevoie de îmbunătăţire. 
Rassele cari s'au introdus şi cari au contribuit la perfecțio- 
narea calului roman sunt: arabă și engleză. Prin mijlocirea 
armăsarilor din aceste rasse, multe din defectele de făptură 
ale calului roman s'au mai corectat. | 

In câmpiile romane, sunt mai multe crescătorii. Printre 

cele mai principale putem cită: a ducelui Sermoneta Ros- 
pigliosi, Tiitoni, Serafini; Mozzoleni, Piacentin, : Poggioli, 
Borghesi, etc. În aceste crescătorii se întrebuinţează mai 
mult. armăsari arabi și englezi. a] 

"5. Rassa Napolilană 

Provinciile.meridionale ale Italiei, au 'fost considerate ca 
provincii foarte -propice creșterii unui cal de tip oriental și - 
de călărie. În Neapole, se găseă o rassă de cai.care în trecut 
avea 'un mare renume și care a contribuit la îmbunătăţirea 

„ unor rasse din alte:eri.: În herghelia dela Mezăhegyes, -sa 
introdus calul napolitan. a a 
„Calul de.tipul Kladrub, are în vinele lui sânge napolitan. 

Și la herghelia dela Trakenen, acest cal a jucat un mare rol. | 
“In provinciile meridionale, se creşte un cal fin și robust, 

adevăratul Iquus bellator, despre care ne vorbesc autorii 
latini. o 

Calul din rassă napolitană nu poate face parte din rassele 
„cu talie mare, ci mai mult mijlocie, are un cap cu o formă 
aproape pătrată, frumos, căci se aseamănă cu al calului 
arab, gâtul musculos, grebăn ridicat, spinare scurtă, mem- 
bre robuste, temperament vioiu, caracter blând, cal docil, 

Calul napolitan astăzi nu mai are importanţa din trecut. 
el este mai degenerat. | 

| Statul, prin stațiunile sale de montă, prin armăsarii apro- 
baţi ŞI prin diferitele încurajări, încearcă să ridice populaţia: 
calului napolitan. : | 

| 6. Rassa Siciliană 

| Sicilia altă dată aveă o rassă bună de călărie ; astăzi ca- lu sicilian este în decadenţă, ca număr și calitate. Caii sici- ieni se r 3 . . .. . -.. * . . crede că derivă din caii africani, ai cartaginezilor — 400 'de ani înainte de Cristos i di i . | — ŞI din calul arab intro- dus mai în urraă de sarazini. : : -
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Calul sicilian are următoarele caractere zootehnice. Talia 
între 1.42—4.54, profilul frunţei uneori uşor convex,.alte 

- ori drept, cap pătrat însă cam mare, gâtul cam scurt şi cam 

  

  

  

    

Fig. 82, — Cal sicilian. După Moreschi, 

gros, spinarea dreaptă, solidă, coaste bine arcate, crupa 
scurtă, cam teşită, picioare solide. _ 

Calul sicilian face parte din grupul cailor robuşti, sobri, 
blânzi şi buni.pentru cavaleria uşoară. Coloarea predomi- 
nantă este murgă. Calul sicilian este cam degenerat, motiv 
care face ca statul să încurajeze producția lui prin între- 
buinţarea diferitelor mijloace. 

. - | 7. Rassa Sardă 

Rassa sardă o găsim în insula Sardinia. Calul din această ..: 
rassă provine din calul african, având -toate caracterele 
acestuia. Rassa sardă face parte mai mult din grupul po- 

“neilor, ea are o talie mică din cauza climatului insular. In 
timpul dominaţiunii spaniole sau introdus din Andaluzia 
armăsari cari s'au împreunat cu iepele sarde, . - 
“Profesorul 'TAMARO împărțeă caii din Sardinia în 3 grupe: . - 
1, Grupul comun, care constituiă marea majoritate ;- |
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2. Grupul cailor cu o 'tâlie de 1.44—1.45; 
3: » :: mici, ponei, cu o talie de 1.20. 
Calul din rassa sardă are următoarele -caractere zooteh- 

nice: capul aproape pătrat, ochii . mari, urechi “mici, nări 
_ Xargi, gât gros, spinare largă,.crupă teșită, picioare solide. 
Coloarea. murgă predomină. Calul sard este foarte bun şi 
“foarte solid cal de călărie, mai ales în regiunea muntoasă. 
'Rassă foarte sobră, rezistentă. Armăsarul oriental întrebu-: 
inţat ca ameliorator în Sardinia a.dat foarte bune rezultate... 

  

    

  

  

Fig. 83. — Cal sard, După Moreschi. 

"Acestea sunt cele mai principale tipuri de cai cari se gă- 
sesc în Italia. Guvernul italian, prin depozitele sale de ar- 
măsari, încurajază mai mult creșterea calului de călărie. 
După rezultatele obținute se poate șpune că Italia este pe o 
bună cale. . E | să 

- Armăsarii streini cari au contribuit la imbunătăţirea. 
cailor italieni sunt din rassele : arabă, engleză, trăpași ame- 
ricani şi multe rasse de povară. | 

XII. — Caii din Elveţia 

in Elveţia ca şi în Olanda, ca și în Danemarca, creşterea 
calului este pe al doilea plan, căci creșterea animalului din
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specia boului constitue indeletnicirea cea mai de seamă a 
locuitorului elveţian. 

In unele cantoane ale Elveţiei, cantoane vecine Tirolului, | 
caii sunt asemănători, până la oarecare punct, cailor din 
Tirol, având de sigur aceeaş origine. In alte cantoane, caii 
sunt mai puţin greoi. 

Statistica din anul 1901, ne face cunoscut că se găsesc 
în Elveţia 724.896 cai. 

“Statul elveţian, nu intervine decât foarte puţin în ches- 
tiunea îmbunătăţirii cailor. El.are un mic depozit de. ar- 
măsari, care de sigur nu are mai nici o influenţă, căcinu a 
“putut modifică caracterele şi făptura cailor din Elveţia. In- 
tervenirea, indirectă a Statului se face prin mijlocirea expo- 
ziţiunilor, concursurilor ipice, etc. Iniţiativa privată se 
ocupă mai mult cu producerea calului de tracţiune, cal de 

“ <are locuitorul are nevoie. | 
„.. Pentru necesităţile armatei, Statul cumpără. remonți din 
Irlanda, Austro- - Ungaria, Germania. 

Calul elveţian s'a curcit cu humeroase rasse streine. Sau 
introdus armăsari anglo- normanzi, cai de “le sânge engle- 
zesc, cai de povară, etc. 

Caracterele calului elveţian variază după cantoane, MO- 
tiv care a făcut pe zootehniştii elveţieni să împartă caii în 
varietatea din Jura, Erlembach, Schiwitz, etc. 'Această cla-. 
sare nu este propriu vorbind o clasare sistematică, căci toate 
aceste varietăţi nu sunt altceva decât jumătăți de sânge 
provenite din diferite curciri. : 

* Talia calului elveţian variază după cantoane. Ea este 
cuprinsă între 1.50—1.70, capul când gros, cărnos, ca al 
calului din Tirol, când mai delicat, mai uscăţiv. 

" Formele corpului, când brevimorfe, având toate însușirile 
unei asemenea făpturi, când mai piţin brevimorfe, mai de- 
licate. 

Din făptura corporală a unor asemenea cai reiese utili- 
zarea lor. Cei mai brevimorfi sunt destinaţi tracţiunilor 
grele, cei mai puţin: brevimorfi se întrebuinţează la trac- 
țiuni mai uşoare. Cei dintâi, se imbunătăţesc prin curcirea 
-cu rasse străine de povară, cei de al doilea, se imbunătățesc 
curcindu-se mai mult cu anglo-normanzi. - 

Calul din Elveţia n'are, din punctul de privire zooteh- 
nic c şi economic, o importanţă așa de mare.
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SIUI. — Caii din Portugalia 

“Cea .mai completă descriere a rasselor de cai din. Portu- 
galia. este făcută mai întâi de -profesorul de zootehnie SiL- 
VESTRO BERNARDO LIMA în anul 1870, şi apoi completată: 
de PAULA-NOGUEIRA, profesor de zootehnie la institutul agro- 
nomic din Lisabona, şi publicată în anul 1900; cu ocaziu-. 
nea expoziţiunii internaţionale dela; Paris. Cu aceste două 

- călăuze, studiul cailor din Portugalia este uşor de alcătuit. 
„. Portugalia are o suprafaţă .de 8.895.427 hectare şi este 
impărțită în 1'7 ;districte. Din totalitatea hectarelor, 30.000. 
sunt ocupate de pășuni, 1.800.000 cu cereale. | 
Din punctul.de privire al condițiunilor geologice, clima- 

terice şi agricole, Portugalia se poate împărţi în două zone. 
la Nord-Est și la Sud-Vest prin valea Tagelui. 

Originea cailor! portugezi 

„Peninsula Iberică:prin situațiunea “sa excepţională, prin 
bogăţiile sale năturale, a fost de mult timp punctul de miră. 
al popoarelor cotropitoare. Din multele invaziuni în această 
parte, aceea care a.avut o mai mare influență asupra ori-. 
ginii calului a fost de'sigur. invaziunea arabă din al VIII-lea 
secol al erei creștine. Calul adus de arabi şi răspândit în toată 
“peninsula iberică îl găsim și astăzi, mai ales în Nordul Spa-: 
niei. Portugalia făcând 'parte integrantă din această penin- 
sulă iberică, a avut aceeaș soartă-ca Spania... 

„ Dominaţiunea arabă, a avut o mare influenţă mai'ales în 
vechea Lusitanie. In timp,de 4 secole, arabii au fost stăpâ-. 
nitorii pământului Lusitaniei. . . 

, Vechea populaţiune cavalină din: Portugalia se asemănă,;: 
din punctul de privire al originii, cu vechiul cal spaniol, un 

„amestec de sânge arian şi mongol. Astăzi chiar, se văd ur- 
mele acestor două tipuri la calul portughez. La unii cai,. 
predomină mai mult-tipul mongol, cu profil convex, la alții. 
tipul arian, cu profil drept, sau uşor concav. - Se 
popă Sansox, invaziunea arabă ar fi adus în peninsula 

erică două rasse: una de oriei iati igi 
african paste: | rigine asiatică, alta de origine. 
«cană, Aceasta, din urmă rassă ar fi populat Sudul Spa= niel, mai cu seamă Andaluzia Ă a a: 

.
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: : Cert este că originea calului portugez este: identică cu a 
cailor spanioli și că ea este orientală. -* 

Ca chestiune de actualitate, în Portugalia, sunt două rasse 
de cai : una cu profilul concav și alta cu profilul convez. 
* Prima derivă din'calul arab al Persiei, Siriei. Yemenului, . 
alta din calul mongol. : E DE: 

pa E . .. : 
. .. , i 

Rassele de cai din Portugalia... -. . + 

1; Rossa Juso- Galicienă. : ..i -: : “:: 

= Tipul calului portugez'cu profilul capului concâv este cu- 
“ noscut sub denumirea de 'Galliziano sau „Gallego,: Galicien, 
“din cauză că întinderea sa : geografică cuprinde nu! numai 
"Nordul Portugaliei, dar și Galicia și alte proviricii din: Nordul 
“Spaniei până la Navara. . Ia ae 

„_ După autorii portugezi, caractele zootehnice ale. vassei 
Galiciene se pot astfel rezumă : cap gros, mare, scurt, cu pro- 
filul uşor cârn, urechi mici depărtate, gât gros cu margi- 
nea superioară sau dreaptă sau concavă, grebân: jos, 
„coaste rotunde, spinare. și șale scurte, largi, drepte, crupa 
orizontală, largă, şolduri groase, coada înfiptă sus, forte şi 
păroasă, pântece proporționat, membre groase, aplomb re- 
gulat, spete drepte, articulațiuni largi, glesne groase, copite 
tari şi bine conformate, talia “între 1.36—1.45, coloarea 
murgă predomină. = E 

Rassa se găsește răspândită mai ales în districtele Vianna 
do Castello și Braga, în. provincia Minho; se mai găsește și 
în provinciile 'Tras- 0s-Montes, Douro, în provincia Beira, 

' în districtul Leiria. a o 
In Spania, Galicia, Asturia, Vuscongades și Navara. 
Caii din rassa Juso-Galiciană sunt sobri, rustici, vioi, de 

o energie și o mare rezistenţă, ei sunt puţin docili. Buestrul 
este mersul obișnuit. In unele părţi, rassa creşte și se repro- 
"duce în stare aproape sălbatică. In altele,: rassa este măi 
bine îngrijită. i . 

Micul cal din rassa Juso-Galiciană constitue animalul 
indispensabil în multe părţi muntoase din provincia Minho - 

“a Portugaliei. In această provincie, îl găsim păstrându-și 
toate caracterele sale primitive. EL' servă locuitorului por= 

"tugez ca element de călărie sau tracțiune ușoară. In 'pro-.
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vincia Tras- 0s-Montes, se găseşte de asemenea acest cal. Ei . 

_servă, în unele districte ca, Braganja la producţiunea catâ- 

“ rului. | a 

Stătul a început îmbunătăţirea calului din această pro- 

„viucie, trimițând armăsari de prăsilă. În provincia Douro, 

rassa Juso-Galaciană este mai rară din cauza încrucișărilor 

cu alte rasse. In unele părți din această provincie, în locul 

calului Juso-Galician, găsim metiși mai mari de talie, buni 

pentru tracţiune. | „ : | 

In provinciile Beira, Alta, se găseşte foarte puţin răspân- 

dită rassa în chestiune. Acelaş lucru şi în provincia Fstra- 

madura,. | | - | 

_* Rassa: Juso-Galiciană are în Portugalia o subrassă cu- 

- noscută sub numele de rassa Juso-Castilană. Talia este mai - 

mare 1,48, gâtul îl are subțire, câte odată forma gâtului de 

„cerb.  Aplombul membrelor defectuos. .Ea se găsește în 
provinciile Tras- 0s-Montes şi la partea de Noră a celor 2 
Beira. O găsim în Spania, în provinciile Leon şi Castilia, de 
aci îi vine numele-de castilană: a | 

- In general, calul câstilan tipic este un cal de munte. Sco- 
borâţ în câmpie, are o talie mai mare. Varietatea castilană. 
nu se deosebeşte de cealaltă decât numai prin talie. | 

2, Rassa Juso-Andaluză 

Calul din această rassă are capul uscăţiv, lung și cu pro- 
filul ușor convex. Urechile sunt apropiate, de o lungime 
mijlocie, prinse bine, buzele subţiri, gâtul gros, drept sau 
ușor convex la marginea lui superioară, coama abundentă, - 
coaste turtite, spinare. înșelată, crupa. teșilă, coada lungă 
prinsă jos, păr abundent, fin şi ondulat, membre defectuoase 
ca aplomb, antebraţul şi gambele scurte, fluerul şi chișiţele 
lungi, talia cuprinsă între 1.38—1.56,. colorile predomi- 

nante sunt : negrul, roibul, murgul. Rassă mai puţin sobră, 
mai puţin rezistentă ca rassa, galiciană. | 
:. Rassa J uso-Andaluză are două varietăți -mai: principale: - 

a) Varietatea de Alter ; o 
b) Varietatea comună. 

a) Varietatea de Alter. este cea mai frumoasă varietată 
-portugeză. Originea acestor cai datează din anul 1748. 

Varietatea de Aller se distinge de cea comună prin forme
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„corporale mai bune, un gât mai elegant, cu o margine su- - 
perioară mai convexă, grebăn mai ridicat, piept :mai. larg, 
coaste mai rotunde, pântece mai puţin voluminos, crupa 
mai musculoasă și mai bine conformată. Intreaga făptură a 
corpului este mult mai bună. Talia este cuprinsă între 

-1.50—1.60. Calul din varietatea Alter, prin caracterele sale 
"morfologice, prin eleganța sa şi mai ales prin tempera- 
mentul său este un bun cal de călărie. | 

„ Această varietate s'a format în: herghelia pe care cassa 
regală -de Braganţa o avea la. Alter de Chăo, aproape de Por- 
tugalia, în Alemtejo. Cam către finele secolului al 18-lea, 
regele Dom Joao al V-lea, dorind să îmbunătăţească rassele 
de cai din Portugalia, cumpără din Andaluzia 100 iepe. 

„alese, cu aceste iepe și :cu armăsarii din aceeaş rassă, în- . - 
- fiinţă în anul 4748, herghelia, dela Alter. 

„Regele Dom Jose, fiul şi succesorul lui Dom Joâo al V-lea, 
urmând opera tatălui său, introduse în herghelia dela Alter 
încă 100 iepe de rassă andaluză; 

„„ In anul 17160, caii produşi în această herghelie erau dejă 
„foarte buni, curtea regală din Lisabona îi intrebuinţă la că- 
lărie și la trăsuri. „| a 

Calul din varietatea Alfer, nu este altceva decât calul de 
rassa andaluză, însă selecționat. | - 
„În timpul răsboaielor lui Napoleon 1, “au introdus în her- 
ghelia Alter iepe probabil de rassă normandă. Plecând 'din . 
anul 1523, herghelia își pierde din' importanţa sa Și astăzi 

„este pe cale de dispariţie. IN 
„Tipul Alfer se găsește în districtele Santarem, Lisabona 
și.Ivora, | a 

b) Varietatea comună este cea mai răspândită și se gă- 
seşte în provinciile din sudul Portugaliei, se întinde şi în 
partea de nord a Tagelui, cuprinzând Estramadura, părţile 
centrale și meridionale ale celor două provincii Beira. 

In părțile muntoase, varietatea comună din rassa andaluză. 
„este amestecată cu tipul galician. In regiunea câmpiilor, calul 
are o talie mai mare, caracterele acestei varietăţi sunt ca și 
ale rassei. | | Sa | 

Ini districtul Sanrarem, unde pământul este foarte fertil, 
calul Juso-Andaluz are o talie mai mare, forme corporale 
mai îndesate. In aceste regiuni, el este cunoscut sub denu- 

„mirea de cal de Ribatejo, care este foarte bun de călărie. E 
Calul tip de Ribatejo, servă de montură călăreţilor în lup-
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tele cu taurii, Acest tip îl găsim în centrele: Azambuja, Villa 
Franca, Alcacer do Sal, Ribatejo, etc. 

In provincia Alemtejo se găsesc puţini cai.: 
În afară de aceste două rasse bine deosebite, în Portugalia, 

ca şi în alte ţeri, sau încercat o mulţime de curciri, unele 
reuşite, altele nu, de aci a rezultat o sumedenie de metiși. 
S'au curcit mai întâi cu armăsari arabi și marocani. Aceștia 
însă, deşi au dat rezultate bune, nu puteau mări talia. 

Cam prin anul 1860, s'au introdus armăsari anglo-nor- 
manzi, mai târziu și alte rasse. Toate acest curciri insă n'au 
dat rezultate bune şi nici: nu -puteau să dea, pentrucă în 

" chestiunea ameliorării unei rasse nu este numai rassa ame- 
lioratoare care joacă principalul și unicul rol, ci mai sunt şi 
alţi factori 'de cari trebuie să se ție socoteală. Dacă portugezii 
ar fi recurs la selecţiune, dacă s'ar fi: mulțumit să modifice 

„ condiţiunile de trai, de sigur că rassa cailor lor ar. fi mai 
perfecționată și de sigur. că mar fi astăzi ataţia metiși cari 
mai de cari mai disproporţionaţi. - 
Selecţiune,; hrană, ingrijire, iată ce trebuiă să facă locui- 

torii 'din Portugalia. Și de -sigur ar: fi îmbunătăţit rasea 
cailor lor. 
- In arhipelagul Maderelor, care este colonizat de portugezi, 
din anul 1420, se găsesc ponei de o talie de 1.30. Acești 
ponei nu sunt altceva decât rassa'Juso-Andaluză modificată. 
ca talie, pipernicită. Acest cal nare nici o importanţă Z00- 
tehnică. 

In arhipelagul Azorelor, 'se găsește de asemenea un cal de 
„talie mică,-el este de tipul Juso- Galicien. Nici acest tip nu ne 
interesează. 

- * % * 

Populaţiuinea cavalină din. Portugalia se ridică aproxi- 
mativ la cifra de 90.000 cai. ” 

Districtele cele mai bogate în cai sunt: Lisabona, San- 
larem şi Braga. | 

Producţia calului în Portugalia nu este înfloritoare, căci 
nici condițiunile agricole nu sunt favorabile creşterii unui 
asemenea animal. 

Statul face oarecari sacrificii pentru îmbunătățirea « ca- 
lului portugez, el cumpără armăsari cari îi trimite în fiecare 
primăvară în diferite districte. El mai are o. herghelie la Santarem, precum și un depozit de „armăsari. În afară de
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acestea, mai subvenţionează concursuri şi expoziţiuni, Cu 

toate aceste încurajări, producerea calului nu sa îmbună- 
tăţit şi ea este insuficientă nevoilor țerii. 

XIV. — Caii din Spania 

Literatura ipică. spaniolă lipsește aproape cu desăvârșire, 
așa că se cunoaște foarte puţin tipurile de cai cari se găsesc 
în Spania, precum şi modificările ce aceste tipuri au luat 
prin diferite curciri. 

Informaţiunile date de Ministerul Agriculturii din Ma- 
- -drid, precum și cele ce ni le-au comunicat d-l JOAQUIN 

HERREORO, colonelul regimentului de lăncieri al principelui 
Alcala de Henares, ne dau prilejul să cunoaștem întru câtva 
calul spaniol din ziua de astăzi și modificările aduse acestui cal.” 

Spania, după ultima statistică, ar avea 397.000 cai. | 
Originea calului spaniol este orientală, arabă și barbă ; când 

“în al 8- lea secol, arabii cuceriră Spania, ei introduseră un 
“mare număr de cai orientali ; frumosul cal numit » Genetu 
nu eră decât un amestec de sânge arab și barb. Calul spaniol | 

„în vechime â jucat un foarte mare rol ca arneliorator al al- 
tor rasse de cai din alte ţeri. Acest cal sa introdus în Au- 
stria și a contribuit la formarea calului Lipițan şi Kladrub; 
Sa introdus în Ungaria la her ghelia dela MezGhegyes, Sa in- 
„trodus în America, etc. 

Originea calului spaniol este idendică cu a calului portu- 
gez, un amestec de rasse : aryană şi mongolă. E 

Vechiul cal spaniol care în secolele al 16- lea, al 47-lea, eră 
atât de apreciat, avea următoarele caractere generale : talia 
mai mult mare, cap berbecat, EI carnero, gât gros, convex, 

“gâtul tipic al.rassei Kladrub, corp puţin desvoltat, trup lung 
crupa teșită, scurtă, moţ, coamă, coadă abundente, membre 
înalte musculoase, robuste, mersul mândru, Însă încet, 
bun cal de călărie, 
__ Făptura actualului cal din her ghelia imperială dela Klad- 

_rub ne reamintește destul de bine vechiul cal spaniol, mân- 
dru în portul și în înfățișarea lui. 
“Dacă înainte Spania, avea cei mai buni cai de călărie din 

Europa, astăzi, populaţia acestui cal este foarte degenerată. 
Intervenţionismul Statului nu se resimte aşa de mult, po-
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porul spaniol nu: se prea ocupă cu creşterea şi perfecţio- 

narea, acestui animal. , , 
„In Spania, Statul intervine şi direct și indirect spre a im- 

bunătăţi rassa calului, căci de cai buni se simte nevoie. Îm- 
bunătăţirea animalelor în general se face prin mijlocirea așa 
ziselor » Granjas Institutos«, ferme-școale, cari se găsesc în 
localităţile: Madrid, Zarogoza, Valencia, Palencia, Coruna, 
Jean, Jerez dela Frontera, Valladolid, Badajos,: Canarii. 

In anul 1905, s'au înfiinţat herghelii fixe şi mobile, cari 
se duc în diferite localități: cu .armăsarii lor ; sunt un fel de 
staţiuni de montă. 

In Spania se găsesc acum 7 depozite de armăsari, alipite 
pe lângă 6 corpuri de cavalerie şi un corp de artilerie. Efec- 
tivul acestor '7 depozite de armăsari este : 

1. Depozit, cu 105 armăsari, cu rassele pur sânge şi ang. 
arab; . Aa | 

2. Depozit, cu 95 armăsari, cu rassele spaniolă și ang. 
“arab; --- SE . | | 

3. Depozit, cu 95 armăsari, cu rassele spaniolă, sp.-arab, _- 
sp.-ang.-arab ; a Se 

4. Depozit, cu 95 armăsari, cu rassele percheronă și: bu- 
loneză ; N ae 

„A. Depozit, cu 95 armăsari, cu 'rassele norf.-breton, poş- 
" tașul breton; a 
„6. Depozit, cu 95 armăsari,. cu. rassele. p. s. anu.-arab. 
rostopschine și sp.-span.-arab ; i 

7. Depozit, cu 95 armăsari, cu rassele norf.-breton, pes-. 
cheronă, poșta. - _ Da a 

In Spania, se face selecționarea iepelor de prăsilă cu cea 
mai mare băgare de seamă, căci materialul iapă este încă bun. 

La Madrid, se află:o direcţiune generală a hergheliilor nu- 
mită »Direceion General de Crea Caballar y Remonta.. 

Statul are o herghelie militară la Cordoba în Andaluzia. 
Herghelia are două secţiuni,.una la Leon-Castilia şi alta la 
“Trujillo, Estramadura. In “herghelie se găsesc iepe de pur 
sânge arab 40, spaniole 34, arabo-spaniole 12, anglo-arabo- 
spaniole 46, percherone 25, la secţiunea Leon și trăpaşe ru- 
seşti 20, la secțiunea Trupillo. Această herghelie are scopul 
de a da armăsarii trebuincioşi depozitelor. 
"ste un regulament al hergheliilor şi depozitelorfpublicat 

în anul 1906. In afară de acestea, în Spania mai sunt socie- 
tăți particulare cari se ocupă cu creșterea animalelor. Aso-
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ciacion General de canaderos. Aceste asociaţiuni țin concur- 
suri generale în scopul de a îmbunătăţi toate rassele de ani- 
male din Spania.” | i 
„In Spania, s'au introdus mai multe rasse de ex.: rassa arabă, 
engleză, anglo-arabă din sudul Franţei, orlof, . rostopschine, 
bretonă, norfolk-bretonă, perşeronă, etc. a 
„In Spania, se găseşte acum o varietate de cai de călărie 

„care se numește cal de Andaluzia, o alta mai aptă pentru 
muncă, care se găsește în nordul Spaniei, mai ales în pro-. 
vincia. Leon, şi o alta cu aptitudini mai mult pentru trăsură, 
care se găseşte în Aragon şi Catalonia, toate acestea însă, 

„mai ales cele două din urmă, sunt mai mult metişi ieşiţi 
din diferite curciri. a | 

Zootehniceşte vorbind, în Spania sar puteă găsi urmă- 
" toarele tipuri : în partea de miazăzi, se află un cal de călărie 
ușor şi asemănător, până la oarecare punct, cu vechea rassă 
navarină. Acesta se numește Genet. Către nord, sunt cai 
mai mari, mai robuşti, însă mai comuni, au profilul ber-: 
becat, El carnero, sunt mai apți pentru tracţiune. Ei se pot 
împărți în două varietăţi : una numită Leon, după provincie, 
este mai aptă pentru povară și alta, varietatea de Aragon Și 
Catalonia, este mai aptă pentru tracţiune ușoară. | 

Calul din Andaluzia 
În afară de tipurile descrise mai sus, în Spania se mai 

găsește și rassa andaluză. Această rassă ocupă sudul Spa- 
niei, mai ales provinciile Andaluzia, şi Estramadura. 

Caracterele zootehnice ale calului din Andaluzia se pot 
rezuma astfel : animale de talie mai mult mijlocie, profilul 
capului berbecat, au extremități fine: In făptura. lor COrpo- 
rală sunt foarte asemănători calului barb,. coloarea obiş- 

„nuită este murgă şi neagră. | 
Calul din Andaluzia a jucat în al 48-lea secol un foarte 

mare rol; se poate spune că ela jucat acelaș rol care îl 
joacă astăzi calul de pur sânge englez. 
„Calul andaluz elegant în mersul său, constituiă un foarte: 

frumos cal de manej. . | Se 
In partea de sud a Andaluziei, calul eră foarte apreciat. 

Astăzi, în Andaluzia calul este modificat din cauza diferi- 
telor curciri. 

i
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Poneul spaniol 

Poneul din Spania este un cal foarte mic de talie, cu o 
greutate corporală aproximativ 100 kgr. Poneii spanioli sunt 
consideraţi ca niște miniaturi ale calului din Andaluzia. 
Acești ponei au o frunte bombată, o crupă teșită, membre 

„subțiri, castanele sunt foarte reduse, uneori lipsesc. Colori 
variabile. Rassă rustică, o găsim în multe părţi ale Spaniei. 
Poneul spaniol n'are nici o importanţă zootehnică. 

XV. — Caii din Danemarca 

Dar:emarea, ca și Olanda, ca şi Elveţia nu este o ţară unde 
creșterea, calului să fie cea mai de căpetenie îndeletnicire a 
locuitorului. Creșterea animalelor bovine, industrializarea 
produselor acestor animale, constitue cea mai de seamă Ocu- 
paţie a locuitorului. Toată lumea știe că nu este ţară mai 
bine organizată, din punctul de privire al lăptăriei, ca Dane- 
marca. N 

In vremuri, această ţară eră renumită pentru rassa cailor 
săi. Calul danez, din cauza calităţilor sale, eră foarte apre- clat în străinătate. Cine.nu știe că și din acest cal aanez s'a 
format rassa trăpaşilor orloff. Calul danez a fost introdus şi 
în America. : N 
„Regii Danemarcei, pe vremuri, luau măsuri de imbunătă-! țirea calului. Faimoasa herghelie dela Frederilsborg, herghe- lie de mult desființată, eră socotită ca una din. cele mai bune din Europa. Da | Astăzi, în Danemarca, nu se mai găsese nici herghelii, nici 

depozite de armăsari. Creşterea calului este' lăsată pe soco- teala particularului, care este, până la oarecare punct, în- “ curajat de Stat. Plecând din mijlocul veacului al XVIII-lea, guvernul a inceput să acorde prime crescătorilor de cai. Mai târziu, se formară societăţile de creşterea și îmbunătă- țirea calului, societăţi cari in provincia Zutlanda au dat cele mai bune rezultate. Ele sunt subvenţionate de Stat. Sub auspiciile lor, se fac concursuri și se distribue premii pentru armăsari de prăsilă ca şi pentru iepe, şi tineret. IE suie ul 1889, Statul a inființat un consiliu destinat cu stiunilor referitoare la îmbunătăţirea calului da-
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nez. Acest consiliu nu este numai la dispoziţia. Statului, 
dar mai este și la: dispoziția crescătorilor de cai, societăţilor; | 
și: tot el este însărcinat cu ţinerea Stud- Bookului. 

Dela înfiinţarea acestui consiliu zootehnic, creşterea calu- 
lui în Danemarca a apucat pe o bună cale. 

Măsurile luate în Danemarca în chestiunea iabonătăţiii 
calului sunt următoarele : 

1. In anul 1852, Statul a luat dispoziţiunea să premieze 
“ armăsarii şi iepele ce se vor prezentă la concursuri și cari 
vor. aveă bune însușiri. : 

2. In anul 1864, Statul a luat dispoziţiunea să premieze în 
13 districte, armăsarii mai mari de 4 ani şi buni de prăsilă. 

3. Din anul 1887, Statul acordă subvenţiuni societăților 
. de creştere a cailor; ; subvenţianile sunt destinate cumpărării 
armăsarilor de prăsilă. 
“Sunt în Danemarca peste 200 societăţi pentru creșterea 

calului. Fiecare - societate are unul până la trei armăsari. 
Statul acordă cam 100.000 lei anual acestor societăţi. Ele 
fiind formate pe principiul cooperaţiei, au avut darul să in- 
fluenţeze foarte mult asupra creșterii și îmbunătăţirii calului 
în Danemarca, căci armăsarii de prăsilă ai societăţilor sunt 
bine aleși şi fâră cusururi ereditare. 

“Statistica oficială ne face cunoscut că se găsesc în Dane- 
marca cam 450.635 cai. - 

In Danemarca găsim” două rasse de cai: 'Rassa. Iutlandeză 
şi rassa Frederiksborg. 

1. Russa lutlandeză 

- Danemarca este împărţită ca teritoriu în două părţi: Pe- 
ninsula Iutlanda și Insulele. 

În Iutlanda, se practică de foarte mult timp creşterea unor 
cai mai robuști, mai masivi, cari altă dată se numeau cai 
danezi şi cari se exportan în mare număr în Germania. 

Rassa lutlandeză este cea mai răspândită în Danemarca 
şi din totalitatea cailor, cel puţin 300.000 sunt de rassă lut- 

_landeză. 
Caracterele zootehnice ale rassei din Iutlanda sunt urmă- 

toarele: cal de talie mare 1.55—1.65, cu o greutate corpo- 

rală de 500—800 kgr., cu o făptură mai mult brevimorfă, 
deși brevimorfismul nu este așa de pronunțat, cap larg în 
regiunea frunţei, cu un profil nu tocmai drept, urechi de- 

| 30 -
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părtate, gât gros, cam scurt, coamă stufoasă, grebăn jos, 

spinare şi crupă bune, coadă lungă, membre puternice, mus- 

- culoase, coloarea predominantă murgă, rar neagră şi excep- 

ţional vânătă. 
Din făptura corporală reiese un cal solid, robust, bun 

mai mult pentru tracțiune, omnibuze, tramvaie, camioane, 

munca câmpului. Mişcările trapului sunt suple, temperarnent 

bun, docil.. . | 

Calul Iutlandez sa perfecţionat prin selecţiune, el este un - 
bun.cal de muncă, se aseamănă cu calul din Schleswig- 
Holstein, şi cu bitiugul rusesc. . 

2. Rossa Prederilsborg | 

Rassa şi-a luat numirea după numirea hergheliei din /'re- 
deriksborg, care aparţineă regilor Danemarcei, și care se gă- 

_seă în localitatea cu acelaș nume din Nordul insulei Seelanda. 
Tipul care. predomină în herghelie î), eră tipul spaniol. 
Produsul hergheliei s'a răspânâit în ţară şi încetul cu încetul 
s'a format în Danemarca o a doua rassă, “proprie mai mult 
pentru călărie, 'rassă provenită incontestabil din asocierea 
mai multor tipuri. e 

Zootehniştii danezi, descriau în chipul următor caracterele 
rassei Frederiksborg. Formatul corporal mai mult mezomori. 
Talia 1.50—1.55, cap fin, oriental în forma și expresiunea lui, . 
un gât delicat și bine prins cu capul şi pieptul, spinare cam 
lungă, dreaptă însă, crupă bună,: membre delicate. Mersul 
frumos, în trap mai ales, coloarea murgă -predomină. Este 

„mai mult un cal de trăsură și călărie ca de povară, cu toate 
acestea pe pământurile ușoare, este un bun cal de plug. 

Numărul cailor din rassa /Prederiksborg este mult mai mic 
„ca cel al cailor din rassa Iutlandeză. - E 

In unele insule, în Islanda; caii sunt mici de talie și ase- 
mănători poneului Shetlandez; - 

XVI — Caii din Suedia = 
Originea câlului suedez. — Măsurile luate de Stat 

După zootehniștii suedezi se admite că rassele prime de 
cai din această ţară ar fi derivate din vechea rassă tartară, 

  

i oheli ; ; . 
spania erEhelia dela Frederiksborg a fost înfiinţată în anul 1562 şi aveă ca origine cai 
A colora iei itani, dureesti, englezi, frizoni ; grupul spaniol formă două famii, una 

a urcă, i fân = : * 
Ierghelia s'a desfiintat în anul îRoa ai târziu se formă o subvarietate de coloare albă.



“73uRp 
[e) 

— 
'L8 

"Îl 

 
 

P
u
i
a
 

4
 

” 
pa d
e
t
:
 
a
n
t
e
t
 

Am bre 

 
 
 
 

     
 

 



- 461 

„care se mai găsește în sud-estul Rusiei. Tipul primitiv însă 
al calului suedez s'a modificat în urmă sub influenţa aiferi- 

"telor curciri şi invaziuni. e 
In evul mediu, din cauza necesităţii, calul începe să se 

îngrijească mai bine în Suedia. Crescătorii se ocupă mai se- . - 
rios cu producerea acestui animal. Se presupune că în acel 
timp, cavalerii suedezi au introdus în Suedia mai mulți ar- 

„_măsari de rassă. 
Cele dintâi măsuri relative la îmbunătăţirea calului s'au 

luat pe timpul lui Gustav Vasa. E! inființă pe domeniile re- 
gale, herghelii, şcoli de echitație, introduse armăsari frizoni. 
Mai târziu se introduseră şi alte rasse. | i 

In secolul al XVII-lea, calul suedez avea_o talie de 1.38, 
motiv care făcu pe Carol al XI-lea să remonteze caii ne- 
cesari cavaleriei sale din provinciile baltice. 

La inceputul secolului trecut, în scopul îmbunătăţirii ca- 
lului din Suedia, se cumpără armăsari buni de prăsilă din 
alte ţeri. În anul 1805, se introduse de un particular, pentru 
prima oară, purul sânge englez, mai târziu, se introduseră 
armăsari şi iepe de pur sânge arab. | | 

„ Imal XIX-leasecol, producându-se mari modificări în agri- 
cultura suedeză, se simţi nevoia dea se îmbunătăţi și calul 
destinat agriculturii, care eră prea mic, prea nevoiaș pentru 
munca câmpului. În acest scop şi în anul 1855, se introduse . 
rassa perșeronă, rassă care însă nu dădu rezultate bune. Sa 
“introdus în urmă rassa ardeneză. Se 

Armăsarul ardenez modifică în bine calul din Suedia. In 
anul 1881, s'a introdus rassa clydesdale, care în provincia 
Scania, a dat rezultate destul de bune. Tot cam în acel timp 
Sa introdus și calul pintzgau, care însă n'a dat rezultate 
așa de satisfăcătoare. In ultimul timp, s'a introdus și calul 

„de rassa shire'din Englitera. Nici această rassă n'a putut să 
dea rezultate bune. e 

In timpul domniei lui Carol al XV-lea şi pentru a se -în- 
curajă creșterea calului de rassă nobilă, “au introdus mai 

„mulţi armăsari de rasă orientală. -  . : - 
„In anul 1866, se înființează Jokey-Clubul suedez, sub 

„auspiciile căruia se introduse mulţi armăsari de pur sânge 
englez, spre a îmbuniități rassa calului de călărie şi tracțiune 
ușoară. - - 

Inainte, Suedia avea herghelii în localităţile Strâmsholm,. 
în Westmanland, şi Flyingia, în Scania. Prima s'a desființat în
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anul 1872, cealaltă în anul 1887, așă că astăzi în Suedia nu 
mai sunt herghelii ale Statului. | | 

Suedia are 2 depozite de armăsari în localităţile citate 
mai sus. : - 

In aceste depozite se găsesc 300 armăsari de pur sânge, 
jumătate sânge, cumpăraţi: fie din ţară, fie din alte ţeri ca: 
Prusia, Franţa, Englitera, Irlanda. 

Suedia are 4 depozite de remonțţi : 
4. Depozitul de remonţi din Strâmsholm ; 
9... 2 n n »: Bjorn; . 

3. E DR » Do Haley; 

4. » » » - » Herrewardstej 
Statul intervine în mod indirect în chestiunea perfecţio- 

nării cailor. În virtutea unui regulament care datează din 
anul 1880, se acordă prime crescătorilor pentru armăsari 
de rassă arabă -și pur sânge englez. Armăsarii de alte rasse, 

"sau animalele tinere sunt premiate î/, de Stat, 1/2 de consi- 
iile generale, societăţi private. In Suedia, sunt multe socie- 
tăţi pentru încurajarea creşterii calului. Aceste societăţi se 
ocupă mai ales cu producerea calului destinat muncilor 
agricole. In afară de înfiinţarea Stud-Bookului pentru calul 
de pur sânge englez, sa mai înfiinţat un Stud-Book și pentru 
celelalte tipuri cari le găsim în Suedia. 

In Suedia, sunt curse de galop, curse înhămate de trap. 
„Suedia făcând mari sacrificii pentru îmbunătăţirea cailor 

„săi, mai ales în ultimii 30 ani, a putut ajunge să'şi facă 
toată remonta pe teritoriul său. | Să 
„Creşterea calului este mai importantă în provinciile Sca- 

nia şi Upland. - Sa | 

Tipurile de cai dn Suedia 

După statistica din anul 1897, Suedia are 576.809 cai. 
Provinciile cele'mai populate sunt Scania şi Upland. 
„In Noorlund şi în provinciile occidentale, se găseşte o rassă 

de cai care se află şi in: Norvegia. Rassa este cunoscută sub | 
denumirea de ftassă Scandinavă. 
-* Galul din rassa scandinavă nu este de talie mare, are for- 
mele corporale indesate, o rassă. rezistentă, rustică, de o 
reală valoare în regiunile forestiere şi muntoase. Rassa nu 
este perfecționată. 

In provincia Golland, se găsește un cal Mic, poneu, cu
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forme îndesate, vioiu. , Calul din Gotland este pe cale de dis- 

pariţie. 

  

  

  

  
  

Fig. 88. — Rassa Gotland. „La Suede 

In provincia Scania, creșterea calului este .cea mai im- 
portantă. Aci se produc caii de 1/. sânge, foarte buni pentru . 
călărie și tracțiune uşoară, calul din Scania este mai mezo= - 
morf, are o talie de 1.50—1.60, formele corporale corecte, 
vioiu, energic, bune picioare. 

  

  

      
  

Fig. 89. — Cal 1/, sânge Scania
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XVII. — Caii din Norvegia 

Originea calului norvegian, după toate probabilitățile, este 
aceeaș ca și a calului din Suedia, dat fiind vecinătatea aces- 
tor două feri. . - 

In Norvegia, numărul cailor este mult mai mic ca în Sue- 
dia, căci statistica din anul 1890 ne face cunoscut că se 
găsesc în această țară 150.898 cai. 

Măsurile luate in Suedia sunt mai aceleași ca și în Nor- 
vegia, mai ales că aceste două.ţeri erau unite. 

Calul norvegian ca și calul suedez de altfel are pentru 
noi o foarte mică importanţă. 

Zootehniștii norvegieni ne spun că în țara lor se găsesc 
două tipuri de cai, destul de deosebite unul de altul: 

1. Tipul calului care îl găsim la Vest: calul Pyordurilor ; 
2 pn »  » Est:calul Gudbrandstal. 

1. Rossa Iyordurilor 

Rassa Pyyordurilor face parte din grupul poneilor. Ea se 
„ găsește în regiunea muntoasă a Norvegiei; uneori calul are 
0 talie mai mare ca 1 m. 10; alte ori “poate ajunge până la 

  

        Fig. 90.--Rassa Fyordurilor.
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1m. 30. Rasa este bine legată, având următoarele carac- 

tere zootehnice: Format brevimorf, cap uneori cu profil 
drept, alte ori concav, din cauza bombării frunţii, ochii 
mari vioi, urechi mici depărtate, frunte largă, gât scurt, 
gros, încordat, grebăn înnecat, spinare uneori dublă, coada 

prinsă jos, lungă, membre solide, coate de vacă, coloarea 
" predominantă cenușie sau izabelă, rar murgă sau neagră. 

EwART, care a examinat cu o deosebită atențiune coloarea 
acestor animale, constată existența unei dungi dorsale destul 
de pronunțată şi de largă pe şira spinării; mai constată. la 
unii cai, dungi pe frunte ca şi pe membre, în apropiere de 
genuchiu şi cot. Aceste dungi sunt, până la oarecare punct, 
asemănătoare cu ale zebrului, ceeace dovedește o oarecare 
rudenie a calului cu acest din urmă animal. 

Calul fyordurilor nu este elegant în înfățișarea lui, este 
însă foarte solid cherestruit, foarte blând, foarte răbdător, 
sobru, din cauza condiţiunilor de trai. Acest cal este un pre- 
țios animal de muncă și transport, mai ales în districtele 
fyordurilor muntoase, unde drumurile nu sunt așa de prac- 
ticabile. 

2, Rassa Gudbrandstal 

Sub influenţa condiţiunilor speciale ale Norvegiei orien- 
tale, s'a format o rassă de cai numită Gudbrandstal, rassă 
„care se crește prin văile Norvegiei şi pe la micile proprietăţi 
agricole. 

Calul din rassa Gubdrandstal reprezintă cu multă proba- 
litate ramura cea mai septentrională a calului occidental. 

Prin forma sa exterioară, prin constituirea sa anatomică, 
această rassă se aseamănă foarte mult cu calul din Iutlanda” 
şi cu vechea rassă, din Hessa. S'a introdus în văile din Gud- 
brand sânge străin: cam prin-al XVII-lea, al XVIII-lea și 
prima jumătate din secolul al XIX-lea. În al XVII-lea Şi 
XVIII-lea secol, s'a introdus sânge danez din herghelia dela 
“Frederiksborg. In prima jumătate a secolului al XIX-lea, 
Sa introdus relativ puţin sânge străin. În rassă se găseşte 

"Şi sânge englez, reprezentată prin armăsarul de pur sânge 
Odin. 

Caractere zootehnice.— Talia cuprinsă intre 1.49—4.52 m., 
masculii au cu 2—3 cm. mai mult ca femeile, coloarea pre-' 
dominantă este murgă sau neagră. Cap masiv, cu o lungime
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„mijlocie, fruntea dreaptă, largă și cu urechile” bine prinse. 
:Gât gros, puternic și prins cu. pieptul ca și cu capul, fără 
:o demarcaţiune bina pronunţată. Piept larg, perimetrul to- 
-racic 1.88 m. Spinarea cam lungă, crupă cam teșită, suficient 
lungă şi largă, coada prinsă 'sus, coapsele suficient lungi, 
'sunt destul de musculoase. Gămbe-bune, coate largi, bine 
conformată. Fluer uscăţiv. Chișiţa cam scurtă. -Spata bine 

prinsă, braţ suficient lung, antebraţ de asemenea, genuchiul 
“solid, larg, copite de mărime mijlocie; cornul este bun. Mer- 
“sul regulat, trap lung, galop nu prea elegant. Rassă rezis- 
“tentă, piloasă, obișnuită cu toate privaţiunile:. o 
- Creşterea cailor din această: rassă. se' face în chipul ur- 
:mător:' lepele - fătătoare, în cârduri de câte 30—40, sunt. 
puse la pășune împreună cu un armăsar. Hrana obișnuită, 
'în timpul iernei, se compune din fân;'ovăz și secară. 
„ „ Statul ia măsuri practice spre a-contribui- la imbunătă- 
“țirea animalelor din această rassă, una dir măsurile cele mai 
'împortante este expoziţia .de armăsari, unde se aduc armă- 
sarii de prăsilă, cari se vând cu preţuri dela 3.700—15.000 - 
lei. In afară. de această mare expoziţiune care are loc la 
Lillehammer în Aprilie, mai sunt şi alte mici expoziţii na- 
ționale, cari au loc de regulă toamna. - În Norvegia, Statul 
are un Stud-Book din anul 1902. 

Iniţiativa privată 'a luat și ea măsuri de. încurajarea 
“creşterii cailor, între altele cităm cursele la trap sub condu- 
„cerea unei mari asociaţiuhi numită » Defnorske . Traver- 
selslale«— Societatea: norvegianii de-curse la trap — socie- 
inte care provine din contopirea mai multor mici asotia- 
“țiuni, - Sa 

| + MIL. — Caii din Bulgaria 
Inainte de a ne ocupă cu studiul cailor din Bulgaria, este 

„necesar credem să dăm. câteva detalii asupra acestei ţeri, 
vecine nouă, . | e E 

Bulgaria ocupă cea mai mare parte din jumătatea orien- 
. tală a Peninsulei Balcanice. Limitele sale naturale sunt: la „Est, Marea Neagră, la Nord, Dunărea şi Regatul României, la Vest, Serbia şi la Sud, Turcia din Europa. 

Pământul Bulgariei este în general fertil. 
„_— Păşunele artificiale se întind din ce în ce mai mult. In Bulgaria se află mai mult mijlocia şi mica proprietate.



“espueaqpng 
esse 

— 
16 '1a 

 
 

 
 

  
   



473 

„__ După statistica din anul 1905,-se găseau în Bulgaria, 
336.616 cai. i | 

- Originea calului bulgar este aceeaș ca și originea. calului 
românesc, un amestec de cai aryeni și mongoli. Și astăzi la 
caii bulgari se văd caractere dela aceste două rasse forma- 
toare. . | E 

Vechiul cal bulgar eră de o talie. mică, nearmonic în: 
formele lui corporale, capul mare în raport cu gâtul. Spina- 

„rea lungă, crupa teșită, pântece mare, picioare bune, aplomb 
urât mai ales la membrele posterioare, copită bună, păr a-. 

"bundent. | 
a . N 

* Calul bulgăresc ca 'şi calul românesc este un cal dege- : 
nerat. . : 

Deși degenerat, el este sobru, rezistent, suportă toate pri-, 
vaţiunile. Ma _ | 
„Este calul adaptat tuturor condiţiunilor economice şi cli-, 
materice ale Bulgariei. Astfel cum se prezintă calul bulgar, 
deși cu mult fond, nu poate satisface toate nevoile, nu poate. 
satisface toate exigenţele remontei, motiv pentru care gu-, 

" vernul bulgar, de vreo 10 ani încoace, se ocupă serios de 
imbunătățirea lui. In Bulgaria nu se creşte în “condițiuni. 
bune decât numai calul pentru cavalerie uşoară, calul de. 
povară, masiv nu se produce aşa cum se produce în alte eri, 
unde condiţiunile îi sunt prielnice. , 

Calul de cavalerie în Bulgaria, este astăzi în completă re=, 
”.. facere şi motivul refacerii este nevoia ce o are de cai. | 

Intervenţiunea directă a Statului este .până acum o ne-. 
cesitate pentrucă inițiativa privată nu poate încă îndrumă. 
creșterea calului. i . 
„Istoricul îmbunătăţirii calului în Bulgaria, istoric care cu. 

„multă gentileță nil-a dat colegul nostru D-l SLATANOFE,, 
„ inspector zootehnic, începe din epoca dominaţiunii turceşti. ; 

Se găseau în Bulgaria, înaintea răsboiului din anul 
18771—1878, o mulţime de Pașale, Bey şi Aga, cari aveau. 
herghelii numeroase, cu iepe de făptură mai mult orientală.. 
Armăsarii erau de viţă arabă și se cumpărau dela Constan- 
tinopol și Asia Mică. 

Printre aceste Pașale putem cită pe Ibraim Pașa, Mazar. 
Pașa, Mustafa Pașa, etc. Aceste herghelii private cu mate-, 
rialul lor oriental, bine ales, au servit la îmbunătăţirea ca- 
lului din localităţile vecine. Se | 
'In.timpul şi după răsboiul din anul 1877—1878, majo- 

A 

4
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ritatea turcilor bogaţi cari se găseau in Bulgaria, s'au retras 

“ în Turcia, au luat.cu ei hergheliile și s'a. desființat acest 

sâmbure al iniţiativei private, care puteă contribui simțitor 
la îmbunătăţirea calului din Bulgaria. 

Câţiva ani după răsboi, nimeni nu s'a mai ocupat cu. 
îmbunătăţirea calului în Bulgaria. Există numai o her- 
ghelie: la Kabiuk, care, după cum vom vedea, a trecut » 
printr'o mulţime de vicisitudini. 

In anul 1883, guvernul bulgar înființând o școală de - 
agricultură la Sadova, aproape de Filipopoli, îi alipi șio 
fermă. Împăratul Rusiei, dărui acestei școale 4 armăsari, din 
cari 3 de rassă perşeron şi.1 kleppers. Gu acești 3 armăsari, 
-au început să se îmbunătăţească caii de tracţiune din aron- 
dismentul Tehippar, departamentul Stara-Zagoia. 

In anul 1891, se votează legea pentru îmbunătăţirea ani- 
.malelor, înființarea hergheliilor și depozitelor de armăsari. 

“După această lege, trebuiă să se înființeze două depozite de 
armăsari și o herghelie. Aceste instituțiuni, după necesitate, 
se puteau înmulţi. Na 

Sa nai format şi un consiliu general zootehnic 'consti- 
tuit din Ministrul de Finanţe— Ministerul de Agricultură s'a 

- înfiinţat în anul 1895—, Inspectorul general al hergheliilor 
şi depozitelor, șeful secţiunii veterinare, şeful secţiunii agri- 
cole, veterinarul şef al armatei, 2 ofiţeri. superiori din ca- 
valerie și artilerie. o 
„Acest consiliu superior trebuiă să se ocupe cu toate ches- 

tiunile privitoare la îmbunătăţirea cailor şi trebuiă să con- 
troleze punerea în aplicare a deciziunilor sale. ' 
„Tot prin legea din anul 1891, s'a mai prevăzut distri- 

 buirea: premiilor la diferitele concursuri zootehnice: Sumele 
necesare premiilor sunt în sarcina Statului și a departa- 
mentelor. 
„Proprietarii cari au herghelii compuse din 75 iepede pră- 

silă, de rasse străine sau indigene şi 5 armăsari pur sânge, 
nu plătesc taxe timp de 20 ani nici Statului, nici departa- 
mentului. | | 

Ei au dreptul de a exploată în mod gratuit, pentru her- 
ghelie, in timp de 20 ani, un 'teren de păşune aparținând 
Statului, de o întindere de 200 hectare. De asemenea ani- 
malele aparținând acestor herghelii pot fi transportate pe 
calea ferată a Statului cu prețul redus. - . n După aceeaș lege nu se plăteau taxe vamale pentru ani-



" “de alta lipseau specialişti. 
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malele de prăsilă importate, dacă aceste animale au calitatea 
de bune reproducătoare. ME 
„Cu toate aceste bune dispoziţiuni, legea din anul1891 nu 

s'a putut aplică pentru două motive. Nu s'a cunoscut pe de 
o parte condiţiunile economice și zootehnice ale ţerii ; iar pe 

Guvernul văzând acest lucru, trimise pe medicul veterinar 
Ghermanoff în străinătate spre a studiă organizarea depozi- . 
telor și hergheliilor, pentru ca în urmă să se vadă cum ar 
trebui organizate aceste instituţiuni, ţinându-se socoteală de: 
condiţiunile economice ale ţerii. . După întoarcerea d-lui 
Ghermanoff, în anul 1894, consiliul general zootehnic se în- 
trunește și în prima lui şedinţă ia următoarele dispoziţiuni : 

-4. Castrarea armăsarilor improprii îmbunătățirii rassei 
„cailor; 

2. Mărirea efectivului iepelor și armăsarilor. din herghelia 
| dela Kabiuk; 

3. Crearea altor herghelii și depozite cu iepe şi armăsari 
de -pur sânge și jumătate sânge însă cu caractere bine fixate; 

4. Organizarea concursurilor anuale zootehnice ; 
5. Obligaţiunea din partea Ministerului de Răsboi să for- 

mâze depozite de remontă unde să'se crească mânjii cumpă- 
rați dela particulari ; | E N 

6. Guvernul să înființeze pe lângă școalele de agricultură. 

herghelii și depozite de armăsari, etc ; | 

7]. Să se organizeze administrația centrală şi administra-- 
ţiile provinciale spre a se ocupă serios cu imbunătăţirea ani- 
malelor domestice. . e 

Toate aceste dispoziţiuni sunt nu se. poate mai bune. Gra- 

ţie lor se formară, pe socoteala bugetului. departamentelor, 

consilii departămeniale de zootehnie, depozite - de armăsari, 

conduse de medicii veterinari.departamentali. Da 

"Bulgaria a' fost împărțită în 22 de departamente, având 

fiecare câte 1 depozit de armăsari. Armăsarii departamen- 

tali, în timpul montei, se trimeteau în anume staţiuni de 

montă, staţiuni determinate de consiliul departamental z00- 

tehnic. Acest consiliu care funcţionează și astăzi se compune 

din : Prefectul ca preşedinte ; Medicul veterinar al departa- 

mentului cavice-președinte ; Inspectorul agricol, Directorul 

şi Medicul veterinar al şcoalei de agricultură, dacă există o 

şcoală. comandanții regimentelor de artilerie și cavalerie, doi. 

crescălori ca membri.
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- In anul 1897, consiliul general zootehnic a elaborat ur- 
mătorul program: | 

1. În partea muntoasă a ţerii, unde caii sunt degeneraţi 
și au o talie mică, să se întrebuinţeze ca amelioratori armăsarii 

 aprobaţi şi cu o talie minimum de 1,45; 
In regiunea. câmpiilor, unde caii sunt mai mari de talie 

și au formele mai îndesate, să se întrebuinţeze armăsari arde- 
nezi și perşeroni mici ; | 

3. Armăsarii din depozitele departamentale să fie numai 
din rassele: arabă,'engleză, anglo-arabă, persană, orloff, cu 
6 talie minimum de 1,50; E | 
„4. Statul va avea 5 depozite de armăsari: Armăsarii vor 

fi din rassele : arabă, engleză, anglo-arabă, persană, orloff, 
ardeneză și perșeronă, cu o talie minimă de 1,50; 

5. Herghelia Kabiuk, să aibă câte o secțiune pentru fiecare 
rassă admisă de Stat, şi să mai formeze şi o secțiune cu ar- 
măsari şi iepe indigene pentru a se urmări îmbunătăţirea 
prin selecţiune. | 

Tot în acelaș an, 1897, s'a promulgat un supliment al 
legii din anul 1891, după 'acest supliment, castrarea armă- 
sarilor improprii prăsirii este obligatoare. | 

Statul eră îndatorat, după lege, să înfiinţeze numărul tre- 
buitor de depozite și herghelii ; comunele, la rândul lor, au 
obligațiunea de a avea cel puţin un armăsar comunal de pur 
sânge sau jumătate sânge ; 

In virtutea acestei legi, armăsarii Statului departamentali, 
aprobaţi, iepele din rassele: arabă, produșii lor, engleză, des- 
tinate reproducţiunii, nu sunt rechizionate în caz de răsboi. 
Treptat treptat, dispozițiunile acestei legi sunt puse în apli- 
care, așa în anul 1699—1900, guvernul înființează încă 3 
„depozite de armăsari în Bulgaria-de-Sus la: Filipopoli, 
Stara- Zagora, şi Kaia- Burum, aproape de Zamboli, departa-. 
mentul Burgas. | 

- Astăzi Bulgaria are cinci depozite de armăsari : 
1. Depozitul de armăsari dela Kabiuk; . 

„2. » » n »  Clementina ; 
| 3, » » n. » | Pilipopoli s 

4. =) » » »  Stara-Zagora ; 
9. » » n » Kaia-Burum. | 

Depozitele departamentale mau dat. bune rezultate, căci ele cereau multă cheltuială, S'au desfiinţat în anul. 1900 şi
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materialul lor s'a împărţit pe la cele cinci depozite de ar- 
măsari,. 

In anul 1897, s'a promulgat legea pentru înfiinţarea de- 
pozitelor de remontă militară. Ele însă n'au început să func- 
ționeze decât în anul 1903 —1 904. 

In anul 1903, s'a votat o lege după care Ministerul 
de Răsboi este obligat să cumpere în fiecare an un număr 
de iepe raai mari de talie, cari să se deă crescătorilor cu 
anume condițiuni ; scopul cumpărării acestor iepe este de a 
formă în ţară materialul de artilerie. Tot în baza legii din 
anul 1903, se mai prevede şi următoarele dispoziţiuni: 

1. Caii pentru armată să-se cumpere din ţară şi numai în * 
caz de lipsă să se cumpere și din străinătate ; 

2. Divizia de cavalerie și artileria de munte se va echipă 
„numai cu cai indigeni, având pentru cavalerie talia de cel 
puţin 1.42, iar pentru artilerie de cel puţin 1.36. 

Preţurile vor fi: pentru caii de munte 300 lei; pen- 
tru cavalerie 400 lei; pentru artileria de câmp .600 lei; 
Pentru calul de 1.46 și mai mult 800 lei. ” 

In Bulgaria sunt trei depozite de creştere: la Kabiuk, la 
Clementina şi la Kaia- Burum. Caii se cumpără de la un an . 
jumătate în sus, preţul minimum de cumpărare este de 
200 lei. - 

Dispoziţiunea de a se cumpără iepe și a se da crescăto- 
rilor este cea mai lăudabilă. Nu se dau iepe decât acelor 
crescători cari au cel puţin 10 hectare de pământ arabil. 
Iepele sunt proprietatea Statului timp de cinci ani, după . 

”. acest termen, ele devin proprietatea crescătorului. De două. 
ori pe an, ele sunt inspectate de medici-veterinari ai Sta- 
tului, cari raportează despre modul îngrijirii lor. Dacă mor 
în timpul celor cinci ani şi dacă moartea este pricinuită din 
neglijenţă, crescătorii cari dețin aceste iepe le “plătesc cu 
valoarea întreagă. lepele sunt bătute numai. de armăsarii 
Statului. Mânjii aparţin deţinătorilor şi pot să-i vândă sau nu 
Statului. Dela promulgarea legii, Ministerul de Răsboi a cum- 
părat din ţara rusească peste 2.000 iepe. . 

Serviciul zootehnic al Bulgariei eră compus până în anul 
1900 dintr”un consilier general de zootehnie, dintr'un in- . . 
spector al hergheliilor și depozitelor, având funcționarii tre- 
buitori. - i | 

Serviciul zootehnic al departamentelor se compunea din
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„consiliul departamental zootehnic și toţi medicii veterinarii și 

inspectorii agricoli departamentali, funcţionarii Statului. 

In anul 1900, serviciul zootehnic a trecut sub direcțiunea 

secţiunii veterinare din Ministerul Agriculturii și. Comer- 
ţului. | „i 
„In Bulgaria, în afară de medicii-veterinari departamen- 
tali cari se ocupă cu chestiunile zootehnice, mai sunt și in- . 
spectorii 'zootehnici. . 

Ca mijloace materiale cari servesc la îmbunătăţirea ani- 
malelor, erau în anul 1906 următoarele: - 

1. O sumă de 364.356, pentru întreţinerea hergheliilor și 
depozitelor ; . 

2. O sumă de 300.000 lei anual, din bugetul Ministerului 
de Răsboi, pentru cumpărări de iepe distribuite crescătorilor ;. 

3. O sumă de 190.000 lei pentru cumpărări de mânji ; 
“n m 2.180.000 »  » depozitele de creștere; 
5. n. n  » 900.000 » daţi de Banca agricolă, con- 

„form legii; . 
6. O sumă de'164.000 lei daţi de judeţe; | 

Î. » » » 200.000 »  »  » COMUNE; . 

8.» »  » 30.000 » pentru'herghelia militară. 
Dacă se mai adaugă şi alte cheltueli de întreţinere, per- 

sonal, etc., Bulgaria cheltuiă în anul 1906 mai mult de 

1.300.000 lei, pentru îmbunătăţirea cailor săi. 
Dacă am insistat asupra organizării îmbunătăţirii cailor 

in Bulgaria, este că o găsim foarte bună. Graţie acestei or- 
„ganizări o parte din armata bulgară îşi remontează caii 
din ţară. | Sa 

După ce cunoaștem organizarea zootehnică în Bulgaria, 
să-i studiem instituțiunele sale ipice. 

Bulgaria are trei herghelii : 
1. Herghelia Kabiul; “depinde de Ministerul Agriculturii ; 
2. »  Clementina n» n pn 
3. . Bujoriște . » n» n de Răsboi. 

1. Herghelia, Fabiulk 

„Numirea de Kabiuk derivă dela cuvintele Ka=platou Și 
Biuk=— mare. - 
„Herghelia a fost înființată în anul 1864 de Medhat Pașa, 

guvernatorul provinciilor Dunărene. La început erau în her- 
ghelie 24 iepe arabe de o foarte bună conformaţie.
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- In anul 1867, se găseau 150 iepe arabe. La începutul răs- 
* boiului din anul1877—1878, turcii au luat pentru nevoile lor 

60 iepe prăsitoare. După răsboi, herghelia. trece sub . direc- 
țiunea colonelului rus David, care rămase până în anul 1883. 

In acest timp, s'au mai adus iepe arabe din herghelia 
Streletz şi câţiva armăsari trăpași din rassa Orloff. 
Plecând din anul 1883, herghelia trece în mâinile ofiţe- 

- uxilor bulgari. În anul 1887, herghelia a fost suprimată. In 
anul 1894, ea s'a reorganizat. | 

Dela 1883 până la 1887, s'au introdus în herghelie iepe 
şi armăsari de tipul nonius mic, arabi dela Babolna şi 

| Orloff. 
In timpul reorganizării hergheliei, adică în anul 1894, 

iepele cari au fost aduse spre a formă efectivul acestei insti- 
„tuţiuni, proveneau dela școalele de agricultură din Sadova 

şi Rusciuc. Originea lor eră mai mult arabă. S'au mai cum- 
părat şi 1/2 sânge din Ungaria. | 

Sultanul a dăruit hergheliei patru armăsari arabi, foarte 
frumoşi. In anul 1896, s'a introdus la herghelie un armă- 

sar pur sânge englez cumpărat dela Viena, şase armăsari 
pur: sânge englez cumpăraţi din Franţa, armăsari perșeroni, 

 ardenezi și orloft, 
- Iată istoricul sumar ar hergheliei dela Rabiul. 

In anul 1907, când am vizitat-o, herghelia avea 152 iepe 
„ fătătoare, 72 armăsari, restul până la efectivul total de 459. 
capete, îl formă produșii.de diferite vârste. 

In herghelie sunt patru secţiuni : î. Arabă cea mai mare ; 
2. Pur sânge englez ; 3. Trăpași Orloff ; &. Anglo-arabă. 

Ca armăsari erau în 1907, armăsari arabi, pur sânge en- 
glez, jumătate sânge, orloff, ardenezi. 

Fiecărui armăsar i se destină 30 iepe. | 
Iepele hergheliei nu toate au bune insuşiri de prăsitoare, 

"căci nu s'a făcut o judicioasă selecțiune. Produșii masculi de: 
trei ani sunt supuşi dresării, pe urmă, cei buni sunt daţi de- 
pozitelor. În fiecare an, în luna Septemvrie, o comisiune 
“compusă din directorul hergheliei, un director al unei alte 
herghelii sau depozit de armăsari şi un: delegat al Ministe- 
rului de Agricultură, alege produșii și vinde tot ce nu este 
reuşit. 

Herghelia dela Kabiuk are două secţiuni: Kabiulul mare 
şi Kabiukul mic; precum și un domeniu de 3.000: hectare. 
Bugetul hergheliei este anual de 140.000 fr. Personalul con-
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„ducător este civil, personalul inferior este și civil şi militar. 
"Tendinţa este ca personalul inferior să fie civil. 

“ Pe lângă herghelie se află și un depozit de armăsari cu un 
efectiv de 70 armăsari, condus de un medic-veterinar. Ar- 
măsarii sunt impărţiţi pe la staţiuni: de montă în timpul 
bătăii. | 

- Armăsarii depozitului servesc judeţele : Rusciuc, Varna și 
Șumla. Tot pe lângă herghelie se mai află un depozit de re- 
montă, cu un efectiv de 217 cai. . : 

Ca să rezumăm asupra hergheliei dela Kabiul, vom spune: - 
„1. Poziţiunea, pământul şi situaţiunea: hergheliei sunt 

bune; | | 
2. Secțiunea arabă este cea mai bună ca produși. Ei au 

câștigat ca talie ; ! 
3. Produșii secţiunii engleze sunt mai puţini buni, ei au 

pierdut ca talie din cauza climatului,.dar mai ales din cauza 
hranei ; a ” 

* 4. Este absolută nevoie de o selecţiune riguroasă a mate- 
. rialului de prăsilă şi de o hrană cât se poate mai abundentă. 

a. Herghelia Clementinu 

„Această herghelie este așezată în comuna Bivolari, jude- 
"țul Plevna. In anul 1892—1893, există în această localitate 

o fermă model înființată de consiliul general al districtului. 

La această fermă se găseau 3—4 armăsari arabi. 
In anul 1894, Statul a înființat un depozit de armăsari. . 

„In anul 1904, depozitul s'a transformat în herghelie. I s'a 
dat numele de Clementina, după numele Principesei Cle- 
mentina, mama Regelui Bulgariei. In acest an, s'a cumpărat 
din Dobrogea 20 iepe fâtătoare dela frații Falincof. Astăzi 
herghelia are un domeniu de 4.000 hectare, cu 162 iepe şi 
130 armăsari: 

În herghelia Clementina se găseau aceleași rasse ca şi la 
Labiul:, cu deosebire numai că rezultatele sunt mai bune. 

Secţiunea anglo-arabă şi secțiunea 1/,-sânge arab sunt 
foarte reușite. După părerea directorului hergheliei, rassele 
arabă şi anglo-arabă sunt mai bune pentru ameliorarea ca- 
lului bulgăresc ca celelalte rasse. 

Iepele fătătoare din această herghelie “sunt mai selecţio- 
nate și mai bine hrănite. S'a încercat tipul lipiţan. şi pare, 
după câte ni s'a făcut cunoscut, că produșşii n'au fost buni.
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Curcirea : cu armăsarul orloff niu este nici ea aşa de reușită, 
Curcirea iepelor bulgare cu armăsarul ardenez a dat rezul- 
tate bune. 

Herghelia are un buget de 90, 000 lei. Organizarea e ei este 
aceeaş ca și la Kabiuk. 
„Pe lângă herghelie este un. depozit de armăsari cu un 

efectiv de 123 armăsari. Ei servesc judeţele Plevna, . Târriova, 
Vratza,. Vidin şi arondismentul Orhany din departaraentul 
Sofia. Herghelia Glementina! este cea mai bună. - n 

3. Herghulia militară, Bujorişte 

Localitatea Bujorişte se găseşte lângă Sofia. Herghelia sa 
înfiinţat de vreo 15 ani și are o întindere de 10.000 hectare 
în Balkani, 1.000 hectare la câmpie. Câmpia are o altitu- 
dine de 400 m. deasupra nivelului Mării. 

In herghelie se găsesc aproximativ 100 iepe fătătoare, pro- 
venind în mare parte din remonta făcută în Ungaria. 

Ca armăsari de prăsilă sunt: englezi, anglo- arabi și arabi: 
Anglo-arabii sunt cumpăraţi din Franța Și. Rusia, Ei sunt 
foarte frumoși. 

Produșşii hergheliei militare în general sunt bine reușiţi 
Bugetul ei este 80. 000 lei anual. 

Scopul. acestei herghelii este să producă caii buni pentru 
ofițeri cu preţul de 600 lei unul. Da 

x 

„Pe lângă cele 3 herghelii şi cele două depozite de armăsari, 
"se mai găsesc în Bulgaria de sud încă alte 3 depozite de ar- 
măsari, la Pilipopoli cu un efectiv de 50 armăsari, la Stara- 
Zagora. cu un efectiv de 77. armăsari și la Kaia-Burum cu 

-un efectiv de 50 armăsari. Acest din urmă va fi transformat 
“în herghelie. 

Toate depozitele de armăsari au : aceeaș organizare, Ar- 
măsarii depozitelor nu.pot de sigur satisface toate: cererile, 
din care cauză în Bulgaria se mai giisesc armasari comunali 
şi aprobaţi. . 

Armăsarii comunali sunt în sarcina comunei. 
- Armăsarii aprobaţi sunt în sarcina particularilor, . 
Iată, groso-modo cum este organizată intervenirea directă 

şi nu a Statului în Bulgaria. După părerea noastră, armăsarii 
arabi, anglo-arabi și jumătăţile de -sânge ale acestor două 
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din urmă: rasse sunt cei mai buni. Nu trebuie făcută încer- 
carea cu alte rasse, căci nu se va: reuşi, mai este nevoie. de 
o mai mare selecțiune și o mai bună hrană. 

“Graţie acestor măsuri, calul bulgăresc de astăzi este: mai 
bine făptuit ca cel din trecut, are o. talie mai mare, este 
mai proporționat, mai bun pentru călărie. El nu este decât 
un jumătate sânge oriental. . 
"În Bulgaria. se poate foarte uşor şi . foarte bine produce 
calul de călărie, căci condiţiunile economice, clima, pă- 
mântul sunt prielnice producerii acestui cal. 

pt XDR. Cali din Serbia ! 
Cele mai bune indicaţiuni asupra creşterii cailor din Ser- 

bia ne sunt date de d-l L. R. Ianovici, fost, ministru al Agri- 
culturii, în lucrarea sa »L/agriculture en Serbie.. Cu toate 
că pământul și climatul Serbiei sunt foarte prielnice creşterii 
cailor, totuș, această ramură de economie naţională este 
foarte; înapoiată. Ca De | 

Originea calului sârbesc este identică cu aceea a cailor 
din Bulgaria, un amestec de sânge aryan:și mongol, cu deo- 
sebire numai că acest cal sârbesc este mult mai degenerat 
ca. cel din Bulgaria,: din cauza. condiţiunilor mai rele de 
hrană și îngrijire. RE e Să 

În scopul perfecţionării rassei cailor din Serbia, guvernul 
a înfiinţat în anul 1852, o herghelie care să producă armă- 
sari buni și cu cari să se amelioreze raâssa calului indigen. In 
herghelie s'au crescut armăsari de 1]. sânge arab, englez, 
normand, etc. Organizarea acestei herghelii însă a fost aşa 
încât ea nu a avut până acum mai nici o influenţă asupra 
îmbunătăţirii calului sârbesc. | a 

Pe lângă herghelie se află şi un depozit de armăsari cu 
un efectiv aproximativ de 200, împărţit în timpul bătăii în 
60 staţiuni de montă: . a 

Serbia, din punctul de-privire al îmbunătăţirii calului, 
este cu mult inferioară Bulgariei. Remonta necesară arma- 
telor sale o face în Ungaria. i IE 
„In timpul din urmă, iniţiativa privată a început să joace 
un oarecare rol în chestiunea îmbunătăţirii calului. 'S'au for- 
mat societăţi private cunoscute sub numele de: »Kola- 
Jahatcha Knez Mihailo. Scopul înfiinţării acestor societăţi -
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este de a organiză expoziţii, curse, etc., cu alte: cuvinte a 
contribui cât mai mult posibil și cât mai bine la transfor- 
marea și ameliorarea calului local. . 

Societatea curselor s'a înființat în anul 1888, sub denu 
mirea » Societatea curselor Prinţul Mihailu. Scopul său este de 

„a îmbunătăţi calul sârbesc şi de a răspândi cât mai mult 
călăria. Sunt 5 societăţi de curse având sediul la Belgrad, 
Chabatz, Kraguyevătz, Niș şi Zaitchar ; cea dela, Belgrad este 
centrală. _ Cs 

Societatea curselor are jurnalul său. Ea este subvenţio- 
nată de Stat. Distribue premii la curse și expoziţiuni. 

De sigur, dacă scopul societăţii nu va fi îndreptat numai 
în spre producerea purului sânge englez, dacă nu se va alu- 
necă prea mult pe panta sportului, societatea va avea o 
oarecare influenţă asupra îmbunătăţirii cailor autohtoni. 

„. Caracterele zootehnice ale calului sârbesc sunt asemă- 
nătoare cu ale calului bulgăresc. El are o talie mică ; uneori 
din cauza taliei reduse se poate grupă-în categoria poneilor. 
Aceeaș dezarmonie între formele corporale ca şi la orice rassă 
degenerată. ME | a. 

In departamentele Drina, Danubiu, Pojarevatz, Timol;, 
caii sunt mai mari de talie, mai buni. 

Ca însușiri, calul sârbesc este pilos, rezistent, obişnuit cu 
toate privaţiunile. Aceste atribute sunt efectul condițiunilor 
primitive de trai. E a De 
„ Caii sunt întrebuinţaţi la. toate serviciile şi la “călărie, și 
la tracţiune uşoară, și ca-animal de. samar în unele regiuni 
muntoase, și chiar la munca câmpului. | 

Așa cum se prezintă astăzi calul în Serbia este departe de 
- a puteă satisface nevoile armatei şi va trebui ca statul și ini- 

țiativa privată. să lucreze cât mai intensiv, mai practic şi 
mai raţional spre a-i schimbă cu desăvârşire caracterele ac- 
tuale. 

XX. — Caii din Muntenegru 

Muntenegrul are o suprafață de 9.080 km. pătrați. Țară 
formată aproape numai din munţi cu un climat variabil. | 

După statistica din anul 1904, are aproximativ 16.774 cai. 
“Calul muntenegrean derivă din rassa arabă, însă este foarte . 
degenerat. Are un cap mare în comparaţie cu: celelalte re-
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“ giuni, “fălcos, corp: disproporționat, crupă: scurtă, teșită, 

“ membre uscăţive, coate de vacă. Talia: 1.20—1.40, coloarea: 

predominantă este vânătă sau murgă. Rassa este sobră, re- 

zistentă. Calul din Muntenegru nu. are nici o importanță 

zootehnică. a 

XXI. — Caii din Tureia 
Informaţiunile cari le avem cu privire la caii turcești ne 

sunt dăte de D-l Salis, asistent la școala superioară civilă 

de medicină veterinară din: Constantinopol. . 

: După statistica Ministerului de Agricultură și Comerţ, se 

găsesc în Turcia de Europa 545.294 cai, adică 39 capete pe 

kilometru pătrat. În Asia mică și Mesopotamia, Sar găsi 

1.910.487 cai. 
- Măsurile de îmbunătăţire luate în Turcia sunt foarte pri- 

mitive. In timpul vechiului -regim, se găseau mai ales în 

Turcia din Asia, câteva mici herghelii puse sub conducerea 

militară. Cea mai importantă dintre ele eră: “Tehfteler- Tchi- 

filik, care se află în centrul Anatoliei, lângă Eshkichehir, 

într”o localitate mocirloasă. Sau: introdus în aceste herghelii 

armăsari bulonezi spre a îmbunătăţi calul turcesc. Rezulta- 

tele, cum firesc eră, au fost foarte rele. Dela declararea con- 

stituţiei, Ministerul de Agricultură şi Comerţ. a înființat 

câteva. depozite de armăsari în 10—12 vilaete. Aceste depo- 

zite nu sunt mai de loc populate. Sa mai fâcut un regula- . 

ment pentru îmbunătăţirea cailor din Macedonia, regula- 

mentul însă nu s'a pus în practică.-Starea precară prin care 

trece Turcia nu i-a dat răgaz să se mai ocupe serios cu îm- 

bunătăţirea animalelor. IE o 
„Ca chestiune de iniţiativă privată și ea este în stare. de 

somnolenţă, .nici ea n'a exercitat vreo influență asupra 

îmbunătăţirii calului. | 
„Este o societate Jokey-Club, cu un hipodrom la Constan- 

tinopol, nici un rezultat apreciabil până acum. Micul pro- 
ducător poate că s'ar, ocupă mai serios cu îmbunătățirea 
calului, dar el, pe de o parte nu este ajutat de Stat, pe de 
altă parte, sunt furtișagurile cari îl disperă.. - 

Tipurile de cai din Turcia | 
r! | u- . In "Țara Turcească 'se cunosc mai multe rasse de'cai, sau
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„mai bine zis mai-multe tipuri. Spre-a le studiă- voni adoptă 
următoarea. diviziune : | | 

1.. Rassa arabă; Da a 
2. Calul Kurd; E 
3. n de Tchukur-Ova; 
4. » din Anatolia; 
5. n» ww» Rumelia OO 
De rassa arabă nu ne mai ocupăm căci am descris-o. Calul 

Kurd. este: produs din. calul arab și persan, el locueşte' partea 
de Vest a Asiei Minore. a i 

: Caracterele lui zootehnice sunt următoarele: Forziat mai 
mult dolicomorf, greutate corporală mijlocie, profilul capu 

”lui-mai mult drept, Talia-1.45—4:50, cal vioiu şi Yiguros, 
crupa o are teșită. Roibul şi murgul predomină, Îri general, 
conformaţia corporală. nu este așa de rea, copite ds bună 
calitate. . a Aa 

Calul Tehukur- Ova,- originar. din localitatea. cu acelaş 
nume, se găsește la Sud-Vestul Anatoliei. El este'considerat 
ca unul din cei mai buni cai cari îi are Țara Turcească. 

„ Talia mai mare, mai legat, mai bine făcut şi mersul mai - 
frumos. Cei mai buni cai din Anatolia îi găsim în localită- 
țile Brussa, Konia, Angora, Smirna, Adana. | | 

In Anatolia, se mai găseşte un cal mai mic, cu o talie de | 
1.45, însă mult mai bun ca cel din Turcia de Europa, mai 

p 

“In Turcia Europeană, calul este mic de talie, cu o confor= 
maţiune corporală şi. cu nişte aplomburi neregulate. Are: 
capul mare, gâtul scurt, crupa teșită, panard. Talia este 
maximum 1.40, descinde până la 1.25. Cel mai bun cal din . 
Rumelia se produce în Tracia, la sudul Macedoniei și în. 
câteva localităţi din Epir. 

" “In general, calul din Turcia Europeană nu este de loc im- 
bunătăţit şi nu -poate face serviciile ce i se cer, este mai * 
degenerat ca în alte ţeri din Peninsula Balcanică. Defectele 
mari. ale acestui cal sunt: talia, conformaţia corporală, 
aplomburile; că. acest cal'este.rustic, sobru, nici nu mai în= 
cape îndoială, dat fiind condiţiunile sale de trai. | 

_ Ţara Turcească nu: poate utiliză acest cal pentru nevoile 
armatei sale; Remonta şi-o face mai mult 'din 'Austro-Un- 
garia şi Rusia.
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Aşa cum se prezintă. acum calul „turcesc, degenerat:cum 

este, fără să se ia o măsură serioasă, se înțelege că 'are mai 

„nici o importanță zootehnică. Vechiul cal turcesc frumos, 

armonic, vioiu, de viţă arabă, nu mai este. . 

XXIL. — Caii din Grecia : 

. Originea cailor din Grecia este aceeaș ca și a.celorlalţi din 
Peninsula Balcanică, de viță mai mult orientală. 

- Caii greceşti sunt şi mai  degeneraţi în talia lor și carac- 
tere zootehnice, ca cei din Bulgaria și Serbia ; de altfel nici 

„ condiţiunile de fertilitate a pământului nu sunt, în unele 
„părţi ale Greciei, aşa de prielnice creşterii calului., 

„Cu toate insistențele noastre ne-a fost peste putință să 
aflăm ce măsuri ia Statul în ceeace priveşte îmbunătăţirea 
rassei cailor şi care este numărul lor. În tot cazul, calul grec 
face parte din grupul cailor primitivi. 

“XXIII. — Caii din America 

Trăpașul și buestrașul american 

În America se găsesc o mulțime de rasse de-:cai. Nu cre-" 
dem necesar a le descrie pe toate. Lucrul nu ne-ar interesă. 
Ne mărginim numai asupra trăpașului și buestrașului ame- 
rican, ca tipuri foarte.cunoscute, mai ales trăpașul,. care are 
un renume universal.  ... „o e 

Trăpașul american” 

| Originea lui. — Spre a-i cunoaşte originea este necesar să 
știm că în America, în momentul descoperirii, nu se găseau 
de loc cai. Cine nu.știe spaima americanului indigen când 
pentru prima. oară a văzut oameni călări. Absolut acelaș 
lucru s'a întâmplat și cu grecii când văzură pe sciţii că- 
lări. De aci fabula centaurului, lucru despre care am vorbit. 

Primii cai cari Sau introdus în America, după descoperi- 
rea ei, fură de origine. spaniolă şi corespundeau cu tipul 
care se numea înainte E! carnero. Aceşti cai aveau o talie de
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1.50, corp lung, profil bezbecat, crupă teșită. Sau mai intro- | 
dus în urmă cai din Andaluzia. 

Calul spaniol, modificat bine înţeles de condiţiunile me- 
zologice ale Americei, se mai găsește Și astăzi în pampasurile. 
din La Plata, 

In: America de Nord, sau mai introdus cai englezeşti, 
olandezi, danezi. Din. asociațiunea acestor rasse, s'a format 
ceeace în America se numesc „Buestrașii Narragansett. In 
America, după afirmaţiunea mai multor zootehniști, se gă- 
seau, buni trăpași, chiar înaintea introducerii rassei de pur 
sânge englez. Este foarte multă probabilitate că originea 
trăpașilor americani este identică originii buestrașilor “Nar- 
râganselt ; de altfel, nici din punctul de privire zootehnic, 
după cum vom vedea mai departe, nu este mare deosebire 
între trăpaș și buestraş. 

In trăpaşul american este foarte mult sânge englezesc, se 
poate susţine chiar că sângele englez l-a modificat. 

Armăsarul Messanger, introdus în anul 1788, la Filadelfia, 
armăsar de viţă mai mult engleză, se consideră ca părintele 
formator al trăpașului american. 

Armăsarul Messanger, a fost întrebuințat ca reproducător 
mult timp. El a produs mai multe familii celebre - prin tra- 
pul lor. După acest armăsar, s'au mai introdus şi alţii de pur 
sânge englez. Trăpașul american:este ieşit din pasiunea ce o . 
au americanii pentru cursele de trap. Din această cauză, s'au - 

„făcut o mulţime de incrucişări cu predominanţa bine înțeles 
a purului sânge englezesc. 
Im Statele-Ubite, sunt peste 2.000 ipodroame pentru cursele 
de trap. In anul 1871, s'a instituit Stud-Bookul calului tră- | 
paş. Plecând din anul 1882, înscrierea în Stud-Book se face 
după un anume regulament alcătuit de „National associa= 
tion of trotting horse breeders«. Nu se înscriu în Stud-Book 
decât numai acei cai cari au făcut o milă în 2 şi 30”. 

Caracterele zootehnice ale trăpașului american. — Majori= 
"tatea zootehniștilor şi crescătorilor de cai sau întrebat dacă 
trăpașul american constitue sau nu o rassă bine definită, . 
o rassă fixată, cu caracterele sale proprii cari sar transmite 

„din generaţie în generaţie. Răspunsul acestor întrebări este 
că trăpaşul american nu a format încă până astăzi o rassă, . 
în sensul zootehnic al cuvântului, că nu toţi caii ce se nasc - 
au aceleași caractere generale. Une ori sunt trăpași foarte
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asemănători purului sânge englez, alte ori mult mai puţin - 

_ asemănători. 
“ Caracterele zootehnice als unui bun trăpaş american tre- 
buie să fie următoarele: Talia dela 1.55 în sus, un format 
mai mult dolicomorf, un cap expresiv, ochii mari, inteli- 
genţi, profilul capului drept, sgheabul bine deschis, urechi 
de mărime mijlocie, bine înfipte, agere, foarte subţiri, un 

- frumos și armonic gât, o spată lungă, un grebăn bine ieșit, 
coaste rotunde, spinare şi șale drepte, crupă lungă, muscu- 
loasă, membre "foarte solide, articulaţiuni bune, largi, uscate, 

„ Mers foarte repede şi grațios, colori variabile, cele închise 
predomină. Nu toţi trăpașii americani au acest model, unii 
păcătuesc prin confoprmaţie, efect al unor împreunări nere- 
zonabile,. 

Din puctul de privire al. făpturii corporale, trăpaşii amă- 
ricani se pot împărţi în două grupe: una în care se cuprind 
cei mai frumoși trăpaşi, alta în care se cuprind acei cari 
n'au destui mușchi, destulă putere spre a merge repede. Ca- 
litătea trăpașului american este tr apul. Acest trap se deosi- : 
beşte de al trăpașului or loff, și prin forma lui, şi prin viteza 
lui. .Trăpaşul american, în goană, îndoeşte mult mai puțin 
încheieturile membrelor ca cel rusesc. Când trăpașul ameri- 
can merge ne face impresia că alunecă pe pământ. 

Repeziciunea trapului este mai mare ca la trăpaşul rusesc. 
„ Următorul tablou ne va lămuri precis din acest punot de 
privire. . 

In anul 1834sa făcut o roilă englezească în 2,42”. 
aa 41835 n 1 » n 2", 38%. . + 

a a. 1858 a a. E. a 9", '28*în ham, 

a n 4859. n» - - „908 » 
n n 1860 , ” 2 : 2 » 1 2',23” 1[a. 

1 486 > x door 
n n 4879 »- n n 91,90%. 
mn 1876: n. a n 9,45. 
no 4884. a 9487) 
ma 4890 0 i e 9407 
„nn 1899. cc... „92 17 

. LE 1893 .. ; e. . „9 61], 

Sunt astăzi trăpaşi cari fac. jena în 11418139. 
Este o progresiune regulată în viteza irăpașului ame- 

„Tican,:progresiune. datorită antrenării sistematice.
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În America, sunt câteva principii cari călăuzesc pe crescă- 
„tori, şi anume: 

A. A împreună animalele cele mai bine conformate și 
cele cu trapul mai repede ; 

2. Ameliorarea prin mamă este mai apreciată în Ame- 
rica ca ameliorarea prin tată; 

3. Nu se cresc caii in trândăvie; | 
4. Hrana cea mai substanțială şi cea mai apropiată; 
5. Antrenarea, cea mai rațională şi mai în raport cu pu- 

terile calului. 
Preţul trăpaşilor americani este destul de ridicat. S'au 

plătit trăpaşi, la vârsta de 2 ani, cu preţul dela 25.000 lei . 
în sus. 

Trăpaşii americani se cresc mai i în toate țerile din Eu- 
ropa. S'au introdus și la noi. | 

Buestrași: 

Originea buestrașului american este identică cu a trăpa- 
şului. Buestraşul are mersul obișnuit al rassei Narragansett. 
In vinele buestrașului american este mult sânge englez. In 
America, fiind curse şi de busstru, se înţelege că o parte din 
crescători s'au îndrumat în spre producerea buestrașului. - 
Există un:Stud-Book al buestraşilor în care nu se înscriu 
decât numai cai cari fac o milă englezească în 2/25. 

Conformaţia corporală a buestraşilor este foarte asemă- 
nătoare conformaţiei corporale a trăpaşilor. Nu se deosi- 
besc unul de altul decât prin felul mersului. De regulă, 
mulţi buestrași au un mers mai repede ca trăpașii. Nu sunt * - 
rari acei buestraşi cari fac o milă englezească în 24. In , 
America sunt cai cari merg și la trap şi la buestru. 

Buestrașii se crese după aceleaşi principii ca trăpașii.



  

CAPITOLUL III 
——— 

  

„EXPLOATAREA CĂILOR 

Animalele dir speța -calului se exploatează din  următoa- 
rele 3 puncte de privire: ..- - A | 

„1 . Exploatarea pentru reproducție ;. - . 
2. n... MUNCĂ ; 
Aa ” . carne. 

„1. — Exploatarea pentru reproducție 

-- “Greșterea cailor 

- Nu este suficient numai să ştim și să avem noțiuni pre- 
“cise asupra rasselor de cai dintr'o ţară sau alta, ci mai tre- 
buie să știm cum se cresc caii, căci dela modul creșterii lor 
-depinde îmbunătăţirea, acestor animale, că această creştere 
se face'sau nu în herghelii, indiferent, principiul este acelaș, 
şi de acest principiu trebuie să ţie socoteală crescătorul de 
-cai dacă vrea ca marfa ce o produce să-i fie rentabilă, să se 
vânză în condițiuni cât mai avantajoase. -- Se 

Reproducţiunea implică în primul 'rând înmulţirea cailor, 
perpetuarea speţei. In stare primitivă, această perpetuare a 
'speţei garantează existența și continuarea ei, cel mai forte 
-armăsar se împreună cu iepele grupului și dă naștere noilor 

indivizi. Selecţiunea aşa zisă naturală, călăuzeşte perpetua- 
rea speţei. ca şi adaptarea ei diferitelor condițiuni: de mediu. 

Zootehniceşte vorbind însă, prin reproducţiune omul caută 
-nu numai.să perpetueze speța calului, dar caută mai ales, 
“să o îmbunătăţească, să o facă mai aptă diferitelor servicii, 
mai bună producătoare de beneficii. : :- - i
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Acesta este scopul suprem urmărit de om ori de câte ori 

se indeletniceşte cu exploatarea animalului pentru repro- 

ducţiune. Aci întervine marea practică a crescătorului de a- 

nimale, practică care îl pune în pozițiune să aleagă cum 

- trebuie reproducătorii, să-i împreune, ca din impreunarea 

-lor să iasă fiinţe cât mai bune, şi tot așa continuând până 

când va perfecționă rassa animalului asupra căreia lucrează. 

In acest prim capitol, ne vom ocupă de o mulțime de 

chestiuni legate de creşterea animalelor, vom plecă din mo- 

mentul împreunării a două sexe, vom parcurge toate fazele 

desvoltării noii ființe şi vom ajunge la momentul când 
această nouă fiinţă va fi matură, va da şi ea serviciu. 

Prealabil însă, este nevoie să ne ocupăm cu câteva condi- 
ţiuni -generale asupra creșterii cailor, fie că este : vorba de o 

"creştere în mare, fie că este vorba de o creştere în mic. 
Se pot crește caii peste tot locul, pe toate terenurile, cu 

excepţie numai pe terenurile prea umezi și pe cele supuse 
inundaţiilor. Se pot crește'cai pe regiunile bogate, fertile, 
cum se pot crește în regiunile aride, muntoase, etc. Se pot 
creşte cai la grajd, cum se pot crește cai la câmp, în liber- 
tate. Se înţelege 'că este mai costisitor, mai puţin practic a 
creşte calul în grajd ca la câmp, și că produsul creşterii în 
grajd va fi mai puţin, mult mai puţin rezistent, ca produsul 
creşterii la câmp, în libertate. SE 

„O creștere rațională a calului implică - pășuni bune, im- 
plică libertate, implică aer, pentru ca animalele, în prima lor 
fază, tinereţea, să se poată obișnui cu toate intemperiile, să 
poată deveni rezistente şi în acelaş timp puternice, cu fond. 
Nu se poate.concepe o creștere în 'mare fără aceste indis- 
pensabile condițiuni. . | a 

Se socoteşte aproximativ 1—11/2 hectare de pământ. ne- 
cesar întreţinerii anuale a unei jepe cu mânzul său. Iarba 
produsă pe acest țeren, fie că se consumă verde, fie că se 
transformă în fân, trebuie să fie foarte substanţială. 

Cele mai bune păşuni naturale pentru creşterea calului 
sunt cele de pe terenuri uscate şi sănătoase şi pe un fond 
calcar, Aceste terenuri produc iarbă fină, scurtă, bogată în 
leguminoaşe și graminee. Calcea din teren contribue la for- 
tificarea oaselor, la. desvoltarea taliei.. Când. întrun teren: 
„elementul calce lipseşte, sau este în cantitate prea mică, 
atunci creșterea calului nu se poate face în bune condițiuni, 
este nevoe să introducem cu îngrășămintele acest element.
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O primă condiţiune deci de care trebuie să:ținem. socoteală, 
este analizarea pământului pe care vom crește caii, spre:a. - 
-vedeă dacă se găsesc în acel pământ elementele trebuitoare, 
sau dacă unele din ele sunt în cantitate mică. 

- Platourile ridicate, regiunea colinelor, cu- un pământ fer- 
„til, cu o floră bogată, variată și hrănitoare, sunt localitățile 
cele mai prielnice creșterii calului. 

Când creșterea se face în mare, atunci trebuie să ținem 
„ socoteală de următoarele puncte considerate ca dogme: 

1. Terenul să fie cât mai puţin. umed, cât mai fertil ; în el 
să .se găsească calce. 

'Terenurile accidentate sunt mai prielnice creșterii și for- 
“tificării cailor. Terenurile uscate sunt foarte recomandabile 
pentru producerea calului de călărie. Pe terenuri umezi se, 
produc mai mult cai limfatici. 

2. Intr'o herghelie, apa să fie cât mai. abundentă, cât mai 
“aproape, cât mai bună. Este inutil să mai insistăm asupra 
acestui important punct, căci este îndeobşte cunoscut. : " 

3. Să fie păşuni suficiente, socotindu- -se câte 1—41/, hec- 
tar de fiecare iapă. 
„4. Dacă flora pășunelor nu este așa de complexă şi prin. 

urmare atât de substanţială, atunci neapărat trebuiesc în-: 
semânţate păşunele cu diferite amestecuri, în care să predo- 
„mine leguminoasele și gramineele. La hergheliile ungurești 
toate terenurile de pășunat sunt însemânţate. Asociaţiunea 
acestor seminţe depinde de compozițiunea. terenului. In te- 
renurile silicioase, putem semănă un amestec compus din: 
.holcus-lanatus, festuca, .rey-yras, golomăţul, trifoiul, etc. 
In terenurile calcare, putem semănă : Gvăscioru, trifoi alb, 
festuca, golomăţul, trifoi, agrostis, rey-gras, sparceta, antilis, 
ghizdei. In terenurile argiloase, se poate semănă: eu, 
dactilis, agrostis, trifoi, rey-gras, etc. 

Prosperareu unei herghelii depinde de mâncarea. care o 
au iepele şi mânjii la pășune, ca și de calitatea mâncării: 

fân, ovăz, etc., recoltat de pe acel pământ. In toate ţerile, 

unde creşterea. calului constitue una din principalele ocu- 
paţiuni, crescătorii şi-au amenajat pământul,.l-au imbună- 
tăţit, şi din această ameliorare a lui, animalele s'au îmbună- 
tăţit. Cel mai tipic exemplu, din acest punct. de privire, il 
putem luă din Belgia, cu calul ardenez. Din moment ce 
pământul din Ardeni s'a îmbunătăţit, calul ardenez s'a im- 
bunătăţit. Exeraple de soiul acesta se-pot:luă din toate ţerile.
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5. lepele din herghelie, -mânjii, armăsarii, să fie bine adă- 
“ -postiţi în timpurile rele. Aceasta implică construirea de graj- 

duri. Grajdurile să fie cât mai spațioase, mai igienice, mai 
economice și mai ales al iepelor, cât mai aproape de locul de 
pășunat ; cele mai practice grajduri, cari le-am văzut, sunt 
cele dela hergheliile ungurești. Ele sunt mari, spaţioase, 
ventilate, fără grătar, cu o simplă eslă de jur împrejur și cu 
un sghiab pentru apă. Iepela stau libere în grajd cu mânjii 
lor, și cu chipul acesta și ele şi mânjii sunt foarte blânzi. 

6.. Herghelia trebuie să fie divizată în secţiuni. Intr'o 
parte, iepele de prăsilă cu mânjii lor, până la înţărcare ; în 
altă parte, mânjii şi mânzele de 1, 2, 3 ani. 
„7. Oamenii în a căror. ingrijire sunt caii să fie cât mai 

blânzi. cât mai conștiincioşi. şi cât mai iubitori de cai. Bru- 
talitatea trebuie cu desăvârșire exclusă.. 
8. Animalele hergheliei-trebuiesc bine îngrijite, curățate, 
adăpate şi hrănite la timp. Regularitatea în chestiunea în- 
grijirii şi hrănirii, constitue o principală condiţiune. | 

7. Produsul tânăr al hergheliei trebuie cât mai mult obiş- 
nuit cu toate intemperiile atmosferice, spre a căpătă o mai 
mare rezistență. Din acest punct de privire, în Ungaria sunt 

“acei Cicloși, cari toată ziua aleargă mânjii prin ploaie, ză- 
padă, etc., și caută să-i fortifice. Tot în acest mod, se face 
și în America creşterea calului. Majoritatea hergheliilor, fie _. 
ale Statului, fie particulare, au început să. adopte acest sis- 
tem ca fiind foarte bun. Mânzul ca şi copilul trebuie învăţat 
cu tot, căci altfel devine un individ foarte plăpând. 

Principiul creșterii calului în herghelie se bazează pe 3 
puncte esenţiale : hrană abundentă, gimnastica locomotorie 
spre a fortifică animalul, şi libertate în plin aer, Şi la toate 
intemperiile. De altfel, credem că aceste puncte se pot aplică 
la creşterea tuturor animalelor domestice. e 

După ce cunoaştem aceste puncte esențiale ale creșterii . 
calului să ne ocupăm cu reproducţiunea și să vedem ce tre- 
buie să facem. a . | 

| Reproducţiunea este funcțiunea . prin mijlocirea căreia 
ființele vieţuitoare dau naştere altor fiinţe asemănătoare lor, 
cel puţin: în caracterele esenţiale, căci este imposibil. ca o 
fiinţă procreată să fie identic asemănătoare procreatorilor săi. 

Ca să se producă o nouă ființă este nevoie de concursul a cpu elemente spermatozoidul, elementul mascul, și ovula, 
emel. Din conjugarea acestor două “elemente, ce-
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lule specializate, in condițiuni normale, se zămislește o nouă 
ființă. Nu intră în domeniul acestei lucrări să ne ocupăm de 
toate faptele prin cari trece ființa procreată, din momentul 
zămislirii și până când este asvârlită afară din uter. Ceeace 
ne preocupă este numai faptul următor: Prin reproducţiune 
'să obţinem animale din ce în ce mai bune, din ce în ce mai - 
perfecţionate. _ | 

Aci intrăm în adevăratul domeniu al zootehniei practice. 

. 

Alegerea reproducătorului mascul 

Conformaţia după servicii 

„Alegerea reproducătorului mascul are poate o importanță 
mai-mare ca alegerea reprodncătorului femel, căci acest re- 
producător mascul este_destinat_să_se_împreune-cu-—mâi 
multe femele, și dacă puterea lui ereditară individuală_este 
mai-mare ca a unora _din reproducătoarele_femele,-atunci-se. 
înţelege_că fiinţele zămislite_de el îi_vor-fi mai:-mult-asemă- 
nătoare, şi atunci iarăş se înţelege că putem să obţinem 

„ animale perfecționate. Această argumentaţiune însă nu im- 
plică că nu trebuiesc alese și iepele. Alegerea lor este impe- - 

„rios necesară, căci reușita operaţiunii va fi cu atât mai sigură 
cu cât și masculul și iapa, date la prăsilă, au fost bine selec- - 
ționate. - - | Sa a 

In alegerea unui armăsar de prăsilă ţinem socoteală mai 
întâi de insuşirile.bune cari trebuie să le aibă şi pe urmă de 
conformaţiunea lui după serviciu. | Sa 

| “ Armăsarul de prăsilă trebuie examinat cu o deosebită aten- 
țiune în toate regiunile sale, în toate părţile din cari. el este 

constituit, el trebuie examinat ca armonie _de_ forme, ca ac- 
“țiune,-ca-aptitudine-la-reproducere. Aa 

Originea armăsarulăi de prăsilă este ur punct esenţial al - 
examenului. Prin origine înţelegem ascendenţa armăsarului,. 
genealogia lui. Originea unui armăsar este garantată prin 
Stud-Book. Stud-Bookul joacă un mare rol, căci el ne dă. 
siguranţa că armăsarul este de rassă pură.: Din punctul de 
privire al reproducerii, un armăsar de rassă pură este mult 
mai de preferat ca. un “altul metiş, penirucă la cel dintâi: 
caracterele sunt mult mai bine fixate ca la cel de al doilea, 
Şi fiind astfel, se vor transmite la produs cu: mai multă sigu-
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ranţă. In crescătoriile mari nu se cumpără armăsari de pră- 

silă fără ca mai înainte să se fi asigurat prin registre genea- - 

logice de puritâtea rassei, dle originea lui. , 

În afară de puritatea, rassei, se mai ţine socoteală la ale- 

gerea şi cumpărarea unui armăsar de prăsilă, şi de calităţile 

ascendenţilor-săi. De sigur, un armăsar ai: cărui ascendenți 

au fost bine apreciaţi, au avut multe calităţi, este mai supe- 

rior, în condițiuni egale de rassă și conformaţie, ca un altul 
ai cărei părinţi n'au fost așa de buni. In reproducțiune însă 
nu în totdeauna se întrebuințează armăsari de rassă pură, 
ci mai de multe ori armăsari'de jumătate sânge, armăsari 
metiși. Zootehnia ne arată că atunci când suntem nevoiţi 
să întrebuințăm un asemenea: armăsar, să căutăm ca el să 
fie cât mai departe de originea formării lui, sau cu alte cu- 
vinte, acest armăsar să provină de la a 5-a:sau a_b-a gene- 

  

“ rațiune metişă.. In acest caz, revenirea către o rassă sau alta 
din cele două formătoare va fi: mai rară.. Nu_este bine să 
întrebuințăm la prăsilă armăsari metiși la prima genera- 
țiune, căci ei neavând nici o stabilitate, produşii obținuți 
vor aveă tendinţa de'a reveni când către o rassă, când către 
cealaltă. e 
După ce ţinem socoteală de origine, datori suntem să ne 

- ocupăm și de modul cum armăsarul care îl intrebuințăm 

  

la prăsilă a fost apreciat la diferitele concursuri, expoziţiuni, 
curse,-etc., câştigurile-sale-personalg;succesele-lui. De sigur, 
un armăsar premiat la o expoziţiune, un armăsar învingător 
la-o cursă de fond, este şi.trebuie să fie mai apreciat, mai 

“bun, ca un altul de acelaș tip, dar care n'a:avut asemenea 
distincţiune. o 

In chestiunea prăsirii cailor, singură originea, ascendenţa 
armăsarului, nu este de ajuns, căci se poate :ca un armăsar 
să fie de origihe ilustră, şi el la rândul său, din cauza vre- 
unui cusur, să fie un rău sau mediocru reproducător. Nu 
suntem partizanul celor cari susţin că originea și numai 
originea trebuie luată în seamă, când alegem un armăsar de 
prăsilă. Judecata sănătoasă ne impune ca în afară de această 
origine să ținem socoteală, și încă mult, de examenul-indivi= 
dual-al-armăsarului şi să nu îngăduim la prăsilă, atunci când 
voim să lucrăm inteligent, armăsari la cari .constatăm vre- 
un cusur-ereditar. Dacă acest principiu ar fi fost. de mult 
pus în practică și la noi ca și în alte ţeri, de sigur că anima- 
lele din speța calului ar fi mult mai perfecţionate. a 

> 

.
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Originea şi la cal, și la om are şi ea părticica ei; valoarea 
individuală însă mărește calitatea. individului. Fiind astfel 
armăsarul trebuie examinat în toate regiunile lui. Sunt au- 
tori, şi credem că au dreptate, cari ne spun că în examenul 
unui armăsar nu trebue să ne uităm prea mult a estetic, 
să ne încânte înfăţişarea lui. Examenul armăsarului trebuie 
făcut pe îndelete, începând cu membrele, căci oricare ar fi 
rassa şi serviciul'la care calul "este pus, atunci când mem- 
brele sale.nu sunt bune, animalul n'are nici loare. En- 
glezul are următorul proverb :G.No foot; No horses > E 

Copita_armăsarului trebuie să _âibă uni corn tare, de 

o_coloare neagră, neted, fără_cercuri-sau-Crăpătiiri-d6-0 o 
mărime potrivită, după rassa_armăsarului. Talpa să fie 

„scobită. Armăsarii cu tălpile pline nu trebuiesc daţi la pră- 
silă, căci pot produce mânji cu asemenea defecte, călcâile să 
fie depărtate şi destul de innalte. Furcuţă “bine făcută și nu - 

"cu un corn fărămiţos, coroana trebuie să fi6 netedă. Nu se în- 
găduesc la prăsilă armăsarii cu scoici coronare, căci se pot 
transmite prin ereditate. CGhişiţa trebuie să fie netedă și -pu- 
ternică şi având conformaţiunea, adică. 
ţiunea, după rassa armăsarului. Râgiunea glesnsi să fie des- 
voltată, largă, uscată, să se deseneze bine reliefurile osoase, 
fără vreo umflătură moale sau tare; uneori se văd la ar- 
măsari niște umflături moi, în părţile laterale şi posterioare. 
ale regiunii, ele.se numesc molete. Deşi aceste umflături moi 
nu sunt prea vătămătoare, deși până la oarecare punct se 
pot îngădui la armăsarul de: prăsilă, totuș este mult mai 

„bine ca armăsarul să nu le aibă, căci ele ne arată mai în 
"totdeauna o oboseală a' membrelor. 

"Regiunea fluerului trebuie de asemenea examinată, Auerul 
este: bun atunci când este absolut nete, larg, uscăţiv şi cu 
o lungime în raport cu făptura animalului. In tot cazul flu- 
erul scurt este o calitate. ă 

- Pe fluer se văd uneori nişte producţiuni osoase, numite 
- osciodTe, cari pot proveni, în majoritatea cazurilor, din dife= 

rite contuziuni pe os, dar cari mai'pot proveni Și din cauza 

unor anume predispoziţiuni. Deși cea mai: mare parte'a au- 

torilor sunt de părere că aceste oscioare trebuiesc îngăduite 

la armăsarul de prăsilă, prudent este însă, când este vorba 
mai ales de animale de valoare, să nu le aibă, căci dacă ele 
sunt consecinţa unei predispozițiuni, atunci se pot transmite. 

Regiunea, tendonului trebuie bine observată. Tendonul 

32
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armăsarului de prăsilă trebuie să fie larg, depărtat de os, 
neted, tare, drept, fără nici o. umflătură pe el şi fără nici o 
sensibilitate. Unii din armăsarii cari au alergat pe ipodrom 
au tendoanele bolnave, caracterizate prin -nişte umflături 
tari; un drmăsar cu un asemenea tendon se poate întrebuinţă 
la prăsilă; nu este însă mai puțin adevărat că niște asemenea 
tendoane nu au fost așa de rezistente. | Sa 
Regiunea genunchiului, 'va fi obiectul unui examen minu- 

țios. Ca să fie frumoasă trebuie să aibă următoarele însușiri: 
uscată, groasă, largă, netedă şi cu o bună direcţiune, Ori de 
câte ori regiunea genunchiului nu întrunește aceste condi- 
iuni, nu este bună, umflăturile moi și mai ales umflăturile 
tari pe această regiune nu trebuie să existe la armăsarul de 
prăsilă. Nu este bine să fie nici o cicatrice pe faţa anterioară 
a genunchiului; când sunt asemenea cicatrice, armăsarul 

este-slab-de picioare și expus la poticneli. 
(Antebrațăbtrebuie să fie de o lungime în raport cu făptura 

animalului, larg, gros și mai ales cu o:musculatură desvol- 
tată. Un antebraţ subțire şi puţin musculos ne indică un 
animal fără energie, slab în membrele sale. Examinat în 
profil, antebraţul trebuie să aibă o direcţiune verticală. Exa- 
minat din faţă, trebuie să fie paralel planului median al cor- 
pului.—. - 
Bratul musculos este cel mai bun. . | o 
„Spato trebuie să fie musculoasă şi lungă. Direcţiunea ei 

depinde de serviciul la care animalul este pus. 
După ce am examinat regiunile membrului anterior, exa- 

minăm regiunile celui poşterior ; copita, coroana, chișiţa, 
glesna, fluerul şi tendonul trebuiesc să aibă aceleași însuşiri 
ca şi la membrul anterior. Regiunea care se va examină cu 
cea mai mare băgare de seamă este a cotului sau tarsienă. 
Cel mai bun cot la cal va fi acela care va aveă cea mai mare 
desvoltare, cea mai mare lărgime, grăsime, uscăciune, relie- 
furile osoase cât mai aparente şi fără cea mai mică umflă- 
tură moale sau tare. Umflăturile moi se numesc vezigoane, 
ele pot fi'articulare și tendinoase. Aceste umflături moi ne 
indică un cot obosit. Cotul poate fi atins de oase moarte, 
umflături tari. Spavanul este un os mort, -câre se vede la 
faţa internă şi inferioară a cotului. Un armăsar atins de 
spavan nu trebuie dat la prăsilă căci va transmite predispo- 
ziția de a-l contractă, predispoziţie caracterizată printr'o di- 
minuare a rezistenţei regiunii.
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Armăsarul care ar aveă epurariţa nu.se va da la, prăsilă, 
orice alte tumori osoase > aflătoare pe cot fac animalul i im= 
propriu prăsirii. 
(Gambă_ trebuie să fie în aceeaș condițiune ca şi antebraul, 

se cere mai ales.să fie musculoasă.: 
Coapsa de asemenea musculoasă. 
După ce am examinat fiecare regiune a membrului ante- 

rior și posterior, examinăm în urmă aceste membre în to- 
talitatea lor, din punctul de privire al: aplombului, sau di- 
recțiunea membrelor în raport cu planul median al corpului. 
Pentru acest scop, punem animalul pe un teren nivelat, în 
stațiune forțată, adică pe cele 4 membre, și îl examinăm. 
Armăsarul panard sau franțuzit, strâmb în copitele lui, ar- 
măsarul arcat, cu genunchii de bou, oaie sau șterși, care va 
aveă coate de vacă, nu poate fi un armăsar bun de prăsilă. 

După examenul membrelor, examinăm trunchiul în părțile 
lui : superioară, laterală, inferioară, anterioară şi posterioară. 
In partea superioară, examinăm grebănul, spinarea, șalele ș şi 
crupa..—— 
CGrebănul_unui feumos armăsar trebuie să fie lung și bine 

dEs6iAs Înapoi, larg la bază. Inălțimea. lui depinde de -con= 
formațiunea armăsarului, de destinațiunea lui. 

«Spinarea: “dreaptă, largă, musculoasă este cea mai bună. 
| CȘalăle: trebuie să fie scurte, musculoase și bine prinse cu 

cripaă, adică să nu formeze o scobitură și să nu fie prea sen- 
sibile la apăsare. 
<Crupă cea mai largă, cea mai lungă, cea mai mousculoasă 

şi cu o direcţiune uşor oblică, este cea mai bună crupă. 
-- Vom vedeă variaţiunile acestei regiuni când ne vom ocupă 
de alegerea -armăsarului după serviciu. 
--Cavitatea, toracică trebuie să fie desvoltată în cele trei dia- 

petre-ale-sal “inălţime, lărgime, lungime. Diametrul verti- 
cal, sau înălțimea cavităţii toracice, la un bun armăsar, tre- 
buie să fie mare. Diametrul transversal, sau lărgimea piep- 
tului se deduce din depărtarea membrelor anterioare ; iar 
lungimea, sau diametrul antero-posterior, se deduce din dis- 
tanţa care desparte capul pieptului de: apendicele xifoid. 
Practic vorbind, aceste trei diametre să fie cât mai des- 
voltate. 

“= Pântecele-armăsarului trebuie să aibă. o. desvoltare mijlo- 
cie, să fie regulat cilindic. In acest caz aparatul digestiv
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funcţionează bine. Pântecele . ogăresc, .ca și cel de vacă nu 

sunt bune.  .-. . - 
Deșertul trebuie să fie scurt, capul pieptului suficient larg 

şi musculos. Organele genitale, testiculele - bine desvoltate, 

amândouă aparente, fără umflături. Armăsarii râncaci nu 

se dau la prăsilă. a 
Penisul să fie bine desvoltat, normal constituit, 

După aceasta, examinăm raportul ce trebuie să existe 

între corp şi membre. Nu se îngădue la armăsari un Corp 

prea desvoltat pe nişte membre subțiri ; sau invers, membre 

- prea groase și un corp prea puţin desvoltat. 

- Armăsarul trebuie să aibă gâtul și capul proporționat. Ca- 

pul expresiv, fin, delicat, vioiu este cel mai frumos. Exame- 

nul ochiului trebuie făcut cu multă băgare de seamă, pen- . 

trucă acest organ poate fi atins de diferite boale, dintre cari 

unele-sunt ereditare, ca oftalmia periodică. Examenul ochiu- 
lui se va face cu oftalmoscopul. , 

Reproducătorul mascul, în intreaga lui făptură, trebuie să 

ne arate un individ care caracteriză bine sexul său. 
Examenul colorii părului este o chestiune legată de ce- 

rere, cu toate acestea, armăsarii cari .au pete albe pe corp 
pot produce indivizi la cari aceste pete albe se vor mări, O 
tendinţă către albinism, ori, acest albinism ne indică o slă-. 
bire a funcţiunii genitale. Ne asigurări de caracterul ar- 
.măsarului ; armăsari răi, nărăvași, să nu. se deă la prăsilă. 

După ce am examinat armăsarul în staţiune, îl examinăm 
în mers, la pas, trap, galop, înhămat sau nu, după cumiîi 
este destinațiunea. Examenul în mers ne arată dacă mem- - 
brele se mișcă bine, regulat,. dacă nu este vreun defect în 
mers, dacă armăsarul este sau nu dresat. După ce animalul 

a mers câtva timp, îl examinăm şi vedem dacă n'are tig- 
nafes, dacă are sau. nu cornaj, ete. Armăsarul care în mers 
are o respirațiune sforăitoare. este. atins de cornaj, un ase- 
menea armăsar să nu se deă la prăsilă, deși se discută încă 
faptul dacă cornajul este sau nu ereditar. | | 
„Examenul armăsarului.nostru nu va fi complet dacă nu-l 

vom da la iapă spre a-i constată puterea sexuală şi dacă nu 
vom examină, lichidul spermatic spre a vedeă dacă are sau 
nu spermatozoizi. Pentru a constată vigoarea sexuală se aduce 
o iapă în călduri,.şi. se dă la armăsar. După ce armăsarul 
a executat actul împreunării, luăm puţină spermă, o supu-
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nem examenului microscopic şi vedem dacă sunt sau nu. 
spermatozoizi. . 

Nici nu mai încape îndoială că starea sanitară a armăsa- 
rului trebuie examinată cu multă băgare de seamă, căci el 
reprezintă uneori o mare valoare, 

După ce.cunoaștem examenul general al. armăsarului. de 
prăsilă, să vedem acum care este conformaţiunea cea mai: 
bună pentru diferite servicii : viteză, călărie, povară, etc. 

Conformaţia armăsarului pentru viteză 

Alegerea armăsarului de pur sânge englez, destinat produ- 
cerii calului de "viteză, se sprijină pe următoarele 3 puncte: 
originea, reuşita lui pe ipodrom, sau proba. curselor și carac- 
terele sale individuale; Nici nu mai încape îndoială că armă- . 
sarul cu cea mai bună origine, care a dat dovadă pe ipodrom. 
de un bun fugaciu şi care are și o făptură bună este cel mai 
de seamă reproducător. Nu este bine, după cum susţin unii, 
că numai proba curselor trebuie luată în seamă la alegerea 
unui armăsar de -prăsilă, ci mai trebuiesc. examinate ȘI ca- 
racterele sale individuale, făptura lui. 

Armăsarul de pur sânge englez trebuie să aibă un cap fin, 
uscățiv, expresiv, nări largi, ochii vioi, un gât de o lungime 
mijlocie, musculos și prins bine, copite, chișiță bune,: glesnă 
puternică, tendon destul de desvoltat, fluer scurt, genunchi 
largi, uscățivi, antebraţ lung, musculos, braţ ușor înclinat, 

spată lungă şi oblică, unghiul scapulo-umeral închis, coate : 
foarte largi, bune, gambă, lungă și musculoasă, coapsă lungă, 
grebăn innalt, gros la bază şi proiectat înapoi, spinare. și: 
şale scurte şi drepte, crupă foarte lungă, musculoasă, cu ten- 
dinţa la orizontalitate. 

Cavitatea toracică descinsă, spațioasă, cât mai desvoltată, 
căci după cum. foarte bine s'a zis, cu plămânii galopează 
calul mai: mult decât cu picioarele. Pântecele să fie suficient 
desvoltat, capul pieptului larg. 
Armăsarul pur sânge englez, scos din grajd, trebuie să-şi 

manifeste vigoarea prin nechezături, neastâmpăr. 

Conformaţiunea armăsarului destinat producerii calului: 
de călărie 

Conformaţiunea armăsarului destinat producerii calului 
de călărie necesar armatei a fost foarte bine studiată de
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prof. BARRIER, Inspectorul” genăral al școalelor veterinare 

din Franţa, care în raportul său prezentat congresului ipic 
din -anul 1910, se exprimă în chipul următor:  . 

" „Cavaleria din ziua de astăzi trebuie să aibă cai casă poată 
face marșuri lungi ziua ca și-noaptea, pe terenuri variate, 
cu o mare. greutate pe spinare, să galopeze bine și uneori . 

"chiar .repede«. Acestea sunt exigenţele cavaleriei, de ele tre- 
buie să ținem socoteală în producerea cailor milităreşti. De 

altfel, calul produs pentru armată este calul de călărie pro- 
priu zis cu mult fond, care poate aveă întrebuințarea și în 
altă parte, afară de armată. Aceşti cai trebuie să suporte 
pe. spinarea lor greutăți de 100—41410 kgr.- şi să facă 
80—150 klm. pezi. n 

„ Armăsarul destinata produce. buni cai de călărie trebuie 
să aibă o greutate corporală cuprinsă între 450—500 kgr., 
cu .o talie de 1.54—1.59, cu o lungime de corp egală taliei. 
Corpul său să fie cuprins întrun -pătrat. In acest caz este 
scurt, puternic în linia lui superioară, lung în linia lui infe- 
rioară, un asemenea armăsar, trebuie să aibă o circumferință 
toracică de 1,70—1,80. Aplomburile să fie foarte regulate, 
căci regularitatea, lor constitue, la calul destinat călăriei, o 
frumuseţe de primul ordin; un asemenea armăsar trebuie să 
aibă pielea fină, regiunile articulare uscate, tendoane, liga- 
mente tari. Musculatura trebuie să fie foarte desvoltată, ca- 
pul mic, fin, uscăţiv, gâtul lung purtat în sus, spinare, șale 
scurte, drepte și foarte musculoase, grebăn înalt Şi dus mult 
înapoi.. Distanţa între unghiul dorsal al spetei și şold să fie. 
„egală cu o lungime de cap. Profanziunea pieptului să fie 
„aproape egală cu 1]: înălțimea. taliei, 3—4 cm. în plus sau 
minus, coaste rotunde, piept larg, pântece proporţionat ca 
desvoltare. Razele osoase superioare ale membrelor să fie 
lungi, iar cele inferioare scurte, unghiurile articulare-des- 
chise, încheieturi largi, uscate, netede, membre puternice. 

„ Gonturul fluerului ne va da prețioase indicaţiuni asupra pu- 
terii membrelor, fluerul trebuie să fie gros. . . 

Armăsarul să aibă. sânge, adică facultatea sensitivo-mo- 
toare să fie suficient desvoltată. Mersul să-l aibă frumos, 
ușor, elegant, liber. Să fie rustic ca fond, docil, blând. 

Acestea sunt condiţiunile indispensabile ce trebuie să ie 
însușească un asemenea armăsar, în afară de celelalte însu- 
ȘIri generale. DI
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Conformaţia armăsarului destinat producerii ”. 
calului de tracţiune 

Conformaţia armăsarului 'destinat producerii calului de 
tracţiune, cum ar fi de pildă »artileriea, trebuie să însușească 
următoarele condițiuni : Ca model, să fie mai mult îndesat, 
larg, aproape de pământ, bine cherestuit. Drept, scurt și larg 
în linia lui superioară, membre puternice, bune de aplomb, 
regulate, cu o greutate corporală aproximativă de 500 klm, 
cu o talie de 1.55—1.60, cu mușchii puternici, mai mult 
groși ca lungi, gât, spată musculoase. Făptura lui să fie în 
desată, corpul să aibă o lungime egală cu talia, sau să o în- 
treacă cu câţiva centimetri. Să aibă. forță și viteză. Viteza 
la trap să fie: aproximativ 200 m. pe minut, cu un caracter 
blând: | 

Conformaţia armăsaralui destinat producerii 
cailor de povară: | 

Conformaţia: armăsarului destinat producerii cailor de 
povară trebuie să fie: Făptura cea mai brevimoriă, îndesată, 
cap scurt, gros, frunte largă,. urechi depărtate, gât scurt Și 
gros, convex la partea lui superioară, grebăn jos, larg, spi- 
nare foarte. scurtă, dreaptă, dublă, crupă largă musculoașă, 
dublă, teşită, coada prinsă jos, cavitatea toracică foarte 
largă, coaste arcate, capul pieptului mare și musculos, 
spată lungă, musculoasă... Braţ, antebraț, coapsă, gambă 
foarte desvoltate . și foarte musculoase. Incheieturi. largi. 
Fluere scurte şi groase, chisiţe scurte, drepte, copite bune. 

Dacă vom alege astfel, armăsarul după conformaţie şi 
după serviciu şi dacă îl împreunăm cu iepe bine alese, este 
peste putinţă să nu se producă lucru bun. Ma Si 

Aptitudinea la reproducțiune-a unui armăsar no putem 
cunoaște decât numai 'după ce i-am văzut produși lui. In 
tot cazul, un armăsar cu o înfățișare caracteristică, deno- 
tând sexul său, care are o masculinitate exuberantă, rezultat 
al vigorii de reproducţiune, cu o mișcare vie, este un bun ar- 
măsar de prăsilă. a | 

, Alegerea reproducătorului femel 

Conformaţia după, serviciu, - 

E Dacă în chestiunea . reproducţiunii, alegerea armăsarului 
de prăsilă este o chestiune importantă, nu este mai puţin
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adevărat că trebuie să alegem și iapa destinată reproduc- 

ţiunii. A trecut timpul când-iapa nu eră considerată decât, 

ca o:mașină de produs, neatribuindu-i-se nici o influență 

individuală, în formarea și caracterizarea unei fineţe nouă. 

Lucrările făcute, din acest punct de privire, de Grosau dovedit 

că mama joacă un rol foarte mare în înzestrarea nouei ființe. 

Dacă ştiinţificeşte s'ar fi dovedit că în actul reproducerii, sau 
mai bine zis al zămislirii, numai masculul joacă rol, alegerea 
reproducătorului femel ar fi un non sens. Când însă ştiut 
este că şi mama joacă un rol destul de mare la concepția şi 
desăvârșirea fiinţei nouă, ni se pare că o elementară chestiune 
este de a alege iapa tot cu aceeaș grijă, cum am ales armă- 
sarul, căci se'poate întâmplă ca acest reproducător femel să 
aibă o putere ereditară individuală mai mare ca reprodu- 
cătorul mascul şi dacă făptura ei nu este bună, produşii nu 
vor fi buni. De selecționarea iepei de prăsilă ar'trebui să se 
preocupe mai mult crescătorii. de cai. Fiind astfel, iapa tre- 
buie aleasă în acelaş mod -ca, şi armăsarul. Acelaş examen 

riguros. Originea, performansele, examenul individual, tre- 
buie să ne preocupe. Se va respinge dela prăsilă orice iapă 
cu cusururi ereditare, cu o conformaţiune defectuoasă. 

Cele mai bune iepe de prăsilă: sunt -acelea în cari se află 
chintezenţiaţă conformaţia sexuală tipică. Această confor- 
maţie sexuală se deosibește incontestabil de a sexului. mas- 
cul, lucru ce l-am studiat în zootehnia generală. - 
Iapa se caracteriză printr'o desvoltare a părţii posterioare 

în detrimentul celei anterioare, o conformaţie inversă ca la 
armăsar. Această desvoltare a părţii dinapoi, a crupei, a ba- . . 
zinului, este subordonată funcţiunii fiziologice a animalului 
femel. lepele cari se hrănesc bins, cari asimilează, cari au 
pântecele desvoltat, crupa mare, largă, sunt cele mai bune 
prăsitoare și cele cari hrănesc cât se poate mai bine produ- 
sul concepțiunii. : o 

Iapa care va .aveă formele corpului delicate, semn de fe- 
minism, capul uscățiv, privirea blândă, părul mărunt, pielea 
fină, gâtul subţiratec, formele rotunjite, crupa mare, este 
cea mai bună iapă de prăsilă. De asemenea, acest animal 
trebuie să aibă ugerul desvoltat, venele mamare mari și 
flecsuoase. DECHAMBRE ne afirmă că-iepele bune de prăsilă 
au regiunea perineului, pe o întindere de 3—5 cm, fără păr, 
iar restul acoperit de un păr mărunt. Supleța, fineța, mobi-. 
lifatea pielei, din regiunea coastelor ne poate da indicii asu-
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pra aptitudini lăptoase a unei iepe, cum ne dă indicii Și la 
. Vacă. 

lepele a căror conformaţiune corporală se aseamănă cu a 
-armăsarului sunt rele de prăsilă. lepele cari au colții desvol- 
taţi, nu se fecundează decât cu foarte multă greutate; carac= 
terul iepelor prăsitoare trebuie să fie blând. Iepele rele, nă- 
răvașe, cari se gâdilă, nu sunt bune de reproducţie.. Putem 
constată gradul de nervozitate ale unei iepe, pipăind-o în 
regiunea mamară şi pe partea internă a pulpelor. 
Starea de sănătate a iepei de prăsilă ca și făptura ei cor- 

porală, după serviciu, trebuiesc examinate din n aceleași puncte 
de privire ca şi la armăsar. 

= a 

-După te am ales armăsarul şi iapa, din punctul de privire 
al. originii, performanselor, examenul individual, conforma- 
ție, sănătate, etc., mai este nevoie să alegem reproducătorii 
şi din punctul de privire'al afinităților, al armonizării ca- 
racterelor. Această alegere constitue, am putea zice, cel mai 
important și cel mai greu lucru într”o herghelie, atunci când 
voim ca produșii să fie buni, uniformi, armonizaţi. Această 
selecţionare a iepelor și armăsarilor de prăsilă se practică 
în toate hergheliile bine îndrumate. Să luăm exemple. In - 
Ungaria, când se aleg şi se destină armăsarii la iepe, se ţine 
socoteală de originea armăsarului şi a iepei, de făptura lor 
corporală, dacă este sau nu afinitate în forme, dacă produşii 
acelui armăsar cu iapa sunt sau nu reușiți. Numai graţie 

"acestui procedeu, ungurii au putut, în hergheliile lor, așa de 
"bine uniformiză tipul. 

Chestiunea destinării unui armăsar la o iapă este mult 
mai grea și mai importantă decât sar crede, căci nu este 
suficient ca armăsarul sau iapa să fie ireproșabili ca ori- 
gine, sănătate şi conformaţiune, dacă însă făptura lor se 

deosibeșşte, dacă nu este asemănare în formele lor, produsul: 
va fi un disproporționat și atunci în loc să contribuim la 
îmbunătăţirea rassei cailor, din contră o stricăm, o degene- 

răm. Eră un timp când se credea că un defect se poate co- 
rectă la descendență printr'un defect contrariu, de pildă o - 
iapă cu o chişiță lungă dacă se împreună cu un armăsar 
cu o chișiță scurtă, produsul va aveă o chișiță mijlocie, deci 
bună; o iapă cu formele corporale prea delicate, împreunată 

-
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cu un armăsar masiv în formele lui corporale, va dă naștere 
unui produs cu formele corporale potrivite, deci bun. Dacă s'a 
admis această compensare, această corectare, este că se 
credeă că produsul moștenește 1], dela tâtăl, 1/, dela mamă, 
că el va fi un intermediar între cele două forme. Această 
concepțiune este greșită şi astăzi se admite că dacă un re- 
producător păcătueşte prin conformaţia sa, că este mascul, 
că este femel, indiferent, nu trebuie dat la prăsilă, sau dacă . 
îl dăm atunci îl vom împreună cu un alt reproducător cu o 
făptură corporală foarte frumoasă, “căci în acest caz, vom 

aveă şansa să obținem un produs mai bun, el poate moșteni 
caracterele reproducătorului cu făptura corporală bună. 
Dacă produșii obţinuţi vor fi aleși cu cea mai mare băgare 
de seamă, dacă cei răi vor fi îndepărtați dela prăsilă, cu si- 
guranţă că după câtva timp vom ajunge la îmbunătăţirea 
rassei cailor dintr'o herghelie. - 

„La ce vârstă se pot da armăsarii și iepele la prăsilă 

"i? Aptitudinea. la reproducţiune. este în legătură cu desvol- 
tarea sexualităţii, sau mai bine zis este în legătură cu pu- 

„bertatea.. Pubertatea nu este altceva decât totalitatea modi- 
ficărilor organismului, modificări determinate de maturitatea 
sexuală. o . a ae 

Aptitudinea la propagarea speței se manifestă la animale 
înainte ca individul să fi ajuns la completă lui desvoltare. 
Când această aptitudine se manifestă, individul este ajuns 
la vârsta pubertăţii. Această pubertate, în mod general, este , 
foarte variabilă, după speţe. Ea însă este subordonată dura- . 
tei gestațiunii, creșterii și media vieţei. La animale, epoca 
pubertăţi începe cu atât mai curând cu cât gestaţiunea este 
ma! scurtă și durata vieţei mai mică. 

Organismul, în momentul pubertăţii, suferă importante 
modificări. La această epocă se accentuează diferinţele fizice, 
intelectuale şi instinctive între mascul şi femelă. In prima . 
tinerețe, cele două sexe sunt aproape asemănătoare prin con- 
formaţia corporală, carâcter, obiceiuri, instincte. Pe măsură 

„Însă ce facultatea de reproducţiune se desvoltă, fiecare sex 
se modifică și se îndrumează către rolul său. Masculul,de- 
vine mai puternic, are forme mai pline, o talie mai mare, 
este mai curajios, vocea sa este mai gravă ; femela din contră 
are obiceiuri mai blânde, o conformaţie mai delicată.
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Toate aceste. modificări sunt sub dependinţa organelor 
genitale. a 

Fenomenul esenţial al pubertăţii consistă în: desvoltarea 
aparatului genital,. care este apt să-și îndeplinească funcţiu- 
nea sa. La mascul, testiculele se măresc, spermul este secre-. 
tat în abundență, spermatozoizii apar în lichidul spermatic,; 
vesiculele seminare se măresc, erecțiunea penisului devine 
completă și frecventă. | | | | 

La femele, mamelele incep să se mărească, ovarele se 
desvoltă, de asemenea vesiculele lui de Graaf.. RE 
“Epoca pubertăţii la cal incepe de regulă. între 15—18 . 

luni. Dacă epoca pubertăţii se manifestă la 15—418 luni, 
aceasta.nu însemnează că se pot întrebuință la prăsilă la 
această vârstă ; cu toate că se citează cazuri de masculi cari 
la un an au fecundat. In practică însă la 3—3 |, — 4 ani, 
armăsarul se dă la iapă, avându-se grija ca în primul an 
numărul iepelor destinate lui să fie redus 1 5—20, şi după 
aceea numărul se măreşte. Armăsarul poate bate, plecând 
dela vârsta de 5 ani, câte 40—50—60 iepe, în perioda mon- 
tei. Intre vârsta de 5—15 ani, armăsarii sunt cei mai proli- 
fici şi mai apți la reproducţiune. Incontestabil că ardoarea 
genitală diminuă cu vârsta. Armăsarii mai tineri produc 
mai bine. In Danemarca s'a constatat că prin întrebuinţarea 
armăsarilor mai bătrâni nu se transmiteau așa de bine ca- 
racterele şi aptitudinele lor. Nu se poate trage o concluziune 
precisă din acest punct de privire pentrucă sunt armăsari 
bătrâni cari reproduc și produc foarte bine, pe când sunt și 
armăsari tineri mult mai puţin buni, totul depinde de pu- 
terea ereditară. Știinţificește însă un armăsar tânăr este în 
general un mai bun reproducător ca un armăsar bătrân. Nu 
se poate ști precis vârsta când încetează aptitudinea repro- 
ducerii la mascul. Armăsari de 22—23 și chiar mai bătrâni 
sunt întrebuințaţi la prăsilă. ARISTOTEL ne spune că un ar- 
măsar de 40 -ania făcut incă monta în bune condițiuni, 
Dacă cazul citat de ARISTOTEL este exact el se poate luă ca - 
o excepţiune. Ş o Sa 

“La iepe, maturitatea sexuală este mai. precoce ca maturi- 
„tatea sexuală a armăsarului. Incepând din al 3-lea an, ele se 
poi qă la prăsilă. De regulă insă nu se dau decât la 4 ani. 
Sa discutat faptul de a se:ști dacă o iapă dată la armăsar 
înainte de4ani; la 2 1/.—3 ani, prin graviditatea ei sar putea 
impiedică desvoltarea corpului. Sunt. autori cari susţin că
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iepele date la prăsilă prea tinere nu se mai desvoltă, rămân 

__pipernicite, deci nu trebuiesc date la prăsilă înainte de 4 ani. 

Alţii susţin din contră că o iapă trebuie dată la armăsar din 

momentul ce căldurile apar, adică cam la începutul-anului 

al 3-lea. Graviditatea n'are, zic acești autori, nici o influenţă 

asupra, desvoltării iepei atât timp cât ea este hrănită sufi- 

cient: şi atât timp cât.în hrana ei se găsește tot ceeace tre- 

buie şi pentru desvoltarea sa corporală, și pentru desvolta- 

rea produsului din pântecele său, Părerea acestora din urmă 

este desigur cea mai bună, Nici nu mai încape îndoială că 

dacă o iapă manifestă călduri, trebuie dată la armăsar şi 

dacă această iapă este hrănită cum se cuvine, nici ea nu se 

va resimţi în desvoltarea ei, nici produsul din pântecele său 

nu se va resimți. Dacă - chestiunea din punctul de privire 

ştiinţific este așa, în practică însă, mai în. toate hergheliile, 

nu se dau iepele la armăsar decât la 4 ani. 
" Pentru producerea calului de povară, şi pentru calul de 

pur sânge englez, se pot da iepele la prăsilă şi mai mici de 

4 ani. Unele iepe pot fi bune prăsitoare până la adânci bă- 

trâneţi. Manifestaţia vieţii sexuale la iepe este intermitentă, 

nu ca la armăsari. - - 

E Căldurile. — 'Rutul 

Căldurile nu sunt altceva: decât un eretism al'organelor 

genitale, care are influenţă asupra sistemului nervos central 
şi asupra. marilor funcțiuni. Masculul este întotdeauna gata 

„să execute actul împreunării. Femela însă nu poate fi fecun- 
dată decât la anume epoci, cari corespund cu ovulaţia. 

Aceste epoci se numesc călduri, rut. 
__ Prin domesticire se grăbeşte ovulaţia, prin alimentaţie de 
asemenea. e 
„Căldura este caracterizată printr'o sensibilitate exagerată 

şi printr'o congestiune a organelor de reproducere. La iepe; 
căldurile apar deregulă primăvara. Ele se arată prin anume 
semne, cari trebuiesc cunoscute. Aceste semne sunt de două 
feluri: locale şi generale. - m 

Semnele locale : organele genitale sunt congestionate, ele . 
secretă un lichid bălos, cu un miros caracteristic. Iapa se 
urinează din timp în timp, contractă vulva, încalecă pe alte 
iepe dacă se află în herghelie. 

Semnele generale: iapa este escitată, are ochiul viciu, caută
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armăsarul, se așează înaintea lui spre a. fi încălecată, ne- 
” chează, se gâdilă, muşcă, are un caracter impresionabil. 

Armăsarii în rut sunt agitaţi, nechează, impacienți, răi, 
se bat când sunt în libertate, râcâe pământul cu copitele, 
n'au poftă de mâncare, penisul intră în erecţiune, testiculele: 
sunt apropiate de pântece, şi dacă erecţiunea este puternică, 
din penis iese un lichid văscos de origine prostatică, la unii 
armăsari cu un potenţial genezic mare, se poate observă și! 
o escreţiune de spermă. | | 

* Dacă iapa n'a fost fecundată în momentul căldurilor, ele 
reapar periodice și la un interval variabil, după individua-— 
litate şi alimentaţie. Nu este în totdeauna exact că aceste 
călduri reapar după'3—4 zile, ca măsură practică, iepele 
după prima bătaie trebuiesc observate şi când vedem că. 
aceste călduri reapar, se vor da la armăsar. Dacă femela a 
fost fecundată, căldurile nu mai reapar, până după fătare. 
Sunt cazuri însă când căldurile persistă 1, 2 luni, după ce : 
iapa a fecundat. | 

„__ "Dacă vom mai da aceste iepe la armăsar, se va provocă 
avortul. Durata căldurilor este foarte variabilă. 

Când iapa a fost fecundată, de regulă, ele nu mai apar 
decât după fătare, cam laa 9-a zi; când iapa n'a fost fe- - 
cundată, ele apar mai curând. 

Durata căldurilor la iapă este cam de 6—7 zile ; cea mai 
lungă durată ar fi de 32 zile. a - 

La, iepele tinere, căldurile sunt mai puţin manifeste. După 
2—3 fătări, ele sunt: mult mai intense. Unele iepe sunt 
continuu în călduri; și ori de câte ori ar fi date la armăsar, 
ele nu se calmează mai de loc: Acestea sunt nimfomane, nu 
sunt iepe bune de prăsilă. Sunt altele atinse de o frigitate 
a aparatului genital, ele nu intră decât foarte rar în călduri. 
Sunt mai multe mijloace spre a se desvoltă căldurile la iapă; 
cel mai uzitat și în acelaș timp cel mai bun este de a lăsă 
iapa continuu cu un armăsar încercător. S'a recomandat şi * 
medicamente, cu scopul de a provocă căldurile la iapă, ca 
diferite tincturi, pulveri escitante. Toate aceste medicamente 
determină; după cum afirmă CoRNEVvIN, false călduri, căci ele 
nu pot aveă vreo influență asupra maturității” şi dehiscen- 

_ţei ovulelor; Printre mijloacele mecanice s'au citat dilatarea 
colului uterin, care ar puteă să determine câte odată apari- 
ţiunea, căldurilor. Sa 'mai' recomandat întrebuinţarea” ovu- 
linei care ar aveă:o acţiune electivă asupra ovarului..



510 

“Impreunarea. — Bătaia. — Monta. — Mânzirea 

„Am ales armăsarul și iapa; am ţinut socoteală de vârsta 

când trebuesc daţi. la prăsilă, de manifestaţia căldurilor ; 

vom, procedă la împreunarea lor. . 

Impreunarea, monta, bătaia. sau mânzirea, consistă în in- 

troducerea, penisului în vaginul iepei, undeva fi vărsat sper- 

mul, sau lichidul fecondant. Impreunarea necesită erecțiunea 

penisului şi ejacularea. spermului. Spermul se ejaculează din 

“cauza escitaţiunilor organului penis. EL este asvârlit din 

testicul în urma contracțiunii cremasterului şi dartosului, 

Ajuns în uretră, spermul se diluează prin amestecul său cu 

diferite lichide produse de glanda prostată, glandele lui. 

CowPER, şi viziculele seminale. În coitul normal, spermul 

este asvârlit în fundul .vaginei. Se admite însă că o parte din 

acest lichid este dus direct în uter. Colin. . 
Durata împreunării este foarte scurtă. Ea .nu ţine mai 

mult de 10—15 secunde la armăsarii viguroşi şi 30 secunde 
la ceilalți, sau la cei atinşi de frigiditate. | 

-  “Modalităţile bătăei ... 

La animalele din speța calului bătaia, șe poate făce în 3 
moduri : | - 

a) Bătaia în libertate, 
Dn mixtă; 

ec) .» condusă de om. 

a) Bătaia în libertate 

Bătaia în libertate se prâctică în. unele herghelii. Ea se 
face astfel: Armăsarii sunt lăsaţi.la olaltă cu iepele. Ei le 
"fecondează pe măsură ce aceste iepe au călduri. Este modul 
cel mai primitiv și mai natural de împreunare. Sa susținut 
că acest mod de împreunare ar fi cel mai recomandabil, că 
prin mijlocirealui majoritatea iepelor din herghelie ar prinde, 
că numărul natalității ar f mai mare. Bătaia în. libertate 
este plină insă de defecte și ea poate pricinui crescătorului 
de animale o mulțime de neajunsuri. Să cităm câteva din 
aceste neajunsuri. Armiăsarii fiind mai mulţi la olaltă cu ie- 
pele, inevitabili se vor bate, din cauza luptei pentru poseda- .
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rea femelelor, se vor schilodi; unii chiar - vor fi omorâţi, de 
unde o pagubă 'mai ales când este vorba de animale cari re= 
prezintă o mare valoare comercială. | E 

. Bătaia în libertate epuizează foarte niult armăsarul din 
cauza deselor împreunări ce le face, vieaţa lui sexuală, din 
această cauză, diminuă foarte mult, lucru vătămitor într:o 
crescătorie de cai. Un alt inconvenient, poate cel mai de 
seamă, este că din cauza acestei promiscuităţi, diferitele boli 
molipsitoare se pot transmite cu multă ușurință dela animal 
la animal și cu chipul acesta se compromite herghelia. 
“Dacă pe lângă aceste inconveniente se mai adaugă și fap- 

tul că selecționarea nu se poate face ' cum trebuie, că ali- | 
mentaţiunea şi igiena nu se pot nici aplică, nici urmări, pu- 
tera înţelege de ce acest sistem nu se mai practică în Statele 
unde creșterea calului este condusă după anume reguli, şi se 
face numai acolo unde caii sunt ţinuţi în herghelii aproape 
sălbatice. - - : 

-b) Monta mită 

Monta mixtă nu este decât o variantă a montei sau bă= 
tăei în libertate. Ea se practică în unele ţeri și se face în 
chipul următor: un grup de 30—40 iepe sunt lăsate la 
olaltă cu un armăsar spre a le fecundă. e 

Unele din inconvenientele montei în libertate sunt înlă- 
turate prin monta mixtă, cum de pildă bătăile: între 
armăsarii. Sunt celelalte inconvehiente cari' rămân, cum de 
pildă : obosirea armăsarului, transmisiunea boalelor molip- 
sitoare, etc. Din aceste cauze și bătaia mixtă este astăzi con- 
damnată.: 

„“c) Monta sau bătaia condusă de om 

Bătaia condusă de om este cea mai rațională, cea mai “întrebuințată. Ea are. avantajul că omul destină un anume armăsar iepei, supraveghează cu cea mai mare băgare de 
seamă operaţiunea bătăei, economisește forțele armăsarului, 
il fereşte de o mulţime de boale molipsitoare, îl supune unui anume regim alimentar. și unei anumite igiene. 
„Tehnica acestei bătăi condusă de om se poate rezumă 
astfel : o iapă.nu este dată la un armăsar decât numai când este în căldură ; căldurile, sau poftele generice, se constată
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prin mijlocirea unui armăsar scos din serviciu de repro- 

ductor, fie din cauza .bătrâneței, fie din cauza vreunui cu- 

sur ereditar. Acest armăsar se numește încercător. 

.Armăsarul încercător se aduce la iapă, o miroase, o mușcă. 

Lăsăm armăsarul să miroasă şi partea dinapoi; când iapa 

este în călduri se lasă să fie mirosită, depărtează membrele 

posterioare, urinează, contractă buzele vulvei. Când nu este 

în căldură mușcă armăsarul, asvârlă- de picioarele dinapoi, 
ține coada strânsă între picioare, se apără... . | 

Bătaia trebuie făcută întrun loc închis, pe un teren nive- 
lat și nealunecos, departe de alţi cai şi întrun loc liniștit, 
fără sgomot. S'au văzut armăsari cari n'au fost în stare să 
bată o iapă când se aflau alți cai lângă el. In locul unde se 
face monta, nu trebuie să asiste decât numai personalul ce 
conduce această operaţiune. Se va evită. pe cât este posibil 
orice ar puteă să distreze armăsarul. | 

Iepele aduse la armăsar vor fi prealabil pregătite ; celor 
nervoase li se vor legă membrele posterioare spre a nu răni 
armăsarul prin lovituri. In unele herghelii, iepele de prăsilă 
nu sunt potcovite, li se pun, în momentul împreunării, la 
picioarele dinapoi, niște pantofi de pâslă. Acest procedeu 
este mai bun decât legarea. Se leagă cu o fașă coada iepei spre 
a se evită intrarea perilor cozii în vulvă odată cu introdu- 
cerea penisului și rănirea acestui organ ; se spală organele 
genitale externe. Dacă iepele sunt foarte impresionabile li 
se pune o iavașă. Se examinează starea de sănătate, se ţine 
iapa de unul sau doi oameni. După ce iapa este pregătită, 

„se aduce armăsarul. Armăsarul este adus de doi oameni 
cari îl ţine bine, mai cu seamă când este prea impresionabil. 
Armăsarul se plimbă puţin pe lângă iapă, se apropie de ea, 
se lasă să o miroasă şi nu i se permite să o: incalice decât 
când este complet gata. Când armăsarul sare pe iapă, unul 
din oamenii cari l-a condus, ia coada iepei la o parte, altul 
indreptează penisul în vulvă în scopul de a micșoră oboseala 
și de a preveni o eroare de loc, care de multe ori poate pri-" 
cinui accidente grave. In timpul actului împreunării, armă- 
sarul este susținut de cei doi conducători. După terminarea 
actului împreunării, după terminarea ejaculării. spermului, 
se trage iapa puţin înainte pentru ca armăsarul să se poată 
da jos fără să resimtă o .zdruncinare mare.: Cel mai focos 
armăsar, după săvârşirea actului impreunării, devine calm, 
liniștit și se lasă a fi. condus în boxa lui, fără a opune cea 

.
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mai mică rezistenţă. După ce armăsarul sa dat] jos de pe 
iapă, se spală organele genitale, penisul mai ales, cu un bu- 
rete udat într'o soluțiune antiseptică. Armăsarul se plimbă 
puțin şi după aceia se duce în boxa lui. lapa se desleagă, se 
plimbă și se duce în grajd. | 

Impreunarea aducând după ea mari &forturi musculare 
şi, în scopul de a evită ori şi ce turburare digestivă, bătaia 
nu trebuie să se facă decât după câteva ore dela mâncare. 

““Se pot întâmplă accidente mortale când această împreunare 
se face imediat după mâncare. Arabul înainte de a dăo 
iapă la armăsar și mai ales iepele cari prind greu, le pun 
mai întâi la goană și nu le dă mâncare seara înainte de bă-. 
taie. Cu chipul acesta zice el, iepele prind mai ușor. 

Cea mai favorabilă epocă a bătăii este primăvara, pentru 
ca fătarea să aibă loc tot primăvara. In unele regiuni, bătaia 
începe la 15 Ianuarie. In unele herghelii, iepelese pot bate în 
tot timpul anului. Timpul cel mai prielnic însă este perioada 
cuprinsă între sfârșitul lui Martie și începutul lui Iunie. 
Când iepele sunt bătute în acest interval, mânijii se nasc 
“primăvara, temperatura nu este așa de scoborită ca iarna, 
ei se pot duce cu mamele lor la pășune, pot alergă pe câmp, 
se pot desvoltă. Mamele lor mâncând iarba suculentă dau 
o cantitate mai mare de lapte. 

Numărul iepelor ce un armisar poate să bată în perioada 
montei este variabil, el depinde de vigoarea armăsarului, 
de etatea lui. Sunt autori cări ne spun că unii armăsari au 
bătut 100—120—150 iepe. In general însă se socotesc 
50-—60 iepe de armăsar. Pentru armăsarii de mare valoare, 

atunci când voim să le menajăm forţele, numărul iepelor 
'este mai redus. Cea .mai mare parte din armăsarii viguroși 
“pot fără inconvenient, în timpul sezonului de montă, face 
două bătăi pe zi, una dimineaţa și alta seara. : 

Ca să se mărească numărul la 0/,aliepelor pline, germanii 
recurg la următorul procedeu : când sunt siguri că iapa 
este în căldură o despoteovesc, o pune inti”o curte închisă | 
impreună cu armăsarul de asemenea despoteovit, o lasă 
până ce este bătută de armăsar. Acest procedeu se aplică 

-mai ales la iepele atinse. de frigiditate și cari prind greu. 
Sunt crescători cari susțin că două bătăi una după alta 
ar fi cel mai bun mijloc de a face cao iapă să prindă. 
Acest obiceiu este foarte vechiu și se practică de mult timp 
de poporul arab. După BERTHON, la herghelia dela Thiaret 

33
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“ sa mărit fecunditatea iepelor, întrebuințându-se acest pro- 
cedeu. Majoritatea autorilor susțin că această dublă îm- 
preunare cu un acelaș reproducător nu poate fi rea. 

Igiena reproducătorilor 

Armăsarul. destinat prăsirii, ca și iepele fătătoare, trebu- 
iesc bine îngrijite, bine hrănite. Armăsarul de pepinieră 
dintr'o herghelie nu trebuie să șadă trândav în boxă lui, se 
va încălecă în fiecare zi, o oră, două, sau trei, sau se va 
exersă în manej. Un exercițiu de 2—3 ore. zilnic nu poate 
face decât bine. Acest exercițiu trebuie continuat în toate 
zilele, pe ori şi ce timp şi în tot cursul anului. 

Armăsarii lăsaţi în trândăvie contractează diferite obi- 
ceiuri rele, devin mai limfatici, 'se pot dedă. la onanism, nu 
sunt în bună stare de reproducători. | 

: Această muncă moderată .este pentru armăsar o condi- 
ţiune esenţială a sănătăţii. - 

Dacă armăsarul face parte din. grupul rasselor carosiere, 
se va înhămă, ca zilnie să. facă un exercițiu. Armăsarii de 
povară, se vorpune la muncă. . . 

Un armăsar care muncește va fi mult mai prolific ca un 
altul care nu muncește. | 

Iu tot timpul anului, dar mai ales în epoca montei, igiena 
pielei va fi cât.mai îngrijită. Cu cât funcțiunile acestui tegu- 
ment sunt mai bine executate, cu atât armăsarul este mai 
sănătos, mai robust, mai voinic. . | 

In timpul sezonului de bătaie, pentrucă armăsarul chel 
tueşte o mare cantitate de energie, i se va mări raţia alimen- 
tară, i se va da în plus cel puţin 1 kgr. de ovăz. In afară de 
sezonul de montă, armăsarii nu trebuiesc hrăniţi intensiv 

„pentrucă în acest caz ei se vor îngrăşă și vor fi răi repro- 
ducători și mai ales prolificitatea lor va diminuă. Majo- 
ritatea armăsarilor din herghelii sunt prea graşi pentrucă 
mănâncă prea mult și pentrucă nu sunt supuși decât la un 
foarte mic exerciţiu. Altă dată se dădea armăsarilor în tim- 
pul montei excitante ca: boabe de cânepă, usturoi, piper, 
praf de gândăcei, etc. Din fericire astăzi nu se mai dau ase- 
menea substanţe cari nu aduc nici un folos, din contră slă- 
„besc animalul. a 

Iepele din herghelii nu sunt supuse la nicio muncă, rolul 
lor este numai la prăsilă. Pentru ca să nu stea într'o com-
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pletă lenevie, ele sunt zilnic scoase și plimbate mai multe 
„ore. Procedeul dela hergheliile ungurești este . foarte bun. - 

» lepele cari nu sunt ținute în herghelie trebuiesc puse la o 
muncă moderată. Vom vedeă mai departe cum și cât trebuie 
să muncească o iapă plină. 

Hrana iepelor de prăsilă: trebuie să fie substanţială pen- 
trucă adesea ele pe lângă că alăptează un mânz, mai au Şi 
un alt produs în pântece. | i 

Fecundațiunea 

In starea normală, fecundaţiunea se face în uter. Sarcinele 
extra-uterine sau tubare sunt excepțiuni. 
„PREVoST şi Dumas, prin experienţele lor, ne-au făcut cu- 

noscut că locul de întâlnire al ovulelor: cu spermatozoizi 
este cavitatea uterină. Spermatozoidul asvârlit în vagin, prin 

- mișcările sale merge să întâlnească ovula. Un singur sper-. 
matozoid o fecundează, când sunt doi cari. a fecundat-o se 
naște un monstru dublu.. Din momentul ce ovula este fecun- 
dată, începe să se formeze noua ființă. Astfel se petrec lucru- 
rile în starea normală. a 

Fecundaţiunea naturală are uneori anomalii, cele mai 
principale sunt: superfetația, superfecundaţia, gestaţiunea 
falşă, molele, fecundaţia multiplă, gestaţiune exirauterină, etc. 

Superfetaţia nu este altceva decât fecundarea a două ovule 
cari nu aparțin aceleași perioade de ovulaţie.. . 

Superfecundaţia este atunci când două ovule aparţinând 
aceleași perioade de ovulaţie sunt fecundate de masculi di- 
feriţi, de exemplu: o iapă este bătută de un armăsar și mai 
pe urmă de un asin, dă naștere unui mânz și unui catâr, 

Gestaţiunea falșă se înţelege atunci când în cavitatea ute- 
rină se desvoltă produse pathologice, cari pot simulă o ges- 
taţiune normală. aie Da 
Molele nu sunt altceva decât embrionii opriţi în desvolta- 

rea lor, dar ale căror anexe, fiind în comunicaţiune cu mama, 
continuă să trăiască. 

„ FPecundaţiuni multiple este fecundarea a două sau mai 
multe ovule, la speţele de regulă unipare. Aceste fecunda- 
țiuni multiple aduc după ele gestațiuni multiple. La iapă, 

- gestațiunile multiple sunt foarte rare, chiar gestaţiunea ge- 
melară este rară, | 

Gestaţiunea extra-uterină. Ovula fecundată în loc să se.
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scoboare în uter poate să cadă în cavitatea abdominală, sau 

să se oprească într'un punct oarecare al traectului ce trebuie 

să-l străbată. Acest accident este foarte rar a iapă. 

Fecundaţiunea artificială 1) 

Fecundaţiunea, artificială având o mare importanţă din 

punctul de privire zootehnic, ne propunem a o trată cât mai 
detaliat. a 

Prin fecundaţiune artificială se înţelege unirea spermato- 

zoidului cu ovula în afară de orice împreunare sexuală. 
Fecundaţiunea artificială nu este o chestiune nouă. Se 

pare că arabii cunoșteau de mult timp. acest fel de fecun- 
dare. D-rul LE Bon citează în sprijinul acestui fapt, urmă- 
torul pasaj dintr'o lucrare scrisă în anul 700. 

„Un locuitor din Darfur, având o iapă în călduri, luă puţin bumbac 
curat, îl puse în organele genitale ale iepei, îl lăsă o zi întreagă. Scotân- 
du-l îl puse într?o altă bucată de bumbac, îl închise într'o geantă. După 
aceea schimbându-și costumul, se duse pe pământul locuit de un trib ini- 
mic, unde se găseă un armăsar celebru, din care doreă să aibă prăsilă. 
Apropiindu-se de armăsar scoase bumbacul, îl apropie de nările lui, miro- 
sindu-l armăsarul intră în erecţiune. Arabul apropie bumbacul de penis. -. 
şi Dumnezeu voi ca bumbacul să fie stropit de sperm. 

” Intoreându-se acasă, vârâ bumbacul înmuiat de sperm în organele geni- 
tale ale iepei, îl lăsă mai mult timp, sămânţa se diluă, pe urmă se ab- 
sorbi . . . iapa prinse și născu un mânz leit tatăl său, 

IWANOFF, împarte chestiunea fecundaţiunii artificiale în 
două. Fecundaţiune artificială prin spermatozoizi în: mediul 
lor natural și fecundaţiune artificială prin spermatozoizi în 
mediu artificial. Din aceste două diviziuni, cea dintâi este 
cea mal importantă. 

PFecundaţia artificială prin spermatozoizi în mediul 
lor natural 

Studiul acestei chestiuni prezintă multe puncte comune 
cu fecundaţiunea artificială a peştilor. Dom Prcnon dela mă- 
năstirea Reame, ar fi cel dintâiu care ar fi cunoscut fecunda- 
Hunea artificială a peștilor. Locotenentul IAxoBI, în anul 

  

1) Studiul cel mai complet asu iunii artifici e 1 pra fecundaţiunii artificiale a f â A NOF, Arh. des sciences biologiques. Petrograd. 190 ale a fost fdeut de BuiR pa
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„17163—1164, a stabilit experimental acest fapt.: A luat un 
„ păstrăv femel aproape de a-și depune ouăle, i-a făcut apăsări 

pe pântece până ce au ieşit. ouăle, peste aceste ouă a pus . 
lapţii. Rezultatul a fost că ouăle s'au fecundat. După el, alţi 
autori ca: ScuAu REM, prof. Cosra, 'făcură experienţe în 

- "această direcţiune şi de atunci piscicultura a luat o mare 
desvoltare. 

Prin introducerea metodei lui Vnassxi, numită metoda 
uscată sau rusească, proporțiunea ouălelor de peşte fecun- 
date se ridică la 90%/, şi chiar 0/9 la 9/9. Primele experienţe 
ştiinţifice asupra fecundaţiunii artificiale la mamifere, au 
fost făcute de călugărul italian SPALLANZANI în anul 1770. 
Prof. Rossr dela universitatea din Piza, le repetă în anul 1782, 
Experiențele au fost făcute la câine și au reușit. Și SPALLAN- 
ZANI Și Rossr au cules spermul și l-au introdus prin mijlocul 
unei siringi, încălzită la 300, în uterul cățelei. Aceste expe- 
riențe sunt considerate ca: "punctul de plecare şi ca baza 

. tuturor cunoștințelor noastre asupra fecundaţiunii artificiale. 
- Din experienţele făcute de SPALLANZANI și Rossi, un lucru ! 
"trebuie reţinut, care are o foarte mare valoare în practica 

fecundațiunii artificiale, și anume: că impregnarea trebuie 
făcută în momentul maturității ovulelor. 

Ginecologii în urmă întrebuințară la femee fecundaţiunea 
artificială, în scopul de a combate sterilitatea. In anul 1799, 
HUNTER, chirurg la Londra, comunică un caz de fecunda- 
țiune artificială la o femee al cărui bărbat eră atins de ipos- 
padias. 

GIRAULT, în anul 1869, GERABD, BARRAL, Gauriea, etc., 
-se ocupară cu chestiunea fecundaţiunii artificiale la ferhei. 

In a doua jumătatea secolului al XIX-lea, PLoxIs, AL-: - 
BRECHT au făcut experiențe la căţele, obținând aceleași Te- 
zultate ca și SPALLANZANI. 

Biologistul HEAPE şi EVERETT MILLAIS, se ocupară cu ches-" 
tiunea - fecundaţiunii artificiale la câini. Experiențele lui 
MILLAIS, ajung la următoarele concluziuni. Fecundaţiunea 
artificială la căţea se poate realiză în scurt timp. Cu spermul 
provenit dela un singur mascul se poate fecundă mai multe 
femele. Cu ajutorul fecundaţiunii artificiale se poate mai 
UȘOr studiă chestiunea ibridităţii, eredității, a telegoniei, etc. 

In lucrarea lui HEAPE, se examinează fecundațiunea artifi- 
cială și la iepe. 

PEARSON, profesor la institutul veterinar din Pensilvania,
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a realizat fecundaţiunea artificială la iapă. În America, după 
declaraţia lui PEARSON, fecundaţiunea artificială este adop- 
tată în multe: ferme. lată procedeul: întrebuințării: Se dă 
armăsarul la o iapă, după actul împreunării, se introduce 
mâna în vagin și cu 'ajutorul unei siringi se aspiră lichidul 
spermatic, pe urmă, tot prin mijlocul acelei siringi, plină cu: 
sperm, se introduce spermul în uter. Cu spermul provenit 
dintr'o-simplă ejaculare 'se pot: fecundă: mai multe iepe. Se 
mai poate introduce spermul 'în uter. şi prin - mijlocul unor 
căpsule de gelatină pline cu acest lichid. i 

HEAPE susține :că'-prin- fecundaţiune artificială se poate 
combate unele cazuri de:sterilitate :la iepe, provenite fie din 
cauza unui :proces inflamator al colului uterin, fie din cauza 
secreţiunilor anormale -ale vaginei,. secrețiuni : vătămătoare 
spermatozoidului,. fie din cauza contracţiunii puternice:a 
„mușchilor vaginali, contracţiune: care -asvârlă tot spermul 
afară. - a Su : ii 
„+După statisticile. făcute,:400/g:iepe rămân sterile prin fe- - 
cundaţiune naturală, numărul a diminuat: foarte mult din 
momentul:ce s'a întrebuințat fecundaţiunea. artificială. Mân- 
jii produşi prin fecundaţiune artificială sunt tot atât de buni, 
de robușii, ca şi cei proveniţi din fecundaţiune naturală. De 
„altfel se poate fiziologiceşte afirmă că transmisiunea puterii 
„ereditare şi a vitalităţii, prin fecundaţiune artificială, nu este 
“de;loc-modificată,. pentrucă se ştie astăzi că 'spermatozoidul 

„ mu: este altceva decât o celulă diferențiată ca şi ovula.. Sper- 
- matozoidul şi ovula matură sunt două elemente echivalente, 
având aceeaș cantitate de substanță nucleară, având acelaș 
potenţial ereditar. ...  . Di E 
"In -fecundaţiunea ' artificială, strângerea spermului pur 
constitue partea esenţială și în: acelaș timp cea 'mai grea. 
ENICHERLOFF propune două mijloace pentru'strângerea sper= 
mului. Priniul consistă a strâuge spermul din: vaginul ani- 

"malelor femele, sperm care nu este insă pur. AI doilea pro- 
„cedeu consistă a luă spermă direct din penisul: armăsarului, 
după ce acesta a executat actul împreunării.. Când penisul 

| este încă în erecțiune se apucă cu omână, se stoarce -picătu- 
rile: ce au mai rămas. În acest caz, nu se poate culege. decât 
o mică cantitate de lichid spermatic. e 

* D'onmoxD în lucrarea să :» Biologie: dela race chevaline' 
Prea Iințal d USS0r, în lucrarea lui „Le livre sur le 

țiune artificială, recomandând-o
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din cauza foloaselor sale economice. Prin fecundaţiune arti- 
ficială se îndoeşte, întreeşte chiar numărul iepelor fecundate 
de un armăsar de mare valsare, se păstrează reproducătorul 
mascul mult mai mult timp, se poate micșoră preţul bătăei, 
„micul crescător. poate beneficiă pentru iepele sale de armăsari 
mai scumpi. . a 

__ LUNDa practicat timp de mai mulţi. ani fecundaţiunea 
artificială la herghelia- lanowschi. RINGE în anul 1902, intre- 
buinţează fecundaţiunea. artificială în India. HorMANN în 
anul 1905, publică un articol asupra fecundaţiunii artificiale 
la animalele domestice de talie mare. După el este nevoie de 
următoarele instrumente:. | | 

1. O lampă electrică în formă de pară închisă într'un 
cilindru de sticlă. e Da 

2. Un acumulator pentru această lampă. 
3. Un speculum Hofmann. ... : ... e 
4. O siringă pentru sperm având forma unui tub metalic 

recurbat, lung de 65 cm, cu o canulă, având la o extremi- 
tate forma unui buton. Această canulă se introduce în uter. 
Indărătul canulei se găsește un cilindru de sticlă închis în- 
trun tub. Pistonul cilindrului se mișcă în tub. Tubul pre- 
zintă o deschizătură prin care se vede cât lichid spermatic 
sa luat. La extremitatea posterioară o siringii sunt 2 inele. 
Pistonul are și el un inel. Înjecţia se poate face numai cu : 

„o mână. Se 
5. O lingură cam de 5-cm, cu un mâner de 50.cm, lun- 

gime. | | | 
6. Pentru a întreţine temperatura spermului ne servim de 

o capsulă turtită şi de o sticlă neagră, care se pune deasupra 
unei lumpi cu alcool. Lampa are un regulator. . 

HorMANN recomandă că aceste instrumente: siringa, spe= 
culum, lingura să fie ținute în lapte proaspăt. . 
„In Franţa, primele încercări de fecundaţie artificială la 

- iapă datează din anul 1882, şi au fost făcute de d-l Ducaux 
din Montlugon. Sau făcut fecundaţiuni artificiale la herghe- 

„lia d-lui Edmond Blanc. a 
Acela care a făcut cele .mai documentate. cercetări asupra 

fecundaţiunii artificiale este LIE IwANOFF dela institutul de 
“medicină experimentală din Petrograd. In anul 1899, Iwa- 
„NOFF .probează că introducând în vaginul mamiferelor, sper- 
matozoizi întrun mediu artificial, se poate realiză concep- 
ţiunea și naşterea indivizilor normali și sănătoşi. |
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- Tehnica fecundaţiunii artificiale 

După: IwANoOFF, fecundaţiunea artificială se poate face sau 

prin metoda vaginală, sau prin metoda uterină. . 
Metoda, vaginală consistă a duce spermul în vagin, la ni- 

velul colului uterin. Metoda nu este bună. . | 

Metoda, uterină consistă a introduce spermul în cavitatea 
uterină. In uter, spermatozoidul își păstrează mai mult vita- 
litatea lui ca în vagin. 

Tehriica fecundaţiunii artificiale are două puncte esenţiale: 
1) culegerea spermului ; 2) injectarea lui. | 

1. Culegerea spermului + | 

La culegerea spermului avem nevoie. de următoarele in- 
strumente: ... 

„ Speculum Poliansky ; 
. O pensă lungă de 50 cm.; o 
. O lumânare Burchgard cu reflector ; , 
. O lampă portativă cu benzină ; 
« Un burete catifelos de 12 cm. diametru; 
. Un borcan anatomic închis ermetic cu un diametru 
de 16 cm.; N a a 

7. Un vas de porcelan 16 cm. diametru; 
8. Presa lui Klein; Su . 
9. O pâlnie de sticlă 414 cm: a 

» 10. O siringă model Luer de 20 gr.; 
11. Ridicătorul Agalli; Ea a 
12. Un măsurător de picături pentru untdelemn ; 
13. Sonde; 
14. Bock Esmark ; 

15. Perii de cauciuc; 
“46. Lampă Primus; . e 
"17. Un vas pentru sterilizarea instrumentelor ; 
18. Ustensile pentru imobilizarea iepei. - 
„După ce avem acesteinstrumente la îndemână, procedăm 

la culegerea spermului.: Iapa trebuie preparată, să fie sănă-. 
toasă, în călduri, cu un vagin nu prea scurt, mai ales dacă 
masculul destinat ei este de o talie mare. Se spală vaginul 
cu 4—5 litri de o soluţiune 10/,. Na HCO:, soluţiunea tre- 
buie să fie sterilizată. Intestinul și vezica .trebuesc golite. 
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Crupa, organele genitale exterioare, partea superioară a cozii, 
se vor spălă cu apă caldă și săpun. Coada se înfășoară'cu o 
bandă curată, se fixează sau nu iapa după cum este .mai 
sensibilă sau nu, chiar prudent este ca iapa să se fixeze. 

După ce sau luat aceste precauţiuni, se introduce bure- - 
tele în vagin pentrucă prin acest mod se poate recoltă mai 
bine spermul.: Pentru aceasta se unge buzele vulvei cu câ- 
teva picături de undelemn sterilizat. Speculum PoLIANSKI, 
prealabil sterilizat, se introduce în vagin spre a-l lărgi. Cu 
o pensetă sterilizată se apucă buretele care este: prealabil 
sterilizat, presat şi se introduce în vagin. : 
- După ce am preparat iapa, preparăm armăsarul. 
“Ti spălăm penisul, când este în stare de erecțiune, cu un 

burete muiat în apă caldă, şi pe urmă cu un burete inmuiat 
intr”o soluțiune de Na HCO:. 

Armăsarul: preparat îl dăm la iapă. După actul împreu- 
nării îl ţinem pe iapă până in momentul completei relaxări 
a penisului. In timpul, ca şi după împreunare, iapa trebuie 
să fie foarte liniştită spre a nu da afară nici cea mai mică 
cantitate de spermă.. - 

După terminarea actului:impreunării, scoatem buretele 
printr”o pensă, după ce vaginul este dilatat prin ajutorul spe- 
culului. Buretele înmuiat în spermă îl punem într'un bor- 
can sterilizat și complet închis. Se pune în urmă buretele la 
presă prealabil sterilizată. Sub presă este o pâlnie fixată, de 
un flacon printrun tub. În flacon se strânge spermă. Dacă, 
cu toate precauțiunile de curăţenie, se găsesc mnrdării-pe 
burete provenite depe penisul armăsarului, atunci se îm- 
bracă buretele intr'o pânză de muselină sterilizată şi se: 
pune astfel la presă. Spermatozoizii trec prin ochiurile mu- 
selinei, murdăria rămâne. 

După ce spermul este strâns se injectează.. 

2. Injectarea speimului 

Injectarea spermului este o: operațiune tot aşa de delicată 
„ca şi culegerea lui. Spermul se va injectă numai la iepele în 
„călduri şi mai ales către mijlocul perioadei căldurilor, sau la 
finitul lor. 

Introducerea spermului trebuie ficută cu oarecari pre- 
cauţiuni. Când numărul iepelor ce voim să fecundăm artifi- 
cial nu este mare, atunci umplem siringa cam cu 20 gr. 

/
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sperm, pentru 2—3 iepe; când însă sunt de fecundat 10 sau 
mai multe iepe, atunci spermul este strâns întrun flacon de 

“sticlă al cărui dop are două tuburi, unul scurt având un 
dop de vată, destinat intrării aerului şi altul lung care merge 
până la fundul flaconului. Extremitatea liberă a tubului 
scurt este recurbată în unghiu drept. Tubul'lung este reunit 
prin mijlocul unui alt tub de cauciuc cu ridicătorul AGALUI, 
“care la rândul lui comunică cu siringa. Totul trebuie prea- 
labil sterilizat. Acest aparat se aseamănă cu acela care ne ser- 
vim la inoculaţiuni anticarbonoase. a 

Înjecţiunea se face introducând mâna în vagin, după ce am 
spălat-o cu apă și săpun şi am uns-o cu untdelemn. Cu o. 
sondă care este în comunicaţiune cu siringa, ajungem până 
la gâtul uterin. N'avem decât: să împingem pistonul siringii 
şi vom injectă 10 cm. de-sperm. ÎvANOFF, urmând acest 
procedeu, face în anul 1900 mai multe: experienţe pe la di- 

„ferite herghelii particulare din: Rusia. 
“In anul 1901, se face o altă serie de'experiențe și se con- 

stată că prin fecundaţiune artificială -fătările pot fi aproape 
sută la sută, că nu se observă nici un accident în timpul 
fătării, că mânjii sunt sănătoși și normali şi că ei se des- 
văltă în cele mai bune condițiuni. In anul 1902, se fac ex= 
perienţe cu sperm diluat în soluţie fiziologică. | 

In anul 1903, se continuă aceste experienţe. | 
Deci, în condițiuni normale şi cu spermul astfel: recoltat, 

fecundaţiunea artificială se poate face fără nici un incon- 
venient. : 
__S'a întrebat dacă - cu spermatozoizi în mediu artificial se 
poate realiză o fecundaţiune. Literatura acestei chestiuni 
este relativ restrânsă. -In anul 1882, Orr se ocupă puţin 
de această fecundaţiune. In anul 1893, Dr. ANANOFE, publică 
oarecari observaţiuni. In anul 1896, Prof. Srernaci, publică 

„de asemenea un raport asupra acestei chestiuni. Rezultatele 
obţinute au fost confirmate prin cercetările lui CAMus și GLEY. 

In anul 1900, IwAnorr, publică o notă, prin care face cu- 
noscut că spermatozoizii puși într'un mediu alcalin artificial 
pot determină o concepţie normală. N 
„Procedeul fecundării artificiale prin mijlocul spermatozoi- 

zilor în mediu artificial se divizează în 3 părţi principale: : 

» 

4. Extracţiunea spermatozoidului ; 
2, Prepararea spermei artificiale ; 

„*8. Injectarea spermului,: .; i
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: Prastic, este imposibil” 'de a obține spermatozoizi în.canti- . 
“ tate suficientă Şi în stare de puritate, privaţi de; secreţiunea . 
glandelor accesorii, decât numai prin castraţiune. Ablaţiunea 
testiculului trebuie făcută cu îmbrăcămintele sale, cari îl i îm-. 
“piedică de a se uscă și-l prezervă contra năvălirii microbilor. 

Extracţiunea se face din epididim, căci acolo sunt în stare 
de maturitate și gata pentru fecundaţiune. Spermatozoizii 
pot fi luaţi din epididim-. sau prin aspiraţiune, sau prin in- 
ciziunea canaliculelor, sau tăind epididimul în bucăţi mici 
și punându-le într?o soluţiune de clorur .de sodium, carbo- . 
năt de sodium sau serum. Soluţiunea alcalină și cu sperma-. 
tozoizii trebuie să aibă un aspect şi o coloare lăptoasă. In. 
repaus, lichidul este clar, căci spermatozoizii se depun la fund: 
După ce am.preparat. amestecul, se injectează în vagin, mai 
bine este în uter. Manualul operator este acelaș. Cantitatea 
injectată variază între 2—10 cm. : - ii 

:In anul 1903,s'a luat sperm dela un armăsar bitrânicâre 
pierduse complet facultatea de a mai bate iepe. Armăsarul, | 
bine înţeles, s "a castrat; cu: spermul recoltat in testiculele 
lui, s'au injectat trei iepe, cari toate au prins. 
Sau mai făcut experienţe de fecundaţiune artificială cu. 

„spermatozoizi cari au stat în medii antitoxice sau toxice. 
Rostul acestor experienţe a fost să se constate dacă prin fe- 
cundaţiune artificială. nu Sar puteă lămuri. oarecari părţi. 
obscure ale eredității şi mai ales chestiunea netrar<misiuni 
imunităţii paternale, Pentru a puteă studiă aceste chestiunii, 
INANOFF căută să vadă dacă spermatozoidul care a stat mai 
mult timp în contact cu o toxină mai poate provocă concep- 

ţiunea. Rezultatul acestor experienţe este următorul:. 
Se opţine o descendență normală și sănătoasă atunci când 

spermatozoidul supus. acţiunii toxinelor şi antitoxinelor. fe- 
cundează ovula. AI 

O altă “chestiune care a fost de asemenea discutată: este 
următoarea: Dacă se: ponte . transportă, spermul la distanţe 
“mai mari și dacă. prin transportare își mai păstrează puterea 
de fecundaţie ? . + 
:“HOPMANN- zăspuride afirmativ; după. el, spermul fina. pus 

-în: condițiuni de temperatură. egală cu a corpului, se poate - 
păstră 24 ore. ÎWANOFF constată mișcări progresive la sper- 
-matozoizii păstraţi în testiculul scos'dela animal, pus însă la 
o temperatură de 20, timp de 7 zile. Vitalitatea şi forța de 
rezistenţă a spermatozoidului în testiculul luat dela animal 

| N
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este foarte mare. S'au constatat mişcări vibratorii slabe în . 
epididimul boului, după 12 zile dela castrațiune, 

Spermatozoidul din lichidul spermatic, păstrat în recipiente 
de sticlă și în condiţiunile obişnuite ale laboratorului, rezistă 
destul de bine. In mediu artificial, ci pot trăi mai mult ca în 
medii naturale. 

Indicaţiunile fecundării artificiale 

Indicaţiunile acestei fecunaări sunt multiple. Din punctul 
de privire igienic, fecundarea artificială previne surmenajul 
genezic și uzura prematură a armăsarului. Un armăsar 
bate aproximativ 50 iepe, din care o parte rămân sterpe. 

- - Prin fecundaţiune artificială, se poate fecundă un număr de 
3—4 ori mai mare. Un armăsar poate fecundă 150—200 
iepe. Din această cauză se poate suprimă o parte din numă- 
rul armăsarilor, alegându-i numai pe aceia cari sunt foarte 

_buni. Puterea prolifică a armăsarului este economisită prin 
ajutorul fecundării artificiale. Unui armăsar bătrân, îi putem 
îndoi numărul iepelor, prin. mijlocul acestei fecundaţiuni. 
Diminuând numărul bătăilor” anuale, prelungim vieața se- 
xuală a armăsarului. 

Din punctul de privire economic, fecundaţia artificială 
este de asemenea importantă, căci se va micşoră taxa pentru 
armăsarii de mare valoare. 

». Prin mijlocul fecundării artificiale, putem să ne dăm com- 
plet socoteala dacă iapa este sau nu atinsă deo sterilitate 
absolută. In acest caz, practic vorbind, crescătorul va eli- 
mină dela prăsilă acele i iepe sterile și nu va mai cheltui cu: 
întreținerea unor animale considerate ca. nevalori. 

Fecundaţiunea artificială, poate fi un mijloc de tratament 
al sterilității. 

Din cele ce sau scris asupra fecundaţiunii artificiale, se 
poate trage următoarele concluziuni : 

1. Proporția concepțiilor prin fecundaţiune artificială este 
superioară proporțiunii fecundării naturale. 

2. Produşii ieşiţi din fecundare artificială sunt în aceleași 
condițiuni de rezistenţă, vigoare, ca şi cei ieşiţi din fecun- 
daţie naturală. 

3. Prin fecundaţia artificială se poate combate multe c ca- 
zuri de sterilitate.
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4. Cu spermul obţinut dela o ejaculaţie se poate'fecundă 
mai multe femele. | E - 

5. Spermul diluat în diferite soluţiuni saline, ca şi în se- 
rul sângelui, poate fecundă. In acest caz, injecțiunile vor fi 

« 

mai numeroase. : 

„6. Procedeul de strângere a spermului este acelaș la toate 

animalele. * | ' 

7. Succesul este mai sigur când se injectează spermă 
proaspătă şi când se fac injecţiunile în.gâtul uterului. 

8. Epoca cea mai bună pentru injectat spermul este când 

femela e în plină căldură. - 
9. Păstrarea spermului la o temperatură de 370, pare a: fi 

cea mai bună. . Si 

10. Produsele de secreţiune ale glandelor-genitale accesorii, 

pot fi înlocuite, fără nici un pericol pentru vitalitatea sper- 

matozoizilor, prin medii artificiale, ca soluțiuni de săruri 
minerale, serul sângelui. 

41. Fecundaţiunea artificială se poate face şi cu sperma- 

tozoizi scoși din testicul, după castraţia, animalului. 

“49. In testiculul escizat, spermatozoidul poate trăi o -săp- - 

tămână, și când temperatura este de 20 C. Spermatozoizii 

luaţi din epididimul unui cadavru pot fecundă după 24 ore, 

13. Spermatozoizii cari au fost în contact cu diferite to- 

xine și antitoxine, produc descendenţi normali constituiți. 

Spermatozoizii mamiferelor sunt înzestrați de o mare 

forţă de rezistență faţă de toxine. Ei suportă cu ușurință 

- adiţionarea de alcool, în proporţie de 1 0/4, trăese mai mult 

în oarecari meâii artificiale. Sai 

14. Fecundarea artificială are o importanţă foarte mare, 

mai ales în acele ţeri unde creşterea calului constitue o ra- 

mură de activitate însemnată și productivă, căci prin ajuto- * 

rul ei se ridică proporţia natalității, se conservă mai mult 

timp animalul, se zămislesc mai multe iepe, cu un număr 

relativ mic de armăsari, ceeace constitue o,mare economie, 

mai ales când armăsarii sunt scumpi. 

Sterilitatea 

Din punctul de privire al reproducţiunii, sterilitatea joacă 

un rol foarte important. 
Se înţelege prin sterilitate inaptitudinea la procreaţiune.
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La mascul, este imposibilitatea de a fecundă, la femelă, im- 
„posibilitatea de a concepe. , , 

Sterilitatea poate fi congenitală, datorită unei rele confor- 
maţiuni a aparatului genital mascul sau femel și dobândită, 
în urma unei afecţiuni locale, trecătoare sau nu. Sterilitatea 
dobândită poate fi temporală, când starea patologică trece, 
şi absolută, când starea patologică nu se mai poate tămădui. 

“In afară de aceste: sterilităţi, mai este o sterilitate relativă, 
atunci când fecundaţiunea se face greu. - 

Studiul sterilităţii constitue unul din subiectele cele mai 
complexe pentru crescătorul de animale şi în acelaș. timp. 
unul din cele mai importante. Preţul cumpărării unor ar- 
măsari şi a unor iepe justifică importanța acestei chestiuni. 
In :Franţa, pagubele anuale rezultate din sterilitatea . iepelor 
se. ridică la aproximativ.64 milioane lei. 

Sterilitatea la mascul 

La mascul, sterilitatea este mult mai puţin frecventă ca la 
femelă. Cauzele principale ale sterilităţii la mascul sunt 
două: Turburări în secrețiunea spermului. Turburări în ex- 
creţiunea lui. . 

Spermatozoizii se nasc în. tubii seminiferi, canalele însă 
de conducere a lichidului spermatic nu. pot:să-şi îndepli- 
nească însărcinarea lor. Sterilitatea, în cazul acesta, nu poate 
aveă loc decât numai când ambele testicule sunt bolnave. 

La, mascul, sterilitatea mai poate fi pricinuită și din anume 
anomalii congenitale ale penisului. e 
„Orice obstacol în excreţiunea spermului determină steri- 

litatea. Aceste obstacole sunt pricinuite din boale ale epidi- 
mului, ale canalului deferent, a viziculelor seminale, a uretrei. 
„Ca să rezumăm, la mascul, sterilitatea poate fi pricinuită 

din următoarele cauze : 
Monorchidie — râncaci. 
Criplorhidie = testiculele nedescinse. 
Atrofie testiculară. 
Hidrocel = o tumoare moale caracterizatţă printr'un epan- 

| - șament lichid în teaca vaginală. 
Sarcocel == o tumoare. e 
Orhită == Inflamaţiunea glandei testiculare. 
Fibrom =.0 tumoare. 
Kist = umflături moi.
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Boalele epididimului, canalului deferent, viziculele semi- . 
nale, a uretrei. 

.Hipospadias. 
Epispadias. ! ” 

.“Atrofia, penisului. | 
-Fimoza. 
“Paralizia penisului. 

Sterilitatea la iapă 

Sterilitatea la iapă este mai frecventă ca, la armăsar. 
* Sunt autori cari susțin că sterilitatea este pricinuită mai 

în totdeauna de' femelă. Deşi aparatul genital al femelei este 
mult mai complicat ca aparatul genital al masculului, deci 
mult: mai expus la diferitele cauze maladive, cu toate acestea, 
chestiunea nu trebuie privită numai unilateral și prin -ur- 
mare nu putem susține că sterilitatea este pricinuită numai 
de femelă, Ca şi la mascul, sterilitatea la iapă este pricinuită 
din o mulţime de cauze. 

* Cauzele sterilităţii se pot împărţi în două: 
a) Sterilitate "pricinuită printr'o leziune materială ; - 
b J » » fără o n » 

Cea dintâi parte este cea mai importantă, căci ea cuprinde 
mai toate cazurile bine cunoscute astăzi. 

“Să ne ocupăm de cele: mai principale. Sterilitatea poate fi 
pricinuită de o turburare funcţională a ovarului, care nu 
poate să mai aibă puterea ovulațiunii, sau că ovulele for- 
mate în ovariu nu ajung la completa lor maturitate și atunci 
bine înţeles nu pot fi fecondate. Pentru ca sterilitatea să fie 
absolută, este nevoie ca amândouă ovarele să fie atinse de 
hoale, cari împiedică ovulațiunea, sau cari opresc maturi- 
tatea ovulelor. Din momentul ce un ovar este sănătos, con- 

cepţia se poate face. Sa 
-Orice obstacol care împiedică progresiunea ovulei, con- 

stitue o cauză a sterilităţii.. Printre aceste obstacole putem 
cită : cicatricele vaginale, atrezia gâtului uterului, rigidita- 
tea acestui gât, induraţia sau completa obliteraţie. 
In afară de aceste cauze de natură fizică, mai sunt și al- 

tele de natură chimică ca : secreţiunile anormale cari distrug 
spermatozoizii şi ovulele ; prin urmare, secrețiunile acide ale 
mucoasei vaginale -sau uterine nu sunt prielnice concep-.
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ţiunii, fecundarea nu se poate face pentrucă elementul. fe- 

cundant este distrus. . | Ia 

Sterilitatea mai poate fi pricinuită prin turburări în mi- 

graţiunea ovulei. Aceste turburări pot fi determinate de 0 

mulțime de cauze. O obstrucţiune a trompelor determină o 

imposibilitate în migrarea. ovulei ; o schimbare a raportului 

intre trompă și ovar determină sterilitatea. Peritonitele, tu- 

morile organelor pelvieng, tumorile ovariene, fibromele, 

etc., pot determină o schimbare în raporturile trompe- 
lor cu ovarele și consecutiv pot aduce o. sterilitate. O 

stare bolnavă a mucoasei uterului, poate determină steri- 
litatea “prin faptul că implantarea ovulei fecundate nu se mai 
face cum trebuie în mucoasa uterină. Metritele, catarul ute- 
rin, pot determină sterilitatea. - 

_.. Se poate deci conchide-că la femelă, cauzele sterilității sunt 

următoarele: 
_-“4, Desvoltarea imperfectă a ovarului, atrezie, degeneres- 
cenţă, tumori; N | 

2. Atrezia vaginală ; 
3. Rigiditatea, induraţia, obliteraţia completă a gâtului 

uterului ; e 
„4. Iperaciditatea vaginală ; 
5 n uterină ; 

6. Obstrucţia trompelor uterine; 
- "7. Schimbările de raporturi între trompe și ovar determi- 

nate prin tumori uterine şi perigenitale ; Si 
- “8. O stare morbidă a mucoasei uterului. | 
„Afară de aceste cauze ale sterilității legate de sex, mai 
nt și altele comune ambelor sexe. Climatul joacă un rol 

preponderant în chestiunea fecundității. In climatul cald, 
armăsarii par mai viguroși ca 'în climatul rece. cu toate 
acestea, fecunaația este mai diminuată. Armăsarii algerieni, 
sunt mai puţin fecunzi ca cei din Franţa: Schimbarea cli- 
matului aduce modificări în fecundaţie ; multe iepe aduse 
din alt climat sunt la inceput sterpe până se obișnuesc 
cu climatul. Fecundaţia diminuă dela Nord către Sud. Ar- 
măsarii orientali aduși în Europa se arată mai prolifici. 
Această prolificitate se poate pune pe socoteala alimenta- 
țiunii mai abundentă. Natura alimentaţiunii are, incontes- 
tabil, o influență directă asupra fecundaţiunii. Armăsarii su- 
puși regimului verde, dau, după unii autori, 70 0/g fecunda- 
țiuni, pe când cei supuşi regimului uscat și escitant, nu dau
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. decât 50 9]. O aliientaţiune copioasă predispune la: îngră- 
şare, ori îngrășarea nu poate fi. prielnică fecundaţiunii. De 
acest lucru trebuiesă țină socoteală cei cari se ocupă cu pră- 
sirea cailor. 

Rarefacţiunea aerului, diminuarea presiunii atmosferice; 
au o influență defavorabilă asupra fecundaţiunii. Orice cauză 
care determină o perturbare. a. mediului ambiant, diminuă 
fecundaţiunea, căci impresionează aparatul genital. femel, 
unul din cele mai delicate și mai impresionabile aparate. : 
 Sterilitatea, mai poate fi pricinuită din cauza senilităţii 

reproducătorilor, 
Alimentele escitante ca : ovăzul, măzărichea, etc., produc; 

o. diminuare a fecundității. . Animalele 'anemiate, surme- 
nate, nu sunt bune de prăsilă, căci nu pot lesne reproduce; 
Temperamentul nervos la armăsar, este cel mai prielnic fe- 
cundațiunii, pe când la iapă cel limfatico- -sangvin... . _: 

Frigiditatea este una din pricinile sterilităţii. Frigiditatea 
aparatului sexual poate proveni din o mulțime de cauze, 
poate fi congenitală, poate fi dobândită. Femelele atinse de 
frigiditate au organele sexuale mai reduse. | | 

Frelismul genital, care nu este altceva decât prima etapă 
către nimfomanie, poate fi una din pricinile sterilităţii. 
Această stare se. caracteriză printr” o nervositate exage- 
rată. lepele prea nervoase prind greu, sau din cauză că du pă 
împreunare asvârlă sperma afară, prin contracţiunile vagi- 
nului, sau din cauza unui spasm al gâtului uterului, trecerea. 
lichidului fecundant nu se poate face în acest organ. Acest 
eretism genital poate fi. pricinuit de o alimentație supra 
abundentă. 

Nimfomania sau pofta genesică,. continuă, este una din - 
cauzele principale ale sterilităţii. Nimfomania nu este decât 
o perversiune funcţională a unor centre nervoase, iar nu o 
adevărată escitațiune a organelor genitale externe. 

Cauzele nimfomaniei sunt diferite, de multe ori sunt le- 
ziuni patologice ale aparatului genital, etc. 

Obesitatea diminuă fecundarea, Organele genitale și mai 
ales ovarele sunt înecate și aproape atrofiate de țesut adipos. 
In mare parte. țesutul ovaric a suferit o degenerescenţă 
grăsoasă şi nu mai are ovule. 

Repauzul se poate cită printre cauzele sterilității, deci și 
armăsarii și iepele trebuiesc puși la o muncă moderată. 

Surmenajul sau excesul de muncă nu este prielnic fecun- 

34
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daţiunii. Surmenajul genezic, excesul de împreunare, poate 

fi o cauză de sterilitate. Acest exces de împreunare nu numai 

că poate aduce sterilitatea, dar mai poate pricinui şi o boală 

particulară numită spermatoree, adică scurgerea continuă 

de spermă. Spermatorea se observă mai cu seamă la armă- 

sarii cari se masturbează. Masturbarea determină sterilita- 

tea. Se pot întrebuinţă diferite aparate speciale : suspensorii, 
aparate de contenţiune, etc., la armăsarii cari se mastur- 
bează. a 

* Conformaţia, sexelor mai joacă un rol important în ches- 
tiunea sterilității. Iapa care va avea forme prea masive, 
schelet puternic, mușchii prea desvoltaţi, părul prea aspru, 
piele groasă, capul pieptului prea desvoltat, articulaţiuni şi 
picioare prea groase, nu poate fi bună pentru prăsilă. Ar- 
măsarul cu forme femenine, păr mai puţin pe corp, o piele 
subţire, o voce mai puțin puternică, un temperament mai 
limfatic, fără ardoare sexuală, nu este bun de prăsilă. 

Cum se poate cunoaște sterilitatea 
, 

„Im chestiunea cunoașterii sterilităţii două puncte sunt mai 
pricipale: | , | 

„* 4. Să vedem dacă sterilitatea este de origine maternală 
sau paternală; | o 

2. Să vedem care este cauza acestei sterilități. 
Diagnosticul sterilităţii la mascul. Nu se poate cunoaște 

sterilitatea la mascul decât făcând un examen miscroscopic 
al spermului și un examen clinic al organelor sexuale. Exa- 
menul clinic consistă în a vedeă dacă vreunul din organele 
cari constituesc aparatul genital este sau nu boluav. De 
aceste boale se ocupă patologia. Si 

Examenul microscopic al lichidului fecundant se poate 
face foarte uşor, o picătură de spermă se pune pe o'lamelă, 
care o examinăm la microscop. Dacă pe câmpul microsco- 
pului se văd mulţi spermatozoizi, cari se agită în toate par- 
țile, masculul are elementul fecundant în sperma lui ; dacă 
lipsesc, atunci el este sterp, consecutiv cauza sterilității este 
masculul. Forma și vigoarea acestor spermatozoizi nu este 
aceeaș, depinde de vârsta armăsarului. Spermatozoizii sunt 
în genere mari, svelţi, vioi, la armăsarii tineri și viguroși ;” 
voluminoși, energici la armăsarii adulți ; mici, cu capetele
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groase, coada mică, aproape imobili, lă armăsarii bătrâni - 
sau surmenaţi. | 

Mișcările spermatozoidului constitue un criteriu serios al 
“vitalităţii lor, - | 

Diagnosticul sterilităţii la femele. Ca să. putem rezolvă 
chestiunea'sterilității la femelă, trebuie să supunem organele 
sale genitale la un examen clinic şi să dozăm gradul de. 
aciditate sau alcalinitate al mucusului vagino-uterin. 

Examenul organelor genitale externe Şi interne se face 
sau prin pipăire sau prin vedere. Examinăm vulva, va= 

"gina, etc. 
Prin palpaţiune internă vaginală sau rectală ne putem da. 

socoteală de gâtul uterin, de uter, de coarnele uterine, de 
diferitele tumori, etc. . Mu 
“Examenul mucusului vaginal şi uterin este foarte impor-. 

tant. Se procedează in chipul următor: Cu un tampon: de 
vată se culege mucusul vaginal ca și mucusul dela nivelul 
gâtului uterin. | | 

Mucusul vaginal. poate să aibă variaţiuni în reacțiune. 
Aceste variaţiuni sunt : o iperaciditate, o aciditate normală, 
o ipoaciditate. Mucusul uterin poate fi iperalcalin, alcalini- 
tate normală, ipoalcalinitate, etc. Aptitudinea fecundantă 
ajunge la maximum său când mucusul vaginal prezintă. un 
grad de aciditate normală ; o iperalcalinitate, o ipoalcalini- 
tate și mai ales o reacțiune acidă provoacă sterilitatea. 

Tratamentul sterilităţii 

Din punctul de privire practic, tratamentul sterilităţii con- 
stitue partea cea mai importantă, căci dacă cauzele acestei 
sterilități ne interesează, tratamentul ei cu atât mai mult. 

Dacă la femelă, sterilitatea depinde de un viciu de con- 
“formaţie a organelor genitale, indicaţiunea cea. mai raţio- 
nală este de a recurge la fecundaţia artificială. 

Mijloacele prin cari putem. combate sterilitatea aparțin 
igienei, tarapeuticei şi chirurgiei. -. 

„ Igiena. organelor genitale, favorizează. fecundaţiunea, ea 
consistă în injecțiuni intravaginale cu soluţii antiseptice ; ' 
iar la mascul, în spălări ale.penisului şi furoului.. 

Când la iapă secrețiunea vaginală este iperacidă, atunci 
se fac spălături 'cu. soluțiuni alcaline. După GRABENSEE, se 
injectează cu 1/, oră înainte de împreunare o soluţiune de
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bicarbonat de soâă 50]. Aceste injecţiuni au dat foarte bune - 

rezultate. Se mai recomandă și spermază. Iată modul între- 

buinţări spermazii: In timp de-8 zile-cari preced "bătaia, 

se face în fiecare zi -o injecțiune în vagin, cu o soluțiune 

călduță de spermază, 2 pachete la un litru de apă. Inainte 

de a face injecţiunea, se spală vaginul cu 2 litri de apă or- 

_Ginară săpunată. In ziua bătăei, cu o jumătate de oră îna- 

intea acestei operaţiuni, se face o nouă injecțiune. 

Atrezia colului uterin, fiind o cauză de sterilitate, sau ima- 

ginat o mulțime de procedee spre a o combate. 

S'au recomandat spălături emoliente cu landanum sau cu 

"extract de beladonă, ungerea gâtului uterului cu o pomadă 

de beladonă, punerea sacilor cu substanţe emoliente pe şalele - 

animalului, venisecţia, dușuri uterine, dilatarea gâtului ute- 

rului prin mijlocul mânii sau a unor anume bureți, lami- 

naria, etc. ; sa mai recomandat şi isterotomia vaginală. - 

Când rigiditatea colului este pricinuită de tumori, iapa 

nu mai poate fi întrebuințată la prăsilă. 
Nimfomania şi eretismul, fiind cauze de sterilitate, se 

pot combate prin mai multe mijloace. Se fac injecţiuni cal- 
mante, duși reci, regim răcoritor şi debilitant, alimente 

apoase, regim verde, bromur de potasă la interior, veni- 
secţia înainte de impreunare, fecundaţia, artificială. Ablaţiu- 
nea clitorisului, operaţiune recomandată de prof. Capror, dă 
uneori rezultate bune în eretism, iai ales când acest eretism 

are sediul în zona clitorisului. 
Frigiditatea se tratează prin regim escitant, șederea iepei 

mai mult timp cu armăsarul, dilatarea gâtului uterului, etc. 
Medicamentele afrodisiace ca : fosforul, praful de cantaridă, 
provoacă mai mult o congestie a organelor genitale, fără să 

. producă evoluțiunea sau formarea germenului. Dilatarea 
gâtului mitrei este o bună măsură la iepele atinse de frigi- 

ditate. Electricitatea galvanică sau faradică, aplicată pe sis- 
temul nervosalzonei genitale, poate da uneori rezultate bune. . 

„Unii agenţi pot da: de asemenea rezultate bune, în caz de 
frigiditate sexuală sau de atonie ovarienă. Ovarina care nu 
este altceva decât un extract organic, se întrebuinţează cu 
bun succes. Când este o leziune ovarienă, atrofie, degeneres- 
cenţă, se poate întrebuinţă, în doză de două pachete pe zi. 
Prin faptul acţiunii sale elective asupra ovarelor, ovarina 
provoacă aparițiunea căldurilor la femelele atinse de frigidi- 
tate, și favorizează fecunaaţiunea.
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“ Tratamentul impotenţei, depinde de cauza care a provo= 
“ cat-o; dacă ea este datorită unui surmenaj genezic, se va 

diminuă numărul bătăilor; dacă este pricinuită printr'o stare 
de slăbiciune generală, se va întrebuință un regim tonifiant, 
medicamentele escitante, cari au o acţiune electivă asupra 
aparatului genital. Cauza cea mai frecventă a impotenţei 
este o paralizie a Vergii. La început, dușurile reci sunt foarte 
recomandate, mai târziu, electricitatea şi punerea armăsa- 

„ rului în condițiuni de a-i provocă o erecţiune. Regimul'ali- - 
mentar tonic este foarte bun. Preparatul numit orhitină nu 

"este rău. Spermatina, Johimbina, etc., pot fi întrebuințate. 
Prin acţiunea sa electivă, asupra aparatului sexual, sper- 

matina ridică potenţialul genezic şi prin faptul că lucrează 
indirect asupra vitalității spermatozoizilor, măreşte foarte 
mult posibilitatea feoundațiunii. 

Gestațiunea 

Prin gestațiune nu se ințelege altceva decât timpul care 
trece din momentul zămislirii ovulei . până când produsul 
concepţiunii format este dat afară. 

In gestaţiune ne vom ocupă cu studiul a 3 chestiuni: 
4. Semnele prin ajutorul cărora putem şti dată o iapă 

. este în gestaţiune ; 
2..Durata gestaţiunii ; 
3. Iogrijirile « ce trebuiesc date i iepei în tipul gestaiunii. 

1. Semnele geslaţiunii 

„La început, semnele prin cari am puteă cunoaște că o iapă. 
a prins nu sunt atât de importante, cu toate acestea, găsim * 
și la începutul gestațiunii câteva semne prin cari am puteă . 
spune că o iapă este gravidă. 

- Primul semn prin care se constată graviditatea este ince= 
tarea căldurilor. După ce o iapă a prins, are predispoziţiu- 

„nea de a se îngrășă. 
După 4 luni aproximativ dela fecundaţiune, se observă o 

uşoară desvoltare a pântecelui, care se mărește în toate sen- 
surile, dar mai ales in partea sa inferioară. Către a 5-a sau 

a 6-a lună, pântecele se desvoltă destul de bine. Nu trebuie 
să uităm că desvoltarea pântecelui nu în totdeauna ne in- 
dică o graviditate ; sunt diferite boli, cum de pildă idropiziele
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ovarielor, ascita, cari pot desvoltă pântecele ; de asemenea - 

un regim alimentar compus din alimente ordinare, poate 

determină această mărire. Pentru mai multă siguranță, se 

va măsură pântecele Qin când în când cu o panglică. Lao 

iapă în gestaţiune, glandele mamare, cunoscând relațiunea 

fiziologică ce există între ele și actul fătării, vor începe să 
se mărească. La primipare, cu o lună sau.două înaintea fă- 
tării, glandele mamare încep să se desvolte. . La cele cari au 
măi fătat, mamelele, cu câtva timp înainte de fătare, nu. 
mai dau lapte. | Se 

Sub influenţa gestaţiunii, în urma .cercetărilor făcute de 
„KIENER şi CHAPELLE, cantitatea sărurilor calcice diminuă în 
urină și diminuă cu atât mai mult cu cât gestațiunea ajunge 
către-perioada terminală. Această diminuare se consideră ca. 
unul din semnele cele mai bune ale gestațiunii. | 

In afară de aceste semne mai sunt altele și mai sigure, pri 
mijlocul cărora putem diagnostică o gestațiune. Aceste 
semne sunt: Si 

1. Mişcările. fătului. Către mijlocul lunei a 4-a a: gesta- 
“țiunii, fătul, prin.contracţia mușchilor săi, începe să execute 
oarecari mișcări. La a 7-a lună; mișcările sunt foarte apa- 
rente așa încât se pot observă. bine cu: ochiul. Pentru a le 
constată, procedăm în chipul următor : se pune o mână bine 
întinsă pe pântecele animalului, puţin înainte şi deasupra 
mamelei, se apasă, se va ţine mâna astfel câteva secunde; 
cealaltă mână se va pune pe regiunea lombară. Dacă în tim- 
pul acesta fătul se mișcă, mișcările se simt foarte bine. 
Aceste mișcări sunt mai dese și mai energice dimineaţa când 
iapa mănâncă și mai ales după ce a băut apă cam recișoară. 

- Exerciţiul, şi mai cu seamă la trap, determină :nişcările 
fătului. - 

Mișcările fătului constituesc un semn sigur al gravităţii. 
2. Palparea abdominală este iarăş un semn bun. Tehnica 

acestei palpări este următoarea : ne aşezăm în partea stângă 
a lepei, punem pumnul la partea inferioară .a deșertului, 
împingem de mai multe ori puternic. și brusc. Adeseori 
simțim un corp tare şi mișcător care este fătul, iar uneori, 
din cauza acestor sbuciumări, fătul începe să se miște. O 

3. Exploraţiunea vaginală .nu este așa de întrebuințată, la 
animalele domestice. - | 

4. Exploraiunea rectală. Prin exploraţiune rectală ne asi- 
'gurăm dacă uterul este plin: sau nu. Băgând mâna în rec- 

m
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tum, după ce sau golit intestinele de escremente, putem, 
dacă apăsăm puţin în jos, să dăm peste-un corp tare, fătul. 
Când gestațiunea nu este aşa de înaintată, găsirea acelui 
corp tare nu este așa de ușoară. Prin exploraţiune rectală se 
evită avortul. | 

5. Ascultaţiunea nu dă aceleași rezultate ca în medicina 
omului. Din cauza depărtării fătului de păretele abdominal, 
abundența lichidului amniotic, borborigmele cari se aud, 
nu ne putem aşa de bine servi de ascultațiune spre a diag- 

nostică graviditatea. | a 
Temperatura rectală mai poate fi un semn al gestaţiunii ; 

scoborârea temperaturii rectale ar fi socotită de unii ca un 
„indiciu al gravidităţii. | 

lepele in gestațiune sunt mai blânde, mai calme, mai fri- 
coase. Diagnosticul gestaţiunii se mai poate face prin pro- 
cedeul Ahderhalden. | E 

2. Durata gestaţiunii 

“Durata gestaţiunii variază dela individ la individ. Durata 
gestațiunii gemelare este în general mai scurtă, ta a gesta- 
ţiunii simplă, bine înţeles la unipare. i 

Durata ordinară a gestațiunii la iapă este de 11 și 1/e 
luni, poate însă să varieze între10—12 luni: Durata normală 
este de 340—3850 zile, sau 11 luni şi jumătate. Gestaţiunea 
are o durată mai mică la rassele precoci. 

| Când fătul este mascul, gestațiunea are o durată mai 
lungă. - 

3. Ingrijirile ce trebuiesc date iepei în timpul gestaţiunii 

„Starea de gestaţiune necesită măsuri igienice şi mai ales 
acele măsuri cari au de scop de a preveni diferitele boale 
cari ar putea aduce avortul, lepădarea. . 

" Licrul care trebuie să-l supraveghem „este ca sarcina să 
se continue în cele mai bune condițiuni. Se vor preveni con- 
stipațiunile, indigestiunile, colicele, etc., căci ele pot deter- 
mină avortul. -. SE IE 

Alimentaţia trebuie să fie obiectul de predilecție. In 
principiu, alimentaţia trebuie'să satisfacă următoarele desi- 
derate : să procure animalului cantitatea de principii tre- 
buitori bunei intreţineri a corpului, să-i mai procure canti-
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tatea necesară desvoltării produsului din pântecele său; și 

dacă această iapă gravidă alăptează, atunci trebuie să se mai 

„găsească în aliment şi principii necesari formării unei 

cantităţi.suficiente de lapte, care va constitui hrana noului 

născut. 
In hrana iepelor pline, substanţele: azotate trebuie să fie 

în cantitate mai mare ca în hrana iepelor sterpe. Aceste sub- 

'stanţe azotate sunt necesare formării ţesăturilor nouei fiinţe. 

Cu cât gestațiunea înaintează, cu atât alimentele trebuie să 

fie mai concentrate spre a nu umflă prea mult vișcerile di- 

gestive şi a nu apăsă uterul, stânjenind în modul acesta des- 

voltarea fătului. e | a 

Iapa în gestaţiune trebuie bine hrănită, să nu fie însă 

prea grasă, căci grăsimea poate să aducă fătări grele şi poate 

vătămă buna funcţionare u glandei mamare. | 

Două sau trei mâncări pe zi sunt suficiente iepelor grâ- 

vide. In timpul verei, iepele vor fi la păşune, se va evită pe 

cât este posibil orice stomot. Liniştea este una din condi- 

ţiunile ingrijirii ispelor pline. Pe păşunea unde pasc iepele 

gravide nu tor fi armăsari. Ingrijitorii trebuiesc să se poarte 

cât mai blând posibil. | AS 
„În timpul iernei, două mâncări sunt suficiente. 

.* Nu li se vor da alimentele stricate, fermentate, mucede, 

etc., căci ele provoacă avortul. i 
Mâncarea, trebuie dată întotdeauna la aceeaș oră. 
Dacă alimentele trebuiesc supraveghiate, nu mai încape în- 

doială că și apa cu care le adăpărm trebuie să. fie limpede, 

proaspătă şi să nu fie prea rece, mai ales iarna, căci in acest 

caz se va produce avortul. In cele mai multe grajduri siste- 
matice, pe la herghelie, etc., se adapă iepele în grajd. Apa 
este adusă prin anume canale în diferite jghiaburi. In acest 
caz, apa nefiind așa de rece, având temperatura grajdului, 
nu poate pricinui nici un rău. . n 

„Grajdul unde se adăpostesc iepele pline trebuie să fie spa- 
ţios, igienic, cu o temperatură potrivită, cu o pantă cât se 

poate de redusă, cu foarte mult așternut, mai ales iarna. În 
Ungaria, grajdurile iepelor nu sunt pardosite, au pământ, 
mai de loc pantă, au un strat gros de paie, iepele nu sunt 

„legate, se mișcă de colo până colo. Acestea le putem consi- 
deră ca tipul grajdurilor pentru iepele de prăsilă. . | 
- = timpul sarcinii, iepele trebuie să facă. mișcări, și dacă 

, si puse și la serviciu. In herghelii, însă iepele
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nu fac nici ur serviciu, vara mai toată ziua stau la pășune; 
“iarna se scot şi se plimbă zilnic câteva ceasuri. Această 
plimbare se face până în ziua fătării. Este ştiut că şi pentru 
femee ca și pentru femele, mișcarea înlesnește actul fătării, 
şi este iarăș ştiut că o stabulaţiune exagerată îngreunează 
actul fătării. | 

Când plimbăm iepele iarna să băgăm de seamă să nu 
alunece, să nu cadă, să nu le scoatem pe polei, să nu le plim- 
băm pe un loc alunecos, să nu le luăm la goană, mai ales 
către ultima perioadă a gestaţiunii. 

Când iepele pline se pun la muncă, fie că se înhamă sau 
se încalecă, o muncă moderată le este foarte prielnică. Ele 
pot face și serviciu la trap, şi chiar la galop. 

Mersul repede și prea mult nu leeste folositor ; de aseme- 
nea nu trebuiesc lovite în pântece cu_pinteni, căci se poate 
întâmplă să avorteze. 

- Dacă se pune iapa la ham, vom aveă băgarea de seamă 
să nu o punem la o muncă prea grea și să nu se opintească 
şi să nu se obosească prea mult. - 

Către perioada ultimă a gestaţiunii, munca trebuie micșo- 
rată. In ultimele zile, iepele se vor plimbă numai, nu se mai 
încalecă, nu se mai pun la ham. 

Dacă se iau aceste precauţiuni, gestaţiunea se continuă 
fără nici un accident. 

Fătarea 

Fătarea sau parturiţia se defineşte astfel: Actul normal, 
fiziologic, prin care produsul concepțiunii ajuns la termen 
este dat afară. - 

Fătarea se anunță cu câtva, timp înainte prin mai multe 
semne. La actul fătării avem de studiat: 

1. Semnele prin cari se anunţă fătarea ; 
„ Actul fătării propriu zis; 

3. Ingrijirile mumei după fătare; 
4. Ingrijirile noului născut. 

„1. Semnele prin cari se anunţă fălarea 

In apropiere de actul fătării, sunt unele semne premergă- | 

toare ale acestui act, de care trebuie să ținem socoteală. Ma- 
mela. începe să se mărească cu câteva săptămâni înainte de ..
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fătare. Ea devine din ce în ce mai mare și mai umflată. Cu 
câteva zile inainte de fătare se umple de colastră, și dacă o 
mulgem iese din ea un lichid lipicios de o coloare galbenă, 
bogat în. albumină-colastră. Acesta este unul din semnele 
cele mai importante. i | 

Pântecele iepei se lasă în jos, deșerturile se scobesc, vulva 
se mărește, se umflă şi se înfundă între ischioane, din ea se 
scurge o materie lipicioasă, un fel de mucositate. Sub pântece 
este o umflătură. Când aceste semne apar, iapa trebuie 
pusă într'un loc izolat, spaţios, cu mult așternut și trebuie 
supraveghiată de aproape astfel ca omul să-i dea ajutor la 
prima necesitate, căci nu toate fătările sunt ușoare, nu toate 
sunt normale. 

2. Actul fătării propriu zis 

Actul fătării propriu zis se arată prin. mai multe semne : 
primele dureri, munci sau contracţiuni uterine, se manifestă 
la exterior prin neliniște, lovirea pământului cu piciorul, : 
semne de agitaţiune, impacienţă ; întrun cuvânt simptome 
de colică. Iapa se culcă cu multă băgare de seamă, se scoală, 
privește pântecele, pare a-și dă seama. că acolo se petrec 
oarecari lucruri. Muncile rari la început, se 'îndesesc din ce 
în ce. Aceste contracțiuni uterine se însoțesc de scremete 
sau de sforțări expulsive. Animalul se campează pe mem- prele posterioare, ridică coada ca cum ar voi să urineze. După câtva timp, cam. o jumătate de oră cel mult, apare între buzele vulvei o pungă numită-a apelor. Această pungă nu este altceva decât sacul amniotie. SE După câteva eforturi, sacul amniotic se rupe, lichidul se scurge şi atunci apar membrele anterioare Și capul fătului, când prezentaţia este anterioară și când fătul are o bună po- zițiune, e | - 

Nu este prudent să rupem punga apelor, căci se va rupe „ea singură prin contracțiunile uterine. După câteva eforturi apare la orificiul vulvar, cea mai mare parte din cap și apoi unul sau două eforturi asvârle tot fătul. Greutatea cea mai mare în actul fătării este când pieptul fătului trece prin strâmtorile bazinului. Din momentul ce s'a învins această dificultate, totul merge bine. De regulă, iepele . fată picioare, fătul'al ă 1? cadere Sa n 
d , unecă pe coatele mamei lui, cade pe așternut ŞI în momentul căderii „cordonul, ombelical se rupe. . Astfel
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“se petrec lucrurile în stare normală, şi în acest caz 
fătarea ţine aproximativ 10-15 minute. Nu este bine ca 
omul să neliniștească, animalul în timpul fătării, sau să tragă 
de. picioarele mânzului, când ele au apărut. Aceste tracțiuni 
pot întârziă actul fătării și mai pot produce diferite rupturi 
ale organelor genitale. Când însă iapa, după mai multe munci, 
nu termină actul fătării și când a trecut aproximativ v ju- 
mătate de ceas dela începutul ei fără ca ea să fie terminată, - 
atunci omul trebuie să intervină şi să vadă care este cauza. 
Fătările grele se mai numesc și fătări distocice,. ele pot pro- 
veni din cauza vreunui obstacol care depinde sau de mamă 
sau de făt. Nu intră în cadrul acestei lucrări să cercetăm 
toate detaliile de obstetrică, totuş gândim că este important, - 
pentru crescătorul de animale, să-i dăm câteva noţiuni pri-. 
vitoare la fătările grele : 
„Ca să ne dăm socoteala de obstacolul fătării, facem explo- 

rațiunea vaginală. Mâna curată, cu unghiile tăiate, unsă cu 
un corp gras, o introducem în vagin pentru a ne: dă soco- 
tealv de obstacolul fătării. Dacă, găsim cele 2 membre ante= 
rioare, capul d. ex., prezentaţia este bună— anterioară. Dacă 
găsim membrele posterioare cu coatele lor, coada, prezen- 
taţia este posterioară. In asemenea, caz, obstacolul fătării nu 
este pricinuit de făt, căci amândouă prezentaţiile sunt bune, 
ci de mamă, prin insuficienţa contracţiunilor uterine. Con- 

“statând aceasta, luăm măsuri ca contracţiunile uterine să 
fie redeșteptate sau escitate. Preparaţiile de secară cornută. 
sau de sabină 15-20 grame la 1 litru de vin, 'sunt foarte 
bune, vom da calde aceste băuturi. Dacă in urma acestor 

„ medicamente, contracţiunile uterine sunt incă leneşe, putem 
trage uşor fătul de picioarele cari au ieşit. Tracţiunile să: fie 

“în acclaş timp cu contracţiunile uterine. Scopul este de a 
ajută prin tracţiuni contracţiunile uterului sau eforturile. fă- 
cute de iapă. 

Fătarea grea mai poate fi pricinuită și de diferitele pre- 
zentațiuni anormale cari le are fătul. Pentru o bună parte 
din aceste prezentaţiuni anormale trebuie chemat medicul 
veterinar spre a le corectă. Unele însă se pot remediă și de 
crescătorul de animale. Una din prezentaţiunile anormale, 
care nu este tocmai gravă este atunci când fătul se prezintă 
numai cu un membru anterior, celălalt este indoit. In acest 
caz, împingem fătul înăuntru, apucând membrul indoit și: ît 
„aducem în pozițiune normală.
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Acelaş lucru se face când gâtul fătului este indoit într'o 
parte sau alta. - Da 

Fătările grele mai pot fi pricinuite din cauza desvoltării 
„prea mari a fătului. In acest caz, tracţiunea forţată este bună. 

Ele mai pot proveni din prezenţa diferitelor tumori. ce s'ar 
găsi imprejurul strâmtorilor bazinului, sau mai pot proveni 
din cauza mortificării fătului. Cel mai înţelepţesc lucru care 
trebuie să-l facă crescătorul de cai este ca atunci când, după 
o jumătate de oră dela începutul muncilor, iapa nu terminat 
actul fătării, să cheme medicul veterinar spre a-i dă ajutorul 
trebuitor. | 

3. Ingrijirile mumei după fătare 

De regulă învelișurile fetale, casa cum se mai numește, la 
iapă este asvârlită afară puţin timp după actul fătării. După 
20-30 minute totul este gata. Această asvârlire repede de- 
pinde și de faptul că aderenţele placentei cu mucoasa uterină 

„sunt mult mai slabe ca la vacă. Nelepădarea casei este mult 
mai rară la iapă ca la vacă și mult mai gravă. La femele 
primipare și când fătarea s'a făcut mai de timpuriu, aderen- 
țele placentei cu mucoasă. uterină fiind mai solide, nu le . 
leapădă decât mai târziu. In tot cazul, aderenţele placentei 
cu mucoasă uterină nu poate rămânea mult timp, căci aceste _. 
învelișuri din cauza necirculării sângelui: se alterează, se 
putrefiază, pot determină o infecţiune, o septicemie mortală. 
Dacă aceste învelișuri după câteva ore dela fătare nu sunt 
date afară, se pot face ușoare tracţiuni pe cordonul ombeli- 
cal, care atârnă între buzele vulvei. Prin ajutorul aces- | 
tor tracţiuni, desgrădinăm aderenţele şi le dăm “mai re- 
pede afară. Tracţiunile trebuiesc făcute încet spre a nu se rupe cordonul ombelical. Se poate chiar suspendă de acest 
cordon ombelical o greutate de 500-600 grame, care prin tracțiune uniformă şi constantă poate deslipi învelișul fetal de mucoasa uterină. Cână contracţiunile uterine nu mai sunt așa de puternice, spre a Gâ afară învălişurile“fetale, vom în- trebuinţă o soluţie de secară cornută sau de sabină. 

Dacă aceste învelișuri rămân mai mult timp în uter și în- cep să se.putrefieze, atunci din vulvă se scurge un lichid cu un miros urât, dovadă că aceste învelișuri au început să se descompună. Când constatăm acest miros urât, trebuie să ne temem de o infecţiune septică şi să chemăm cât mai în
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„ grabă medicul veterinar. Până la venirea medicului veteri- 
nar, să facem spălături în organele genitale cu o foarte mare 
cantitate de apă călduţă în care am pus acid fenic 1 9/9. 

- Un irigator de 4—5 litri ne este indispensabil. " 
Vom face regulat spălături de două ori pe zi, până când - 

învelișurile încep să iasă afară în mici bucățele şi până când 
dispare mirosul și scurgerea materiei prin vulvă. 

Când totul s'a petrecut în stare normală, fătarea nu obo- 
sește prea mult animalul. 

După fătare și mai ales când fătarea a fost grea, iapa are 
nevoie de mai multe îngrijiri. Ingrijirile sunt cu atât mai ne- 
cesare cu cât iapa este mai de rassă, mai delicată, mai im- 
presionabilă și când fătarea a avut loc iarna. Cea dintâi 
măsură care trebuie luată este să acoperim iapa cu o pătură, 
să o ferim de răceală, curenți de aer. Să o ţinem într?o boxă . 
câteva zile. Să-i dăm băuturi calde, să fie liniștită, să-i . 
schimbăm aşteriutul, să-i dăm hrană bună. După câteva . 
zile, 7—8 dela fătare, se va scoate afară cu mânzul său, dacă 
iapa face parte din herghelie, sau se va pune la serviciu. 
Tot cam în.timpul acela se va încercă din nou la armăsar. 

In timpul gestaţiunii, iepele sunt supuse mai multor 
„ boale, ele făcând parte din cadrul patologiei, nu ne vom 
ocupă, o 

4. Ingrijirile noului născut 

In timpul fătării, cordonul ombelical se rupe. Dacă nu s'a 
rupt și spre a evită orice emoragie, se recomandă să se lege 
cu o aţă solidă, la o distanță de 1—2 cm depărtare de ca- : 
vitatea abdominală. Noul născut, ieşit dintr'un mediu cald 
şi umed în alt mediu diferit, are de sigur nevoie de mai 

„multe îngrijiri. Primul lucru de care trebuie să ne. inter6- 
săm este să vedem dacă respiră sau nu, căci din momentul 
ce nu mai este în comunicaţie cu mama lui prin cordon, el 
trebuie să înceapă a respiră. Dacă mânzul nu respiră este 
bine să încercăm toate mijloacele respiraţiunii artificiale. Îi 
vom suflă aer în plămâni, vom face mişcări ritmice cu 
membrele anterioare, vom face tracţiuni de asemenea rit- 
mice ale limbei, până când deșteptăm centrul respirator și 
până când animalul începe să respire.. 5 
Mânzul când se naşte este ud. De regulă, mama lui im- 

pinsă de instinctul matern îl linge spre a-l uscă, lingându-l
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activează și circulaţiunea pielei.. Această lingere joacă rolul 
unui masaj necesar. Dacă iapa, din diferite considerante, nu 
linge mânzul,, atunci omul trebuie să o. forţeze, presărând 
pe corpul noului născut tărâţe sau făina, substanțe de cari 
iapa este lacomă. Mâncând aceste alimente, linge în. acelaș 
timp și mânzul.: Dacă iapa nu îndeplinește această sarcină, 
omul trebuie cu o cârpă de lână să frece corpul mânzului 
până se usucă şi până începe să se scoale. După câtva, timp 

„dela naștere, mânzul încearcă să se scoale şi, deși încă nu 
atât de sigur pe picioarele sale, instinctiv se duce la mamelă 
spre a suge primul lapte-colastră. Omul trebuie. să-l ajute 
şi să-i indrepteze capul spre mamelă. In -acelaș “timp, omul 
trebuie să supravegheze iapa. Sunt iepe cari din cauza ner- 
vozităţii nu suferă să fie supte, se gâdilă, asvârlă cu picioa- 
rele, pot omori mânzul. Prin blândeţe, omul trebuie să le 
calmeze. După câteva sugeri, iepele se obișnuesc. Este nece- 
sar.ca mânzul.să beă primul lapte-colastra, pentrucă el are 
o acțiune laxativă care contribue la, depărtarea din intestine 
a produsului escremenţial numit meconiu, produs grămădit 
in organele digestive ale fătului în timpul şederii sale în 
uter. Dacă eventual iapa a murit în timpul fătării, mânzul 
se poate hrăni la o doică, sau artificial cu biberonul. 

Unui asemenea mânz i se dă o lingură de ulei de ricin 
sau de glicerină pentru ca să-și curețe intestinul său de 
toate murdăriile. Dacă nu luăm asemenea precauţiuni, mânjii 
pot muri de constipaţie; Câteva zile după fătare, cordonul 
ombelical se. va spălă zilnic cu o soluţiune de acid boric sau 
alt antiseptic spre a preveni infecțiunile pe cale ombelicală. 

| „Avortul. — Lepădarea. 

Sezice că este avort ori de câteori se naște un mânz neviabil. 
„O femelă care a avortat este îndrumată și ulterior către 
avort. Dintre toate femelele, iapa este cea mai expusă la le-. pădare, de aceea trebuie bine îngrijită în timpul sarcinii. 

Avortul poate fi sporadice și epizootic sau contagios. 
Nu ne vom ocupă, în această lucrare, în toate detaliile despre avort, totuș este bine să cunoaştem cauzele . princi- pale spre a le putea evită. Din cunoașterea cauzelor poate decurge tratamentul. . 
Nici nu mai încape îndoială, că avortul poate fi pricinuit din partea procreatorilor sau din partea fiinţei procreate. Re-:
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lele condițiuni igienice în timpul sarcinii, hrana proastă, pot 
fi cauze de avort. Boalele grave în timpul sarcinii determină | 
avortul. Metritele, induraţiunile colului, tumorile. fibroase 
pot determină avortul. Loviturile, unele medicamente, pur- * 
gativele drastice, sabina, ruta, secara cornută, emisiunile 
sangvine, alimentele cari pot provocă. iritațiunea intestine 
lor, iarba îngheţată, sfecla îngheţată, apa prea rece, sunt în 
stare să producă avortul. 

Avortul epizootic sau contagios, care. este cel mai grav 
are ca agent provocator diferitele microorganisme. 

In rezumat, cauzele avortului sunt foarte multe, de ase- 
menea sunt anume predispozițiuni din partea animalului. 
Unele iepe avortează foarte repede. Iepele pletorice sunt .ex- 
puse la avort ca şi cele limfatice. Iepele prea grase, avor- 
tează mai lesne. Se poate susţine, că sunt cauze cari depind 
de mamă, precum sunt cauze cari depind de făt. 
„După ce am apreciat şi cunoscut cauza, trebuie să luăm 
măsuri spre a împiedică avortul. Măsurile igienice, hrana, 
întreţinerea, apa, etc., trebuiesc observate cu. cea mai mare 
stricteţă în timpul sarcinii. Vom evită pe cât posibil căderile, 
vom ihe iepile, mai ales iarna, în cele mai curate grajduri, 
Iepelor prea pletorice le vom da un regim mai apos. lepele 
cu temperament limfatic, cu o stare atonică a uterului, le 
vom hrăni foarte copios, le vom plimbă. Boalele ce var sur- 
veni în timpul sarcinii le vom trată, vom avea. grijă. ca 
animalul să facă exerciţiu în timpul. sarcinii. 'Turburările 
aparatului. digestiv, constipaţiunile, diareele, trebuiesc serios 
tratate. 

Când într'o herghelie se constată avortul epizootic, tre- 
buiesc luate măsurile cele mai serioase de izolare şi asepsie - 
spre a combate orice infecţiune microbienă. Avortul epi- 
zootic aduce după el o sumedenie de pagube, nu numai 
prin faptul că se pierde o bună parte dintr'o producţie a- 
nuală, dar și prin faptul că iepele cari au avortat sunt pre- 
dispuse ca și la sarcinele viitoare să mai avorteze, Se citează 
cazuri de herghelii distruse prin acest avort epizootic. 

Alăptarea - 

Alăptarea constitue prima etapă. a vieţii noului născut, 
Glanda mamară din momentul fătării-intră în funcţionare
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spre a dă noului produs alimentul cel “mai prielnic. desvol-" 
tării organismului său, laptele. E Se 

Acest aliment prin compoziţia lui, prin asociarea princi- 
-_piilor hrănitorii, prin digestibilitatea lui, nu se poate înlocui 

cu nici o altă substanţă alimentară. a 
Sunt iepe cari în primele 10—15 zile dela naştere dau 

o mare cantitate de lapte. Laptele produs nu se poate în to- 
talitate suge de mânz, mamela în acest caz se umflă, devine 
dureroasă, iapa merge greu, când mamela este prea plină 
de lapte, sfincterul dela sfârc nu mai poate închide așa de 
bine orificiul, laptele curge din uger mai ales în timpul mer- 
sului. In acest caz, vom luă măsuri spre a impiedică o im- 
flamaţie a mamelei. Mijlocul cel mai practic, când iapa are 
prea mult lapte, este să-i micşorăm porția de mâncare şi să 

-o mulgem odată sau de două ori pe zi până când mânzul 
poate suge tot laptele produs de mamelă. 

Sunt iepe, mai ales primiparele, cari la început nu dau o 
cantitate suficientă de lapte, mânzul nu se poaţe bine hrăni. - 
In asemenea, caz, vom dă iepei grăunţe escitante și aromatice, 
amestecate cu ovăz, cum sunt grăunţele de anason, chimion, 
etc. Toate aceste seminţe escitante lucrează în mod indirect 
asupra producţiunii laptelui. Ele determină o poftă de mân- 

„care mai mare şi prin urmare pune la dispoziția aparatului 
mamar o mai mare cantitate de principii hrănitori. 

Alăptarea mânzului este aproape numai naturală, nu se 
hrăneşte cu biberonul decât numai când mama lui sau a murit, 
sau este bolnavă şi nu dă lapte..In aceste cazuri, mânzul se 
poate hrăni artificial cu lapte de vacă în caroam pus puţin 
zahăr. Când iepele sunt în herghelii, mânjii stau cu ma- 

- mele lor neseparaţi până la epoca înţărcării. Când iepele nu 
sunt în herghelii, se pot pune, după câtva timp, la muncă. 
In acest din urmă caz, sugerile se regulează. Oricare: ar fi 
destinațiunea iepei, în primele 2—3 săptămâni ea va şedea 
toată ziua, toată noaptea cu mânzul său. Mânzul va suge 
decâte ori are nevoe, mama lui, Știindu-l lângă dânsa, va 
mâncă liniștită, va asimula bine, va produce mult lapte. 

Dacă fătarea a avut loc primăvara, cum este de regulă, 
atunci. după 7—8 zile mânzul se duce cu mama lui la pă- 
une. Jarba este un foarte bun aliment. „pentru producerea 
fica Ă a | msă impul nu este prielnic și mai ales când 
decat cand cate arna, atunci nu se va trimite la pășune 

te posibil și nu se va scoate afară din grajd de-
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cât când: timpul ste frumos. Pentru ca iapa să poată pro- 
; + duceo cantitate suficientă de lapte, trebuie să fie bine hrănită. 

1 se va adăugă în hrană 600—800 gr. zilnic preparate de 
fosfor. _- | | 
„Cu cât laptele iepei este mai bogat în substanţe albumi- 

noide, cu atât creșterea mânzului este mai repede. Acelaș lu- 
cru și pentru compușii de calce și fosfor din lapte. Fizio- 
logia ne “arată detaliat rolul substanțelor albuminoide 
în organism, nevoia lor mai ales la animalele tinere, 
de asemenea și rolul calcei: şi acidului fosforic în desvolta- 

rea indivizilor. | Si 
Laptele, în primele zile după naștere, fiind mult mai bogat 

în substanţe solide, creşterea mânzului se va face mai repede. 
Toată lumea știe că mânzul crește cu atât mai iute cu cât 
este mai tânăr. Sunt autori cari susţin că laptele iepelor din 
țerile calde este mai bogat în zahăr și mai sărac în grăsime ; 
creșterea mânjilor în aceste ţeri este mai activă, ei sunt mai 
“precoci. Afirmațiunea pare până la oarecare punct exactă, 
dacă ținem socoteală că și oamenii ţerilor calde sunt mai 
precoci în desvoltarea lor ca oamenii ţerilor friguroase. 
Animalul tânăr are nevoe de mai multă albumină ca ani- 

malul adult pentru a-şi formă ţesăturile şi a contribui la 
„creşterea şi desvoltarea corpului său. 

După 3—4 săptămâni dela nașterea mânzului, iapa poate 
fi pusă la muncă uşoară. Această muncă ușoară nu-i poate 

fi decât folositoare sănătăţii. In acest caz, mânzul, cât mama 
lui munceşte, va fi lăsat in grajd, regulându-i-se sugerile. 
Regularitatea acestor sugeri joacă un foarte important rol 
în chestiunea creșterii mânzului. De ex.: Dimineaţa, iapa șeade 
cu mâuzul său până la ora 8, se duce pe urmă la muncă 
până la 11—4129, se întoarce la grajd, şeade cu mânzul său 

până la 2 p: m., se duce la muncă până la 5—6 p. m., pe 
urmă se întoarce, şeade cu mânzul său până dimineaţa ora 8. 
Sunt cazuri când mânjii însoțesc mamele lor la muncă. 
Aceasta nu este tocmai bun, căci mânzul se ostenește prea 
mult şi în afară de aceasta mai poate fi expus la diferite acci- 
dente. Mânzul nu trebue să sugă imediat ce mama lui vine 
dela muncă, căci laptele nu poate fi aşa de bun. Când iapa 
vine dela muncă să i se deă o hrană bună, compusă din fân, 
tărâţe, grăunţe și dacă se poate şi iarbă, căci iarba ca ali- 
ment bogat în apă este foarte prielnică secrețiunii laptelui. 

Dacă alăptarea se conduce. după normele spuse mai sus, 
| 35
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dacă iapa are un regim alimentar bun, glanda sa mamară | 
va produce toată cantitatea de lapte trebuitoare desvoltării 
şi creşterii mânzului. 

Iepele mume, hrănite parcimonios, cum se întâmplă la 
unele herghelii, cu alimente ordinare, nu pot dă lapte mult, 
mânzul nu se poate  desvoltă cum se cuvine, rămâne mic, 
pipernicit. Alimentaţiunea copioasă, în timpul lactaţiunii, are 
cea mai mare influență asupra desvoltării produsului. În 
scopul de a grăbi desvoltarea mânzului, chiar din prima pe- 
-rioadă a alăptării, se mai dă și'ălte alimente. 
“După o lună sau 6 săptămâni, mânzul începe să mănânce - 

puţin ovăz uruit; i se dă de regulă pezio mână de ovăz. 
Plecând dela a 3-a lună, cantitatea de ovăz se măreşte. 

Mânzul trebuie lăsat singur să-și mănânce tot ovăzul. - 
In, hergheliile ungurești se dă mânzului, în timpul alăp- 

tării, 4 kgr. de ovăz. e | 
In timpul alăptării, mânjii pot fi atinși de diferite boale, 

unele din ele sunt mortale. Printre cele mai principale boale 
putem cit: - 

a) Artrita, caracterizată prin inflamaţiuni ale mai tuturor 
încheieturilor. Sunt herghelii unde această boală a pricinuit 
pagube colosale. Mortalitatea se ridică la 70—80%/. 

S'a crezut înainte că pricina acestei boale ar fi schimba- 
rea regimului iepelor în ultima perioadă a lactațiunii, reaua 
calitate a laptelui, răceala, etc. Astăzi se ştie pozitiv. că nu 
este altceva decât o infecțiune care se face pe cale ombeli- 
cală. Din acest moment tratamentul artritei, dar mai ales | 
prevenirea acestei. boale, este simplă : a se desinfectă cordo- 
nul ombelical cu o soluţiune slabă antiseptică până când el 

„Se va vindecă, a se ţine cât este posibil mai curat așternutul 
pe care se culcă mânjii. | 

b) Diareea, se observă uneori la mânji. Ea este o boală 
mortală, care se ivește de regulă primăvara şi toamna, cau- 
zele ei sunt multiple: variaţitinile :de temperatură, o su- 
pra-abundenţă a laptelui, păşunele umezi, etc. După LIGNIE- 
RES, injecțiunile cu apă sărată sunt foarte bune. | 

Lavemente cu apă amidonată în care “a pus o lingură de 
laudanum de asemenea sunt bune. 

După Wenrwvy se recomandă: 
"Rădăcină de revent . . .,..,. 4 gr. 
Carbonat de magnesie ;. . . ... 4» 
Opium . . „30 cgr.
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După THoMASSEN se recomandă: Da 
Acid fenic. . te... lege 
Ulei de mentă . ... eee. 9 

Alcool de mentă ... . . . . . 30» 
“Apăde calce... .:., . . . . .800» 

sau 
Salol. . . cc . . Ser. ja... 
Oxid de bismut .. . . . .15 e 2 inzat În 

Carbonat de calce . : po . 30 » pachete, 
Sau: 

Acid fenic. .. . . . . . . . . „lgr. 
a tanic. cc... cc A 

Ceai de camonilă .:. . . . . . : „litru. 
Se dă de 3 ori pezi. 
Se mai poate întrebuinţă și : NE 

Subnitrat de bismut . . . . . . .1lgr. 
Magnezie calcinată .. . . . . . .4»- 

„- - *  Ogranulă de hiosciam. . .. .., 
Se dă cu miere sau: mucilag de sămânță de in. 
Se mai recomandă : e 

| Salol . . . co... . „Der. 
c) Constipaţia se poate combate prin uşoare purgative. 

Lavemente calde cu glicerină, sau se dă 2 linguri de ulei de 
ricin amestecat cu o cantitate egală de untdelemn. 

In timpul alăptării, mânjii se obișnuesc să fie blânzi, să 
nu se sperie când cineva îi mângâe, să se lase când îi ridicăm 
piciorul. Mânjii crescuţi în libertate laolaltă cu mamele lor, 
toată ziua mângâiaţi de oameni, sunt cei mai blânzi. 

» 

Inţărcarea. 

- Prin ințăreare nu facem altceva decât înlocuim alimentul. 
lapte prin alt aliment, sau alte alimente mai concentrate și - 
cari pot satisface mai bine nevoile animalului. a 

Principiul înţărcării la toate animalele este ca tranzițiunea 
“să nu fie bruscă, dela un anume regim la altul deosebit. 

„Dacă tranziţia este bruscă, animalul va suferi în creşterea . 

"- Tai, atât timp. cât organismul nu 'este obişnuit. Dacă din 
contră se iau măsuri ca această tranziţie să nu fie bruscă, 

curba creșterii animalului nu suferă nici o variaţiune. In- 

_ țărcarea, prin: urmare, nu. constitue o operațiune bruscă, 

„plină de pericole, cum o cred unii crescători de cai neexpe-
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rimentaţi. Ea este un lucru foarte firesc şi dacă ştim să o . 
pregătim n'uvem să ne temem de nici un neajuns. - 

Inţărcarea mânjilor trebuie privită din două puncte de . 
vedere : - De | 

a) Când iepele fac parte din herghelie şi sunt cu mâniii 
- lor la pășune; o 

b) Când iepele nu fac parte din herghelie şi se pun la 
muncă. | - | | 

In primul caz, după câtva timp dela fătâre, mânzul începe 
să, ciupească puţină iarbă, şi dacă avem grijă să-i dăm și câte . 

„0 mână de grăunţe, el se va pregăti către înţărcat,: căci pe 
„măsură ce în mamela mamei sale nu mai găseşte cantitatea 
de lapte trebuitoare, el o va suplini prin iarbă şi ovăz. 

Tranziţiunea, în acest caz, dela alimentul lapte la alimen- 
tul iarbă, ovăz, etc., este gradată, şi în momentul definitivei 
înțărcări, mânzul nu va mai suferi. | 

Când iepele nu fac parte din herghelie, se duc la muncă, 
atunci se procedează în chipul următor: cu 4—5 săptămâni 
înainte de înțărcare se măreşte canfitatea de alimente hră- 
nitoare și se micşorează progresiv cantitatea de lapte. In 

„ prima săptămână, mânzul nu se mai lasă cu mama 
lui decât: numai după amiază și noaptea. Mânzului i se dă 
fân bun, ovăz, tărâțe amestecate cu apă, bobuşor uruit 
amestecat cu apă în proporţie de 400—500 gr. In a doua 
săptămână, mânzul nu mai suge decât de 3 ori pezi,ise 
mărește raţia de ovăz până la un kgr. | 

În a treia săptămână, mânzul suge de două ori, dimineaţa 
şi seara. În timpul zilei, i se dă de două ori mâncare un kgr. 
de fân și un kgr. de ovăz. | a 

In a patra săptămână, mânzul suge numai odată pe zi, 
1 se dă două kgr. fân și un kgr.ovăz. Plecând dela a 5-a săp- 
tămână, mânzul nu se mai dă la mama lui, este definitiv în- 
țărcat. Din momentul înțărcării. se pune la un regim ali- 
mentar cât se poate mai hrănitor. o La ce vârstă se pot înțărcă mânjii ? După majoritatea au- torilor.și după practica urmată în toate. hergheliile, mânjii * „se înțarcă de regulă la vârsta“de 6 luni. In momentul înţăr- cării, la unele herghelii, mânjii sunt matriculaţi spre a li se - şti originea şi tot atunci se face prima selecțiune, care propriu 

„ZIS nare 0 așa de mare importanţă, căci nu putem şti precis 
„ce va deveni un mânz, care la vârsta de 6 luni ni se pare că n are tocmai o bună conformaţiune. |
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Cu. operațiunea 1njărcării, prima fază a tinereţei este 
trecută, | 

Creșterea și îngrijirea mânjilor dela înţărcare până la, un an 

Ca să fim mai metodici în expunerea acestor chestiuni 
foarte importante, din punctul de privire practic, vom luă ca 
pildă creșterea mânjilor în hergheliile ungurești, unde 
această creştere este foarte bine indrumati. 

Dela 6 luni, până la una, mânjii și mânzele stau la 
olaltă, într'un mare grajd unde, nu sunt legaţi decât în mo- 
mentul când mănâncă ovăzul. Fiind în libertate, aleargă în 
grajd de colo până colo. 

In timpul verii, cea mai mare parte din zi și o bună parte 
din noapte o petrec mânjii la pășune. 

„In timpul iernei, o bună parte din zi stau afară. 
- Condiţiunea esențială creșterii acestor animale tinere este 
exerciţiul în plin aer. Prin gimnastică locomotorie se forti- 
fică aparatul muscular, se desvoltă animalul, se fortifică 
aparatul respirator, circulator, se fortifică intreg organis- 
mul. Dacă animalul tânăr se obişnueşte cu toate intempe- 
riile, el va deveni cu siguranță un animal rezistent. Mânzul 

„ca şi copilul are nevoie de fugă, de goană. El trebuie să 
sburde toată ziua. Sburdarea lui denotă vioiciune, sănătate. 

Mânzul crescut numai în grajd, ferit de orice intemperie, 
nu va deveni un cal bun, pilos, nu va fi rezistent și la cea 
mai mică cauză de boală se va îmbolnăvi. 

Exerciţiul în plin aer, este prima condițiune a creşterii 
cailor. | 

Dacă exerciţiul este un ce indispensabil în creșterea cailor, 
alimentaţiunea lor: joacă un foarte mare rol. Nu trebuie să 
pierdem din vedere că aceste animale sunt tinere, că orga- 
nismul lor este în creștere şi că va crește cu atât mai mult 
şi mai repede cu cât animalul este mai bine hrănit și cu cât 
hrana este mai bogată în substanţe. albuminoide. Dacă în 
unele Herghelii, mânjii sunt mai piperniciţi și nu ajung la 

desvoltarea trebuitoare, pricina este că nu se știe hrăni cum 
se cuvine aceste animale tinere. 

In Ungaria, hrana mânjilor dela înţărcare până la un an 

este astfel alcătuită : | : 

"Ovăz sc. . .. . . 3 kg. 

Fân. cc... ka 
Pale ... . . . .2»
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Inţărcarea, făcându-se de regulă cam in Septemvrie sau 
Octomvrie, se înţelege că această hrană coincide cu sezonul 
de iarnă. Dacă mânzul s'a înţărcat mai în vară, el va puteă 
pentru câtva timp, profită de pășune. În asemenea. caz, păs- 
cutul pe câmpii mocirloase nu este bun căci îl predispune 
lao mulţime de afecţiuni. Baza alimentaţiunii o va formă 
substanţele alimentare bogate în principii hrănitori. Fânul 
livezilor naturale, din cauza florii lui complexe, constitue un 
foarte bun aliment. Fânul livezilor artificiale, trifoi, lucernă, 
etc., dacă își păstrează foile și florile nu poate fi considerat 
ca un rău aliment şi nu putem vedeă cum acest fân ar putea 
determină, după cum s'a susținut, oftalmia periodică. 

" Paiele nu pot constitui un bun aliment pentru animalele 
tinere, din cauza coeficientului lor de degestibilitate mic. 
Alimentele concentrate, orzul, ovăzul, porumbul, măzări- 
chea, uruite mai ales, constituesc alimente de prima valoare 
pentru creşterea animalelor tinere. 

Raţia alimentară va fi alcătuită în aşa mod în cât va aveă 
o relaţiune nutritivă de 1/3, unul, reprezentând substanţele 
azotate, iar trei, cele neazotate. 

Cu cât animalul tânăr consumă mai mult cu atât se va 
desvoltă în talie, şi cu atât va deveni un animal de: mai 
„mare valoare. Mânjii cărora nu li: se dau decât paie şi fân, 
fără grăunţe, sunt în totdeauna mai inferiori acelora hrăniţi 
cu grăunţe, oricare ar fi calitatea părinţilor lor. De aceste 
noţiuni trebuie să se convingă crescătorul de cai în Țara 
Românească.  - a o 

“: La calul destinat ipodromului, raţia alimentară : în mo- 
mentul înțărcării se compune din: 

Fân. sc... sc. . + 2kgr. 500. 
Măzăriche . . . . . 41 » 
Ovaz e dn 30. 
Paie tocate . .'. ..... . .3—5 kgr.: 

Cantitatea de măzăriche poate să atingă 2 kgr. Se mai 
adaugă rației Și O mică cantitate de morcovi. Cu o asemenea 
alimentaţie, mânzul de pur sânge englez găseşte tot ceeace îi 
trebuie pentru desvoltarea scheletului său Și nu este de mi- 
rare ca la un an să aibă o talie așa de mare. -Din cauza 
acestei'alimentaţiuni supraabundente, mulţi din caii: de pur 
sânge englez sunt precoci, şi își termină evoluţiubea lor în- - tr un timp mai scurt, ajung la vârsta adultă la 4 ani, uneori Şi
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mai curând, cutoatecă speța calului nu constitue o speță 
maleabilă. 

Mâncarea în timpul tinereţii trebuie distribuită larga manu, 
dacă voim să avem animalele bune, viguroase, rezistente. 
Animalul să găsească la dispoziția lui atâta substanţă ali- 
mentară cât poate introduce în corp. | 

Cu cât alimentaţiunea este mai regulat și mai des distri- 
buită, cu atât este mai bine. La început, după înțărcare, 
'hranu se poate distribui în 4,tainuri, mai târziu, tainurile 
pot fi numai de 3. | | a 

Nici nu mai încape îndoială că în timpul acestui prim an, 
animalul trebuie obișnuit cu căpăstrul, obișnuit să fie legat, 
obișnuit cu omul. 'Țesălatul, igiena pielei, igiena unghiilor, 
curățitul lor, când au crescut prea mult, sunt condițiuni in- 
dispensabile unei bune întrețineri a sănătăţii. 

__ In rezumat în primul an, bazele creşterii sunt: 
__ Hrana cât mai copioasă. 

Gimnastică funcţională a aparatului locomotor. 

„Ingrijirea și creșterea mânjilor dela un an până la doi ani 

Principiul creșterii mânjilor dela 1—2 ani este acelaș ca 
și dela înţărcare până la un an, adică hrană şi mişcare. 

Punctele esenţiale ale creșterii în herghelii pentru aceste 
animale sunt: ” | | 

'La vârsta de un an, se face o a doua selecțiune careare de 
scop să depărteze din herghelie animalele cari au mari cu- 
sururi de conformaţie şi cari nu vor deveni apte pentru 
prăsilă sau muncă, ajunse la vârsta adultă. 

Dela un an în colo, mânzele și mânjii se vor separă. 
Motivul separării este să-prevenim desvoltarea timpurie a 

instinctului sexual, instinct sexual care ar putea să pricinu- 
iască o oprire în desvoltarea normală a animalului tânăr. 
Inceputul anului al II-lea, concide de regulă cu primăvara. 

Animalele din herghelii sunt. scoase la pășune. In acest caz 
lucrul-de căpetenie este ca păşunea să aibă o. floră abun- 
dentă, variată și hrănitoare. Flora să fie compusă aproape 
numai din graminee și leguminoase. Animalele pe pășune să 
nu fie prea numeroase în raport cu productivitatea pășunii. 
Am spus la un alt capitol, că un hectar de pășune este sufi- 
cient pentru o iapă cu mânz. Pe această. pășune, mânjii și 
mânzele pot alergă, se jucă, pot să-și desvolte și mai mult
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mușchii, oasele, plămânii, tot organismul. Animalul dus la ; 

păşune va mai primi în grajd și un supliment: de raţie.: - 

În Ungaria, mânjilor și mânzelor de un an, pe lângă pă- 

“ şune li se mai dau: Da E 

Ovăz .. .. . . „2 kgr. 
Fân. so... d» 

Paie .......9 n 
Paiele sunt destinate mai mult pentru așternut. | 
Dacă păşunea este bogată, dacă numărul animalelor nu 

este prea mare, dacă le mai dăm şi suplimentul de hrană, 
mânjii se pot bine desvoltă. Cine a văzut 'mânjii de !Je 

“ani la herghelia dela Mezâhegyes, a putut să-și deă socoteală 
ce însemnează o păşune bună și o hrană în grajd substan- 

_ţială. i | | | : 
“Nu mai încape îndoială: că apa trebuie să fie bună. Igiena 

„pielei cât se poate mai îngrijită. Blândeţea este una din con- 
dițiunile .principale. In timpul iernei, mânjii se vor scoate 
afară zilnic spre a-i supune exerciţiului în plin aer. În Un-.. 
garia, Cikoşii n'au altă însărcinare decât de a plimbă mânjii. 
Cum în timpul iernei, mânjii nu pot pășună, -se înţelege că 

„hrana lor va fi mai abundentă. Le vom ââ: 

o BEBE e e. . . 0Văz.. 
hp fân. 
An. . "paie. 

| Ovăzul, fânul ca şi paiele trebuie să fie de cea mai bună 
calitate; vom aveă grijă ca apa să fie în grajd, precum și 
bulgări de sare. . a | 

Astiel se trece anul al 2-lea : mâncare și exerciţiu. 

;. Ingrijirea și creșterea mânjilor. dela 2 ani până când îi 
destinăm reproducerii, sau îi punem la muncă, 

In hergheliile bine conduse, când mâniji au împlinit vârsta 
de 2 ani, sunt supuși unei selecțiuni spre a vedeă cari sunt 
mai bine conformaţi. Cei cari nu promit a deveni buni cai, 
la vârsta de 4 ani, îi reformăm, îi vindem. | - 

Hrana şi mișcarea și aci sunt, factorii esenţiali ai creşterii. 
Aceste animale vor primi ca hrană: | 

SE e 1—2 kgr. . -. .:. ovăz. 
Vara... . .1A4 Di „fân. 

2—3 PO: paie,
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II E 3 kgr... ::: ovăz, 
Lorna. . se 5 a e e fân. 

bin: a... paie, 

“Treptat cu. vârştă se mărește cantitatea de ovăz până se 
ajunge la raţia de : 4 kgr. ovăz, 5 kgr. fân şi 9 kgr. paie. 

Când mânjii şi mânzele au împlinit 3 ani se incepe. dre- 
sarea lor, se mai face o selecțiune; se hrănesc și îngrijesc . 
bine până la 4 ani. La 4 ani, facem. selecțiunea, definitivă, 
oprim pentru prăsilă armăsarii și iepele cele mai bune, cei- 
lalți se vând. 

" Când este vorba de p prăsirea cailor de cursă, “dresarea sau 
antrenarea, se face mai de timpuriu. 

Mânjii din herghelie nu se potcovesc decât atunci când 
sunt întrebuinţați la muncă. lepele prăsitoare nici odată, ar- 
măsarii câte odată și cu potcoave foarte ușoare. 

In timpul creșterii, mânzul poate fi atins de diferite boale. 
Una din cele mai comune este gurma sau buba mânzului. 
Această boală uneori nu este periculoasă, alteori este gravă 
și poate provocă moartea, dacă nu se iau măsuri serioase 
de lecuire. * 

Cum gurma &ste o boală molipsitoare, se impune izolarea 
animalului în afară de celelalte măsuri de tratament. Che- 
marea medicului veterinar spre a orândui tratamentul este 
principalul lucru. 

Mânjii în timpul creșterii lor, mai pot A atinși de catar 

nasal, răceală, bronșită, răni, contuziuni, etc. “Toate.-aceste 
boale se pot lecui cu ușurință. . 

Dat fiind că alimentaţia .la cal ca şi la orice animal areo 
“importanţă considerabilă, căci îmbunătăţirea acestui animal 

stă în traista cu ovăz. Dat fiind că la vârsta tânără animalul 
trebuie să fie foarte bine hrănit, nu este rău să insistăm 
asupra câtorva puncte din alimentaţia calului. , 

Alimentele cari le dăm calului trebuie să conțină toţi prin- 

cipii de cari acest animal are nevoie, căci numai în acest 

caz el se zice bine hrănit. . 
Un cal are nevoie de substanțe azotate, . hidraţi de car- - 

bon, substanţe grase, minerale, apă, etc. | 

ia Substanțele albuminoide coustituesc țesăturile. Organismul 

„animal prin faptul funcționării lui este într'o continuă stare 

"de distrucțiune, dovadă excreţiunea azotată. Este nevoie 

„pentru refacerea lui: de substanţe albuminoide. Fiziologiștii
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„ne spun că dacă alimentulnu:conţine substanţe albuminoide 
îndeajuns, animalul după câtva timp moare. Substanțele al- 
buminoide nu joacă numai rolul de reparator al țesăturilor, 

„mai contribue la creşterea organismului, la formarea glico- 
genului, a grăsimei. D 

Hidraţi de carbon. Regimul vegetal procură hranei calu- 
lui o mulțime de substanţe numite hidraţi de carbon. Gru- 

-pul hidraţilor de carbon cuprinde zahărul propriu zis, ami- 
laceele, etc. Substanțele mai principale din acest grup sunt: 
zaharoza, glicoza, amidonul, fecula, celulozele, etc. Coeficien- 
tul de digestibilitate al acestor substanţe, hidraţi de carbon, 
este foarte variabil, foarte mare, 100 la %/, la zahăr, şi sub- 
stanţele amilacee, 30—40 9], la celuloza zaharifiabilă. | 

Hidraţi de carbon întreţin toate funcțiunile fiziologice. 
Ei procură energia necesară funcţionării organismului. Ro- 
lul lor deci în organism este foarte mare. - | 

Materiile grase. :Grăsiimile în organism, constituesc ali- 
mente de rezervă destinate a regulă cheltuelile fiziologice 
atunci când în alimentaţie nu se găseşte toată cantitatea 
principală de care organismul are nevoie. Grăsimea în or- 
ganism se formează pe socoteala tuturor principiilor din ali- 
ment, Și nu se depun în organisni decât numai atunci când 
în aliment este în cantitate mai mare decât cantitatea ce- 
rută de nevoile organice. - 

__ Substanțele minerale. Sunt foarte trebuitoare organismu- 
lui. Când ele nu 'sunt în cantitate suficientă, aduc serioase 

” turburări nutritive. Aceste substanțe minerale contribuese 
la constituirea și la formarea organelor; ele sunt indispen- 
sabile întreţinerii activităţii vitale. In “țesăturile organismu- 
lui se găsesc o mulțime de substanțe minerale ; cele-mai prin- 
cipale sunt : fosfatele şi sulfatele alcaline, fosfatele de calce, 
de magnesie, oxidul de fier, clorurul de potasium, clorurul 
„de sodium, etc. SI 

Rolul important al substanțelor inorganice ne face cunos- 
cut că lipsa sau diminuarea lor din aliment aduce. turburări 
importante în nutrițiune, aduce o demineralizare... 

Dintre aceste substanţe minerale, de sigur că fosfatele joacă, - un principal rol. Acolo unde constatăm în aliment o lipsă: de elemente fosfatice, vom da animalului preparate de fosfor. ii nn, ama pul gostaţiunii şi alaptării, iapa se desfosforează, prin 
ecesar să introducem prin alimente o cantitate
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cât mai mare de “acid fosforic. Acelaș, lucru i atunci când 
mânzul crește. 
„Acidul fosforic fiind un: puternic stimulent. al'nutrițiunii, 

se recomandă la animalele: tinere slăbite de boală. La ani- 
malele cari voim să le desvoltăm precocitatea, de asemenea 
se pot întrebuinţă diferite preparate'cu fosfor. Decocţiele de - 
cereale, grâu, orz, ovăz, secară » porumb, etc., constituese me-: 
dicamentaţiunea 'fosforată cea mai bună; cutoatecă asi-i. 
milația fosfatelor minerale a fost demonstrată de unii 
autori, totuș combinaţiunile organice ale fosforului sunt mai 
bine fixate în economie și în perioada de creștere a mânzului 
ca și în perioada adultă. 

- Profesorul FROHNER din Berlin, recomandă să se deă mân- 
zului rahitic-câte două linguri de supă dintr'un. amestec 
compus din fosfor 0 gr. 25: și ulei de ficat de morun 300 
grame. Mulţi mânzi rahitici Şau vindecat în urma unui ase- . 
menea tratament. 

Calcea trebuitoare formării oaselor, pătrunde în organism 
sub formă de fosfat de calce. Elementul calce este trebuitor 
organismului. ca-şi elementul fosfor. Alimentele sărace în 
calce nu sunt prielnice organismelor, îl predispun la o mul- 
țime de tare osoase. Adiogirea in alimentaţie a unei mici 
cantităţi de carbonat de calce, când acest element se găsește 
în mică cantitate, are o acţiune favorabilă asupra creșterii 

“şi desvoltării regulate a sistemului osos. 
Clorura de sodiium i ia parte la constituirea ţesăturilor, prin 

“urmare practica cere ca animalele să aibă la dispoziţia lor. 
această sare, sub forma de bulgări, și să introducă în orga- 

_nism atâta cât au nevoie. 

Și potasa, și fierul, etc., sunt substanțe trebuitoare orga- 
nismului. 

Un aliment nu va , fi complet, nu va putea satisface toate 
nevoile organismului “decât numai când cuprinde și o can- 
titate oarecare de apă.. 

__ Numai este nevoie să insistăm asupra rolului fiziologic al 
acestui element, de oarece este -prea cunoscut. 

“Bazat pe aceste noţiuni fiziologice, trebuie să alcătuim ra- 
ţia nutritivă; a animalului în raport cu nevoile lui. In epoca 
tânără, animalul asimilează o cantitate considerabilă de calce 
şi acid fosforic, elemente cari trebuiesc să se găsească în lapte. 

După înţărcare, rațiile alimentare trebuiesc astfel alcă- 
tuite în cât animalul să găsească proporția de acid fosfo-
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ric şi calce trebuitoare organismului său. 'Trebinţa minimă - 
de substanțe minerale ar fi următoarea: 

Mânzul când suge introduce zilnic 52 gr... 
La 6 luni, are nevoe zilnic de 36 gr. fosfat de calce; 
Un cal adult, are nevoe zilnic de 150—180 gr. săruri. 

După BOUSSINGAULT, mânzul care suge 8 litri.de lapte, 
absoarbe 17,6 gr. acid fosforic şi 13,6 gr. calce. In timpul 

„alăptării, este nevoie de o supraalimentaţie minerală-spre a 
grăbi creşterea. De regulă, substanţele minerale trebuitoare 
organismului sunt aduse cu alimentele şi apa. In substanțele 

" alimentare, mineralele sunt combinate cu acizii vegetali. 
Animalul le primeşte în organismul său sub formă de să- 
ruri vegetale. Alimentele, din punctul de privire al compo- 
ziţiei lor minerale, se împart în două: 

__ 4) Alimente bogate în calce și sărace în acid fosforic. Ali- 
mentele ordiniare cari conțin o mare cantitate de lignoză — 
fânul, etc. | a | 

2) Alimentele sărace în calce şi bogate în acid fosforic. 
Alimentele concentrate, grăunţele, etc. | 

Următorul tablou ne va identifică mai bine asupra can- 
tității sărurilor : - 

„ Fânul conţine. 4.1 gr.0|g ac. fos. 17.1 gr.0|g pot. 7.7 gr.0|gcalce 
Lucerna s.n 0] n n 15.2 50] n 928.3 20» 

.. Jarbu > 4.5 %J. „" 6.0 » 9/9 a 9.7 n 0J9 2 
Lucerna verde 1.5 n 0] n 7 4.5 n Op 2. 8.5 n lg = 
Porumbul » 0.72 0 1» » 2.9» Oa n 4.2 n 9]o..r Paiele conţin 2.3 n 99 n» n 4.9 n0jo 2 2.6 »0]y » 
Orzul n 1.9n %/ . 1.8 2019 „0.5 2 0] a 

Ovăzul. n 5.5 » 0/0 „n 4.92 n 0/9 e | a 0/ ? 
- Porumbul = 5.3 » Oy n » 3.3 »0jp n 0.3 20] » 

Tărâţele  » 15.0» 9]. 

In apă se găsesc de regulă carbonaţi de calce, sulfat de 
: calciu, sulfat de sodă, clorure de sodium, de magnesium, iod, 

silice, etc. Se găsesc mai multe săruri calcare. Un cal care ar 
beă zilnic 25 litri de apă, n'ar introduce decât 7 gr. 5 săruri, 
restul trebuie să-l găsească în alimente. Când deficitul mineral 
este simţitor, organismul suferă. Animalul în timpul creșterii 

„lui nu se desvoltă așa de bine. La adult, oasele devin fragile, 
ele sunt atinse de osteită de natură alimentară, care osteită 
Joacă un mare rol,in genesa tarelor osoase. Cercetări făcut " de DRoUIN, PEcus, etc. au adeverit acest lucru.
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“Avena prin urmare 'tot interesul ca hrana animalului « să 
fie cât mai concentrată și cât mai în raport cu nevoile orga- 

” nismului. Cel care se ocupă cu creşterea în 'mare a cailor 
„trebuie să analizeze terenul, din. punctul de privire al can- 

tităţii substanţelor minerale şi dacă. nu se află în el canti- 
„tatea trebuitoare, să o introducă prin îngrășări, căci sub- 

stanţele minerale, cari se introduc în organismul animalului, 
făcând parte integrantă din alimente, se asimilează mult 
mai bine. 

In alimentaţia mânzului de pur sânge se întrebuințează o. 
mulţime de substanţe bogate în fosfor, de ex. lecitinele, cari se 

"găsesc în decocţiile de. cereale. Aceste. decocţiuni de cereale 
sunt foarte de -recomandat în timpul creșterii animalului. 
Sub influența unei asemenea alimentaţiuni, iepele dau o can- 
titate mai mare de lapte, un lapte mai bun, mânzul creşte 
mult mai repede. 

“ Se mai poate întrebuință la mânz, albuminoidele fostorate, 
substanțe bogate în albumină şi fostor. 

Dăm aceste substanțe mai ales mânjilor cărora voin să 
le desvoltăm precocitatea, mânjilor slabi, cari. se desvoltă 
rău, anemici. 

După ințărcare, putem dă 300— 400 gr. 
La 1—2 ani și mai marise poate dă 500 gr.—1 kgr. pe zi. 

Calul hrăni! bine trebuie să crească în tinereţe cam “30— 40. 
kgr. pe lună.. 

Raţiile cari ar fi mai prielnice pentru caii de 2—3 ani ar fi 
următoarele : 

La 2ani 

Vara. . .Fân. . . . . +2kgr. 
Lucernă 12 » 

- Ovăz . „dl 
"Pae . PR 1,5 » 

Iarna. . . Fân. 2,5 
Lucernă 2,5 

Ovăz 1, 3 » 

Pae .. .. „92 2 

Măzăriche. . 1,5 n» 
Morcovi ... . .92 n» 

Relaţia nutritivă ar fi de ae
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_.La 3 ani, greutatea corporală 300—360 kgr. 
Vara, , .Fân. . . . . 92,500 kgr.: 
Ia Ovăz . . . . 1,500 » 

- Lucernă verde 16 n 
_Pae . . . . . 1,500 7 

lorna... .Fân. ... . 4 , 
Ovăz . . . . 9,500 n»: 
Pae , . . , . 9,500 » 

| Măzăriche '. . 2: -„ 
»- Relaţia nutritivă: ar fi de 3. 

“11. Exploatarea cailor pentru muncă 

Calul fiind prin excelență un animal motor, exploatarea 
pentru muncă constitue cea mai de seamă exploatare. Să 
nu avem nici o teamă că automobilismul va dă o lovitură. 
puternică calului de muncă așa cum cred unii autori şi mai 
ales unii sportmani. Automobilismul nu va puteă nimici 
producţia calului, după cum nici drumurile de fier n'au ni- 
micit-o. Automobilismul va schimbă sau îndrumă în altă di- 
recţie producerea calului. Marfa cal din zi în zi devine mai 
scumpă pentrucă nevoile din zi în zi sunt mai mari. | 

” Studiul producerii muncii la cal fiind de cea mai mare 
importanţă îl vom diviză în următoarele părţi: | Ea 

1) Dresarea cailor pentru curse, galop, trap, raiduri ; | 
2)» n »  călărie;. | 
3) » » „ * tracţiune ușoară; 
k) - » » 2 povară 3 

5) Originea muncii. Dinamogeneza ; 
6) Măsurarea muncii. Dinamometria. 
7) Utilizarea muncii. Dinamotehnia. ! 

Dresarea cailor 

Un animal din speța calului înainte de a fi pus la un ser- 
viciu oarecare trebuie să fie dresat. Dresarea implică anume 
procedee întrebuințate de om pentru. a face un animal cu 
desăvârşire subordonat voinţei lui. Sa 

Animalul dresat nu execută decât. ceeace omul îi porun- cește. Prin dresare instinctele sălbatice inerente firii ani- malului sunt abolite, și dacă din timp în timp calul mai are
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revolte instinctive, dacă din timp în timp nu se supune cu 
„desăvârşire voinței omului, pricina este că dresarea nu s'a 
făcut cum trebuie, animalul nu este complet dresat. 
* Un cal se zice dresat atunci când este cu desăvârşire su- 
pus voinţei omului, când este calm, când prin sensibilitatea 

“gurii lui și a tegumentului, prin simţul auzului şi vederii, 
poate pricepe şi execută cu cea: mai mare ușurință toate 
„mișcările impuse de om. | 

Dresarea se mai numește și zoagogie, prin analogie cu cu- 
vântul pedagogie întrebuințat la om. Prin dresare educăm 
animalele, după cum prin pedagogie educăm omul, îi stâr- 
pim instinctele sălbatece, îl facem om civilizat, om care 
poate să-și pună frâu ori și cărei acțiuni sau porniri bes- 
tiale. a | | 

Pentru ca un animal să poată fi dresat este neapărat ne- 
cesar ca el să aibă un oarecare grad de inteligenţă. 

lată cum rezumă savantul nostru fiziologist, profesor 
ATHANASIU, chestiunea inteligenţei : ; 

„Este admis astăzi că inteligenţa nu constitue o proprietate exclusivă 
a creerului omenesc, ci şi acela al animalelor se bucură de această proprie- 
tate, în grade diferite, după locul pe care ele il ocupă în seria zoologică, 
Mamiferele superioare sunt cele mai bine înzestrate din acest punct de 
vedere. Desvoltarea inteligenţei la ele, ca și la om, se sprijină pe aceleași 
funcţii elementare ale creerului, printre care cele mai principale sunt : 

- 4) Senzaţia ; 2) Memoria senzaţiilor ; 3) Asociarea sensaţiilor pentru a 
forma imagini reprezentative ; 4) Memoria imaginelor reprezentative senso- 
riale și motrice ; 5) Ideaţiunea ; 6) Discernământ ; 7) Voinţă. 

Dela perfecţionarea acestor funcțiuni, are să depindă gradul inteligenţei, 
deci asupra lor trebuie îndreptată atenţiunea în timpul dresării unui ani- 

mal, dacă vrem ca el să înţeleagă voinţa noastră. 

Să examinăm de aproape mersul acestor funcțiuni in dresare : 

4. Priuul termen al oricărui proces psihic este senzaţia, pe care creerul 

o elaborează pe socoteala impresiunilor culese din lumea exterioară, de către 

organele de simţuri. , , | 

Sunt atâtea senzaţii simple, câte organe de simțuri (5. tactilă, s. de 

presiune, s. termică, s. vizuală, s. auditivă, s. gustativă, s. olfactivă) şi în 

fiecare fel de sensaţie este locul de a deosebi:grade în ceeace privește in- 

tensitatea lor, Aceasta depinde atât de puterea excitantului cât și de ex- 

citabilitatea aparatului sensorial, care este alcătuit, după cum se ştie, din: . 

organul de simţ, conductorul nervos și zona corespunzătoare din scoarţa 

cerebrală. ! , 
"Ceeace dresorul are mai întâi la îndemână, este exeitantul și pe el tre- 

buie să-l manieze cu multă prudenţă, mai ales la inceput, pentru a nu 

exageră excitabilitatea sistemului nervos. Această excitabilitate variază 

- dela 'un individ la altul. Ea poate însă fi rnărită în timpul dresării. 

--2, Suvenirul-senzaţiilor se poate păstră - de către creer, un oarecare
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timp, constituind ceeace se numeşte memoria sensorială. Ea va fi cu atât 
mai persistentă, cu cât excitaţiunea a tost măi puternică și cu cât s'a re- 
petat de un număr mai mare de ori. Acest principiu este de cea mai mare 
însemnătate, căci dela o bună memorie va depinde reușita dresării. 

- Creerul animalului, ca şi acela al omului, asociază senzațiile, pentru a 
forma imagini. Este foarte demonstrativă, din acest punct de vedere, ex- 
perienţa fiziologistulni PAvLOFF, pe câine: Se arată animalului o bucată . 
de carne şi după un oarecare timp, se observă, din partea: lui, o salivaţie 
abundentă (secreție psichică). Odată cu arătarea cărnii, se face şi un sgo- - 
mot determinat, de ex.: agitarea unui clopoțel. Dacă se repetă aceste o- 
peraţii mai multe zile dearândul, se constată că după un oarecare. timp 

se provoacă salivaţia câinelui, în experienţă, numai prin azitarea clopoţe- 
lului, fără a-i mai arătă carnea. El a asociat deci, cele două senzaţii simple 
(vederea cărnii și auzul clopoţelului) pentru a formă o imagină reprezen- 
tativă a cărnii, întocmai cum asociem noi senzaţia cuvintelor auzite, sau 
scrise (imagini simbolice) cu aceea produsă de obiectele sau acţiunile ex- 
primate prin aceste cuvinte (imagini concrete). 

Inţelegem atunci, că perfecțiunea unei imagini reprezentative are să de- 
pindă de calitatea și numărul senzaţiilor simple, cari o compun. În dre- 
sare, trebuie să se ţină socoteală de acest principiu și să se pună la con- 
tribuţie, cât mai multe simţuri pentru formarea imaginelor reprezentative 
dorite. 

Aceste două imagini sunt de două feluri : a) sensoriale, acelea cari ex- 
primă lumea exterioară, sub toate formele sale și b) motrice, acelea cari 
reprezintă planul mişcărilor execulate de animal. Şi unele și altele se pă- 
strează prin memorie, a cărei perfecţiune depinde de aceleași condițiuni 
ca și memoria sensorială simplă, adică de infensitatea excitaţiunilor și re- 
petarea lor. 

3. Cu ajutorul imaginilor reprezentative, creerul elaborează idei. Fun- 
cțiunea ideaţiunii atinge maximul său de dezvoltare la om ; însă și anima- 
lele pot formă idei, cu mult mai rudimentare, prin asocierea imaginilor 

„Teprezentative sensoriale şi motrice. - 
„_ 4- ȘI în creerul animalelor are loc un proces de discernământ între 
idei, al cărui rezultat este voinţa și care se traduce printr'o acţiune sau 
lipsă de acţiune, după cum a predominat una sau alta, din ideile în pre- 
zenţă. Când zicem că voim să subordonăm voința animalului, voinţei noa- 
stre, inţelegem să intervenim în acest proces de discernămănt, care se pe- 
trece în creerul lui și să facem ca rezultatul deliberării sale cerebrale, să 
fie în sensul dorit de noi. . 

- În dresare, treluie deci lăsat timp animalului pentru a face asocierile 
necesare între imaginile actuale și cele păstrate prin memorie și pentru 
îndeplinirea operaţiei de discernământ. Atunci numai animalul va înţelege 
comanda primită și o va execută după durinţa noastră, 

Din cele spuse rezultă că dresarea nu trebuie să înlăture voinţa anima- lului, pentru a face din el un automat; e: mai raţional a lucră asupra acestei voințe și a o modelă în vederea scopului urmărit, 
„Pentrucă dresarea implică mișcări din partea animalului, este bine! să știm cum explică fiziologia mișcările voluntare. 
Mişcările voluntare sunt produse de mușchii scheletului, . e cari se dispun 

in grupe cu funcţii determi P nate, faţă de razele osoase pe cari se înseră.
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Se deosibesc, din acest punct de vedere, muşchii flexori, extensori, ad- 
ductori, abductori şi rotatori, după felul. mișcării ce ei produc. 

Când una din aceste mișcări are loc, de ex.: flexiunea, mușchii. flexori 
intră singuri în acţiune ; iar extensorii se relașează printr'un proces de 
inhibiţie nervoasă. De aceea se numesc și antagoniști, muşchii din grupele 
cu funcţii opuse : extensorii sunt antagoniști flerorilor și vice-versa ; ab- 
ductorii sunt antagoniștii adductorilor și vice-versa, 

| In orice mișcare voluntară, intervin mai mulţi mușchi a căror funcţiune 
"este provocată şi coordonată de către sistemul nervos. Acest sistem ner- 

vos al mişcărilor voluntare este și el complicat, căci cuprinte : a] centrii 
psicho-motori 'din scoarța creerului ; b/ centrii pentru menţinerea echi- 
librului și coordonare ; c/ centrii inferiori din măduva spinării, cari. trans- 

. mit: mușchilor vibrația nervoasă primită dela centrii superiori ; d] căile 
nervoase cari leagă acești centri între ei și pe cei din mâuuvă cu mușchii. 
Când vorbim, prin: urmare, de. “organele mişcărilor voluntare, trebuie 
să cuprindem la un loc mușchii și sistemul nervos, formând împreună 
aparatul ce poate fi riumit neuro-muscular. 

Dresarea trebuie să pertecţioneze întreg acest aparat și noi ştim că prin 
" exerciţiu sistematice -mușchiul se desvoltă, i iar centrii nervoși şi căile ner- 
voase câștigă acea specializate funcţională, care le permite de a reduce 
la minimum. cheltuiala de energie reclamată de o mișcare voluntară. Un 
astfel de aparat nu va face mișcări dezordonate, cari mărese cheltuiala 
de energie, fără profit. DS 

După ce am pus în relief aceste câteva ' cunoştinţe de fi- 
ziologiu necesară chestiunii dresării in mod general, să ne 
ocupăm de regulele sau principiile de cari trebuie să se ţie 
socoteală când se dresează un animal, oricare ar fi speța din 

__care animalul face parte. „Aceste reguli sau principii sunt 
următoar ele : 

1. E Crincipiul repetiți unii. 
9 n ritmului. a 

„8... n». continuității... | 
n progresivităţii. 

“Să ne ocupăm de fiecare în parte : 
„4. Principiul repetiţiumii. Este cel mai de seamă principiu, - 
cu cât-un act,.o lecţiune, se va repetă de mai multe ori cu 

"atât se.va reţine:mai bine, cu atât se.va încrustă mai 
“ bine în substanţa cerebrală. Orice act executat de un ani- 
mal aduce după el oarecari modificări prin ajutorul că- 

- rora actul, chiar odată executat, se poate mai uşor, repetă. 
Această repetare a actelor conduce. la automatism. .Repe- 
tarea face pe animal să execute la fel acelaș act în urma 
aceleeaș excitaţiuni.. Actele repetate. de animal sunt acelea 

_voite de „dresor pentrucă „prin „dresare punem. pe ani- 

- 36 -
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mal în poziţiune să dobândească obiceiuri bune; suprimân- 
du-i obiceiurile vicioase. 

Printre obiceiurile vicioase ce voim să suprimăm prin 

Gresarea animalului sunt acele mişcări dezordonate, însoţite 
în totdeauna de o cheltuială zadarnică de energie. Dresarea ! 

calului are de scop de a utiliză cât mai bine energia dispo- | 
nibilă a animalului. 

Fiziologistul DuBors REYMOND numește aceste mișcări de- 
zordonate mișcări parazite, denumire foarte bună, căci ele 
au de scop să cheltuiască zadarnic o cantitate. oarecare de 
energie și să obosească animalul. Mișcările parazite stânje- 
nesc și complică buna executare a actului cerut. Cu cât 

aceste mișcări parazite.vor fi stârpite mai repede cu atât 
dresarea animalelor va dură mai puţin şi cu atât oboseala 
în timpul dresării va fi mai mică. 

Repetarea actelor, stârpirea mișcărilor parazite, consti- 
tuesc prima, grijă a acelui care se ocupă cu dresarea animă- 
lelor. 

2: Principiul ritmului, Pentru-ca repetarea actelor să fe 
cât mai bine executată, este necesar ca actul să fie ritmic, 
adică să fie făcut în acelaș timp şi în acelaş ordin. Ordinul 
să nu fie sub un cuvânt schimbat; căci el aduce” regularita- 
tea în acţiune, automatismul cerebral. 

3, Principiul continuității. In Gresarea animalelor ca şi în 
pedagogie nu se admit intreruperi, lecţiunile trebuie să ur- 
-meze în mod regulat. Calul ca şi - copilul “uită: repede, este | 
nevoe deci de a repetă continuu. Conținuita (ea în ecţiuni 
micșorează durata dresării. - 

"4. Principiul progresitviăţii. Dresarea cailor trebuie să în- 
ceapă cu executarea actelor celor mai uşoare, celor cu o du- 
rată mai scurtă, și încetul cu încetul lecţiunile . vor fi mai 
grele. Dela. actele simple se trece la executarea actelor 'mai 
complicate, Ar fi o mare greșală dacă nu s'ar ţine socoteală 
de aceste: condițiuni. Chestiunea  dresării 'mai poate fisub- 
ordonată şi altor fâctori de ordin : incontestabil mai „puțin 
important. Aceşti factori sunt : Ii 

Animalul. Toată lumea ştie: că. “animalele tinere se: pot 
mai bine şi mai ușor dresă ca animalele bătrâne. In limba 
românească este și proverbul: „Calul bătrân nu se învaţă 
buestrule. Dacă 'animalul tânăr se poate mai bine dresă'ca cel 
adult, ate ri că organizmul acestui animal are o mai mare 

a paratele lui sunt mai „suple, mai mlădioase Ş
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cauza însă c cea mai principală este că. animalul tânăr nu a 
avut timpul să contracte obiceiuri vicioase, obiceiuri cari se 

„pot greu desrădăcină. Impresiunile animalului tânăr se in- 
„crustează mai bine în substanța cerebrală. Arabul are, din 
acest punct de.privire, o zicătoare foarte sugestivă : »Im- 

„presiunile produse la animalul tânăr. sunt ca săpăturile în 
. pialră, ele nu se mai șterg«. 

Dacă este necesar ca animalul care îl dresăm, să fie tânăr, 
nu este mai.puţin adevărat că nu toate animalele tinere se 

“pot dresă la fel. Este în genere cunoscut că două animale 
din aceeaş rassă, familie, sex, vârstă, supuse în aceleași con- 

„ dițiuni de dresare, unul se va dresă. mai bine, mai repede, . 
“altul mai.puţin bine, mai încet ; aceasta depinde | de indivi-. 
„dualitate. Copiii mai atentivi se pot mai ușor:educă ca acei 
la cari facultatea de atențiune este mai redusă. In general 

„caii cari au un caracter blând se.pot mai ușor dresă. Selec- 
fiunea după caracter este foarte importantă. 

“In timpul dresării, omul care dresează trebuie să recom- 
penseze animalul spre a-l stimulă, cum de asemenea trebuie - 

„să-l pedepsească când un act știut nu-l execută bine. | 
„„. Recompensele şi pedepsele sunt bune în: timpul dresării, 
cu condiţiune să fie bine aplicate şi imediat. O pedeapsă 
aplicată târziu nu are nici un efect bun, din contră prici- 
-nuește mai mult rău. Pedepsele trebuiesc aplicate după in- 
divid, la unele mai multe, la'altele mai puţine; totul depinde 
de caracterul animalului. Avem însă credinţa că prin blân- 
„deţe se va pute obține mult mai multe și mai bune rezul- 
„tate, ca prin" pedeapsă. La începutul dresării, animalul tre- 
buie tratat cu cea mai:mare blândeţe posibilă, căci el, fri- 

„Cos cum este din fire, neștiind ceeace 'dresorul' vrea dela 
el,-execută foarte. multe: mișcări dezordonate. Blândeţea, 

Si răbdarea, . determină. de foarte. multe ori rezultate cât se 
“poate de bune. iii 

Când însă. animalul a . repetat; de foarte. multe ori un act, 
când știe să-l execute și când din încăpățânare; răutate, nu 

- vrea să-l execute, atunci coreoțiunea, este: nu se poate mai. 

bună. 
„- Cândun animal, în tirapul âresării, executii cu foarte mare: 

„exactitate poruncile primite, atunci trebuie incurajat, mân- 

gâiat, trebuie să-i dăm să mănânce lucruri cari îi plac, să-i 
arătăm că recompensăm.0 acţiune bună.” . 

„Dresorul. Dacă. dresarea depinde “foarte mult de animal,
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nu este mai puţin adevărat că mai. depinde, și incă foarte 
mult, de omul care dresează. 

Nu pot fi buni dresori, ori câtă știință de ăresare ar avei, 
decât numai oamenii cari au multă răbdare şi cu un tem- 

perament foarte calm. 
Dacă unii cai nu se pot dresă, sau. dacă: sunt nărăvaşi, 

pricina în mare parte este temperamentul violent, nerăbda- 
rea dresorului. 

Dacă ţinem socoteală de aceşti factori Brincipali şi secun- 
dari, este peste putință ca după. un timp oarecare să nu 
ajungem a dresă un animal... 

Animalul dresat, după BARON, comparându-l cu unul ne- 
dresat, se deosibeşte prin faptul că cel dresat dă un răspuns 
fix, bine decis Ja o impresiune periferică, pe când celălalt nu 
poate da decât răspunsuri vagi, schimbătoare. 

Centri nervoși dresați răspund precis la aceste escitaţiui, 

pe când cei nedresaţi răspund fără preciziune. 
Dresarea animalelor, după DECHAMBRE, are urmiitoarele 

rezultate: a 

4, Supunere imediată ; 
2. Regularitateu mișcărilor principale ; 

3. Suprimarea mișcărilor parazite ; 
le „Mărirea rendementului, mecanic. 

Din punctul de privire! practic, ceeace. vizăm mai mult 
prin dresarea calului, fie pentru călărie, fie pentru tracțiune, 
fie pentru curse, este mărirea cât posibil mai-mult a. rende- . 
mentului mecanic. Cu cât acest rendement mecânic este mai 
mare cu atât mișcările parazite sunt mai suprimate, cu atât 

„calul este mai bine dresat, cu atât va fi mai util omului, 
căci cu atât suma serviciilor 'sale va fi mai mare. 

Prin dresare instinctele naturale sunt înfrânate, obiceiuri 
nouă au înlocuit pe cele vechi. Calul astfel modificat se poate” 
consideră ca mult superior. congenerului său, rămas - 
nedresat. Absolut acelaş raționament îl putem face și pentru 
om. Omul needucat se deosibeşte foarte malt de omul care 
are o educaţiune aleasă, unul, din punctul de privire social, 
prețueşte'mai mult ca altul. 

După ce cunoaștem regulele: principale Și gener ale ale 
educării animalelor, să ne ocupăm cu dresarea fiecărui grup 
de cai, căci această dresare diferă în părțile sale speciale, 
după cum calul va fi destinat curselor, călăriei sau tracţiunii.
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Dresarea cailor -destinaţi curselor 

„__ Dresarea cailor destinați curselor se numeşte antrenare, 
dela cuvântul englezesc »training«, a dresă. Calul dresat 

* pentru curse trebuie să îndeplinească două principale con- 
diţiuni spre a dă maximul său de rendement: 

1. Să înmagazineze cât mai bine şi mai complet energia: 
„cuprinsă în alimente. | 

2. Să elimine cât se poate mai mult și mai repede toate 
produsele denutrițiunii rezultate din muncă. 

Prin antrenare se înțelege toate mijloacele întrebuințate : - 
de om spre a pregăti un cal care să fugă pe un ipodrom Şi 
al căruia organism să deă maximum de muncă cu un mini- 
mum de oboseală. Ma 

_ “Antrenarea este necesară ori și cărui individ.care trebuie 
să cheltuiască o mare cantitate de energie. La antrenarea 
calului de cursă se ține socoteală de mai mulţi factori: : 

1. Terenul. Antrenorii ne spun şi cu drept cuvânt că fără 
un bun teren antrenarea nu este posibilă. Un teren rău nu 
numai că expune calul la accidente, dar animalul nici nu 
poate fi bine antrenat. , 

Un teren bun pentru antrenare nu trebuie să fie nici ar- 
gilos, nici nisipos, ci ușor friabil, unde să se găsească ames- 
tecate rămășițe vegetale cu puţină siliceși care să repauzeze 
pe un iond calcar, destul de permeabil pentru a împiedică 
formarea mlaştinilor. | 

Pistele gazonate nu sunt rele. Aceste piste trebuiesc între- 
ţinute pentru. ca locul pe care aleargă caii să nu se strice. 

Idealul ar fi ca fiecare crescător de cai. de pur sânge să 
aibă anumite piste pe cari să-şi dreseze. caii. | 

Sunt autori cari susțin că pistele de antrenare nu trebuiesc 
- să fie netede, ci să aibă uşoare ondulaţiuni. Pe un ase- 
menea teren de antrenare, caii își vor desvoltă muş- 

chii, plămânii. Pistele cari se ridică către partea lor ter- 
minală sunt cele mai bune, iar cele cari descind sunt cele 

mai rele pentrucă expun caii la derobări, la clacare, boala 
tendoanelor. : 

Pistele trebuiesc grăpate din când în când spre a se mai 
fărămiţi bulgării. | 

2. Prepararea calului de cursă. Se poate întrebuinţă la 
cursă și calul de pur sânge englez și calul de pur sânge 

,



566: 

anglo- arab; cel mai întrebuințat însă este calul de pur. sânge 

englez. 
Regulele igienice necesare preparării calului de cursă se 

sprijină astăzi pe baze Ştiinţifice solide, Aceste .reguli se 

aplică de altfel la toți caii: Aer, lumină, curăţenie trebuie. 

să fie în grajădul unde se țin caii ce-i preparăm m peniru curse. + 
„Sistemul hoxelor este cel mai bun. 

Desinfectarea boxelor din timp în timp'se impune. Tem- 
peratura cât mai convenabilă. 
„Calul supus antrenării trebuie foarte bine ţesălat, igiena 
pielei cât mai bună pentru ca acest tegument să poată înde- 

„plini, în cele mai normale condițiuni, “funcțiunea sa. 
Aşternutul trebuie să fie cât mai gros şi mai curat. Tem- 

peratura cât mai constantă; calul care îl preparăm pentru 
cursă nu trebue să fie înăbuşit in pături. Hrana calului supus. 
-antrenării trebuie să fie foarte mult supravegheată. Mâncarea 
se va distribui în 3—4 tainuri, !a ore cât se poate mai fixe. 

Iată cum se procedează în unele grajduri de curse:. 
Dimineaţa la ora 6 iarna şi la ora: 4 vara se adapă, se dă. 

în urmă 2 litri ovăz. La-o oră după, se pune -calul la an- 
trenare. La: 9 ore, după ce s'a ţesălat i. se dă o parte din ra- 
ţia de fân, la: 12 ore, adăpatul, 3—4 litri ovăz. La-ora 4 
iarna, la 5 vara, după țesălat, se adapă și ise dă 4—6 litri 
ovăz. La ora 6 iarna, la 7. vara, i se dă ultima--porţiune de. 
fân. Alimentele cele mai: obişnuite pentru. calul supus. an- : 

- trenării sunt: ovăzul, fânul, paiele. -. 
Fânul livezilor naturale poate fi înlocuit, în unele cazuri, 

prin fânul livezilor artificiale, lucerna. Paiele nu intră mai 
de loc în alimentaţia calului supus antrenării. In afară de 
aceste alimente se mai poate da şi bobuşor; . măzăriche, :po- 
rumb, mai ales cailor slabi. | 
Odată sau de două ori pe săptămână, mâncarea de. ovăz de 

seara este înlocuită . printr'un -maș compus din .ovăz, bob, 
măzăriche, seminţe de in, amestecate cu 1 sau 2 linguri de 
sulfat de sodă. Totul este uruit şi amestecat cu 1 kgr. de tă-. 
râţe stropite cu apă cală. 

* Din când în când se mai poate da calului supus antrenării 
morcovi sau iarbă verde, un regim apos. 

Alimentele zaharate, alimente. de energie, se:pot intrehu- 
inţă. Preparatele de melasă nu sunt rele. 

Albuminoidele fosforate se recomandă foarte mult La un +
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” cal supus antrenării, ovăzul trebuie să intre în raţia zilnică 
în cantitate de S—42 litri, in afară de fân şi alte alimente. 

Calul supus antrenării nu trebuie să bea mai mult de 
15—20 litri apă zilnic. 

Calul destinat curselor se va potcovi cu nişte potcoave 
cari trebuie să îndeplinească următoarele condițiuni : Să fie 
bine ajustate pe unghie, ușoare, foarte solide și să nu vatăme 
aplombul animalului. 

În timpul antrenării, calul se va.potcovi la fiecare 3 săp- 
tămâni sau o lună. Potcovitul rău împiedică buna antrenare 
a calului, îl expune la diferite accidente, îi scurtează durata 
ca animal de cursă. Potcoavele în aluminium tind din ce în 
ce să se generalizeze. 

Antrenarea calului pentru curse 

Dresarea unui cal destinat curselor nu trebuie ficută așa. 
de repede, ci mai domol, căci în acest caz rezultatele - sunt 
mai bune. 
- Animalul tânăr adus la antrenare trebuie să aibă bandaje 
de flanelă la tendoane. Se vor dă mai întâi la lonje, se plimbă 
la mersul repede. cu.lonja pe un teren cât-se poate mai bun; 
se va dă la lonje cu şeaua pe el, pe această şea se pune o 
greutate care ajunge până la 50 kgr. 

Se obişnuește calul cu scările șelei. 
„Exerciţiul la lonje are de scop de a mlădia cât se. poate 

mai mult mișcările calului. 
În repaus, în boxă, i se va pune în gură un muștiuc cu 

dârlogii legaţi de o chingă. Scopul este de a-l obişnui cu 
muștiucul și cu dârlogii. 

. Când calul va puteă suportă şeaua pe care am pus o greu-: 
tate, când se. obişnuește cu muștiucul şi. dârlogii se poate 
pune pe spinarea lui un lad. 

Calul astfel încălecat se plimbă prin. ajutorul a - 2 lonje 
fixate de căpăstru şi ţinute de 2 oameni. 

Când calul sa obișnuit cu toate acestea, atunci este gata - 
spre a puteă fi încălecat pe: pistă. Din acest moment antre- 

- natrea începe. 
"..Antrenarea astăzi nu mai constitue un mister, un lucru 
șoptit la ureche, o meserie care o știu numai englezii sau. 
americanii, ci un lucru sprijinit pe date științifice. 

_ Antrenarea trebuie condusă după aptitudinele şi mijloacele.
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fiecărui cal, prin: urmare înainte de a. începe antrenarea -: 
trebuie examinat mânzul. Examenul îl facem asupra confor-. 
maţiunii corpului, caracter, temperament, etc. Cea mai ar- 
monică și mai bună conformaţiune este. cerută. pentru 
calul ce-l antrenăm. Temperamentul franc, nu prea iritabil 

- este cel.mai bun. . . Mae SE 
Antrenarea trebuie împărțită în mai multe perioade : 
1. Prima perioadă, care ține de regulă 1—2 luni, se consi- 

deră ca complimentul dresării. In această perioadă se fami- 
liarizează mânzul cu cele din afară. 

Exerciţiul.se face la pas, trap şi la urmă puţin galop | 
2. In a doua perioadă, se desvoltă muschii, se fortifică ar- . 

ticulațiunile, Calul se obișnuește să facă galopul regulat și 
cadenţat. | - 

3, In a treia perioadă, aparatul circulator și respirator: 
inima și plămânul, se obișnuesc să suporte efortul fără să se 
obosească așa de mult. o 

"4. Perioada de preparaţie la 2 ani. E . 
5. Perioada tranzitorie între 2—3 ani. După .un timp 

oarecare de repaus se urmează antrenarea - cailor pentru 
cursele de 3 ani. | Se | 

„6. Perioada până la finitul curselor de 3 ani şi in timpul! 
cărora calul se antrenează pe distanţe mai mari. 

In prima perioadă, plimbarea cailor este un ce foarte tve- 
buitor. Calul se mlădiază mai mult, se fortifică. 

: Caii încălecaţi se plimbă mai multe ore în fiecare zi, pe 
diferite terenuri, ar mai ales accidentate. N 

Durata acestor plimbări la pas poate fi de 2—3 ore. Când 
mânjii sunt liniștiți, fac pasul și trapul lor .regulat, se pun 
din când în când la galop. Galopul nu va fi mare, un galop 
de vânătoare, bine candenţat și pe o distanţă de 300—400 
metri. Mai târziu, distanța galopului poate fi de 700 —800 
metri. In prima lună, nu se dă decât 2—3 .cantere pe săp- 
tămână. In acest timp articulațiunile se fortifică, membrele 
se intăresc, mânzul se alungeșşte în silueta lui; tot.atunci 
antrenorul incepe a cunoaște temperamentul mânzului, ac- 
țiunea lui. Mulţi! din antrenori fac la sfârşitul perioadei 
prime o selecțiune printre mânjii supuşi antrenării. Selec- 
punea însă, adevărata selecțiune, trebuie. făcută după finitul 
perioadei a 3-a. | | 
pe rin piPul gelor 3 prime luni, cari cuprind:prima Şi a doua 

,- ește viteza canterului și se face pe distanţe
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. de' 800 metri. In fiecare săptămână s se aa galopului o viteză: 
mai mare, sau la: începutul cursei, dar miâi ales la sfârşitul 

„ei. După aceasta se face alegerea. -. 
Când calul va alerga la vârsta de 3 ani, atunci se conti- 

nuă cu o muncă moderată, adică plimbări la pas, mic ga- - 
lop de 800 metri. ... : 4000... . 1200 metri și numai când 
animalul este solid se va mări viteza pe 300—400 metri. 

Când calul aleargă la 2 ani, se'supune antrenării regulate, 
se desvoltă din ce în ce viteza punându-l la galopuri “din ce 
în ce mai iuți. Cu acest sistem pregătim calul pentru curse. 

Cursele la 2 ani sunt în general criticate şi socotim că cu 
drept cuvânt pentrucă animalul fiind încă incomplet des- 
voltat, îşi oboseşte încheieturile şi mai ales incheietura cotu- 
lui. Calul nu va fi pregătit pentru cursă, nu va fi bine an- - 

» trenat decât numai “atunci când după ultima probă 
a galopului, mişcările de respiraţie, accelerate prin goană 
revin repede la starea normală. Calul bine preparat: 
își păstrează pofta lui de mâncare, este vesel, are tendoanele 
bune şi nu se oboseşte mult după fiecare galop. 

In timpul antrenării pot surveni diterite maladii, crevase, 
umflături osoase, schiopături, inflamaţiuni. ale tendoanelor, 
etc. Fiecare din. aceste maladii trebuie să se vindece cât mai - 
repede spre a nu se zădărnici antrenarea. 

Antrenarea se termină altă dată într'o lună, astăzi du- 
rează aproape 1 an, până când calul este complet format. 
Metoda antrenării aşa cum o contepeau englezii se modifică 
din zi în zi. Metoda americană a contribuit. de sigur la pro- 

gresul 'acestei arte a antrenării. Gimnastica funcţională, . 

igiena şi alimentaţia au ajutat foarte mult la perfecționarea 
metodei antrenării. Inainte se întrebuinţă ca aliment ovăzul, 
fânul 'şi mașurile ; ; astăzi se poate dă fân, pae tocate, lu- 
cernă, iarbă, ovăz, mazăriche, porumb, orz, zahăr, pre- 
parate de melasă, etc. Aceasta dovedește că arta antrenării 

nu a rămas în starea primitivă de odinioară, din contră a 

mers în progres, progres realizat prin desvoltarea și perfec- 
ționarea ştiinţei alimentaţiei. 

Antrenorul, înainte dea fi un bun antrenator, trebuie să mai 
aibă solide cunoştinţe de fiziologie. El trebuie să se servea- 

scă de unele instrumente fiziologice: Spiromelrul îi va dă 

măsura exactă a măririi capacităţii respiratoare. 

„Prin diferite instrumente înregistratoare se va constată 
mișcările respirațiunii, pulsului, cordului, ete. El trebuie să
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cântărească animalele supuse antrenării înainte și după 
exerciţiu spre a vedeă pierderile în:greutate. Tot el mai tre- 
huie să știe în ce alimente se găseşte 'mai multă energie, pre-. 
cum și cari sunt transformările 'ce încearcă substanţele ali- 
mentare introduse în organism. Tot el mai trebuie să mai 
cunoască diferitele boale precum şi remediul lor. Un antre- 
nor trebuie să aibă noţiuni de veterinărie, fiziologie, etc. 
Aceștia vor aveă posibilitatea să antreneze caii după toate 
regulele științei biologice. 

Condiţiunile antrenării 

„Antrenarea. unui cal implică gimnastica funcţională a 
aparatului neuro-muscular, a pielei, a aparatului respirator, 
circulator. 

Gimnastica funcţională a aparatului neuro-muscular 

Nu se poate concepe antrenare fără o gimnastică rațio- 
nală a mușchilor organismului şi a sistemului nervos. Fizio- 
logia ne spune că munca musculară este una din formele de 
energie actuală care se desfășoară în aceste organe şi care 
provine din energia chimică din alimente. Vom vedeă mai 
departe, când ne vom ocupă cu dinamogeneza, cari sunt ali- 
mentele considerate ca isvoare directe de energie și cum tre- 
buiesc hrăniţi motorii animați spre a putea da maximum de 

“muncă cu un minimum de cheltuială. 
In antrenare, sistemul nervos şi mașchii trebuiesc educați 

așa încât mișcările produse de aparatul locomotor să fie 
foarte ordonate. Pentru aceasta se cere ca munca pe care 
trebuie să o producă animalul să fie progresivă Și propor- 

 țională forţelor lui. Am văzut mai sus că la antrenarea ca- 
ilor de cursă se incepe prin pas, apoi se trece la trap și 
numai după aceasta la galop, mai întâiu mie și pe urmă 
„mal repede. Aceasta constitue o gimnastică funcţională ra- 
țională, treptată, până când organizmul se îndrumează pen- 
tru alergare. i 
„In timpul exerciţiului, calul nădușește. Această transpira- 

țiune este fiziologică, prin mijlocirea ei se antrenează func- 
ţiunea pielei, se elimină o' parte din produsele denutriţiunii, 
dar mai ales se elimină: căldura. care reprezintă '70 %/g din energia potenţială. 

7
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Calul a căruia antrenare merge "bine, prezintă când îl 
scoatem, din grajd şi-l punem la exerciţiu un fel. de curbă- 
tură, mișcări. dureroase. Aceste mișcări dureroase. dispar. în 
timpul exerciţiului. Când antrenarea nu este bine condusă, 

atunci se "observă oboseala. lată cum explică fiziologiștii 
oboseala musculară. i - 

Să facem o apropiere între un muschiu și un motor cu 
benzină, care să presupunem că poate produce 5 explozii pe 
secundă. 

Timpul între dou explozii reprezintă strictul necesar 
pentru ca pe deoparte, produşii rezultați din combustiune să 
fie daţi afară, iar pe de altă parte, ca o nouă încărcătură de 
combustibil să vină în corpul de pompă. . In. condiţiunile 
acestea, motorul va merge indefinit ; zicem că el este în re- 
gim permanent. 

- Dacă îl vom forţă însă să facă 10 explozii pe săcunăă, el 
„„“are să funcţioneze rău și poate să. se oprească. 

Aproape la fel se petrec lucrurile și în mușchi. Intre două 
contracţii musculare, trebuie lăsat.un timp strict necesar. 
pentru ca pe deoparte, produșşii rezultați din combustiune 
să fie daţi afară, iar pe de altă parte, ca substratul chimie 
(potenţial) să se refacă. d 

In astfel de condiţii, muschiul sau. mai bine zis aparatul 
neuro-muscular poate lucră indefinit ; el este în regim per- 

„manent. 

Dacă din contră, durata pauzelor înțre contracţiile mus- 
culare se micşorează prea. mult, vine un timp când mus- 
“chiul se' contractă rău şi va sfârși prin ase opri; el este. 
obosit. 

Oboseala se anunță prin micşorarea în amplitudinea con- 
"tracțiunii musculare, și mărirea, duratei sale ; — senzaţii de 

- durere în muschi. —De îndată ce aceste semne apar, trebuie 
micşorată munca sau chiar intreruptă pentru a lăsă timp. 
aparatului neuro-muscular să se repare. , 

Trebuie prin urmare să se caute pentru fiecare animal 
şi pentru fiecare fel de muncă regimul permanent corespun-. 
zător. Acest regim se modifică pe măsură ce antrenarea face 
progrese, fapt de care trebuie ţinut socoteală. 

,  Produșii rezultaţi.din combustiune pot fi daţi afară prin 
diferite căi ca: rinichi, plămâni, piele, intestine. etc. 

" Principiul și baza antrenării este ca eliminarea lor să se 
Li
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facă cât mai repede, evitându-se cât mai. mult oboseala. 
Oboseala își are sediul nu numai în mușchi. , | 

Intreg aparatul neuro-mușcular se va resimţi. de oboseală.: 
- Greerul este cu siguranţă cel dintâiu atins, probă senzaţia de 
durere produsă pe socoteala impresiilor ce-i vin din mușchi, 
apoi vin centrii nervoși inferiori, plăcilor motoare. și în ul- 
tima linie mușchiul. | i 

Nu toţi caii supuși antrenării reacționează la oboseală în 
acelaş mod; caii nervoși, prea iritabili, resimt mult senzaţia . 
dureroasă consecutivă muncii musculare. Este peste putință 

„de a indică anume reguli prin care un cal ar puteă suportă 
" munca cu cea mai mică oboseală. o 

Oboseala diminuând rezistenţa animalului, îl predispune 
la o mulțime de boale. Profilaxia oboselei rezidă in igiena; 
antrenării şi mai ales în faptul de a nu depăși toleranța or- 
ganismului. 2? | Se 

Punctul cel mai delicat,. cel mai greu de stabilit, este 
această toleranță organică. Practic vorbind, când animalul 
în timpul antrenării manifestă simptome de ipertermie, lipsă 
de poftă de mâncare, simptome de intoxicație, simptome de 
miozită, toate acestea ne dovedesc că 'el a fost prea forțat 
Şi trebuie să întrerupem actul antrenării. 

Gimnastica funcţională aipielei. 

Fiziologia ne spune că îmbrăcămintea corpului animalu- 
lui — pielea — are de îndeplinit următoarele roluri prin- 
cipale:: | 
„4. Rolul protector contra pătrunderii în organism a dife- 

„Tiților. agenţi morbizi ; | 3 
2. Organ al simțului de tact, de presiune şi temperatură ; 
3. Organ principal de eliminarea căldurii din corp mai 

ales la animalele a căror glande sudoripare sunt desvoltate, 
cum este calul. - 

In piele sunt glande sudoripare și sebacee. ; 
_ Rolul sudoriparelor este să producă 'sudoarea.. Sudoarea _. înlesnește foarte mult pierderea de căldură prin evaporarea ei... 

Calul supus antrenării innădușește. Spre a se favoriză 
transpirațiunea nu se mai întrebuinţează medicamentele su- | dorite, Exerciţiul este cel mai bun mijloc să provoace nă- | 

ala. , - , ” 
Rolul glandelor sebacee este să secrete .o substanță grasă. 

.
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| Grăsimea produsă de glandele sehacee are rolul protector, 
întru cât imbibă stratul epidermului şi se opune la pătrun- 
derea apei din afară. 

Pentru ca pielea să poată indeplini cum trebuie multi plele 
sale roluri, trebuie să fie foarte curată, foarte bine îngrijită. 
Igiena pielei în timpul antrenării, țesălat, băi, masaj, fric- 
țiuni, constituesc foarte bune măsuri. - 

Țesălatul, tricțiunile, masajul, au. de scop pe lângă faptul 
că întreţin pielea. în foarte bune condițiuni de curăţenie, mai 
escită insă nervii superficiali, determinând reflexe - cari pot 
înlesni contracţiunile intestinale, activând digestiunea. Prin 
faptul că fricţiunile măresc activitatea circulaţiunii pielei, 
grăbesc eliminarea diferitelor produse toxice. 

"Băile, afuziunile, dușurile, lucrează tot în sensul ţesălatului. 
După fiecare exercițiu, când - animalul este foarte trans- 

pirat, se curăță năduşeala cu cuțitul de căldură, se fricțio- 
nează bine, se plimbă la pas. 

La începutul antrenării năduşeala, este groasă, treptat, 
treptat cu mersul antrenării ea este mai. clară, mai limpede. 

Gimnastica funcţională a aparatelor circulator şi respirator 

Gimnastica funcţională a aparatului locomotor atrage 
după dânsa şi o gimnastica funcţională a aparatelor respi- 
rator şi circulator. :. ...: 

Gimnastica funcţională a aparatului respirator are de scop 
dea mări capacitatea . pulmonului și amplitudinea mișcă- 
rilor de inspiraţie și expiraţie, pentru a asigură o circulaţie 
și o' ventilaţie pulmonară cât mai activă. | 

Toate organele aparatului respirator: nări, fose nazale, la- 
rinx, bronchii, plămâni, mușchii . inspiratori şi expiratori, 
sistem nervos de coordonare a . mișcărilor respiratoare, eic., 
trebuie să-și perfecţioneze funcțiunea lor. 

Regimul permanent al respirației să urmeze, cu alte cu- 
vinte, regimul permanent al aparatului neuro-muscular. 
„Nu numai la calul supus antrenării se constată această 

respiraţiune amplă, ci şi la oamenii supuși antrenării. Expe- 
rienţele făcute de MABEY şi, HILARET sunt, din acest punct de 

“privire, foarte concluente. 
Când antrenarea: se face în mod neregulat, când mai ales 

„animalul nare conformaţia - trebuitoare, sau când se prea 
forţează, atunci se „pot ivi accidente. Animalul moare din
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cauza insuficienţei oxigenului absorbit, sau poate din cauza 
neeliminării repezi a bioxidului de carbon. In toate cazurile, 

“la antrenările neregulat conduse se constată simptomele 
unui surmenaj al aparatelor respirator și circulator. 
- Gimnastica funcţională a aparatului: circulator are de 
scop. de a perfecționă funcţionarea atât a organului central 
(inima) cât și a organelor periferice (vasele sangvine). : 

* Inima poate fi considerată ca tip de 'organ: care funcţio- 
nează în regim: permanent şi asupra acestui regim are să se 
îndrepte efectul antrenării. ec 
“Capacitatea cardiacă și ritmul pulsaţiilor trebuie să meargă 

paralel cu progresul 'antrenării pentru a se asigură o bună 
circulaţie în aparatul neuro-muscular. Inima suferă chiar o 
hipertrofie la caii de cursă ; aceea a armăsarului »Eclipse a 
fost găsită de 4 ori mai mare decât în stare normală. 

Tot aşa, elasticitatea și contractibilitatea, pereţilor vascu- 

*» 

lari se perfecționează treptat cu antrenarea. 
„ Surmenajul aparatului circulator se arată prin dispnee, 
congestiuni pulmonare. 
„Surmenajul aparatului respirator se arată prin intoxica- 

țiuni, cardiopatii diverse, miocardite, emoragii, sincope car- 
diace. | a o 

Dispnea, se caracterizează prin nişte mișcări foarte. repezi 
ale respiraţiunii, printr'o greutate în actul respirator. Ani- 
„malul are o figură caracteristică, mucoasele aparente sunt 
cianozate, bătăile cordului pocnitoare, venele superficiale ale 
corpului: sunt umflate, pulsul mic şi foarte repede. 'Când se 
constată așemenea simptome, poate surveni o sincopă, ani- 
malul cade jos, moare. Această moarte -se 'ivește mai. la, 
toate animalele surmenate din cauza vitezei.: Moartea este 
provenită printr”o intoxicaţiune de acid carbonic (mai pro- 
babil din lipsă de oxigen). o e i. 

Dacă dispnea, nu este așa de intensă, animalul poate fi 
atins de o congestie pulmonară, de foarte multe ori mortală. 

Surmenajul aparatului circulâtor poate determină diferite 
alterațiuni ale cordului, ipertrofii, diferite. cardiopatii, emo- 
ragii nasale, epistaxisuri, se observă adesea la caii antrenați, 

„ele sunt dovada unei oboseli a aparatului circulator. Când 
se constată asemenea emoragii, în timpul antrenării, trebuie 
suspendat definitiv sau temporar exercițiul. Se observă une- 
ori O sincopă cardiacă, o moarte instantanee. : - | 

*
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Această sincopă. este rezultatul luptei cordului contra în- 
toxicării, din această luptă cordul poate să iasă învins, 
epuizat. | 

„Pe lângă aceste boale și accidente cari le observăm în 
timpul antrenării sau în timpul curselor, mai, adăugăm și 
faptul că 'sistemul nervos, modificăt și el prin antrenare, se 
poate îmbolnăvi, poate ajunge 'într'o stare de epuizare. De 

"asemenea, în timpul.antrenării se. pot ivi diferite leziuni ar- 
ticulare, tendinoase și osoase. 

Putem conchide .că surmenajul poate A al aparatului 
muscular, al aparatului. respirator, al aparatului circulator, 
al. aparatului nervos, etc.: 

Nu intră în cadrul antrenării de a insistă asupra făpturii 
. corporale a cailor supuși dresării, a acestor animale ultra 
dolicomorfe, precum şi modifi cările ce gimnastica locomo- 
toare a adus conformaţiunii animalului. 

„_ Aceastea sau studiat în zootehnia generală. 

Metodele de antrenare 

“Sunt. mai multe, metode de antrenare : : 
a) Antrenarea. în. apă. „Nataţiunea constitue se ştie o 
bună gimnastică. a aparatului locomotor. Antrenarea în apă 
se practică astfel : se face o piscină, caii sunt lăsaţi de 2—3 
ori pe săptămână, cam câte 1/ oră să innoate, Piscina este 
adâncă. Acest.mod. de antrenare care tinde a se generaliză 
in America se recomandă: mai. ales pentru caii ale căror ten- 
doane nu sunt: prea rezistente şi cari. ar putea să se obo- 
sească la pas, trap, galop. Cu ajutorul acestei nataţiuni, com- 
binată şi cu exerciţii se pot antrenă caii. Nataţiunea forti- 
fică organismul, desvoltă mușchii, fortifică și stimulează și 
mai mult sistemul nervos. După ieşirea din apă, se usucă, 

„se freacă și masează caii... 
b) Sistemul american. Americanii“ supun caii cari îi an- 

"“trenează la galopuri scurte și repezi. Din punctul de privire 
al antrenării, aceste galopuri scurte și repezi nu sunt rele 
căci ele produc aceeaș cantitate de muncă ca galopurile 

lungi şi excită cu aceeaș intensitate funcțiunea de respira- 
ţiune. Ele au putinţa de a mări activitatea funcțiunilor res- 
piratoare cu mai puţină oboseală pentru plimâni și inimă.
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In galopurile repezi se cheltuește o cântitate colosală de influcs, 
nervos, viteza exige din partea centrilor nervoşi o supra-. 
muncă. Timpul care trebuie escitaţiunii să parcurgă calea 
nervoasă este mai scurt, viteza necesitând repetiţiunea foarte 

„frecventă a mişcărilor, adică trecerea alternativă și foarte 
„repede dela relacsare la contracţiune şi dela repaus la mișcare, 
va necesită un efort suplimentar ; de aci rezultă un supli- 
ment de cheltuială nervoasă care se manifestă printr'o con- 
tracțiune mai repede. | | | | 

c) Antrenarea obișnuilă este aceea care am descris-o mai 
sus și care are de scop de a desvoltă viteza calului. Prin an- 
trenare, viteza calului s'a mărit. Sunt cai cari fac 15—16 
metri pe secundă. Asemenea cai nu pot fi călăriți decât de o 
anume specie de oameni—Jockey— niște oameni nedesvol- 

„taţi, mici la trup, cu o greutate corporală redusă. 

Substanțele. așa zise dynumogene 

__ La antrenarea calului de cursă ceeace se vizează este ren- 
dementul energetic. maximum. Să vedem "dacă sunt sub- 
stanţe cari în afară de alimentaţie și antrenare pot mări po- 
tenţialul dinamogenetic. Printre aceste substanţe putem cită: 
4. Alcoolul. In cantitate -mică,' alcoolul are o acţiune sti- 
mulantă asupra contracțiunii musculare. În cantitate mai - 
mare, are din contră o acţiune paralizantă. Efectul stimulant 
însă este compensat de cel deprimant. El măreşte” oboseala. 

DucLaUx a susținut că alcoolul-are o- valoare. alimentară. 
- După ATWATER şi BENEDIET, alcoolul sub formă diluată, în 
doză mică, poate fi considerat ca uri producător de energie așa 
cum este zahărul şi amidonul. Alcoolul însă, după unii fizio- 
logişti, este un combustibil care deteriorează mașina animală 
întocmai cum se deteriorează o sobă printr'un combustibil, 
altul decât acela pentru care este făcută. Acest alcool se între- 

“ buințează în Englitera la cai de cursă. După MAGNE se prepară 
în Englitera o pastă în care intră grăunţe uruite, făină, vin, 
plante aromatice, miere, untdelemn. Din această pastă se fac 
niște boluri cari se daucailor câteva minute înainte de a-i duce 
pe ipodrom. Se mai întrebuinţează la calul de cursă, înaintea 
alergării, șampania în cantitate de 500 grame. I.se dă şam- 

„panie cu 15 minute înaintea cursei, astfel ca efectul să se 
producă in timpul cursei. Aceste. băuturi alcoolice nu pot



577 

intră în categoria dopingurilor, despre cari vom vorbi mai 
„departe. ” | i 

2. Hola. Nuca de kola are o putere escitantă superioară 
cafelei. De foarte mult timp, indienii din Africa tropicală o 
întrebuinţează pentru a susține forțele unui individ slăbit. 

Terapeutica modernă consideră kola ca un medicament 
foarte eficace. Intrebuinţarea ei este inofensivă. Regimul cu 

„kola se poate întrebuinţă în timpul antrenării, sau în tim- 
pul convalescenţei în urma unor boale ivite în perioada. de 
antrenare. Kola are o acţiune stimulantă asupra sistemului 
nervos şi muscular. Unii antrenori dau în raţia de seară a . 
calului supus antrenării kola și zahăr. 

Prin regimul kolatat, aptitudinea la muncă se mărește, 
rezistenţa la oboseală de asemenea. În comerţ se întrebuin- 
țează kola sub formă granulată. | 

3: Cafeaua. Infuziunea de cafea, prin faptul că conține ca- 
feină, lucrează ca un stimulant al sistemului neuro-sangvin. 
Cafeina este un tonic și un stimulant al cordului, escită sis- ” 
temul nervos, măreşte activitatea : cerebrală. - Cafeina este 
considerată astăzi nu ca un agent de economiea organis- 
mului, ci mai mult ca un stimulant general, făcând orga- 

 nismul să-şi utilizeze rezervele. Din cauza proprietăților sale 
 stimulante, cafeina a fost dată la cai în diferite raiduri spre 

a le mări rendementul energetic. o 

4. Zahărul. In afară deputerea sa energetică mai are și o 

"mare putere alimentară, el poate fi considerat ca un - căr- 

bune al muschiului. Vom studiă mai departe rolul zahăru- 

lui în energetica musculară. a 

| „ Dopinguri | 

Prin doping se înţelege acea practică americană care con- 

sistă a introduce în organismul calului care aleargă oare- 

cari substanţe mai mult sau mai puțin toxice, cari au -pro- 

prietatea de a mări puterea energetică a unui cal intrun 

- timp determinat. Considerând că toate dopingurile” consti- 

tuesc o fraudă, mai ținând socoteală că întrebuințarea do- 

pingurilor este prejudiciabilă prosperității rassei cailor, so- 

cietăţile de curse din diferitele țeri au interzis întrebuinţa- 

_rea acestor dopinguri. Ia - e 
Cele mai principale substanţe întrebuințate ca dopinguri 

“sunt: | | a , - 
1. Cafeina, este alcaloidul cel mai întrebuințat ca doping. 

37
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Ea constitue baza tuturor formulelor întrebuințate la cal. 
Terapeutica ne spune că âcest alcaloid este un stimulant 
nervos. Cafeina lucrează,ca stenic, diminuă oboseala muscu- 
lară, previne epuizarea și combate, adinamia. Cafeina se eli- . 
mină prin bilă și urină. In doză de 50 cgr.—A gr. la cal pro- 
duce. şi o acțiune stimulantă. OO... a 

Mușchiul sub influenţa acestui alcaloid trece mai repede 
din stare de repauz în stare de activitate. Cafeina dă. cor-. 
dului mai multă energie.. Cafeina mărește dezasimilaţiunea, 
prin urmare nu este cum s'a crezut un principiu care să 

„poată realiză în organism o economie. Cafeina are o acţiune 
diuretică. Se introduce cafeina cu alimentele în aparatul di- 
gestiv. Se poate şi injectă ipodermic. : 

Cafeina fiind un escitant neuro-muscular, joacă un mare - 
rol în dopinguri și poate să fie considerată ca o substanță 
tip dinamogenă. . a E | 

„2. Strichnina este un alcaloid foarte toxic, lucrează asu- 
” pra, nervilor, în special asupra marelui simpatic, stimulează 

toți mușchii. Strichnina se elimină prin urină și salivă. 
Acest alcaloid din cauza toxicității sale are o întrebuințare 

foarte periculoasă. Arseniatul . de strichnină se întrebuin- 
țează uneori în ultimul timp al antrenării. | 

3. Cocaina constitue și ea baza dopingurilor. Se întrebuin- 
țează sub formă de sulfat, de cocaină. Cocaina produce o 
iperescitabilitate generală. a , 

4. Atropina se întrebuinţează uneori ca doping. 
5. Cacodilatul de sodă, medicament arsenical, este un esci- - 

tant al nutriţiunii ; cacodilatul de sodă se întrebuinţează cu- 
rent în timpul antrenării şi mai ales în Arnerica. 

Prin faptul că nu produce nici o turburare organică, el - 
poate fi considerat ca tip al dopingurilor igienice. 
„Tot în grupul dopingurilor se mai pot cită: Fterul, 'aci- 

: dul formic, formatele, digitalina, sparteina, etc. | 
“Cel mai bun doping este. antrenarea regulată și propor- 
țională cu puterea animalului. . A . . Dopingurile date calului înaintea cursei se pot, până la oarecare punct, cunoaște, după anume simptome. Când ani- malul este neliniștit, agitat, are tremurături, are salivaţie, sudoare, etc., este foarte multă probabilitate că i sa dat un doping. Aceste simptome sunt însă foarte vagi și nu putem numai după ele diagnostică doparea calului. Ă Turburările oculare uneori ne pot dă indicii de dopare.



„579... 

Sudaţiunea nu în totdeauna este un semn de dopare, după. 
cum o afirmă unii autori. ;. n 

Intrebuinţarea dopihgurilor . 

„. Dopirigurile se pot întrebuință în 3 moduri : 
_-Î. Înjecţiuni ipodermice ; 

++ 9, Introducere prin gură ; | | 
3. n „pe cale'rectală-supozitorii, | | 
Injecţiunea ipodermică este cea mai bună, căci efectul 

este mai repede și mai sigur. Prin cale bucală, pilule, sau 
pe cale rectală, supozitorii, efectele. sunt mai târzii. și de 
multe ori nu coincid cu timpul când calul trebuie să alerge. 

Cele mai uzitate dopinguri sunt : | 
Strichnina—arseniatul de strichnină ; 
Cafeina ; 
Sulfatul de cocaină ; 
Atropina. | Si 
Arseniatul de strichnină se dă pe cale bucală 20 mml. în 

două reprize, timp de 5 zile, înaintea cursei. In timpul 

cursei 1 gr. de cafeină şi 0,50 gr. de atropină cu o jumă- 

tate de oră înainte de plecare. | 

Se mai poate dă: arseniat de strichnină 0,05 gr. în in- 

jecţiuni ipodermice, se ajunge progresiv până la 0,15 gr. şi 

chiar 0,20 gr., după animale. 
Se mai poate întrebuinţă cafeină 1—2 gr. Ş 

Dopingurile pot determină în organism turburări func- 

ţionale cari aduc după ele o surmenare a funcţiunilor mari 

şi o ruină prematură a organismului. “Din cauză că orga- 

nismul se obişnueşte cu aceste alcaloide, este nevoie să mă- 

rim doza şi astfel îi determinăm o ruină şi mai repede, in 

afară de cazurile de intoxicaţiune. Dopingurile date la caii 

tineri, încă neformaţi, îi ruinează, ă | 

Animalele cărora li s'au dat dopinguri, întrebuințate la 

 prăsilă dau mânji mediocri, după cum s'a constatat în Țara 

Rusească,. Din toate aceste motive, dopingurile nu sunt bune, 

nu sunt recomandabile. 

7 

Ingrijirile calului înainte şi după cursă 

In ziua cursei, animalul trebuie să-şi mănânce de dimi- 

_neaţă raţia lui de ovăz, de fân, să se plimbe la pas o oră cel 

"puţin. După plimbare se lasă în boxă în repaus. Cursa nu
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"are loc decât la 3—4 ore după mâncare. In. timpul când 
calul se pregăteşte pentru cursă, se spală gura cu apă-al- 
coolizată. După cursă, calul fiind în transpirațiune, se va 
uscă, se va acoperi cu o pătură, se va plimbă la pas întrun 
loc acoperit. Adus în grajd se va ţesălă, se vor fricţionă mem- 
brele şi mai ales tendoanele. După țesălat, să dă mâncare şi 
apă, cam la 2 ore după cursă. Așternutul trebuie să fie cu- 
rat și mult. Seara i se dă un mașcu semințe de in.. Când 
membrele, în urma cursei, sunt cam obosite se vor des- 
potcovi. _ 

„ Regimul alimentar după cursă va fi modificat, raţia de 
„ovăz va fi micșorată la jumătate, calul va face mici plim- 

„„bări întrun paddok închis şi cu nisip pe jos. Când calul după 
sfârșitul curselor nu manifestă nici un simptom de surme- 
naj, când aplomburile lui sunt bune, când tendoanele îi sunt 
sănătoase, atunci vom reduce numai raţia de ovăz şi ori de 
câte ori timpul permite îl vom plimbă la pas spre a preveni 
obesitatea. | | 

Antrenarea trăpaşilor 

Dresarea şi antrenarea trăpaşilor constitue un lucru foarte 
important, căci dacă ar fi vorba prin această: antrenare să 
obținem cai cu o viteză mare, oricare ar fi regularitatea 
mersului şi armonia mișcărilor, lucrul ar fi foarte simplu. 
Prin antrenarea trăpașilor dorim să obținem cai cari să aibă 
un trap frumos și regulat. In dresarea calului pentru trap, 
lucrul de căpetenie este ca animalul să se lase ușor la încă- 
lecat. Ne servim de o șea care să aibă o crupieră, vânări, 
pentru a obișnui animalul cu tot ce-l poate atinge, câteva 
zile calul va fi pus la platlonge să meargă trap. Ori de câte 
ori vrea să o ia galop nu-l lăsăm. După câteva zile, calul se va plimbă la pas în linie dreaptă, pe urmă puţin la trap. La 
început, părcursul va fi de un km, distanţa se va mări din ce . „în ce. Trapul la început va fi mic; din ce în ceacest mersse va mări până se ajunge la trapul întins, sburător. Această 
progresiune trebuie să fie înceată, inteligent condusă și în ra- port cu vigoarea şi condiţiunile calului. Dacă mișcarea calu- lui nu este progresivă și dacă dela început voim .ca acest animal să meargă cât mai repede, atunci îl obosim, îl epui- zăm și un asemenea cal nu-se va puteă bine antrenă.
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Dacă antrenarea este bine condusă, încetul cu încetul vi- 
„teza trapului se va mări. - 

Când în timpul antrenării constatăm. că animalul mani- 

- festă simptome de oboseală, sau devine nesupus, atunci tre- 
buie neapărat să micşorăm exerciţiul. .. 

Munca va fi calculată şi proporţionată cu constituţia și 
pofta de mâncare a animalului care îl antrenăm. Treptat cu 

antrenarea se va mări şi cantitatea de alimente. In afară de 
ovăz și fân, vom mai da și alte substanţe alimentare con- 
centrate. | | 

Calul trebuie să-l dresăm să își facă trapul său şi înhămat, 
căci cursele de trap sunt și înhărnate ; când calul merge. la. 
trap inhămat conducătorul. trebuie să mânuiască hăţurile 
cât se poate mai dulce și mai bine. Nu trebuie ca prin aju- 
torul muştucului să abimăm gura calului. Una din condi- 
ţinnile principale ale dresării calului trăpaş este ca el în 
timpul cursei, la plecare sau terminare, să nu galopeze. Sau 
dacă face câteva mișcări de galop să nu piardă prea mult 
timp spre a-și reluă trapul obișnuit. | | 

La calul care face curse de trap înhămat, frâul şi hăţurile 
să fie bine aplicate. | : a 

* Potcovitul calului destinat curselor de trap trebuie să fie 

"bine executat. Potcoavele uşoare sunt cele mai bune, unii 

cai trăpaşi îndoesc membrele anterioare foarte mult în tim- 

pul trapului şi-se pot lovi la cot. Pentru. a evită. aceasta se 

- pune în timpul antrenării la fruntea copitei nişte greutăţi. 

. Prin mijlocirea lor caii nu-și mai îndoesc aşa de mult pi- 

cioarele,; se alungesc ca mers, capătă o viteză mai mare. . 

Trăpaşii cei mai buni fiind cei din America să vedem cum. 

se antrenează. . IE “ 
Antrenarea trăpașului american începe, la un an, însă fără 

să obosească calul. La doi ani, antrenarea este completat 

când animalul aleargă la o cursă. | | 

Practica antrenării consistă în plimbări, încălecaţi sau în- 

lămaţi, pe distanţe de 3—4 mile într'o zi, sudațiuni, duși. Ca 

hrană sedă zilnic 14—415 litri ovăz, fân și un maș de două ori 

pe săptămână. Mașul se compune din porumb uruit, tărâţe, 

făină de orz amestecate cu apă caldă. Aa 

- Cărucioarele de cursă la cari se înhamă calul sunt foarte 

ușoare. Ele nu cântăresc mai mult, de 20 kgr.. | 

Harnaşamentul calului de cursă este cât se poate de simplu. 

"Toţi trăpașii au un muştuc suplimentar ale cărui laturi se
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"reunesc 'pe fălcile .calului, trac pe lângă urechi și se duc 
de se fixează, de un inel ce se află pe sedelcă. Calul astfel în- 
hămat este nevoit să-și alungească capul, să-l întindă, ani- 
malul pare a fi jenat în această pozițiune. Americanii însă 

- pretind, şi cu drept cuvânt, că această pozițiune a capului dă 
putință larinxului a fi mai bine așezat, înlesnind jocul res- 
piraţiunii. - e a 

-. FOUBNIER-ne spune că este foarte curios a se vedeă înhă- 
matul trăpaşilor când sunt pe pista de antrenare. Hamurile 
lor sunt foarte ingenioase, foarte practice. Unii au -pe ha- 
muri niște resorturi cari înţeapă nările calului când se am- 
balează, alții au piese protectoare cari apără regiunile: ge- 
nunchi, cot; alţii au anume dispoziţiuni de hamuri cari îm- 

. piedică calul de a galopă. Antrenorii întrebuinţează diferite 
mijloace:prin cari corectează defectul cailor lor. 

„ Prin antrenare, viteza calului trăpaş american sa mărit, ș. 
astăzi sunt trăpași cari fac kim. într”ua minut și 14 secundei 

Antrenarea calului pentru raiduri 

La antrenarea pentru raiduri se vizează fondul, rezistenţa 
animalului. In primele zile, calul va parcurge la pas și trap 

'o mică distanţă. Trapul la inceput trebuie să fie de scurtă 
durată. Când calul a început să înăduşească, trapul se va 

„schimbă în pas. De asemenea când calul nu rai mănâncă 
cu atâta poftă s6 va micșoră distanţa. La antrenarea cailor 
pe distanțe mari se va întrebuință trapul mic, căci expe- 
riența a dovedit că trapul prea repede obosește- animalul. Se 
„va face un klm. în 5 minute; cu acestă viteză se poate face 

—"1 kilometri fără a obosi animalul. Trapul englezesc obo- 
„seşte mai puţin călăreţul, cel nemţesc repartizează greutatea 
_mai bine pe cele patru membre. Călărețul care are plămâni 
buni și care încalecă un cal cu spinarea scurtă şi cu un tem- 
perament cam limfatic, leneş, poate să meargă trap nemţesc. 
“Când, din contră, călăreţul nu este așa de robust şi când ca- lul:său are o spinare cam lungă, trapul englezesc este cel maibun. 

Se va hrăni calul în timpul antrenării pentru "raiduri cât mai intensiv, se dă ovăz amestecat cu porumb uruit, 4—5 kor. fân de lucernă sau fân natural. Alimentele verzi nu sunt re- comandate. Dacă munca este considerabilă se va da un amestec de orz, ovăz şi zahăr. Când un cal a fost încălecat
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timp: de o săptămână în fiecare zi şi când distanţa zilnică a 
„ fost de 40—60 kim, când este obişnuit să meargă pe dru- 

: muri tele, se poate consideră preparaţia ca terminată Și . se 
poate intreprinde marșul de rezistenţă. În timpul marșului - 

'de rezistenţă, trebuie supravegheată starea sanitară a anima- 
“lului, mâncarea. Harnașamentul să fie solid, igienic ca adap- 
tare și cât mai ușor. Inainte de începerea marșului de re- 
zistență, calul se va potcovi cu potcoave de oțel cu colţuri 
mici. Șeaua englezească uşoară şi bine adaptată este cea mai 
bună. Se va evită pe cât posibil mersul noaptea, care obo-: 
sește mult mai mult şi calul şi călărețul ca mersul de ziuă. 

La 1 klm înainte de haltă, călăreţul va descălică şi va 
merge cu calul său de căpăstru până la haltă. Ajuns aci, 
freacă membrele calului, tendoanele, cu spirt, se pune ban-. 
daje, se deschingă calul, i se dă mâncare. După ce sa în- 
grijit calul, călăreţul se îngrijeşte pe el; mâncarea lui tre- 
buie să fie frugală. 

Ca să putem rezumă tehnica antrenării calului pentru 
raiduri, vom reproduce instrucţiunile recomandate de un 

„specialist, căpitanul BAUSIL : - - 

„In fiecare zi 5 ore de muncă, mai ales dimineaţa dela 3 sau 4 ore. 
Odată pe săptămână, o plimbare de 50 klm mai întâiu; de 60, 80, 

100—120 klm mai în urmă ; mers mai mult încet 12—14 klm pe oră. 
"Un galop pe o pistă, un mers repede pe un:drum, mai întâiu de o ju- - 

mătate de oră, mai pe urmă progresiv 2—3 ore. 
În ziua marșului 5 ore de pas la mânăc. 

Calul trebuie bine observat în timpul acestei antrenări 
Calului i se dă la început 14 litri de ovăz, 4litri de tă- 

râțe, 4 kgr. de fân. Raţia se va mări proporţional cu antre:= | 

narea, la 10 kgr. de ovăz, 6 litri de tărâţe, 1 kgr. Inelasă, în : 

preparate, 21/„ fân, se va mai da din când în când şi puține... 
grăunţe de in. | E 

| * % % | | 

Cât priveşte dresarea cailor de vânătoare lucrul este 

foarte simplu. Se încalecă caii în fiecare zi, se merge mai 

cu seamă pe câmpii, prin păduri. Se măreşte din ce în ce vi- 

teza mersului. Se face din când în când galop, se obișnueşte 

calul să. facă sărituri în lungime şi înălțime. In timpul dre- 

sării, se măreşte cantitatea de ovăz. Pentru caii cari aleargă: 
la curse de obstacole,. pe lângă “antrenarea obișnuită, se 
vor mai obişnui să sară și obstacolele de pe pistă. Calul:
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va trebui să sară obstacolul mai mult repede ca încet: Să- 
„ritura la mers repede este mai sigură ca, săritura la mers 
mai încet. Săritura la un mers mai repede necesită bine înţeles 
o mai bună proporţiune, un corp mai suplu. : e 

Dresarea calului pentru călărie 

“Calul destinat călăriei trebuie anume dresat ; dresarea sa 
consistă în a-l face foarte supus călăreţului, a execută punc- 

„tual ceeace i.se cere și a nu se speriă de nimic. 
Dresarea se începe mai întâiu prin a-i pune frâul cu muș- 

tucul. După ce sa obişnuit cu frâul și cu muștucul i se 
pune pe spinare, în locul pe care îl va ocupă șeaua, o bucată 
de lemn numită „cavalerul spaniolu, de care se prind dâr- 
logii. Se repetă această lecţiune de mai multe ori până ce 
calul s'a obișnuit. Astfel harnașat, calul se dă la coardă, 
mai întâiu la dreapta, pe urmă la stânga, la pas, trap, galop, 
până ce animalul este obişnuit. 

După ce s'a obișnuit, i sepune șeaua; trebue să avem multă 
băgare de seamă la punerea şelei, să nu' speriem animalul. 
Șeaua trebuie să fie ușoară, o punem încet, n'o închingăm 
“prea mult, nu tragem scările. Calul simțind o greutate pe 
corpul său face mişcări .spre a o lepădă, îl mângâiem, îl 
punem să meargă, îl-dăm la coarâă, pas, trap, galop, lăsăm 
pe urmă scările pentru ca astfel calul să ze obișnuească cu 

-ele. După câteva lecţiuni, calul este obișnuit. Se încalică în 
urmă de un om, de regulă un copil; calul fiind tânăr 
nu poate suportă pe spinarea lui o greutate mai mare. Când 
incălecăm pentru prima oară un cal, un om îl ține de că- 
păstru cu o mână, iar cu cealaltă ține scara din partea 
dreaptă. Călărețul încalecă pe partea stângă a animalului ; 
cu mâna stângă ține dârlogii şi o şuviță din coamă, cu 
mâna dreaptă se apucă de oblâncul dinnapoi al şelei, pune 
Piciorul în scară şi foarte ușor se saltă, trece piciorul drept 
pe deasupra şelei și se așează pe şea cât se poate de ușor. 

Dacă calul uu se lasă, călăreţul, ca și omul care îl ține, îl 
va mângâiă până ce se linişteşte și până nu mai opune nici o 
rezistență. | i 

Această operaţiune a suirii pe şea se va face de mai 
multe ori până când animalul se învaţă. 
de E egealiretul a incălecat, va mângâiă calul. Inainte 

g ea-l obişnui cu pulpele. Călărețul “va
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atinge cu picioarele sale coastele calului cât mai înapoi 
posibil, şi când calul suportă această atingere putem să-l 
pornim înainte, Când voim ca să pornească, îi ridicăm puţin 
capul prin ajutorul dârlogilor, strângem pulpele. Este pru- 
dent ca-la prima încălecare, călărețul să nu aibă picioarele 
în scări, spre a se evită orice accident rezultat din nesupu- 
nerea calului. Odată calul încălecat, omul care îl ţine îl 

"xa duca de frâu puţin înainte la dreapta şi la stânga și când 
calul nu mai arată o insubordonanţă, călăreţul îl conduce 

"singur, în manej mai întâi, la pas, trap, galop. Mersul va 
fi mai încet sau mai repede. Pentru a-i micşoră mersul se 
va lăsă mâinile în jos, în scopul de a apăsă pe bare și a. 
forţă calul să-și îndoaie gâtul. Când calul sa supus, se va 
lăsă să-și ia viteza primitivă. Pentru a iuți mersul se va 

. ridică puţin mâinile spre a se ridică. capul calului, se va 

strânge pulpele înapoia chingilor. Când de asemenea calul 

s'a supus, se va lăsă să-și reiă mersul primitiv. E 

Când voim să oprim un cal care merge, se va scobori 

mâinile de manieră a scobori capul, se apasă mai mult 

pe bare, corpul călăreţului se lasă înapoi. Se va supune ca- 

lul la inişcări variate la dreapta sau la stânga, în cerc sau 

nu. Când voim ca din mers calul să ia trap, ridicăm mâi- 

nile, ridicăm capul calului, dăm pulpe. După ce calul a 

mers mai mult timp şi când mersul său la trap este echili- 

brat, se pune la pas,se vor lăsă liberi dârlogii pentru ca ani- 

malul să-şi întinză gâtul în mers și când vedem că nu merge 

drept îl indreptăm cu dârlogul din partea corespondentă. 

„În timpul dresării, trecem calul de mai multe ori prin 

mersul trap, pas, galop.. Călărețul trebuie să obişnuiască 

calul să dea înapoi ; spre a-l da înapoi se strâng dârlogii, se 

lasă mâna în jos, se scoboară capul calului, se mai descarcă 

puţin partea. dinapoi, cu chipul acesta calul se dă indărăt 

cu un pas. Dacă dându-se înapoi, calul își mișcă, şoldurile 

întro parte sau alta; se va mări. presiunea pe bare prin aJu- 

torul dârlogului drept sau stâng până ce calul se dă înapoi 

în linie dreaptă. La darea înapoi călăreţul nu trebuie să se 

servească de pulpe. 
Din trap calul se trece în galop în modul cum am spus 

mai sus. Când calul galopează bine, echilibrat, aproximativ 

„200 metri, îl vom readuce la trap, la pas: 

„ Poziţiunea călăreţului pe cal trebuie să fie cât se poate de 

bună. La început nu-și sprijină picioarele în scări. Bustul
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călăreţului trebuie să . fie drept, braţele lipite de corp, şi să ! 
formeze cu antebraţul un. unghiu puţin mai deschis ca un 
unghiu drept. Mişcările încheieturilor trebuie să fie perfect 
libere, șalele suple, articulațiile genunchiului să fie întrun . : 
plan paralel cu calul, vârful piciorului să nu fie intors în 
afară, genunchii să fie fixi și să serve ca pivot mişcărilor gam- ; 
bei și mișcărilor coapsei când fesele rălărețului părăsesc 
şeaua, la trapul englezesc, la galopul alungit, sau când sare 
vreun obstacol; cu chipul acesta greutatea călăreţului este 
egal repartizată pe toată: suprafața șelei, nu este încărcată - 
mai mult o parte a corpului calului. Buna ţinută pe şea fa- 
vorizează mersul animalului, îl face mai liber în mișcările lui. 

Când călărețul descalică, își ia piciorul drept din scară, 
il trece ținându-se de coamă și șea . pe deasupra crupei fără 
“să o atingă, ajunge la pământ cu piciorul drept, scoate în 
urmă şi pe cel stâng, mângâe calul. Repetă acest lucru de 
“mai multe ori până când calul se obișnuește. 

„ După ce animalul este cu desăvârşire. supus poruncilor 
- omului, se învaţă, să sară diferitele obstacole. 

Obstacolul va fi la început puţin înnalt, 50—60 CM, se va 
putea înnălță în urmă. Când calul -a sărit obstacolul în li- 
bertate, când s'a obișnuit, îl încălecăm şi sărim cu el aceste 
obstacole. - - 

- Când suntem în apropiere de obstacol, cam la 20 m, luăm. 
calul în galop. In timpul săriturii îl lăsăm aproape liber, il lăsăm 
să-şi lungească gâtul. Dacă calul caută să derobeze nu-] lăsăm 

" până nu trece obstacolul. Obișnuit calul şi cu acest lucru, îl 
scoatem afară, îl ducem pe un drum umblat spre a-l obişnui 
cu tot ceeace un călăreț poate întâlni în cale: trăsuri, tram- 
vale, automobile, care cu fân, câini, muzică, etc. Lucrul 
principal în dresarea calului de călărie este ca pe lângă o 
subordonanţă absolută, el nu trebuie să fie fricos; cel mai 
bun lucru de a.nu-l face fricos este de a-l duce lângă obiec- tul de care s'a. speriat spre a-l face să înțeleagă că obiectul * ce l-a pricinuit frică nu-i poate face nici un rău. 

Obișnuit animalul cu toate acestea, se începe adevărata 
dresare pentru călărie. Metodele de dresare sunt multiple, „ navem intențiunea de a le enumără şi a spune. cari. sunt mai bune, căci nu facem o lucrare de dresare a cailor: Dre- sarea însă se sprijină pe următoarele principii : | 1. A procedă cu cea mai mare blândeţe, căci dacă astăzi .
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. sunt cai. sperioşi, nărăvăși, pricina este brutalitatea, omului 
destinat a-i dresă.. 

2. A-i fasonă gura prin muștiuc, în aşa “mod în cât să fie 
„cât mai sensibilă. Prepararea gurei necesită o întreagă teh- 

nică, căci această, preparare este subordonată la două cauze: 
conformaţiunea barelor pe.de.o. parte, conformaţiunea muş- 
tiucului pe de altă 'parte. 

3. Mişcările animalului să fie cât mai regulate, mai echi- 
:. librate şi mai bine executate. Calul complet dresat nu trebuie 

să mai aibă acele mișcări. parazite cari nu fac decât să va- 
teme bună mișcare a animalului și să aducă o cheltuială za- 

„ darnică de energie. 
5. Calul dresat trebuie să nu se teamă de nimic şi să exe- 

cute franc și prompt orice călăreţul cere dela el, bine înțeles 
acțiunile cari le-a învăţat în timpui dresării. 

6, Calul dresat trebuie să fie cel mai blând animal posibil; 
caii răi, nărăvași au 0 valoare comercială mult mai mică ca 
cei cu caracterul blând. Când este vorba să se facă un înalt: 
dresaj calului, atunci se întrebuinţează o mulțime de.pro- 
cedee, descrise cu multă amănunţime în lucrările speciale. 
Calul. de călărie se supune dresării la vârsta de 3—3 î/e ani. 
Dresarea ține aproximativ 3, 4, 5, 6 luni, după capacitatea 
dresorului, după aptitudinea. animalului. 

Dresarea ca şi antrenarea implică mai multe conâiţiuni. 
igienice. După fiecare ședință de dresare, calul adus Ja grajd 
se va uscă cu șomoiogul de paie, dacă este nădușit ; seva 
țesălă spre a-i curăță pielea și a o pune i în condițiuni. si să 
funcţioneze mai lesne. 

Membrele se vor frecă, tendoanele de asemenea, se vor 
pune bandaje la membre când calul este obosit. 

Alimentaţia animalului va fi cât mai îngrijită, nu trebuie 
să uităm că avem aface cu un animal care pe lângă cheltu- 
iala de energie, din cauza dresării, mai trebuie să-și crească, 
fiind încă necomplet crescut. "Alimentele concentrate, .prin 
urmăre sunt cele mai. necesare. [i vom da ovăz de calitate 
bună, sau alte grăunțe, fân de bună calitate, paie. 

Calul care îl supunem dresării trebuie să fie bine adăpos- 
tit, să aibă în grajd un loc destul de spațios ca să -se poată 

| odihni, aşternut mult. . 

: Dresarea cailor de tracţiune ușoară şi grea 

Inainte de a ne ocupă cu studiul dresării calului la tră= 
sură, sau dresare pentru tracţiune ușoară, să vedem cari
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sunt vehiculele și harnaşamentele întrebuințate: ca vehicul 
„de dresare, se întrebuinţează trăsurile cu două: roate, căci 

ele sunt cele mai practice. | 
Ca harnașamente,  întrebuințăm ' sau harnașamentul cu 

„gura de ham, sau harnașamentul cu jug. | 
După ce am ales vehiculul şi harnașamentul ne apucăm 

de dresarea animalelor pentru tracțiune uşoară. E 
„ Dresarea acestor animale implică următoarele condițiuni: 

1. De a conduce o trăsură prin toate locurile pe unde ea 
"poate trece. 

„2. Dea dă mersului calului cea mai elegantă acţiune. 
3. A menajă cât se poate mai mult calul, așa încât să le 

prelungim durata lor funcţională. -- . a 
"4. Mersul cailor de trăsură să fie cât mai uniform, cât 

mai egal. | - Ia 
De sigur că nu se poate ajunge la atâtea deziderâte dacă 

nu ştim să dresăm, și încă bine să dresăm caii. Valoarea co- 
„_mertială a acestor cai dublându-se prin dresare, este certă 
importanţa ei, ceeace explică pentru ce în unele ţări sunt 
anume școli de dresarea cailor. 

Dresarea calului de tracţiune se va face mai întâiu la 
lonje, pentru ca animalul să fie obișnuit să se ducă înainte, 

„să vină îndărăt, să răspundă la chemare, să ştie ce va să zică 
biciul, să se supună la toate indicaţiunile date de hăţuri, etc. 
După ce. curioaştein acestea începem să-l înhămăm: 

Pentru a obişnui un cal de tracţiune, punem de fiecare 
parle a jugului o coardă de 5—6 metri lungime. Aceste 

„coarde sunt ţinute îndărătul calului de un om. Dresorul 
ține hăţurile, conduce calul înainte, recomandând omului 
care ține cele 2 coarde de a le lăsă libere la pornire şi de a 
nu începe să tragă ușor, decât riumai când calul este în 
mers. Cu chipul acesta, calul se obișnuește încetul cu încetul 
să tragă, | | | ia 

La primul semn de impacienţă din partea animalului se 
micșorează tragerea. Această dresare preparatoare se face 
la început mai întâiu în linie dreaptă, se continuă până ce 
calul poate suportă o forte tracţiune şi într'un rnod con- tinuă. Când schimbăm direcțiunea mersului, tracțiunea 
coardelor trebuie mai domolită | | Când calul s'a învăţat cu aceste tracțiuni, îl obişnuim să miște o greutate din loc, lucru care francezii îl numesc | demaraj. Pentru aceasta îl vom opri, îl vom: pune lao



. 589 

greutate şi-l vom face s'o miște fără sbucium. Pornirea, 
trebuie să o facă încet, liniștit, iar nu brusc. Se obiş- 
nueşte calul în urmă cu sgomotul trăsurii, mai ales caii 
nervoși, impresionabili. Pentru aceasta, în timpul când're- 
petăm exercițiul spus mai sus, este bine ca un om să 
meargă cu o roabă în urma calului. In roabă să fie bucăţi 
de fier. In loc de o roabă poate fi un cărucior mic. Dacă. 
calul se sperie de sgomot îl vom mângâiă. Repetat lucrul 
de câteva ori, calul se obişnueşte. După ce calul s'a învăţat 
cu aceasta, atunci îi punem cu cea mai mare blândeţe har- 
nașamentul complet și se înhamă la trăsură. Când calul 
este bine fixat la vechicul, dresorul se suie pe capră, ia hă- 
țurile în mână şi cu limba face un sgomot, semnul pornirii. 
Omul care ţine calul de lonje, îl trage uşor înainte. Nu 
este prudent să întrebuințăm biciul. Calul înhămat pentru 
prima oară face sărituri, pornește repede, svâcnește, Il do- 

molim, vorbindu-i. Lecţiunea se repetă de mai multe ori 

până când pornirea din los se face cât mai domol posibil. 
După ce calul a pornit bine, mersul va fi în linie dreaptă. 
Pe măsură ce calul pornește bine și merge la pas, se va 

strânge” mai mult hăţurile spre a se avei o acţiune mai. 

puternică asupra gurii animalului. După ce calul merge 

bine la pas, îl punem la trap, care se va mări din ce în ce 

mai mult. În timpul trăpului, dresorul va aveă grije să 

reguleze viteza trapului, să facă ca el să fie cât mai 

cadențat şi cu foarte multă acțiune, cu foarte multă . 

eleganţă. Dresorul nu va permite calului să ia trap întins 

decât când va fi bine dresat. In: timpul dresării, se va 

schimbă direcțiunea în pas, trap. Dresorul spre “a face pe 

cal să ia direcțiunea voită apasă hăţurile într”o parte sau 

" alta după nevoie. Schimbările de direcţiune se face din ce în 

ce mai des, volte, demivolte, demitururi pe loc, în pas mai. 

intâiu, în trap, până ce calul le execută cu cea mai mare 

facilitate. Când voim să oprim calul, tragem de hăţuri, in- 

dicându-i şi din gură această oprire. Ca să-l dăm îndărăt, 

apăsăm de hăţuri și când s'a dat destul, lăsăm hăţurile, li- 

bere. Darea îndărăt trebuie să se facă în linie dreaptă mai 

întâiu, pe urmă în linie oblică. Când calul nu se dă înapoi 

trebuie să-l ducem puţin înainte și pe urmă îndărăt. Nu 

este rău să-i aplicăm o corecţiune, mai ales când el a făcut : 

şi cunoaște acest exercițiu... Ș II 
Când calul răspunde precis la toate. ordinele primite, .



590 

atunci dresorul se. ocupă cu dresarea acestui animal în cel 
mai desăvârșit mod. Ca şi pentru câlul destinat călăriei îl | 
obișnuim cu tot ceeace poate întâlni în drumul său. Vom - 
face plimbări pe drumuri -umblate, se calmează prin vorbe 
calul care se sperie. :. .: - Ea o Da 

Dresarea cailor în 2 se faca de regulă la o trăsură cu 4 
roți; se pune calul ce voim să dresăm alături de un alt cal 
dresat, care să-i serve de călăuză și care îi va temperă por-. 
nirile prea nervoase. Calul ce voim să-l dresăm îl punem 
la stânga. 

Principiile dresării calului în 2 sunt aceleași ca și ale ca- 
lului în unul. Se pot dresă caii în 4—8, tandem, etc. 

* 
se * 

In ceeace privește dresarea cailor de povară este mult 
mai simplă, mai ales că aci nu avem aface cu cai nervoși, 
ci mai mult cu cai limfatici. 

Cam la vârsta 'de 2 ani, se începe dresarea acestor cai, se 
obișnuesc mai întâiu cu hamurile, se înhamă la o grapă 
cu un cal mai bătrân şi dejă dresat. Dacă este singur se în- 
hamă la o greutate oarecare şi se conduce de un om, care 
prin vorbă îl domolește. Când a obișnuit să tragă, se poate 
înhămă la plug sau la o căruţă încărcată. Condiţiunea prin- 
cipală este ca pornirea să o facă cât'mai bine posibil. 

Dresarea calului de tracţiune grea este mult. mai scurtă 
ca dresarea, calului de povară. 

Originea muncii. -— Dinamogeneza 

Sursa energiei desfășurată de animal, sub diferite forme, 
există în alimentele introduse în organismul său. Alimentul, 
oricare ar fi el, dă organismului pe lângă substanţele tre- 
buitoare reconstituirii lui şi energia, necesară funcționării. 
Alimentele trebuiesc să satisfacă toate nevoile energetice ale 
organismului. Alimentul .complet trebuie să fie vehiculul 
energiei de care organismul are nevoie. | Munca este o formă de energie actuală și nu toate for- rele de energie se pot transformă în muncă. Cele cari. pot ace aceasta sunt zise energii superioare: as : "gi chimică, electrică, eravifică. Pooare Ra mai ea După RINGELMANN, orice maşină motoare, animală sau nu primește mai dinainte o cantitate oarecare de energie sub
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diferite forme. Alimentul, la animale, este un isvor de 
energie. Transformându-se în organism prin diferite oxi- 
daţiuni, . îi dă o - cantitate . de energie, care îi asi- 
gură pe de o parte "funcționarea, iar din ce îi mai ră- 
mâne disponibil, motorul animat mai poate să execute un 

Dacă alimentul este o sursă -de energie, rămâne să se 
știe în caredin principii imediaţi din aliment această energie 
este încorporată. Sa 

Fiziologiştii şi: mai cu seamă CHAUVEAUX au rezolvat 
această chestiune. Să 

Inainte și atunci când se admitea că sursa mișcării este 
căldura, sau când se admiteă teoria termo-dinamică, se 

susținea că alimentele sunt arse în organism, că această 

călduri produsă se transformă în travaliu fiziologic şi trava- 

liu mecanic exterior. Graţie însă lucrărilor lui CHAUVEAUX şi 

elevilor săi, se ştie astăzi că această căldură nu este o sursă . 

de energie, din contră, ea constitue un fel de excretum, care . . 

trebuie repede eliminat, căci altfel otrăveşte organismul. 

Mai în urmă, s'au considerat substanţele. albuminoide ca 

substanţe prin excelență dinamofore, şi s'a emis teoria po- 

tenţialului, bromato-dinamic. Consecutiv cu părerile emise, 

energia potenţială a alimentelor rezidă în cantitatea lor de 

azot, deci alimentele albuminoide sunt indispensabile în hră- 

nirea animalelor dela cari cerem. muncă. Din momentul ce 

“sa emis această părere, s'a căutat să se vadă care este echi- 

valentul mecanic al proteinei, adică cantitatea de travaliu . 

„pusă la dispoziția unui motor animat, de o cantitate deter- 

'minată de materie azotată digestibilă. - 

Pentru a se obţine 1.000 km de efect util trebuie să se. dea: 

După GaspARIN pentru un cal de povară care merge la 

pas 0, gr. 525 pr. . 

După MouREAU CHAsLON un cal de povară care merge la 

trap 1, gr. 543 pr. | Se a 

- După HenvE& MAGNoN pentru un cal de povară care merge 

la pas 0, gr. 544 pr. 
După HenvE MAGNON pentru un cal de povară care merge 

la trap 1, gr. 200 pr. i Se 

După RAILLET pentru un cal de povară care merge la 

pas 0, gr. 538 pr. . | | | 

După RAILLET pentru un cal de povară care merge la 

"trap 4, gr. 372 pr.
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Rezultatul mai multor cercetări făcute de SANsoN, RAILLET, 
CREvAT, ne face cunoscut că: | N 

'1 kgr. proteină pune la dispoziţia organismului 1.500.000 
lgrm. Acest kgr, de.proteină se găsește în 8 kgr. 334 ovăz 
de bună calitate ; că, cunoscând acestea, putem face sub- 
stituțiuni alimentare, ţinând socoteală de compozițiunea ali- 
mentelor. şi digestibilitatea lor. SIRE 

„. După teoria potenţialului bromato-dinamic, știindu-se că 
- 1 kgr. de proteină poate da 1.500.000 kgrm. muncă, n'avem 
decât să calculăm hrana care o dăm animelelor motoare 
după cantitatea de energie cheltuită. 

Deşi în aparenţă, foarte seducătoare această teorie, ea însă 
„a fost infirmată în urma lucrărilor făcute de diferiţi fiziolo- 
giști. In adevăr, 'investigaţiunile recente ale fiziologiei în do- 
meniul energeticeimușculare ne-au precizat originea energiei 
mușchilor și ne-au arătat precis rolul celor trei'grupe de prin- 

„ cipii imediaţi aflători în aliment. Spre a se vedeă dacă sub- 
” stanţele. azotate pot fi considerate ca surse de energie, Fie 

și VISLIGENIUS, PETTENKOFER, VOIT, VoLE, CHAUVEAUX, au 
măsurat excreţiunea azotată a unui organism în funcțiune - 
de muncă și în funcţiune de repaus și au ajuns la concluzia 

„că excreţiunea azotată nu este modificată prin muncă şi că 
„activitatea musculară n'aduce nici o cheltuială specială de 
albumină. e Si 

LAULANIE, făcând experienţe în această direcțiune, con- 
chide că rolul albuminei este de a servi la reinoirea materiei ' 

„ Yieţuitoare. Atunci când organismul este pus la o muncă ex- 
cesivă și prelungită se constată o creștere în excreţiunea . 
azotului ; însă cercetări făcute de Vorr și KELLNER au dove- 
dit că această cheltuială suplimentără nu este. în raport 
cu munca totală. | Sa 

In urma acestor experiențe, s'a conchis că albumina nu 
poate fi considerată ca o sursă a energiei mușchilor. 

CHAUVEAUX, KAUFMANN, LAULANIE, dar mai. cu seamă 
CHAUVEAUX, ne face cunoscut că glicoza trebuie să fie consi- 
derată ca alimentul cel mai. apropiat şi mai imediat al tra-. valiului muscular. Mușchiul care lucrează este un consu- 
mator de glicoză. Glicoza îi este adusă de către sânge, iar aceasta la rândul său provine din. glicogenul: hepatic sau din cel muscular. Prezenţa glicozei în muşchi dovedește că acest element este indispensabil executării contracțiunii mușculare. Experiențele făcute de CHAUVEAUX. și KAUFMANN- asupra
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mușchiului ridicătorul 'buzei superioare la cal și asupra 
mușchiului maseter, sunt concluante și ele au dovedit că 
proporţia de glicogen se mărește în mușchi în timpul repau- 
'sului și că diminuă în timpul periodei de contracţiune. Ceva 
mai mult, nu este suficientă numai glicogenia musculară, 
mai intervine şi glicogenia hapatică, adică producerea zahă- 
rului în ficat se mărește în timpul şi după muncă. In timpul 
muncii, spre a satisface diferitele trebuinţe ale mușchiului, 
„care funcţionează ; după; muncă, spre a reconstitui rezerva 
“musculară epuizată. Prin urmare, mușchiul în timpul func-: 
ţionării, își ia energia necesară din glicogenul ce îi este adus. 

Glicoza consumată de mușchi se poate obţine pe socoteala 
celor trei grupe de principii imediaţi, adică hidraţi de car- | 
bon, albuminoide și grăsimi. - o 

Rolul hidraților de carbon. Hidraţii de carbon sunt is- 
voare de energie, ei dau glicogenul care derivă din glicoza 

- alimentară prin deshidratare. Dacă. alimentaţia este bogată 
în hidraţi de carbon, ei sunt direct utilizaţi, sau transfor- 
maţi în rezerve grăsoase. a o 

Rolul grăsimilor. Grăsimile sunt considerate ca rezerve 
de potenţial, rezerve de energie. Ele intervin din momentul 
ce în alimentaţiune nu se mai găsește o cantitate suficientă 

de principii hydrozcarbonaţi. Aceasta se întâmplă sau când 

munca este excesivă sau când alimentaţia este insuficientă. 

ChauvEAUx a făcut cunoscut că grăsimile sunt trans- 

' formate printr”o oxidațiune imperfectă în așa mod că un 

-. gram de grăsime produce 1,61 glicoză. 

Rolul, albuminoidelor. Substanțele albuminoide servesc în 

primul rând la repararea țesăturilor uzate prin muncă. Ele 

sunt alimente de substanţă. După unii fiziologiști, prin oxi- 

dare albuminoidele s'ar puteă transformă în hidraţi de car- 

bon și grăsime şi ar puteă astfel deveni surse de energie 

musculară. Asupra transformării. albuminoidelor în grăsime 

nu există insă nicio probă sigură; transformarea lor în 

hyâraţi de carbon este de asemenea problematică. CL 

Un animal, motor animat, care ar aveă în alimentaţia, lui 

numai hidraţi de carbon, n'ar fi bine hrănit, pentrucă deși 

i Sa dat o mare cantitate de potenţial energetic, nu i s'a dat 

şi alimentul care să repare țesăturile uzate prin muncă, 

Din aceste noţiuni, se poate spune că glicoza consumată 

de mușchi se produce mai mult pe socoteala celor două 

grupe de principii nutritivi și că alimentele zise concentrate - 
38
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trebuiesc să. constitue baza hrănirii motorilor animați. Toţi 
principii imediaţi se pot substitui în alimentația motorilor 
animați; . Sa . , 

Alimentaţia animalului producător de muncă se reazimă pe 
două baze importante: --: a Ii 

4, Relaţia nutritivă, 
2. Substituirile. | | _ 

Relaţia nutritivă, este raportul care există între substan- 
țele azotate şi neazotate. Ea se exprimă prin formula: 

| MA _I 
M.N.A Q. 

Numărătorul fracțiunii, M. A. reprezintă cantitatea mate- 
riei azotate din aliment. | 

Numitorul, M. N.A reprezintă cantitatea hidraţilor de 
carbon, grăsimi. Se calculează astfel: - 

M. A _ Materii azotate _I 
M. N. A  Extractive neazotate-ţ-grăsimi><2,4  Q. 

De ex. o raţie alimentară care cuprinde: | 

  

- Materie azotată . . ee a 1,594 
Grăsimi ,. 0, 698 
Hidraţi de carbon . . . . . . 7,230 

Relaţia nutritivă a acestei raţii va fi: 

1,594 4524 1 
7,230+623xx2,4 8,125 5,1 

La motorul animat, relația nutritivă poate fi de 1/4 te, etc, 
pe când la animalul tânăr, care are nevoie de mai multe 
substanţe azotate, relaţia nutritivă, trebuie să fie de 1/o—1]3. „Substituţiuni alimentare se fac în scopul de a alcătui raţii alimentare cât se poate mai economice, realizând beneficii, - Şi cari să dea animalului maximum de efect. util. RUBNER, fiziologist german, susținea că principii hrănitori din aliment se pot substitui după cantitatea de căldură produsă în urma combustiunii lor. El numea greutăţi izodinamice cantitățile principiilor imediaţi diferiţi cari prin ardere dau aceeaș cantitate de căldură. Cunoscând căldura lor de combustiune, adică cantitatea de căldură în calorii, produsă prin combus- tiunea unui gram, este ușor de calculat cantitatea de albu- 
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mină, - glicoză, ete., cari produc aceeaș cantitate, de- căldură 
ca 100 grame grăsime luate ca tip. 
RuNER ne dă următorul tablou: 

100 gr. grăsime se pot înlocui € ca cehivalent termic prin : 
229 » amidon. 

„235 » zahăr provenit din trestia de zahăr. 
1235 » albumină.! 

225 » glicoză. 

CHAUVEAUX, contrariu părerii lui RUBNER, consideră că . 
puterea nutritivă a principiilor imediaţi depinde de cantita- 
tea de glicoză, şi bazat pe acest fapt caută să calculeze sub- 
stituţiunile, ținând socoteală de greutăţi izoglicozice, adică 

"- cantitatea de principii nutritivi cari dau organismului aceeaș 
cantitate de glicoză. 

CnauvEAUx ne dă următorul tablou : 

Grăsimi . . o e e + 62,5 
Amidon . ... . . . . e . + 90,9 
Zahăr de trestie. . . .. ... . . 95,2 
Albumină . ... . . . . . + 12,5 

- Glicoză . . < . = a. e. e. . 100 

Deşi noțiunea substituirilor prin greutate izoglicozică este 
mai raţională ca noțiunea substituirilor prin greutate izo- 
dinamică, totuș în practică s' a introdus mai mult această din 
urmă noţiune. 

__ Dupăcunoașşterea acestora se poate trage următoarele con- 
cluziuni : 

4, Zahărul este alimentul de forță. 
2. Albumina nu contribue la cheltuelile energetice decât 

în cazul unei munci excesive şi atunci în cantitate mică. Ea , - 
este mai mult un aliment de substanţă, reparator. 

3. Principii imediaţi în organism se pot substitui fie după 

echivalentul lor glicozic, fie după echivalentul lor izodinamic. 

4. Relaţia nutritivă a motorilor animați poate fi 1/g, 1/1, î]e. 
5. Alimentaţia motorilor animați trebuie să, fie calculată 

după cheltuiala de energie a mușchilor. Ea trebuie să fie în 
aşa mod alcătuită in cât să dea maximum de beneficiu. 

* 
* % 

După ce am stabilit chestiunile principale ale originii 

energiei musculare, ştiind cari sunt principii imediaţi cari
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contribuesc direct sau nu la această energie, este bine să ne 
ocupăm puţin și de alimentaţia, motorului animat. Se credea 
înainte că alimentul cel mai bun ar fi ovăzul, care ar avei 
o importantă rezervă de energie. EI ar fi prin excelență un 

+ aliment dinamofor. S'a mai susținut—SANsoNn—că ovăzul ar 
avea un principiu excitant în coaja lui—avenina—care ar 
stimulă sistemul nervos şi ar pune motorul animat în putință 
să deă maximum de energie disponibilă. BALLAND, SCHLOE- 
SING, MUNTZ, WoLr, etc., nu au constatat, prin analize chi- 
mice, existanța alcaloidului avenină. | 

Astăzi se admite că motorii animați pot fi hrăniţi și cu 
alte alimente în afară de ovăz, tot cu acelaș efect și că ovă- 
zul nu este așa de necesar motorilor animați, că el s'ar puteă 
inlocui cu alte alimente cari dau organismului tot atâţea 

„principii imediaţi în stare să producă energia de care moto- 
rul are nevoie, . | . - 

S'au făcut o sumedenie de substituiri alimentare și peste 
tot locul, când substituirile s'au făcut cu rost, s'au obținut 
rezultate admirabile. | 

Problema de a hrâni economic caii destinaţi munciia 
preocupat de foarte mult timp pe diferiți autori. BoussIN- 
GAULT se citează printre cei dintâi care sa ocupat în mod 
Ştiinţific de această chestiune. El susținea . că minimum pen- 
tru un cal de 500—550 kg. ar fi: 

Substanța azotată . . .. . 4. kg. 
| » idrocarbonată . . 2,540 n» 
Aceste cantităţi sunt prea-mici. | e 
BAUDEMENT a întreprins mai multe experiențe asupra. cai- 

lor dela două regimente de cavalerie delă Versailles și el 
conchide : 

Pentru caii de rezervă este nevoie de 5 kg. fân 0 ML. Az. 909 

Ii ” „9 » paie A. NA, 
.. Ne 4 » 200 ovăz] 318:,6 

Pentru caii de linie... 4 » fân VLAS ee. 
5 n paie e 

3 n Ovăz JIL.N.A.2694,4 
Nici această raţie alimentară nu este suficientă. - Wor la HOHENHEIM întreprinde experienţe asupra trebuin- țelor nutritive ale unui cal în funcțiune de rapaus și în funcţiune de muncă. a - Un cal de 5 1 i 1 de 500 kg, în repaus are nevoie: de 3,350 gr subst..



597 

uscată digestibilă, din care 800|, grame proteină, se va 
“adăugă câte 100 grame'pentru 85,400 kgrm demuncă. Can- 
titățile de principii nutritivi recomandate de Wor. şunt 

. prea mari, e | 
Muxrz și GIRARD făcură experienţe la societatea de tram- 

vaie din Paris asupra 350 cai. GRANDEAU, LECLERC, LAVA- 
„LARD, ST. Ives MENARD etc., au făcut experienţe şi cercetări 
în direcţiunea hrănirii economice a calului destinat muncii. 
Din toate aceste experienţe rezultă că minimum de albumină 
indispensabil .este de 1 gr..pentru fiecare kgr. de greutate vie. 
Nici nu mai încape îndoială că această medie variază după 
individ. Animalul care muncește la un mers repede va avea 

„nevoie de o cantitate mai mare. Tot din aceste experienţe" 
mai reiese că se pot hrăni caii de muncă și cu alte alimente 
afară de ovăz. îi 

Să 'cităm câteva exemple de raţie. 
Calul de 500—550 kgr. se poate hrăni cu: 

a 

Fân „ke hkgr. 
'Lucernă , . .. . .8 n» 
Paie: ... ....6 » 

Ovăz. . ... .6  . kgre 
Tărâţe . . . .'.5 . 
Pleavă de grâu . . 1.500 » 

Caii de trăsură se pot hrăni cu: 
O Fân e so... d lkgr 

Paie . . . . . . 0.500 n 
Ovăz ... . . e. e 4.1700 
Măzăriche , . . . 0.600 » 
Porumb . . . . 0.800 » 

Turte . 0.173 » 

“Formule de asemenea rații se găsesc în toate igienele cari 

se ocupă mai în detaliu cu alimentaţia animalelor. 
Și la calul de cursă, se poate înlocui ovăzul cu alte sub- - 

stanţe alimentare, aşa că alimentul ovăz nu mai constitue 
astăzi un aliment aşa de indispensabil cum se credea 
înainte, | o 

Raţia alimentară trebuie să fie proporțională capacităţii 

digestive a animalului. Se poate calculă greutatea rației ali- 

mentare după perimetrul toracic. Acest element perimetrul 

€
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toracic ne indică până la oarecare punct greutatea anima- 
lului.ca și suprafaţa cutanată. _  . | oi 

- GREVAT calculează; greutatea raţiei de fân a unui cal prin 
formula: e Aa i 

Un cal de 500 gr, al căruia perimetru toracic va fi de 
1.84, ar trebui să consume : a a 
„1.845<1.84><5==16 kgr,:900 grame fân. . 
Cum această cantitate de fân este prea mare în raport cu Ca 

pacitatea stornacului, se poate înlocui o parte din fân prin 
alimente concentrate. | : 3 In rezumat, -calculul alimentaţiunii motorilor animați 
“trebuie să fie stabilit după următoarele norme : 

1) Cantitatea necesară de albuminoide la kgr. pentru un 
cal care nu munceşte ; | e 

2) Cantitatea necesară de albuminoide la kgr. pentru un 
cal care muncește la pas; | = 3) Cantitatea. necesară de albuminoide la kgr. pentru un 
cal care munceşte la trap sau galop ; | 4) Cantitatea necesară de hidraţi de carbon pentru un cal care nu munceşte ; 

5) Cantitatea necesară de hidraţi de carbon pentru un cal - care muncește la pas; 
6) Cantitatea necesară de hidraţi de carbon pentru un cal care muncește la trap, galop. A 
Valoarea energetică a unei rații, sau a unui aliment, se calculează după valoarea calorimetrică a principiilor săi imediaţi. Hidraţi de carbon şi albuminoidele.. au aproape aceeaș căldură de:combustiune == 4 calorii, 10; grăsimile de 2, 4 ori mai mare. Pentru a măsură energia ce conţine o raţie sau un aliment, se multiplică cantitatea principiilor imediaţi conținuţi prin căldura de combustiune. 

Calculul muncii. — Dinamometria 
| Un motor. animat, cal sau alt animal, ca să poată merge dintrun loc în altul, fie că suportă pe spinarea lui o greu- tate, fie că trage după el o greutate, sau că este liber, el. va trebui să-și transporte greutatea sa corporală. .. a Pentru acest transport al greutăţii corporale, el trebuie să cheltuească O cantitate oarecare de energie mai mare sau mal mică, după diferitele circumstanţe, Această cheltueală 

+
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de energie se numeşte » Muncă, automotoare, muncă. care 
este pierdută, din punctul de privire utilitar. "Munca auto- 
motoare este în raport cu greutatea. animalului, cu propor- 
țiile sale corporale și cu felul mersului, . | 

„ Animalele cu o greutate. corporală mare vor “cheltui, i in= 
"contestabil, pentru munca lor automotoare o cantitate mai 
mare de energie ca cele.mici de talie. Acest lucru este logic 
și nu mai are nevoe de comentarii. Nu trebuie însă confun- 
„dată greutatea corpului cu 0 greutate anume care am pune-o 
pe. corpul animalului, spre a fi transportată dintr'un loc în - 
altul, deex. un calde 500 lgr greutate corporală va cheltui, 
pentru transportul corpului său, o cantitate de energie mai 
mică ca un cal de 400 kgr căruia i-am adăugat o greutate 

"de 100 kgr pe spinare. Transportul greutăţii corporale ne- 
cesită o cantitate mai mică de energie ca. tr ansportul unei 
greutăţi puse pe spinarea animalului. 

Cheltueala muncii automotoare este subordonată şi pro- 
porţiunilor corporale ale animalului, cari de sigur. influen-— 
țează asupra poziţiunii centrului de greutate ca şi asupra 
deplasărilor sale. Un cal bine proporționat va cheltui, pentru 
transportul corpului său, o cantitate mai mică de energie ca 
un cal rău proporţionat, de unde concluzia că motorul cal, 
cel mai ideal pentru muncă, trebuie să aibă regiunile cor- 
„porale cât mai armonizate, proporţiunile corpului cele mai 
iveproşabile, căci atunci mașina cal va da un rendement 
maximum Şi va aveă cea mai lungă durată. 

Factorul însă care are cea mai mare influență asupra 
muncii automotoare este: incontestabil felul mersului, vi- 
teza mersului. Această viteză poate mări cheltuiala auto- 
motoare întrun mod prodigios. 

SANSoN a fost cel dintâiu care sa ocupat cu această ches- 
tiune. El ne face cunoscut că la pas un cal cheltueşte pen- 
tru, munca, lui automotoare a 10-a parte din greutatea sa 

corporală A şi că la trap, galop, cheltueala este dublă. 
"Noţiunea dată de Sanson nu este tocmai o noțiune 
exactă, mai ales la mersul repede, unde. cheltueala auto- 
motoare este mult mai mare. Studiile făcute mai cu seamă 
de BARON, ne confirmă acest fapt. BARON ne face cunoscut 
că această cheltuială automotoare merge în raport cu pă- 
tratul vitezei. Când viteza este indoită, cheltueala automo- 
toare este de 4 ori'mai mare. Din această noţiune, justă de 

„T
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" altfel, reiese faptul că motorul animat care merge cu o viteză 
vertiginoasă, galopul sau trapul de cursă, cheltueşte pentru 
munca lui. automotoare o mare parte din 'energia dispo- 
nibilă, nemai rămânând pentru munca lui utilă decât o mică 
parte. De aci putem .pricepe de ce calul de.cursă nu poate 

"suportă, în goana lui nebună pe ipodrom, decât greutăţi mici 
Și de ce jockey trebuie să aibă cele mai mici greutăţi cor- 
porale. 

Aceste diferite cauze ale variabilităţii energiei automotoare: 
ne pot explică de ce caii mari, masivi, nu sunt utilizaţi la 
mersurile repezi și dacă îi forțăm la o viteză mai mare, ei. 
se uzează foarte repede. Rendementul industrial al moto- 
rului animat variază în raport invers cu viteza utilizării lui. 

Pornirea din loc. După BARON, munca trebuitoare pornirii. 
„din loc a unei greutăţi, a unui vehicul, se descompune în 4 
părţi: 

a) Munca _trebuitoare a învinge diformarea roților prin 
greutatea vehiculului ; | 

b) Munca trebuitoare a invinge diformarea solului prin . 
greutatea ce merge pe el; 

* c) Munca -trebuitoare a învinge rezistenţa alunecării pe . 
„teren; 

sa definitivă. - , . 

Mergerea unei greutăţi pe pământ, reprezintă ultima fază 
a pornirii din loc. Se înţelege că energia cheltuită de un 
„animal spre a porni o greutate din loc va ficu atât mai 
mare, cu cât greutatea vehiculului va fi mai mare și cele 

3 prime părţi mai mari. Este logic că opinteala moto-. 
rului animat, consecutiv efortul ce-l face; va necesită o chel- tueală de energie cu atât mai mare, cu cât roțile, prin 
greutatea sarcinii, tind să se diformeze mai mult, cu cât di- formarea pământului va fi mai mare şi rezistenţa alunecării 
pe teren mai pronunţată. De aceea tracțiunile și pornirile 
pe terenuri mai accidentate sunt mult mai grele și necesită un efort mult mai mare. a | 

Coeficientul de tracţiune 
« Se înţelege prin coeficient de tracțiune efortul ce un cal ace pentru a trage o greutate după el.. Acest efort este subordonat greutăţii, naturii terenului pe care se trage greu- 

d) Munca, trebuitoare spre a comunică vehiculului viteza
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tatea, precum şi egalităţii sau nu a acelui teren. Efortul ce 
un cal îl face ca să tragă o greutate, se poate: măsură cu . - 
ajutorul dinamometrului pus între vehicul și motor. 

Coeficientul detracţiune se calculează ţinând socoteală de 
2 factori : greutate şi efort: e 

Po GC = Gr. . 
De exemplu : un cal trage după elo greutate de 2.000 

kgr. şi pentru aceasta are nevoe de un efort de 60 kgr., in- 
dicat la dinamometru. Coeficientul de tracțiune în acest. 
caz va fi: a 

60 
= 3000 = 0.03 | 

” Coeficientul de tracţiune nu este acelaş în toate ocaziu- 
nile, variază. Tabele speciale au fost :date de diferiţi autori. 
Coeficientul de tracțiune depinde de teren, de vehicul. Cu 
cât un vehicul este mai perfecţionat, cu cât roţile sunt 
mai bine făcute, cu cât osiile sunt mai alunecoase, cu atât 

" tracţiunea este mai uşoară. Me 
Următorul tablou care îl împrumutăm din lucrarea lui 

: GREVAT ne arată variaţiunile coeficientului de tracţiune, ţi- 
„. nând socoteală numai de teren și la pas: 

Drumurile de fier, coeficientul: de tracțiune . . . 0,005 
„Pavaj cu piatră, bine făcut, coeficientul de tracţiune. 0,010 
1» » 3 NOroios „ „a a 0,015. 

Șosea bună, uscată: | N 0,02 
o» ordinară » 2 » 0,03 

„  noroioasă n » » 0,04 

Nisip i i 2 IL » 0,12. 

Pământ arat, uscat . » » » 0,30 

Arătură udă nn „0,40 

Acest tablou ne arată coeficientul de tracțiune numai pe 

un teren orizontal, cum însă nu toate terenurile sunt ori- 

zontale, ci și pante, coeficientul de tracțiune se va mări sau 

micșoră, după pante, sau după cum sunt suișuri sau scobo- 

râşuri. Când motorul animat trăgând o greutate după el, sue 

un deal, coeficientul de tracţiune incontestabil se mărește şi 

- este egal cu coeficientul de tracțiune pe acel teren, socotit 

ca orizontal, plus unghiul pantei, exprimat în centimetri pe: 

metru. De exemplu : dacă 'suişul are un unghiu de 2 cm pe 

metru şi dacă 'coeficientul normal pe un acelaş teren, socotit. .
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suiș.va fi: | | 
- Coeficientul normal 0,03-++0,02 cm pe metru = 

Coeficientul pe suiș 0,05 
Formula lui va fi: a 

Coeficientul — C. coificientul normal-+-C”, măsura pantei. 
Când însă un cal trage o greutate şi când scoboară o 

pantă, coeficientul de tracțiune se micşorează proporțional 
cu unghiul pantei. Să luăm acelaș exemplu și să presupu- 
nem un cal care trage o greutate pe o pantă de2 cm pe 

--metru, coeficientul va fi: . 
Coeficientul normal 0,03—0,02 cm pe metru = 0,01. 

„_ Acest 0,04 va fi coeficientul de tracțiune pe un scoborâș 
care are o pantă de 0,02 cm pe metru și pe un teren care, 
socotit orizontal, are un coeficient ordinar de 0,03. Formula - 
acestui coeficient de tracțiune va fi: . E | 
Coeficientul de tracţiune = C, coificientul normal—C, mă- 

“sura pantei | 
„Când panta de descindere este mare, sau cu alte cuvinte 
când C” este egal sau mai mare decât C, atunci spre a evită 
0 descindere prea repede, punem frânele spre a opune oare- : care rezistență descinderii. | | | Se poate conchide că coeficientul de tracțiune depinde de 
următorii factori : greutăte, teren orizontal sau nu, rezis- 
tent sau nu, vechicul, harnașamente, etc. Aceştia fiind fac- torii cari influenţează asupra debitului kilogrametric total al 
unui motor -animat, fără a mai vorbi de energia necesară funcţionării organismului, sau energia fiziologică, care de- pinde și ea după funcţionarea organelor, să vedem acum cum calculăm debitul kilogrametric 

orizontal va fi de 0,03, coeficientul de tracţiune pe acel 

Calculul debitului ilogrametrie 
| Se înţelege prin kilogrametru forţa : cheltuită spre a ri- dică o greutate de 1 kgr la o înălţime de 1 metru. E Munca dată de un motor animat ca și munca dată de orice mașină se calculează în kilogrametri, prin urmare prin debit kilogrametrie nu se înțelege altceva decât munca dată de un motor întrun timp. determinat. Acest calcul al - debitului kilogrametric trebuie studiat din 2 puncte de pri- » VIre, sau din punctul de privire al motorului care trage o
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greutate după el, sau al motorului care e aperi pe spinarea 
. lui o greutate. | - | 

| Calculul debitului kilogrametric al calului care rage 
după el o greutate .. 

„Se poate calculă munca unui cal întrun timp determinat. 
ținând socoteală de următorii factori : 

| MS xCxL 
Noţiunea, acestor factori este următoarea : 
M = Numărul kilogrametrilor cheltuiţi. 
Gr. = Greutatea vehiculului ce-l trage. - 
C = Coeficientul de tracţiune. 

'L = Lungimea în metri a drumului parcurs cu greutatea. . 
Să luăm un exemplu: un cal trage după el o greutate de- 

1.800 kgr, pe un drum ordinar, cu un coeficient de trac- 
__ţiune de 0. 03, pe odistanță de 20 km.: | 

Munca cheltuită în acest caz va fi: . 
1.800 kgr xx 0.03 XX 20.000 m = 1.080.000 kgrm. 
Cunoscând greutatea sarcinii trasă, coeficientul de trac-— 

țiune şi distanţa în metri, se poate cunoaşte cert. numărul 
kilogrametrilor cheltuiţi. 

Dacă această noțiune este importantă din punctul de pri- 
vire al dinamicei animale, nu este mai puţin adevărat că 
este foarte important să cunoaştem debitul kilogrametric pe 
secundă. Acest debit se deduce din 2 factori : viteza mer- 
sului în metri pe secundă. Efortul ce-l face animalul care 
trage o greutate, efort exprimat în kilogrametri. 

1) Viteza mersului. Viteza mersului pe secundă este subor- 
donată în mod general taliei animalului. BARON ne face 
cunoscut că un cal liber de orice sarcină, care merge la pas, 

_are o viteză în metri egală « cu talia lui. Formula acestei vi-— 
teze este :: 

V. pas = =T. 
De exemplu, un cal cu o talie de 1 „60 m. va face pe se- 

cundă 1,60 m.. 
Când: însă calul. trage o greutate după el, viteza lui va fi. 

la pas I, 4 din talie, sau : 

V, pas: = : Talie, 

 Acelaş cal care a avut 1, 60 alia va aveă o viteză pe se-- 

cundă la pas de 1,20 m.
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- Viteza medie a trapului ordinar este dublă vitezei pasului, - 
2,40 m pe secundă, sau 2/, talie. . 

Viteza galopului ordinar este triplă vitezei pasului. În ga- 
lopul însă de cursă, viteza este mult mai mare, ea poate fi . 
de 7, 8, 9 ori mai mare ca talia. . . a 

2) Efortul. Tot BARON, care s'a ocupat mult cu asemenea 
chestiuni, ne face cunoscut că efortul la spete, făcut de un 
cal care trage o greutate după el, se calculează în chipul ur- 
mător : - 

Calul care merge la pas face un efort egal cu:: 

30 c? | 
| Ţ. 

= Conturul drept al pieptului luat îndărătul spetelor. 
T = Talia animalului luată în dreptul “înălțimii gre- 

bănului. | | 
"La trap ordinar, etortul.va fi-de: - aa 

15 G2 - 
F 

La galopul foarte repede, efortul va fi de : 
o. 7 C2 | 

' T | | 
Fiziologia ne spune că efortul desfășurat de un animal 

depinde de puterea mușchilor săi, care și ea depinde de su- . 
prafeţele de secţiune ale mușchilor. Or fiind astfel, măsură- 
toarea conturului pieptului, cum a.făcut-o CREVAT, ridicată 
la pătrat, ne dă un indiciu destul de bun referitor la varia- 
țiunile suprafeţelor de secțiune ale mușchilor, și -apoi 
această măsurătoare a circomferinţei pieptului ne mai Qă 
indicaţiuni și asupra făpturii corporale a animalului. 

In cuprinsul acestei lucrări am vorbit despre făptura cor- 
porală tipică a animalului pentru, muncă, călărie, viteză, 
etc., așa că nu mai găsim necesar să mai insistăm. - | 

Viteza depinde din contră de lungimea fibrelor mus- 
culare. | a | 

La animalele construite după tipul brevimorf, în stare să 
ne dei un foarte mare efort, factorul C2.se măreşte, pe 
când factorul T se micșorează, | 

După calculele făcute de Cnevar şi BARON, raportul în- tre G* şi T este următorul: | 

  

. „GC? oa „La calul de călărie, Ț=21125.
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ce 
La calul producător de forță op este mai mare ca 

2,1125. 
C2 . . . 

La calul producător de viteză 7 =— este mai mic ca 

2,4195. 
Având aceste elemente să vedem cum calculim debitul 

kilogrametric pe secundă... 
Formula dată de autori este următoarea : 

D” pe secundă =ExxV 

  

Be=—efortul 
==viteza: | 

Vom aveă la pas: D'=—30 Că 
| , T 4 

La trap. . . .;. D452 3. 
! pal 

Făcână calculul și reunind ambele cazuri vom avea: 

D'=— 92.50 C2. - 
Acest 22,50 ) 62 provine din 30 C0-+-15 C2=—45 CE: 292,50 CE 

Această formulă ne arată că debitul kilogrametric nu este 
-proporţional cu greutatea motorului animat, ci cu pătratul 
perimetrului toracic. Un cal de 1:000 kgr. nu poate dă acelaș 
efort, aceeaș muncă, ca doi cai, având fiecare câte 500 kgr., 
pentrucă suprafaţa de secțiune transversală a mușchilor a- 
cestor doi cai este mai mare ca suprafaţa de secţiune trans- 
versală a calului cu o greutate corporală de 1.000 kgr. 

Formula, de mai sus, adică D”'=—922,50 5, aplicată în prac- 
tică dă rezultate cam mari, este prin urmare nevoie să o mai 
micșorăm şi s'a ajuns la concluzia că formula D'"'=—22,11 C2 
ar fi cea mai bună. 

Cunoscând acestea să aplicăm formulele pentru a calculă 
debitul kilogrametric pe secundă la: un cal de 500 kgr. care 
trage după el o greutate şi care are un perimetru toracic 

“de 1" 84, 

Dr — 99, 11<1,845<1,84—14,13 kgrm. 

„Debitul ar fi aproape egal cu un cal vapor care dă 75 kgrm. 
pe secundă. Prin urmare, un cal de 500 kgr., bine ales, cu
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picioare sănătoase, bine hrănit, dă pe secundă aproape un 
cal vapor. Acesta este calul căruia i -se aplică formula lui. 
BARON : raportul între C2=—92. 11925, pentrucă conturul pe- 
rimetrului toracic la pătrat este 3.68, talia fiind 1.60; ori 
1602. 1125 == 3,38 . aproape egal cu perimetrul-pieptului * 
la pătrat. Acesta este tipul motorului ori de câte ori voim să 
obținem un debit kilogrametric mare, combinând forța cu 
viteza. El poate. merge la pas 8 ore pe zi, la trap 4 ore. 

Aplicând aceeaș formulă la calul nostru de 500: kgr. . 
” greutate corporală şi cu 1” 60 în talie, vom puteă află ur- 
mătoarele : Ă A 

rs _ CĂ , - , 

D ar — la pas, calul nostru va avea o viteză 

de 1” 20 pe secundă, și va aveă un efort la, spete de aproxi- 
mativ 62, 50 kgr. Se 

D Da T, la trap, va avea o viteză, de 22 40 pe 

secundă și un efort la spete de 31, 25 kgr. | | 
În primul caz, pe un drum ordinar, cu un coeficient de 

„tracţiune de 0,03, va puteă trage o greutate aproximativ. 
2.000 kgr. timp de 8 ore. Formula calculului greutăţii ce o 
poate trage este: | 

| E 62,50 .: 
= 2 9 k . | G—0,03 > 055 her. 

Când calul merge la trap, pe acelaș drum, greutatea trasă 
după el se va micşoră pe jumătate aproximativ şi va fi de 
1.041 kgr. și numai timp de 4 ore poate munci. 

Formula este: | A | 
” E 31,95 | cost Oi kgr. | 

„ Ipotehniştii „ne spun că cele mai bune condițiuni de uti- 
lizare a motorilor animați, condițiuni cari ne dau rende- 
mente maxime, sunt reprezentate prin următoarele formule: 

D” pe secundă 1 = 2 | p ndă la pas==30C că Ţ. 
| To 4 

» » po» trap =—15 C2 3 i 

Cunoscându-se acestea sa întrebat dacă este comparaţie între rendementul motorilor animați şi rendementul mași- 
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nelor brute, căci s'a introdus noţiunea de „cal vapora în di- 
namometria biologică. Inainte de a face această comparaţie 

“și de a arătă diferenţele între aceste două feluri de mașini, 
„este bine să vedem ce însemnează rendement. - Prin rende- 

ment se înțelege raportul între energia. introdusă în maşina 
animală şi energia utilizată într'un scopsau altul. 

Sunt autori cari susțin, SANsoN, 'WoLr, că rendementul 
„mașinii animale întrece rendementul. maşinilor brute, in- 
dustriale.: Mușchiul poate transformă în muncă până la 25 9/ 0 
din energia potenţială cheltuită, în el, pe când maşinile ter- 
mice 12—150]0. După LezE, animalul este o rea maşină. 
pentru transformările energetice. Și iată modul ' cum se ex- 
primă acest autor : | A 

»Se știe că motorul animat costă mai mult ca motorul 
termic. Acest motor termic este -mai peste tot locul adoptat. 
Motorul termic prezintă o superioritate față de motorul cal. 
Această superioritate consistă în faptul'că el nu consumă 
decât atunci când trebuie să producă o cantitate de energie 
utilă. FouRNIER şi CURoT împărtăşesc modul de a vedea a 
lui LezE. Ei mai susţin că raţia de întreținere pe de o parte, 
energia necesară întreținerii organismului, energia necesară 
surescitațiunii funcţionale, pe de altă parte, sunt cauze cari 
diminuă foârte mult rendementul. util al mașinii animale. 
Preţul muncii maşinilor brute este mai redus ca al mașinilor 
motoare. Motorul animat nu poate funcţionă mult timp con- 
tinuu, cum poate funcţioniă o mașină industrială, pentrucă 
atunci s'ar deterioră cu foarte mare repeziciune. —- 

Durata motorului animat, în timpul unei zile, este mai 
mare sau mai mică, ea depinde de factori, viteza mersului 
și intensitatea efortului. | i 

Calul la pas, poate munci 8 ore zilnic în condițiuni bune, 
având repaus după fiecare 4 ore: - | | 

Calul la trap, poate munci 4 ore zilnic cu condiţiunea ca 
trapul să nu fie prea mare şi efortul prea intens,-bine înțeles 
şi aci trebuie repaus din timp în timp. - Sa 

Un motor animat care merge la pas în condiţiunile spuse 
mai sus, va aveă cea, mai lungă durată de serviciu, el nu se 
va abimă așa de repede. Cu cât serviciul este mai repede, 
cu atât durata calului, ca motor animat, se va micşoră. 

Aprecierea motorului animat prin metoda punctelor 

Nu vom insistă asupra tehnicii metodei. punctelor, căci 
am studiat-o în detaliu în zootehuia generală ; vom arătă .
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însă că calculul pe secundă se aplică și la caii ideali ca făp- 
tură corporală, la aceia cari numărul punctelor se ridică la. 
maximum 100.; cum însă nu toţi caii au o făptură corpo- 
rală ireproşabilă pentru serviciul care sunt destinaţi, este 
bine să vedem care ar fi debitul pe secundă la caii cari nu 
au 100 puncte. | 

Formula este următoarea : 

"e D929, 11x0C02x D_ 05 - - 

punctelor. | | 
Să luăm un exemplu: un cal de povară, făptură îndesată, 

„ care ar merge la pas, cu o greutate corporală de 700 kgr., 
cu o circumferință toracică de 2" 10, și care la examenul 
formelor exterioare ar aveă ca număr de puncte 74, din%/,, 
ar aveă următorul debit:. - | 

D= 22, 11 xx2,10Xx 2,10X<0,74— "73 kgrm. 15 : 
Şi în chipul acesta s'ar puteă aplică la orice cal destinat 

serviciului. | i | 

n reprezintă numărul 

Calculul debitului kilogrametric al calului care poartă pe 
spinarea lui o-greutate 

„. Aceasta se raportă la calul de călărie şi de samar. . 
„Deplasarea dintr'un loc în altul a unei greutăţi oarecare 
pusă pe spinarea unui cal necesită o cheltuială de energie 
mal mare ca aceeaș greutate socotită ca făcând parte din . 

„corpul animalului. De ex.: un cal de o greutate corporală de 
700 k. cheltuește pentru deplasarea corpului său o cantitate 
de energie mai mică ca energia cheltuită de un cal de 500 
kgr., care ar suportă pe spinarea lui o greutate de 200 kgr. 

“ Printr'o serie de calcule BARON a căutat să ne deă formula 
după care am puteă stabili greutatea ce trebuie pusă pe 
spinarea unui cal când merge la pas; sau când merge la 
rap. | ” 
Formula principală și aci. este tot: 

C2 
E | 

La: pas şi cu viteza de îm, calul nu poate aveă o sarcină 
mai mare decâi de: | | 

95 Ca



sarcină mai mare decât de: 

apesi... 951%, 801, 80 
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La trap ordinar, cu o viteză 3 Talie, calul nu poate aici o o | 
- 

a
 

| 

Po 
Se înţelege că cu cât viteza mersului va fi mai mare, cu 

--- catât factorul 56 C2 se va: micşoră. La calul de cursă, se mie-. 
-” "şorează aşa de mult în cât nu poate suportă, pe spinarea lui 
„ „decât o minimă greutate. 

Cunoscând formulele date de BARON pentru pas, trap, le 
putem aplică. Să presupunem că avem un cal cu o greutate 
corporală de 450 k, care ar aveă o talie de 1.50, o circum- 
ferință toracică de î -80, cât ar puteă suportă el Pe. spina- 
rea lui? 

  

15, 50 

datrap . „5611, 80x4%, So —120 

1,50 

Aceste formule le putem aplică la toate animalele c cari 
poartă greutăţi pe spinare. 

—905 kgr. aproximativ. | 

» 

Utilizarea muncii. — Dinumotehnia 

Dinamotehnia are de scop să studieze mijloacele 'de a ob- 
ține dela motorul animat maximum rendementului. 

Utilizarea maximă a motopului animat depinde de indi- 
„vid, de modul cum este preparat și de modul cum sunt 
harnașamentele, vehiculul, drumul, etc. 

1. Individul joacă un mare rol. Animalul cel mai bun ca 
motor animat este acela la care puterile digestive şi asimi-" 
latoare sunt la maximum. Cu cât cantitatea de energie eli- 

minată prin escremente este mai mică, cu atât energia dis- 

ponibilă și utilă este mai mare. . 
2, Prepararea, individului, dresarea lui, are o foarte mare 

influență asupra utilizării muncii. 
3. Harnașamentele trebuie să însuşească următoarele con- 

-dițiuni : 
a) Să se aplice bine pe corpul : animalului, să; nu-l. ră- 

nească ; - 
39
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„. b] Să fie solide; - 
__c]Să fieuşoare; | 

d) Să fie elastice. a De 
MAREY, încă din anul 1874, a demonstrat că întrebuinţa-- 

rea rezorturilor de tracţiune, economiseşte foarte mult munca: 
animalului şi că prin ajutorul acestor aparate elastice se 
realizează un câştig de 20—250]4. | . 
„.-..Tracţiunile . elastice se pot întrebuinţă şi la boi. Tracţiu- 
nea elastică este mai puţin obositoare și mai favorabilă ren-- 
dementului. Sa | 

4. Vehiculul. Modul de confecționare a lui joacă un foarte. 
mare rol asupra utilizării muncii dată de un animal. Vehi- 
culele cu.4 roți sunt mai bune pentru greutăţi mari, cele- 
cu două, pentru greutăţi mai mici cu: condiţiunea să fie bine: 
echilibrate. | 

5. Drumurile cele mai bune sunt acelea cari au cel mai. 
mic coeficient de tracţiune. Ameliorarea lor aduce utiliza-- 
rea mai mare a motorului animat. o 

6. Modul de conducere joacă un rol foarte important in 
utilizarea motorului animat, cei cari conduc cu blândeţe, 
regularitate un animal, cari nu abuzează de biciu, cari nu: 
svâcnesc hățurile, cari nu maltratează animalele, lungesc 
cariera, unui motor animat și-l pun în posibilitate de a dă, 
maximum de muncă. ” 

„IL. Exploatarea cailor pentru carne. — Îpofagia 
| Chestiunea. consumării cărnii de cal în ţara noastră nea-- 

vând o importanţă aşa de 'mare ca în alte ţeri, vom căuti 
„Numai să o rezumăm în părţile sale generale. 

Din cea mai înaltă antichitate, omul primitiv a fost ipo- 
fag, a'consumat carnea de cal, a consumat măduva din 
oasele lungi ale acestui animal. Dovada o avem în staţiunile: 
unde Sau găsit oseminte de cal, -stațiuni. despre cari am. 
vorbit în prima parte a acestei lucrări, mai ales în partea 
referitoare la domesticirea şi utilizarea calului. | Perșii, grecii, romanii, galii, 'etc., consumau carnea acestui. 
animal. ” o 

Dacă în antichitatea istorică, unele popoare nu consumau. carnea de cal, aveau: oarecare repulsiune pentru acest ali- ment, de altfel foarte bun ; motivul este bazat pe un preju- 
iţiu, pe 0 credință greșită, căci, în definitiv, din seria ani-- 

x
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mâlelor comestibile, calul se poate socoti printre cele mai 
curate. El este de sigur mult mai curat decât “porcul. 
MoisE este printre cei dintâi care a interzis consumaţiunea 
cărnii acestui animal. Răsboaiele între păgânism Şi creşti- 
nism au inspirat o repulsiune pentru carnea de cal ; cei cari 
o consumau făceau un'act de idolatrie. 

Dacă din aceste timpuri trecute ne apropiem mai mult 
de timpurile noastre, constatăm că în multe ţeri carnea de 
cal se consumă. Astfel în Franţa, plecând dela începutul se- 
colului trecut, încetul cu încetul, începe să se introducă în 
alimentaţia omului carnea de cal. G. pe Sr. HiLarnE se pro- 
nunţă asupra acestei cărni în chipul următor: »Este absurd 

"a se aruncă pe fiecare zi mii de kilograme carne bună de 
cal, când sunt atâţia francezi cari nu mănâncă nici un fel | 
de carne și când ea constitue o mare și importantă rezervă 
de alimente pentru ome«. Profesorii școlilor veterinare, mai 
ales cei dela Alfort, medicii şi diferiţii oameni de ştiinţă, 
contribuiră cu cuvântul și cu exemplul la introducerea 
acestei cărni în alimentaţia omului. Cel mai mare avânt a] 
consumării cărnii de cala fost dat de medicul veterinar 
DELACROIX. . Plecând din anul 1865, consumarea cărnii de 
cal la Paris este consacrată oficial, după cum dovedește or- 
donanţa prefecturii poliţiei Parisului, dată în anul 1866, 
„asupra condiţiunilor tăierii și vânzării cărnii de cal. După . 
această ordonanţă se înființară măcelării de carne de cal. 

Ca chestiune de' actualitate în Paris sunt peste 320 mă- 
 “celării unde se vinde numai carne de cal. Preţul variază 
după calitate dela 80 bani până la 2 lei, 50 bani kgr. 

In Germania, plecând din anul 1840, începe să se facă 
propaganda cea mai activă în favoarea consumării unui 
asemenea, aliment, In anul 1847, s'au inființat la Berlin pri- 
mele măcelării de carne de cal. In anul 1912, în Prusia se 
tăiau anual-85.810 cai și erau 407 măcelării unde se vindea 
carnea unui asemenea animal. | 
"In Bavaria, vânzarea cărnii de cal este regulamentată încă 
din anul 1845. i e 

De regulă carnea de cal se consumă pe o scară întinsă în 
toată Germania. a 

In Belgia și din anul 1830, se consumă carnea de cal. 
Dela 1847 consumarea cărnii de cal începe să se întindă din 
ce în ce mai mult. 

In Austria din anul 1850, se consumă - carne de cal. In
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- abatorul dela St. Marz, Viena, se taie anual între 25.000 
“până la.30.000 cai. a | | 

“In Anglia, consumarea cărnii de cal a intrat mai greu în 

alimentaţia oamenilor. Conservator prin excelenţă, englezul 

nu s'a pretat aşa de uşor la consumarea unui asemenea ali- 

ment. Plecând însă din anul 1878, carnea de cal începe să 

se consume și în Englitera. Astăzi, ea servă la alimentarea 

oamenilor mai în toate 'oraşele mari ale Regatului-Unit. 
In Elveţia, din anul 1838 sa introdus ipofagia. 
In Danemarca, se mănâncă carne de cal din anul 1790. 

Cu începutul anului 1830, consumarea acestei cărni se regu- 
lamentează. | | | 

In Olanda, Suedia şi Norvegia carnea de cal se consumă. 
In Rusia, tătarii consumă de foarte mult timp carnea de 

cal. 
In talia, această carne de asemenea se consumă. 
In Japonia, dar mai ales în China, s'a format şi o rassă de 

cai de măcelărie, cum s'a format şi o rassă de câini de mă- 
celărie. | 

După cum vedem, în multe ţeri, carnea acestui animal se 
consumă fără să pricinuiască, când este în condițiuni bune, 
sănătoasă, nici un inconvenient. a 
„La. noi în țară, sau. făcut oarecari încercări de a intro- 

duce această carne în alimentarea omului încă din anul 
1907, fără succes. In anul 1912, direcţiunea sanitară depe 
“lângă Ministerul de Interne a reluat chestiunea. Sau înfiin- 
ţat câteva localuri unde se vindei carne de cal, s'au făcut 
din această carne mai multe feluri de mezeluri, foarte gus- 
toase de altfel. | a 

Obiceiul consumării însă a acestei cărni, până acum, na .- 
prins. Românul nu se prea obișnuește ușor cu carnea aces- 
tui animal. a | | 

Propriu vorbind, nu există, după câte cunoaştem, o rassă 
de cai anume specializată pentru producerea cărnii, aşa cum . 
sunt multe rasse de boi, oi, porci, etc. Aceasta nu însem- 
nează că nu este posibilă şi la cal crearea unui asemenea 
vasse. Dacă -până acum nu s'au îndrumat rassele. de cai 
în spre producerea maximă de carne, așa cum s'au îndru- - 
mat alte specii, motivul este că alta a fost și: chiar. este 
destinaţia calului. Cu multă siguranţă, atunci când munca 
desfășurată de cal va fi obţinută, prin alte mijloace, mai les- 
nicioase și mai economice, calul se va îndrumă și el mai.
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mult în spre producerea cărnii ; şi atunci, se vor luâ.toate | 
“măsurile în ceeace priveşte ingrăşarea lui, se vor aplică 
poate aceleaşi reguli ca și la îngrăşarea: animalelor come- 

„stibile. 
Caracterele cărnii de cal: Carnea de cal are o coloare mai 

roșie ca acea a boului, cu o nuanţă mai închisă. Odoarea 
sa este asemănătoare odorii cărnii boului, afară. de cazul 
când carnea provine dela animale prea: slabe, prea. bătrâne. 
In acest caz, oloarea cărnii este cam displăcută. Savoarea 
este mai dulce decât a cărnii.de bou. Carnea are o consis= 
tență mai mare, este mai densă, fără să fie năpădită de 
grăsime ca aceea de bou. Se fierbe mai greu. Grăsirhea ex- 
terioară, sau de acoperire, este în cantitate mult mai mică. : 
Această grăsime se îngrămădește mai mult pe pereţii abdo- 
minali. Ea este moale, gălbue. Calitățile cărnii depind de 
felul alimentaţiunii, cum de altfel este pentru ori și ce alt. 
animal. Calul hrănit cu ovăz, are o carne mult mai bună ca. 

atunci când a fost hrănit cu alte alimente. Şi apoi, în ali- 
mentaţia calului nu intră acele borhoturi provenite dela di- 
feritele fabrici, cum intră în alimentaţia boului, motiv care: 
ne explică de ce carnea calului n'are acel gust acru ca' a 
boului hrănit în acest mod. 

Deşi din punctul de privireal compozițiunii chimice, există. 
oarecare diferenţă între carnea de cal şi aceea de bou, dife- 
renţa însă nu este prea mare, așa încât se poate susține că. 
acest aliment are o valoare hrănitoare destul de ridicată. 

Bulionul ce se face din carnea de cal este excelent. Ca. 
friptură, ea este delicioasă. 

Carnea de cal, din punctul de privire culinar, se poate- 
prepară în acelaș mod ca și carnea de bou. Intrebuințarea. 
insă cea mai răspândită este fabricarea mezelurilor, cârna-= 
ţilor, salamurilor, etc. 

Din punctul de vedere al transmisiunii boalelor prin con- 
sumarea cărnii, carnea de cal se consideră ca -superioară 
altor cărnuri comestibile. | | 

'Foloasele economice ce ar decurge din consumarea unui 
asemenea aliment ar fi foarte mari. Mai întâiu, sar între-. 
buinţă la consumațiune orice cal, care dintr'o cauză sau. 
alta, mar mai fi întrebuințat ca animal de muncă, fie 
vârsta, fie infirmitatea, fie un accident oerecare survenit, ca. 

fracturi, etc. 
- Asemenea animale, în țerile unde carnea de cal nu se
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consumă, constituesc o sarcină, pentru proprietar, un lucru 
fără valoare. Dacă însă carnea lor s'ar consumă, de sigur 
proprietarul le-ar îngriji mai bine, le-ar îngrășă și le-ar 

“vinde ca animale de măcelărie. Este un material alimentar , 
de mare valoare care nu sar pierde. Nam mai vedeă acea 

- sălbăticie de a întrebuinţă la poveri, de multe ori grele, cai 
cu desăvârșire invalizi, cari abia mai pot merge, opintin- 
du-se din răsputeri să mai tragă povara după ei, și biciuiţi 
cu cea din urmă răutate de niște oameni nemiloși. 

Controlul sănitar al cărnurilor de cal. De sigur că nu 
toată carnea de cal este nevătămătoare omului care o con- 
sumă. Și calul, prin carnea lui, poate pricinui omului ce o 
mănâncă multe boli, multe pericole. Din cauza aceasta, în 

ţerile unde carnea de cal se consumă, în abatoriile cavaline, 
- este un întreg serviciu de inspecțiune a cărnurilor, condus 
după aceleași legi și aceleaşi principii ca și pentru exami- 
natul cărnii celorlalte animale consumate de om. 

Nu se permite consumarea cărnii de cal decât numai în 
cazul când medicul veterinar examinează calul adus la aba- 
toriu, ca sănătate, și când carnea acestui animal nu va pre- 
zehtă nici o leziune care ar puteă priciriui vreun rău omu- 
lui. O asemenea carne nu se vinde decât în anume măcelării, 
sub un anume control şi numai sub” numele de. „carne 
de cale, 

Ar fi un mare bine, mai ales pentru populaţiunea nevo- 
iașe, dacă s'ar introduce și la noi în consumaţiune carnea 
de cal. S'ar hrăni omul mult mai bine, ar raunci mai. cu 
folos. 

Prejudiţiul trebuie lăsat la o parte, ştiinţa ne spune că 
această carne de cal este un prețios aliment. In campanie 
mai ales, carnea de cal îșiare foarte mult rostul său, ca 
aliment destinat soldatului. — 

(i $ < 
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E PR _. bant, — Chasse et Pâche ete, 1906. 
8) x... „o. + + Amelioration de Pespece chevaline dans le Hainaut.— 

. Chasse et Peche etc. 1906. 
9) A + , 3.  Annalidi Agricoltura, 

10) Ara , în see e e + « Cavalli austriaci del Lazio, Deda. Marerma. — 
„. N „„„ Toseana, 

1) Ara „e e a ee e . e „ La fassi della questioneippica italiana coltiv. 1903. 
DA „je o e si + Les chevauz arabes dans la sâction hippique otto- 

mans-concours internationale de Vincennes 1900. 
-43) L. Atanasiu, . . . . . + Consideraţiuni generale asupra funcţiunilor siste= 

„mului nervos. 
44) Idem . . s.a e 3. Intrucâtun rușchiu se poate asemăna cu o maşină. 
15) Idem . „ . . s . se. „ + Etude ergographique et galvanometrique dans le 

. . i travail en regime permanent. . 
-46) Aurelian. . . . . . . „Schițe economice ete. 
-17) Aureggid. . . . . “e „ . Conferencesetc. 
18) ldem . . . .je e îs + „Les chevaux du Nord de Afrique, 
19) Idem et Contamine „ . „Le cheval algârien. 
20) Balltand . .'. . . . „ + Denres alimentaires, - 
21) Barrier . . ... se „ „ Raport prezentat congresului ipic din 1910, Paris, 

asupra conformaţiunii calului de viteză şi trac- 
. pi „ ţiune, 

22) R. Baron . . . .. . „ . Momento de zootechnie, 
23) Idea e « ș « + e . . + Rapportsurunemissionzootechniqueen Angleterre. 
-924) Barrier . ...... ... Sur la nerferure si frequente sur les chevaux de. 

course.— Bulletin S.C. M&dâcine vetârinaire 1851. * * 
--25) Baume, . . ... . . „ + La France chevaline, 

26) Belzuag . . . . . .„ . „ Notion de paleonthologie animale, 
;, 97) Berenger. „a. a +. + Istoria călăriei 4774 în englezeşte. 

28) Blanchard . Îi oa e La Flandre, 

29) Boisse, . . . . . . . + Troteurs normandset galopeurs militaires. — Joura 
” , nal de Zootechnie 1898. | 
30) Bonneval. . . « s. + e + Les harras frangais. 

.31) Bonnefont . . :, s « . . Elovage et dressage du cheval, 
-32) Boteanu (G-l] . ..... . Crescătorie de cai. 
-33) Boule . . .:. . . .. cn Les grottes de; Grimalăi. Tom. 1 fasc., 3, 1940.



38) Cantemir. 

40) Carelaz . . 

42) Canossa (Dr.). 

43) Carol Monostoni . 
44) Couchois Louis . 

45) Causse G. 

46) Chapus . « 

41) Chevauz . . 
48) Chauveauz. 
49) Chevalier. 

52) Clairoy G.. . 
53) Claude Marty. 
54) Codrescu, 
55) Conuminges (C-te) . 
56). Collin de Vassy 

34) Brauer Carl . . 
35) Brehm. . . e... 

. .. 

. e. 

. . . . 

58) Cornevin Charles 

39) Cornevin Charles 

. . 

. . . 

. . 63) Cormier Ch; 

67) Couzinet. . , 

20) Curot et Fournier . 

15) Dampierre (Mar. quis) 
76) D'Arboral 
11) WOrmond ..... 
718) Darbot. , .,.,. 
19) Daumas (General) . 
80) Dechambre P. 
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Die Gestiit der Inn. und Ausland 1901. 
„ Les merveilles de la Nature. 
. Histoire naturelle. - 

. Anexele de remontă în Franţa. — Archiva veteri— 

pară 1914. 
. Descrierea Moldovei. 

+ + Imperiul otoman. 
. Studiu relativ la creşterea calului în România. 

„+ „ Memoriu asupra hergheliilor din Rusia. . 
+ La qutstione ippica in Italia-Coltivatore 1903. 

.. + Das Pferdezucht etc. 
„St. book troteur. .. * 
A propos des troteurs du Sud-Ouest. — Bere vet6-- 

rinaire 1907. : 

„ Le turf et les courses des chevăuic en France et en 

Angleterre. 
. Le travail musculaire et VEnârgie qu zii r&prâsente, 
. La vie et Penârgie chez Panirnal, 
„Un dernier mot sur Pindustrie chevaline en Algâ- 

rie, — Recueuil de Medicine vâterinaire 1886. | 

„+ IPentrainement du cheval. — Râpertoire de Mâdi-- 
cine vâterinaire 1908. 

„+ IPhistoire du cheval dans Vantiquită, etc. 
„ Le cheval boulonuais.— Journ. agric. prat. 1906. 

„ « „ I/anglo-arabe et sa membrure. 
. .. Uricarul. 

. „ Les rages des chevaus de selle en France. 

„e . +. Une visite uu marche du Bufakir etau harras de- 

Constantine.— Journ. Med. vet. et de zootechnie- 

1892. 
. Monographie agricole du Departament du Nord. 

„Etude sur le “Squelet des quelques chevaux de 

course.— Journ. de Med. vât. et zootechnie 1885 

et 1886. 
+ Voyage zootechnique dans PEurope Centrale et. 

orientale. 
„ « „ Etudesur le squelet des quelques chevaux de course,- 

Jour. M. V. et foot. 1885 et 1886. 
+ „+ Zootechnie gendrale, 

„ Le cheval ardennais. 
. Le cheval berrichon dans Plndre. — Revue vâtsri- 

naire 1902. 
„ Le cheval berrichon. 
„ Chevaux de trot et chevaux de galop. 

+ + „ Recherches sur Pemploi des phosphates dans Pali- 
mentation animale, 

„ . Le cheval, son 6l&vage dans le Sud-Ouest. — Con-- 
fârences, 

. „ „ Alimentation rationelle du betail, 
. La fecundation et sterilită, 
. Comment nourrir le pur-sang. 
- Le cheval belge en Allemagne. — Chasse et Peche 

. «_„ Le cheval belge en France et Amârique .. 1906- 
Chasse et Pâche. 

„e Le cheval belge ă Milan. — Chasse et Pache 1906. 
„ Le cheval ardennais, — Chasse et Pâche 1904. 
. Rages bovines, etc. 
. Rapport. 

. Biologie dela race chevaline pure. 
+ Etude sur la production dv cheval. 
+ Les chevaux du Sahara et les moeurs du dâsert. 
* Les animaux domestiques de la Corse,
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81) Dechambre N je ee e e Le bâtail de PAuvergne et le cheval Auvergnat 1908.. 
82) Idem . . ; . . . . , „+ Leschevaux de PAngleterre. — Râcueil Med. wet. 

. . „4910. | , ” i. 

83) ldem . . . .. . . . + Voyage en Tunisie, | 
84) ldeni' , . . . . .'. . «+ Trait6 de zootâchnie, — Les quides. 
85) Dechambre P, et Curol . . Les aliments du cheval. 
86) Demageon . .. ... + La Piquardie. | - . 
87) Demarbaiz. . . . . . . Zootâchnie. : 
88) Degive Alfons . . . . . . Cas remarcable de f&conâite et de longăvite chez le- 

cheval. — An, de Mâd. vet. 1889. 
89) Desgriffes . . . . +. :. «Chevaux de selle pour l'armee. — Semaine veteri-- 

Ă naire 1910. : 
90) Diffloh. . . . „ Les chevaux russes, — Revue scientifique 1901, 
9i)Idem .'.:. . i . . . Zootechnie, 
92) Drenilh .. . . ss... . + Rapport. ! 
93) Drouet (Dr.] . .'. . . „ Histoire du cheval camargue 4911. . 
94) Dumitrescu G. . . ... Hipofagia 1912. 

95) Duerst (Professeur] . . . Animal Remains from Anan. — The Pumpelly Ex- 
, pâdition, of the carnegie institution of Washing- 

| ton 1907. 
96) Edward von Brabant . , s Le Hackney. | 
97) Epurescu. . . . .  . . Cursele. — Teză. . 
98) Espagne I.. . . . . . , Les syndicats agricoles dans le Dâparteftent du 

Nord. | 

99Idem _. . . . « e .:. + Elevage du cheval dansa Gironde et les Landes. 
100) Essai A. . î « . . . „Surla Bretagne hippique. 

101) Eward Cossa» . . . . + On skulls of horses from the roman forst New-- 
” stead. — Trans. of the Roy. Soc. of Edimburg 

1907. 
102) Idem . , . . . „ . „ + The multipleorigine of horses and poniâs.— Trans- 

action ot the Highland and Agricultural society 

, . ot Scotland 1904. | 

4103) Jdem . . . . » s . . + Annual reportof the Bureau of animal industry, for- 

, the year 1910. YVashington. . 

104) x + « . „The possible ancestors of Horses Living Undes do- 

: mestication. — Precedings of the Royal Society: 

, B. vol, 81. , 

105) Falli (Prof.]. . . . . „ Razza bovine, equine, suine, ovine e caprine 1903. 

106) Filip N... . .... . Populaţia cavalină din Belgia şi mijloacele între- 

- buinţate pentru ameliorare.— Bul, minist, agric.. 

107) Idem . . . . . . . „ „ Studiu critical hergheliei Statului. 

108) IJdem . . . ... . ... Studiu asupra Gomeniului MezOhegyes. — Ungaria, 
din punctul! de privire zootehnic. 

109) ldem . ... . . ... „ + Herghelia Mez6hegyes. — Bul. minist. agric. 

41410) Idem . . . . . . . . „+ Necesitatea organizării unei remonte în ţară. - 

Hi Idem . . . . . . ... Expoziţia şi cursele de cai dela Constanţa. — Ar-- 

! A hiva veterinară 1906 şi 1907. 

119) Idem . . . . » . . . «Une excursion zootechnique en Bulgarie. 

1418) dem . . . . o... . + „ Noţiunide zootehnie generală. i 

144) Idem . ... . ... ... + Lesanimaux domeâstiques de Roumanie. , 

-415)Idem . . . . . . . + „Studiul animalelor domestice din ţară, premiată de- 
Academia Română cu premiul Lazare, în colabo-- 
rare. - a 

116) Idem . . . . . . ... + Concurs international de la Vincennes. Paris 1900. 

-MDldem . ., . . . . . . + Calul românesc. * N , 

148) Jdem , . . . . ... . .Origina înfiinţării hergheliei dela Pin-Franţa ; cau- 

“ zele înfiinţării şi modificările aduse. Bul. minist. 
agric. | 

| 419) Idem ... Herghelia dela Pompadour-Franţa ; calul anglo-= 

o arab. Bul. minist. agric. . 

120) Fleming e e e +. Comment choisir et soigner son cheval. 

121) Flourens . . « « . . . «De Pinstinct et de Vintelligence des animaux. 

. . . . .
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„199) Foăche,.:. . , . . . . „Le cheval allemand, - e , 
129) Fogliata . ;.... ... - Lippee razze equine, Lezioni d'ippologia. 2-en edi- 

zione.. '.: D , 

 Produzione, ellevamento e commereio de cavalli in 
, . Italia 1900. ” 

-125)Fournier . . . . « . + Le demi-sang, 
-126) Fournier et Curot , . . . Le pur sang. . 
127) Fournier et Duret. . . . Trait6 pratique d'6lâvage, ete. 

128) Franch E. Euren , ,.. . Ilistorique du cheval Hackney.—Rapport Bruxelles 
SE „1910, ” 

129) Franchini (Dot]. ... . . Contribuzione -sperimentale a le studio de la tra- 
, - zione elastica aplicata al bovini.— Modena 1907. 

130) Freytag . . , . . .. . Regatul României din punct de privire al agricul- 
"turii sale; . 

131) Gosse Grotenfeld (Dr.) . . L'Agriculture en Finlande 1900. 
182) Galier .. , . 1. . „Le demi sarig normand, 
133) Idem. . . . - Le cheval anglo-arabe. 
13%) Idem. . i se î. ,  Lecheval de demi sang, races frangaises, - 
135) Gast 4. a. e: + + IPanglo-normand. 
136) Idem. . ... . . .. . . Essaisur la Bretagne hippique. 
137) Gastă, . Le modele et ses allures. 

124) Fogliata-Giaginto | 

138) Gayol E. . . . . . . . :i*Les chevaux de trait francais. 
: 489) Idem. . rise îi. i“. Connaissaneces generales du cheval. 
140) dem... . __+ Enoeyelopedie de Pagriculture-urt, cheval. 
141) Idem.. 0. cc "ta La race Norfolk-Bretonne, — Journ, ar. 1890. 
442) Idem, , . : . 4. :: “La Jumenterie de Pompadour; . 7449) Idem. . . . s „i . « + Les courses spăciales aux chevaux arabes et issus 

! Da aa "- darabes, — Journ. agric. prat. 1900. | 144) Gerard F....,, „i e « + Disertation sur le cheval flamand.—An. belg. 1884. 
145) Geo A. Thrupp:. îs e. „ Istoria artei dea conduce trăsuri, în englezeşte.. 146) Girard. ... i, . Apercu agronomique sur le d&partament d:s Bas- . „=“ ses-Pireymâes.— Rev, vât, 1906, 447) Glusaret , , seu: . Le cheval. " 148) Goldbeck ...: .. . ; .. . -. Pherdezucht und Plerde-rassen-Englands. 

149) Gross :. , î . . . .-. Jeux des animaur, ! 150) Grostamberi ..., „..: L'6l&vage en Ethiopie. 
151) Grognier.. ; . ,., + Prâcis de cours sur la multiplication et le perfec- 

” „nn. - ionnement des prineipaux animaus domăstiques. '152) Goubeauz et.Bavrici „.. , L'Exterieur du cheval. - - 153) Guenauz, ..., i... L'6l&vage du cheval en Normandie, 154) Guenis. „Le mulet intime 1903 -155) Hais [du] . îs d ete «+ Le merlerault. 
156) Hamoir'. , , "s-a + Le cheval de trait, 157) Henry-Signoret « -.. .:. .. Les chevaux noirs du Nivernais. | -158) Hofmann o tote + + „ Spezielle Pferdezucht.— 1904. ” 159) Holstein , , , » + + Expoziţia Universală dela Paris. 1900. (Broşură), -160) Hore PT... Istoricul Newmarketului.— In englezește. 161) Hortopan (Med. Vet.] . . Chestiunea cailor în ţară. Arhiva Vet. 1914. 162) Houă:. . , . .:. . . - 'Fraite des courses au trop. : .: "163) Houzeau . . . »qm."„« + Essaie d'une g6ographie phisique en Belgique. „ 1164) Hui de Koper R.S...  . Le cheval Hackney. — Journ. of. comp. Med, and. o e veter. 1893. | 165) Hurmuzarhe . ...., Documente.. - - 1166) Huzard , sc Instruction sur Palimentation des chevauz en , | France. | : 167) ec La Hongrie chevaline, - | 168)... e e: + Les hareas roşaux hongrois de PEtat, ete. '169) Ionescu Ion (Med. Vet.]. . Intervenirea Statului francez în chestiunea îmbu- | - | „_ nătăţirii calului.— Arhiva Veterinară. . 170) Jonescu Ion . . *..* = + Măsuri luate în Olanda spre a îmbunătăţi calul. 17 Iorga. iaisiy, ? îi * *. + Acte şi frasmente.— Studii și documente, | ) Julius Glusek , » e: -„lurtze Beschreibung des Kâniglichen Ungarischer domiinium Mez&hegyes. a
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-173) Iosef de Mailath . .-. .„ . La Hongrie rurale, sociale et soliticue. 
114) Tuanoff . . . . La f&condation artificielle. — Archive des sciences 

” biologiques de Petrograd 1907. 
115) Igem. . « . . . «2 . „.Untersuch îiber Ursache der unfruchtbarkeit von 

' “Zebhroiden, Hibriden, von Piferden und Zebren 
1905. 

116) Kogălniceanu, . .'. „i „.l?Histoire de la Valachie, de la Moldavie et des 
Valaques transdannubiens. - 

177) Kaufmann . . . ... .'. Valeur nutritive compare des matiăres.- alimen- 
! , taires — Rec. Med. vât. 1898. - 

418) Idem. . « ss. . n... Origine des principes immediats. îi 
119) Keape W... . e. Sur la fecondation artificielle des juments, The 

- Veter 1898. 
180) hepek . . . . . Magyşarorszag Allatenyesztâssâhol, 
18î) Laguericre. .. .. + = Au sujet du cheval barbe. — Reper. vet. 1898. 
182) Lavalard . ... . . "Le cheval. 

183) Laveleye . . . ...... Rapport presentă au congres dagriculture inter-- 
„.* nationale de Paris 1878. 

184) LeHelto . .......Le pur sang anglais et ses dârivâs, 
185) ldem . . . . . . + +:: Le cheval, ses aptitudes 6 &conomiques et sportives. 
186) Leonard ... . . „+ Essai sur 'Peducation' des animaur. - 
181) Le noble du Thei. .. ..  Cours theorique . de Jequitation du dressage et de 

: Pattelage. : 
188) Lauanier . .:... : &nergetique musculaire,. 

189) [dem . . . . . . « «+ + Elements de physiologie. ! 
490) Leroy . . . . . . . . ' Lettres philosophiques sur Pintelligence '« et la per- 

” " fectibilite des animnaux. 
494) Lesbres, . . . . =. . . Exterieur du cheval. 
'492) Leyder . ... . .. . . Lechevalhbelge,sa caracteristique et les conditions 

i de son €l&vage. 
193) Idem . . . . . .', . . Production chevaline en France. — Bul. Soc, Cent. 

. Med. 'vet. 1907. 
194) Louis Adrien Levat . . . L/extinsion du cheval camargue. — = Rec. ea. vât, 

1899, „o. 

195) Mapne. . . . .'.. „ . Les rages chevalineset leur amelioration. 

196) x „ a... « Magyarovszag-Terileten oz 1914. 

197) Malaise . . . . . .:. „La Belgique agricole dans ses rapports avec Ia Bel- 
i gique min6rale. 

198) Maledin . . , . . .:. „, Heilxions surla reorganisation des harras 1803. 
199) Aalpeauz et Malotel . . + L'agriculture de la râgion du Nord. 
'200) Manoliu (Med. vet.] . . , Calul anglo-arab. 

901) Maistre. . Le cheval et automobile. 

202) 1dem . „..... .. . . Communication'sur le cheval arabe. — Soc.” “nat. 
. dAgric, 1905. 

203) Marey et Milairet, . . . Modification - des mouvements .r&spiratoires par 

- Vexercice musculaire. C. R. A. S. 1880. 

"204) Mauleon . . î; . « . . „ Methode de dressage. . „. 
'205) Mayence de Damas Paubzi En Nivernais. : 

206) Meulemann. . . . .",„ . Les harras royaux hongrois et le domaine Un . 

- garish-Altemburg 1908 
907) Idem ...,. î.  . .. L'âlâvage en Hongrie. — Chasse et Pâche 1908. 
208) Idem „me e +. + Les poneys, — Chasse et Pâche 1908. 
209) ldem . . . . . . «. s::. Le demisang en Irlande. 
'9210) Meulenbergh ... . ... Le cheval belge en Allemagne. 
911) Metmier E... ...... Le cheval de demi-sang. 
942) Ministerul agriculturii. . Notices sur Peconomie rurale et Venseignement 

agricole de la Belgique. 
213) Monoă.. . . Lo ee. . Vive le barbe ameliore. — Bul. S. Cent. Med. vat. 

- 190 . 
244) Montedre . . „. . . . Institutions hippiques. 
*245) Moreschi , . . . « « +. „. Industria staloniera Populazione cavalina i in Italia. 

Dispozilioni legislative e regolomentari. brecelti 
technici 1903. .
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_946) Mortillet Gabriel . . . . „origine de la Chasse, de la Peche et de Pagricul- 
N ture. . 

917) Mor issot „ . . . . .. . . Lihygienedu cheval de troupe. : 
- 948) Neculcea ( Cronicar] . . Letopiseţul Moldovei. | E 
219) Negulescu . . . . . . . Raport asupra ameliorării cailor. î 
920) Neigebauer. . . , . . . Die Domânfărstenthămer. 
991) Nicard. *. . . + . . „ . Le pur sang anglais et le trotteur frangais devant 
i NR le transformnisme, 
292) Nicolau (Med. vel.) . . . Calul de artilerie 1914. 
223) Noâi Desvergers . . :. . Arabie. 
224) Nogueira . ; „. . . . . Le Portugale agricole 1900. 
295) Norvege , . . .... . . .1900. 
226) .. A „o e as + Notizie sulla agricultura în Italia 1900. 
9217) X e. e. „+ Provincia Oldemburg monografie 1900. . 

228) Oldemburg-Bonn (Dr. în . 2 
filosofie] . . . . . . „. Rheinland Pherdezucht în lichte der statistik 1902. 

229) Qetken . .... . „ .  . «+ Lelevagedu chevalen France. 
230) Ory . . . . ,.... . . „ Projetdepostă la chambre des diputâs sur Porţa- 

a nisation hippique en Bretagne. 
231) Pader , . . . . . . . „ La Camargue et ses troupeaux. 
232) Paruit F, ... . .. . „ Le cheval ardennais. 
233) Peters L... . .:.'. „ . « Das belgische Pferd und seine Zucht 1901. 

„ 234) Pey yssonnel se e» + e „+ Despre “comerțul Mării Negre. 
” 235) Piepteanu. (Med, vel. ].:+ - Raport asupra animalelor domestice din Bulgaria. 

236) Pieltrement. . .....: Notes sur les chevaux de solutre. 

-237) Idem . . „. .. . . + Lecrâne de Remagen. 
238) Jdem ...,... . Les races chevalines dans le temps et 4 dans Pespace 

„- „1905. 
239 Idem . . . . . . . . . Les chevaux dansle temps hystoriques et prehisto- 

” ! Tyques, 
240) [dem . . ..., .. . . Lechevală 34 câttes, 
241) Pierre, . . . . . . . + Rapport sur les chevaux normands. 
242) Pirrochi A... ... „ Il cavalo del Brabante et suoi prodotti in Italia. 
243) Idem . ,., ,.. . . . + Studisulle bestiane del Montenegro della Bosnia, 

, Erzegovina et della Dalmatia 1906. 
244) Poncelet . . . , . . . . Dictionnaire de Administration frangaise, 

245) Premoli . . . .. . ... Allevamento ippico în Italia. 
246) X „+ + + Raportul Consulului general al României la Buda- 

. . Pesta. 
247). În. . Rages anglaises des bestiaux (Ministerul de Agricul- 

MI tură al Warei Britanii 1910). 
248) Raillet . i... Zoologie. 
29) Xe. Rhein Provinz. — Monographie 1900. 
250) Rene Gonnara . . ..„ La Hongrie au 920-eme siecle. 
251) Reul Adolf. ...... Les chevaux de trait anglais., — Chasse et Peche 

„1903, 
252) lden . . . .. , . . + Les chevaux metis du Royaume Uni. 
253) Idem . . . . ... .  . Les races chevalines-de la Iongrie. — Chasse et 
o . Peches 1900. 
254) dem . Etude speciale du cheva! brabangon. 
255) Idem ..... o. + «+ + Zooteehnie. . 
256) dem ..., . . .. . + Le cheval americain introduit en Belgique n. de 
| | _ Med. Vet, 4504. . 
251) lden . , ... * + + „+ Repponse au attaques contre le Stud- Book belge. 
255) Idem * e o se e a. „+ Preecis du cours de zootechnie, ete. 
2 )Idem ....,.... + V'anglo-normand. — Chasse et P&che 1903. 
260) Idem ..,..., «+ + Les nains de Pespce ou les poneys. — Chasse et 

„Peche 1903. 
201) Tiem [| .  . ... + Les uniâns consanguines en Zoot&chnie. * 

2)Idem .., Le cheval barbe, ou 'berbere., — Chasse et Peche 

203) Trem oase a ee + De Pentrainement, 
)ldem ,. Les chevaus belges en Russie. — Chasse et Pâche
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965) Reul Adolf. . ....., Harras de Krenovoye. 
266) Jdem . . . ..., a... . Le Hacknej, origine, conformation, aptitude, — în. 

. , „de Med. vet, 1898. . 
267) [dem . . ... „1 . . + Les chevaux royaux blanes de naissance du Dana- 

: mark et du Hanovre. 
9268) Jdem ..,....:. . .Le cheval finlancais — An. de Med. ve. 1904. 
269) Raynold . . . . - . . . Istoria calului englezesc de tracţiune. 

„„_210) Raicewici (G-y . „„ Memorii, ete, . 
971) Iden ..... „+ Călătorie în Valachia. 
»12) Richard de Gaara! . + Rapport. 
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