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ANIMÃLUÞE

Câinele zãpezii zâmbeºte continuu

na dintre cele mai pure rase de câini, Samoyed-ul este ca un
ursuleþ drãgãlaº, de un alb imaculat, cu un chip prietenos ºi
mereu vesel. Este cunoscut ca având buzele cutate, dând
impresia unei feþe zâmbitoare, în permanenþã. Înfãþiºarea sa elegantã ºi simpaticã ºi caracterul loial, supus, l-au fãcut extrem de
popular ca animal de companie, deºi are o istorie lungã de câine
utilitar, în condiþii de climã asprã. Analiza ADN-ului rasei a indicat domesticirea ei în urmã cu aproximativ 3.000 de ani, în nordul
Rusiei! Samoyed-ul, cunoscut odatã sub numele de Bjelkier dat de
tribul nomad Samoyede din Siberia, este un membru al familiei
Spitz-ilor, regãsit atât la Polul Nord, cât ºi Sud. Poporul Samoyede
le-a permis câinilor sã se împerecheze între ei, rezultând apariþia
unei rase foarte asemãnãtoare cu lupii albi. Aceºti câini erau
folosiþi la tractarea sãniilor sau pentru a mâna turmele de reni. Nu
e de mirare cã ºi azi adorã zãpada ºi sunt fericiþi sã alerge ºi sã se
joace cu copiii! Samoyed-ul este tolerant cu alte animale, dar
nedisciplinat de timpuriu poate deveni posesiv ºi teritorial, intrând
în conflict cu ceilalþi companioni. De regulã e prietenos cu toatã
lumea, chiar ºi cu intruºii, nefiind bun pentru pazã, deºi lãtratul
sãu – adesea excesiv- îi va alarma pe proprietari. Se adapteazã
uºor la viaþa de familie, nu cautã scandal, dar poate þine piept unui
adversar, dacã este necesar. Are reputaþia de a fi rãutãcios ºi poate
deveni distrugãtor dacã e lãsat singur pentru intervale mari de
timp, în mod constant. Se va adapta bine la traiul într-un apartament, dacã i se acordã suficient timp de plimbare. Atenþie! Blana
sa deasã îl face incapabil sã trãiascã în climate foarte calde. În
perioadele de varã, aceastã rasã trebuie atent supravegheatã,
deoarece e predispusã la supraîncãlzire. Pe lângã celelalte calitãþi
pe care le deþin, câinii Samoyed au ºi un simþ cu totul special de a
percepe emoþiile umane, chiar ºi pe cele neexprimate fãþiº.
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