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ANIMÃLUÞE

Mastiff Tibetan, cel mai scump
câine din lume

Cel mai scump câine din lume, “Împãratul”, un roºcovan din rasa
Mastiff Tibetan, a fost scos la vânzare luna trecutã la o expoziþie
din China, la astronomicul preþ de 1,2 milioane de euro! Mai bine
de o mie de patrupezi au participat la expoziþia din oraºul
Shijiazhuang, însã “Împãratul” ºi-a gãsit imediat cumpãrãtor graþie
frumuseþii ºi mãrimii sale impresionate, informeazã cotidianul The
Mirror. Preþul mediu la care este vândut un Mastiff Tibetan este de
1 milion de yeni, adicã aproximativ 120.000 de euro. Noul sãu
stãpân spune cã “Împãratul” meritã toþi banii, deoarece este foarte
spectaculos. Bãrbatul cere „doar” 60.000 de euro pentru a-ºi lãsa
câinele sã se împerecheze cu o femelã. Anul trecut, un Mastiff
Tibetan de 11 luni a fost vândut pentru suma de un milion de euro
unui magnat al cãrbunelui din nordul Chinei. ”Big Splash” (sau
Hong Dong în chinezã) a fost norocos cã a fost luat acasã de un
multimilionar care îi va putea oferi alimentaþia de care are nevoie,
una destul de costisitoare, bazatã pe pui, vitã ºi delicatese precum
fructe de mare. Hong Dong avea în momentul tranzacþiei 90 de
centimetri înãlþime ºi cântãrea 81 kilograme, potrivit crescãtorului
sãu, Lu Liang. Un Mastiff Tibetan poate sã ajungã la maturitate la
aceeaºi greutate precum un jucãtor de rugby, adicã în jur de 130
kg.”Este un exemplar perfect. Are gene excelente ºi va fi un câine
bun pentru montã”, a completat crescãtorul, care cerea pentru dreptul de împerechere cu Hong Dong suma de 11.500 de euro. ªi în
2009, tot un Mastiff Tibetan, dar negru, a fost cel mai scump câine
din lume. Se numea “Yangtze River Number Two” ºi a fost vândut
cu 400.000 de euro unei chinezoaice bogate, pe nume Wang, care a
cãlãtorit mii de kilometri pânã în regiunea Yushu, în cãutarea unui
mascul pentru femela ei. Patrupedul avea un an ºi jumãtate ºi
mãsura 80 de centrimetri în înãlþime. Mastiff-ul Tibentan este un
câine de talie uriaºã. Dacã se ridicã pe labele din spate, depãºeºte
adesea înãlþimea stãpânului sãu. Rasa a devenit un simbol în China,
asemenea câini fiind consideraþi animale sfinte, care-ºi protejeazã
stãpânii de boli ºi de alte pericole. Ei se gãsesc foarte rar în afara
Tibetului, de aceea ºi preþul la care se vând este foarte mare.
Tibetanii cred cã patrupezii gãzduiesc sufletele cãlugãrilor care
n-au fost vrednici sã se reîncarneze în oameni. Se spune cã însuºi
Gingis Han avea 30.000 de astfel de câini în armata sa, iar alte
relatãri istorice vorbesc despre capacitatea Mastiffului Tibetan de a
ucide tigri, atunci când este pus sã pãzeascã oile în înãlþimile
Nepalului. (T.V.)
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