ZOOMANIA

Giganţii lumii canine
Unii câini cresc atât de mult încât, ridicaţi în două labe, depăşesc cu mult
statura unui om adult. Asta nu este neapărat o anomalie genetică, ci ţine de
rasa fiecăruia. Mastiff, Irish Wolfhound sau Dog German sunt câteva dintre
rasele câinilor gigantici.
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ctualmente, „cel mai cel” este Zeus,
un dog german care măsoară 112
centimentri la nivelul umărului şi
depăşeşte doi metri atunci când se ridică pe labele
din spate. El a intrat toamna trecută în Cartea
Recordurilor Guinness, la categoria „cel mai înalt
câine din lume”. În vârstă de trei ani, Zeus trăieşte
în oraşul Grand Rapids din statul american
Michigan, are o greutate de 70,3 kilograme şi
mănâncă o cantitate de 14 kilograme de hrană în
fiecare zi, au precizat autorii celei de-a 57-a ediţii a
celebrei Guinness World of Records.”Întrebarea
care mi se pune cel mai des este: «E câine sau
cal?»”, spune Denise Doorlag, proprietara acestui
câine. „A trebuit să aducem o camionetă pentru
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a-l transporta, iar dacă te calcă
pe picior, îţi face o vânătaie”, a
adăugat ea.
Zeus l-a detronat pe
George, deţinătorul din 2011
al recordului mondial, un dog
german de 8 ani care locuieşte
în Tucson, statul american
Arizona.”A crescut tot mai mare
şi mai mare. A luat în greutate,
s-a înălţat, habar nu aveam cât
de mare o să crească. Este cu 45
de kilograme mai greu decât
un dog german obişnuit”, a
povestit David Nasser, stăpânul
câinelui. George a devenit rapid
vedetă în Statele Unite, având
propriul său site web şi apărând
până şi la Oprah Show. Totuşi,
dimensiunea sa neobişnuită le-a
dat ceva bătăi de cap stăpânilor.
ZEUS
Oamenii au trebuit să îi cumpere
un pat în toată regula, iar lună
de lună sunt nevoiţi să îl hrănească cu peste 50
de kilograme de mâncare. George are o înălţime
de 109 centimetri şi o greutate de 115 kilograme.
Patrupedul a intrat în Cartea Recordurilor fiind
mai mare cu 2 centimetri decât fostul deţinător
al titlului, Marele danez Arlechin Gibson, din
Grass Valley, California, de numai 107 centimetri
înălţime. Gibson a trăit până în 2009 alături
de stăpâna lui, Sandy Hall, şi a intrat în Cartea

Recordurilor pe 31 august 2004 la capitolul
înălţime. Ajungea la 2,1 m ridicat în două labe. În
ceea ce priveşte greutatea, locul 1 i-a revenit unui
English Mastiff, pe nume Kell, care cântarea 129.7
kg în august 1999. Titlul de cel mai puternic câine
e deţinut însă de Hercule, tot un English Mastiff, al
cărui gât măsoară 97 centimetri şi care cântăreşte
128,12 kilograme.
Teodora Varlam

HERCULE

57

