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Scumpi.. la propriu şi la figurat
Când vine vorba de
cumpărarea unui animal
de companie, banii nu mai
contează pentru cei bogaţi.
Business Insider, citat de Ziare.
com, a întocmit o listă a celor
mai scumpe zece rase de câini
din lume:

C

el mai scump câine
vândut vreodată pro

vine din rasa Mastiff
Tibetan şi a fost cumpărat cu
1,5 milioane de dolari. Popoarele
nomade din Asia foloseau aceşti
câini de până la 82 kg greutate
pentru pază. Sunt mai puțin
domesticiți, fiind mai degrabă
o rasă primitivă cu puternice
instincte de supraviețuire. Preţul
mediu este de circa 7.000 de dolari.
Chow Chow provine din
nordul Chinei, aceşti câini fiind
crescuţi pentru pază, protecţie
şi muncă. Un element aparte îl
reprezintă limba neagră-albăstruie.
Se pot adapta cu ușurinșă la bloc,
singura problemă fiind prețul care
pornește de la 1.000 de dolari și
poate ajunge până la 8.500!
Numit și câinele de Bourdeaux
sau
Bourdeaux
bulldog,
Mastifful francez poate fi
procurat mult mai uşor decât cel

Samoyed
tibetan, cu aproximativ 3.000 de
dolari.
Câinii din rasa Corgi sunt
favoriţii Reginei Elisabeta a II-a
şi ai Casei Regale britanice de
peste şapte decenii. Preţul minim
pentru unui exemplar este de
1.000 de dolari, dar poate creşte în
funcţie de pedigree.

Despre Saluki se crede că este
una dintre cele mai vechi rase de
câini domesticiţi din Egipt. Alura
graţioasă îi face foarte admiraţi, dar
întreţinerea lor cere multă atenţie,
iar preţul uni exemplar este de
circa 2.500 de dolari.
Provenit din Mollosul din Epir,
Bulldogul englez este un câine

de talie medie cu un corp greoi
susținut de picioare scurte, iar în
ceea ce privește temperamentul
este vioi, spontan, curajos,
echilibrat, inteligent, adaptat foarte
bine la viața de apartament. Poate
fi achiziționat cu prețuri de până la
8.000 de dolari.
Atletic şi impozant, câinele
Eschimos canadian este o
raritate, existând mai puţin de
500 de exemplare în America de
Nord. Este companionul ideal
pentru persoanele aventuroase,
dar costă...7.000 de dolari!
Lowchen este o rasă foarte
populară în Europa, reprezentanţii
ei fiind mici, dar isteţi şi plini de
viaţă. Preţul unui exemplar e de
5-8.000 de dolari.
Botezaţi după Charles al IIlea, rege al Angliei în secolul al
XVII-lea, câinii din rasa Cavalier
King Charles Spaniel sunt
foarte prietenoşi, dar au un preţ
usturător: 1.000-14.000 de dolari.
Membru al familiei Spitz-ilor,
Samoyed este regăsit de la un
capăt la altul al Polilor, Nord și Sud,
fiind folosit iniţial drept câine de
sanie. Este un animal de companie
liniștit, care adoră zăpada și jocul
cu copiii. Prețul se încadrează între
4.000-11.000 de dolari.
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