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POVEȘTILE OAMENILOR ÎN UNIFORMĂ (IV) 

 

De la frontieră la dezastre și misiuni de pază:  

contribuția câninilor de urmă și de salvare 

 
Câinii îi știm astăzi ca cei mai buni prieteni ai omului, dar ei au făcut parte din istoria ființelor 

umane încă dinaintea cuvântului scris. În sudul Franței, amprentele unui copil care mergea lângă un 

câine, au fost păstrate pe pământul peșterii Chauvet chiar și după câteva mii de ani.  

În Antichitate câinii erau folosiți la vânătoare, pentru pază, fiind priviți ca tovarăși fideli, 

vânători, tutori, ghizi spirituali și o parte din familie. Eroii unor lupte grele de exemplu, puteau fi 

însoțiți de cîini atunci când apăreau în mulțime. Cele mai timpurii mențiuni ale unor misiuni militare 

sunt de acum 2600 de ani, când trupele regelui Lydiei erau însoțite de câini agresivi pe terenul de 

luptă. Chiar și regele persan Cambyses a folosit câini în când a invadat Egiptul, folosindu-se de 

slăbiciunea poporului pentru animalele sacre. Tot de la egipteni avem astăzi obiceiul punerii de zgărzi 

la câini. 

Pe măsură ce războiul s-a modernizat, la fel și pregătirea câinilor. În Războiul Civil American 

(1861-1865) pe lângă misiunile de pază a deținuților, câinii aveau un rol important în susținerea 

moralului pentru luptători.  

În Marele Război, câinii erau folosiți ca „ingineri”, fiind echipați cu echipamente de așezare a 

cablurilor și ajutând la trasarea de noi linii de comunicație. Find o țintă mai mică, soldații inamici care 

încercau să prevină comunicațiile între aliați, nu îi puteau ataca. Între cele două Mari Războaie 

Mondiale, Armata franceză începuse să recruteze și să antreneze câini, care primeau costume pentru 

diferite misiuni de război. Animalele urmau să fie folosite în misiuni de patrulare, Cruce Roșie, 

curierat, căutare și santinele. 

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, câinii au fost forțați să îndeplinească noi roluluri. 

Trupele sovietice au dresat câinii să se scurgă sub tancurile germane în timp ce purtau mine magnetice. 

Minele distrugeau sau dezactivau tancul, ucigând și câinele. Un rol asemănător, l-au avut câinii în Irak 

și Afganistan, animalele având rolul de detectare a explozivilor, ajutând forțele americane și aliate să 

evite minele explozive.  

Misiunile specifice ale câinilor de salvare 

Astăzi, câinii de căutare și salvare și furnizează ajutor persoanelor aflate în primejdie, dispărute 

sau rătăcite. Aceste situații provocate în urma dezastrelor naturale cum ar fi cutremurul, dar și căutarea 

persoanelor pierdute sau aflate în dificultate.  După ce câinii sunt antrenați intensiv în funcție de 

punctele forte și abilitățile fiecăruia la Centrul Chinologic din Sibiu, aceștia sunt distribuiți către 

structurilor M.A.I, dar și pentru nevoile Sistemului Național de Apărare. 

Câinii de căutare-salvare necesită un antrenament divers. Trebuiesc socializați în medii diferite 

și cât mai reale. Programul de antrenament al unui câine de căutare-salvare este de cinci ore zilnic și 

include dresajul de disciplina și dresajul de specialitate, adică efectuează căutări de persoane în clădiri 

dezafectate sau dărâmături. 

  


