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Lucrarea de față este dedicată 
celor pasionați de aceste ființe stranii
rodul muncii în echipă a domnilor 
Kocsis, doctorandul și a prof.
Cristina, mentorul, o împletire a pasiunii 
experienței din ultimii cinci ani a celor doi 
autori. 

 

 

Fascinația pe care o aduc reptilele 
oamenilor, face ca tot mai mul
extrem de pasionați de acest gen de 
animale. Azi acest fapt poate fi observat 
ușor, dezvoltarea fără precedent a 
preocupărilor legate de reptile: expozi
pet-shop-uri dedicate, parcuri tematice, 
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Despre reptile - Un mic ghid pentru cei pasiona
 

About the book: About reptiles - A small guide for the passionate
 

Eugenia Dumitrescu 
Facultatea de Medicină Veterinară Timișoara 

i Romeo T. Cristina 

șoara,  

ță este dedicată reptilelor și 
ți de aceste ființe stranii fiind 

a domnilor dr. Rudolf 
a prof. dr. Romeo T. 

, mentorul, o împletire a pasiunii și 
ței din ultimii cinci ani a celor doi 

 

ția pe care o aduc reptilele 
oamenilor, face ca tot mai mulți să devină 

ți de acest gen de 
animale. Azi acest fapt poate fi observat 

șor, dezvoltarea fără precedent a 
preocupărilor legate de reptile: expoziții, 

e, parcuri tematice, 

emisiuni TV, cursuri și prezentări etc. fiind 
în mare vogă astăzi, subliniind actualitatea 
prezentei teme. În acest sens, în Europa, 
marele interes pentru acest topic are în 
spate o afacere de multe milioane de euro / 
an și, din acest considerent, odată cu 
creșterea numărului de reptile din terariile 
noastre, apare tot mai acut nevoia de 
cunoaștere unde, pe lângă întreținerea și 
hrănirea acestor animale, sunt tot mai 
căutate informații de practicienii veterinari 
dar și de către proprietari, despre: modul de 
viață, manipulare, patologie, tehnicile 
terapeutice sau medicația specifică care 
trebuie administrată diverselor specii de 
reptile.  

Cunoașterea tehnicilor clasice și 
moderne de investigare a principalelor 
entități morbide dar și a mi
intervenție terapeutică eficientă este un 
domeniu unde încă există zone de 
necunoaștere. Din acest considerent cartea 
ar putea fi considerată de interes pentru 
specialiștii domeniului și nu numai.

Lucrarea este structurată în patru 
capitole mari, toate cu bibliografia la capitol 
după cum urmează: 

1. Scurte rememorări despre filogenia 
reptilelor 

2. Tehnici de prelevare ale probelor 
sanguine și probelor pentru examenul  
de laborator 

3. Reproducerea reptilelor
4. Veninul: Structură și potențial mijloc în 

medicină 
Sperăm ca prezentul material să 

devină un mic îndreptar, care să nu 
lipsească din biblioteca celor interesa
instrument util și necesar pentru cei 
pasionați de captivantele reptile.
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și necesar pentru cei 
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