
Η εκτροφή Bassana (Μπασάνα) 
κατάφερε, με το πέρασμα του χρόνου, 

να γράψει μια σημαντική σελίδα της 
ιταλικής κυνοφιλίας και, σίγουρα, μια από 
τις σημαντικότερες ιστορίες της φυλή των 
αγγλικών σέττερ.
Θα προσπαθήσουμε, μέσα από τα 
λεγόμενα του ιδρυτή της εκτροφής, Ρέμο 
Λούι, να κάνουμε μια αναδρομή στις 
επιτυχίες, αναφερόμενοι σε σημαντικούς 
πρωταθλητές και σε στιγμές με 
ενδιαφέροντα στοιχεία, άγνωστα για το 
ευρύ κοινό. 
Η “γεννάρχης” Ramba, ο ιππόδρομος, το 
μοντέρνο σέττερ, ο Mark della Bassana 
είναι λέξεις κλειδιά που θα ακουστούν 
από το στόμα του Remo Lui και σιγά-σιγά, 
θα συνδέσουν το πάζλ των 50 χρόνων 
της εκτροφής “della Bassana”. Ας τον 
ακούσουμε με προσοχή… 
«Αξίζει να αναφέρουμε τον πλοίαρχο 
αεροναυτικής Andrea Giorgi di Pegog-
naga, κάτοχο της εκτροφής του Αγγλικού 
Σέττερ Zara, και ιδιοκτήτη, μεταξύ 
άλλων, της διάσημης σκύλας Νedda del 
Rovere. Την εποχή εκείνη (1953), που 
η άδεια οπλοφορίας επιτρεπόταν από 
την ηλικία των 16 ετών και αρκούσε 
η υπογραφή του πατέρα, αναγνωρίζω 
πως ο πρώτος μου σκύλος φέρμας, 
ήταν μια διασταύρωση Αγγλικού και 
Ιρλανδικού Σέττερ, μαύρου χρώματος 
που τον έλεγαν Τομ (τον καιρό εκείνο 
οι διασταυρώσεις τέτοιου είδους ήταν 
συχνές στα κυνηγόσκυλα). Ο πρώτος μου 
πιστοποιημένος (pedigree) σύντροφος στο 
κυνήγι ήταν μία σκύλα που την έλεγαν 
Ράμπα (Loi st 10472 /61*), δισέγγονη 
του Lingfield Mistic. Αυτό το θηλυκό 
σκυλί μπορεί να θεωρηθεί η γενάρχης 

της ράτσας που το 1964 δημιούργησε 
την εκτροφή Bassana. Ο παππούς μου 
μαζί με τα αδέλφια του διαχειρίζονταν 
μια ταχυδρομική υπηρεσία με περίπου 
εκατό άλογα μοιρασμένα στα διάφορα 
ταχυδρομικά γραφεία. Ο πατέρας μου 
ήταν επαγγελματίας πεταλωτής. Το έτος 
1925/1926 σε διαγωνισμό στις Βρυξέλες, 
τιμήθηκε με χρυσό μετάλλιο και Φοίνικα 
Τιμής εκθέτοντας το πετάλωμα τροχασμού 
και το διορθωτικό πετάλωμα. Το 1927 
στην Φλωρεντία τιμήθηκε με άλλο χρυσό 
μετάλλιο και Ομοσπονδιακό Σταυρό 
Αξίας, στην Έκθεση Τεχνών και Εργασίας. 
Στο εργαστήριο του κατέφθαναν άλογα 
ελάσεως, άλογα για γεωργικές εργασίες, 
αλλά και άλογα καρότσας ή αλλιώς le 
coupe’ που χρησιμοποιούνται τώρα μόνο 
τις Κυριακές. Θέλοντας ή μη, μεγάλωσα 
σε ένα περιβάλλον όπου όροι όπως 
καλπασμός, τροχασμός, ιγνύς κλπ ήταν 
στην καθημερινότητα μου. Οι μέρες μου 
στο εργαστήριο, όπου σφυρηλατούσα 
μέταλλα για τη διόρθωση ανωμαλιών 
στα άκρα των αλόγων, αποτέλεσαν για 

μένα, έξοχα μαθήματα ανατομίας. Όταν 
το 1959 αποφάσισα να ακολουθήσω «το 
επάγγελμα του εκτροφέα» τα μαθήματα 
εκείνων των ημερών, χρησίμεψαν για να 
συγκεκριμενοποιήσω το πάθος μου για 
την κυνοφιλία. Η Ράμπα ήταν η πρώτη 
μίας σειράς σκύλων που αποτέλεσαν 
το σημείο έναρξης ενός ζωοτεχνικού 
σχεδίου τροφοδοτούμενου από την 
επιθυμία για κυνήγι με ένα καλό Σέττερ 
Οι σκύλοι αυτοί ανήκαν σε διαφορετικές 
γενετικές ομάδες. Ανάμεσα τους ήταν και 
είδη που τότε θεωρούνταν απορριπτικά 
(στην πραγματικότητα αποδείχτηκε πως 
ήταν θύματα βιαστικών και λανθασμένων 
εκπαιδευτικών μεθόδων), αλλά 
παρουσίαζαν ενδιαφέρον. 
Υπήρχαν σκύλοι με μέτρια μορφολογική 
διάσταση, σκύλοι ευαίσθητοι και άλλοι 
με ισορροπημένο χαρακτήρα. Ο χρόνος 
έδειξε ποιοι ήταν σε θέση να μεταδώσουν 
τα χαρακτηριστικά στους απογόνους, και 
ποιοι σε λιγότερο βαθμό. Οι προελεύσεις 
ήταν διαφορετικές και ετερογενείς: White-
seal, Ernford, Vallarsa, Brembo, Rollingw-

Το αχαλίνωτο πάθος μιας ομάδας ανθρώπων για το κυνήγι και τα αγγλικά 
σέττερ, δημιούργησαν στις 21 Δεκεμβρίου του 1964 (ημερομηνία επίσημης 
αναγνώρισης) μια εκτροφή που αισίως έκλεισε τα 50 χρόνια λειτουργίας! 

50 χρόνια εκτροφής Bassana
γιωργοσ τσαμαντακησ [[

Mια σπάνια 
φωτογραφία 
του Ρέμο με τον 
αγαπημένο του 
σκύλο, Mark 
della Bassana
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wod και Rockfalls που από μορφολογικής 
άποψης συνέβαλαν ουσιαστικά στην 
οριστικοποίηση ενός 
καλού προτύπου κεφαλής. Γενεαλογικές 
γραμμές όπως οι: Val d’Idice, V, San Faus-
tino, Tartaro, Rovere, Cerea, Bellosguardo, 
Crismani, Waygood που είναι πιο γνωστές 
από λειτουργικής πλευράς και παρ’ όλο 
τον μέτριο μέσον όρο τους, εκφράσαν 
καλά πρότυπα κορμού. Συνολικά, 
πρόκειται για γενεαλογικές γραμμές 
που οι εκτροφείς μπορούσαν εύκολα να 
αποσπούν και να χρησιμοποιούν. Μερικά 
σκυλιά αποκτήθηκαν κατευθείαν από 
τους αντίστοιχους εκτροφείς τους, όπως 
το Flai di Bellosguardo (Loi st 34022), ενώ 
άλλα από ιδιώτες ή από εκτροφές όπως 
εκείνη του Bentivoglio. 
Αξίζει να σημειώσουμε ότι όλο αυτό 
διαδραματίστηκε στην μεταβατική εποχή 
όπου ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος 
τελείωνε και άρχιζε η οικονομική 
ανάκαμψη. Εκείνη την εποχή, προφανώς, 
ήταν ελάχιστες οι καθαρές ράτσες 
κυνηγόσκυλων και οι περισσότερες ήταν 
Πόιντερ παρά Σέττερ.

Ήταν οι εποχές που οι κυνηγοί 
αναγόμωναν μόνοι τους τα πυρομαχικά 
και η αγορά τους οπλοπωλείο ήταν 
προνόμιο λίγων. Αναλογικά, τις 
περισσότερες φορές ο βοηθητικός σκύλος 
ήταν προϊόν αυτοσχέδιας σύζευξης. 
Αυτοί που αγόραζαν σκύλο για κυνήγι 
αποτελούσαν μια μικρή μειοψηφία.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, η εκτροφή μας, 
συντηρούταν οικονομικά με τα Cocker. 
Ο πρώτος Απόλυτος Πρωταθλητής αυτής 
της ράτσας ήταν ο Pal della Bassana. Το 
κυνήγι διεξαγόταν σε ελεύθερο έδαφος, 
με φασιανούς αλλά προπαντός με 
ορτύκια και πέρδικες. Εκείνη την εποχή 
η αγροτική εκμετάλλευση της γης, δεν 
ήταν εντατικοποιημένη και δεν είχαν 

ακόμη εξελιχθεί οι τεχνολογίες που 
εφαρμόζονται σήμερα στην αγροτική 
παραγωγή. Εν ολίγοις, η ύπαιθρος ήταν 
πιο ήσυχη και κυκλωμένη από άνθη και 
φυτά. Το φθινόπωρο οι κυνηγοί, για να 
βρουν καμιά μπεκάτσα, προτιμούσαν 
τις πεδιάδες δίπλα στις όχθες του 
ποταμού Πάδου. Η πρώτη σύζευξη 
έγινε τον Φεβρουάριο του 1965 και τα 
πρώτα κουτάβια της εκτροφής Bassana 
γεννήθηκαν στις 18 Απριλίου από τον Full 
193’ (Loi st 18066/63) και την Mia 14’ (Loi 
st 23234/65). Από τα πρώτα σκυλιά που 
χρησιμοποιήθηκαν για τη συγκεκριμένη 
εκτροφή αναφέρουμε τον Full 193’ και τον 
Ato della Bassana. Ο πρώτος ολοκλήρωσε 
τον Διαγωνισμό Ομορφιάς ενώ ο δεύτερος 

1. Ο Στέφανο Λούι με τον πατέρα του, Ρέμο, και 
τους πρωταθλητές, Herik, Hurto (Απόλυτοι και 

Διεθνή Πρωταθλητές), Her και Hurca (Απόλυτοι), 
όλα παιδιά των Ηil della Bassana και Dolli della 

Bassana.

2. Gess della Bassana, ένας από τους νεότερους 
απόλυτους-διεθνής πρωταθλητές της εκτροφής.

3. Ανάμεσα στα διπλώματα των πρωταθλητών του 
σπιτιού, υπάρχει ένας  πίνακας που απεικονίζει 
τον Ρέμο Λούι με το αγγλικό σέττερ που έδωσε 

στην Ιταλία νέα πνοή, πιο μοντέρνα και τυπική στη 
φυλή, με τον Lopez della Bassana

4. Μια ιστορική φωτογραφία με τους απόλυτους 
πρωταθλητές Ciba della Bassana και Mark della 

bassana και τον πρωταθλητή μορφολογίας-
Ιταλίας Redo della Bassana.

1.

2. 3. 4.
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δεν κατάφερε να συνεχίσει την καριέρα 
του καθώς τραυμάτισε το μάτι του 
στους αγώνες. Και οι δύο μπήκαν σε 
αναπαραγωγή, ο δεύτερος με ισχυρότερο 
γενετικό αποτύπωμα. Η μορφολογία 
του τότε Σέττερ ήταν ομοιογενής, 
περισσότερο από ότι σήμερα, αν και 
κατά μέσο όρο υστερούσε ποιοτικά. Το 
μοντέλο που ακολουθούνταν ήταν απλά 
το πρότυπο, και ο στόχος που επιδίωκαν 
ήταν πάντα να δημιουργούν σκύλους 
με ποιοτική λειτουργικότητα, πάθος 
και ψυχοσωματικά ισορροπημένους 
με σεβασμό στη μορφολογία. Από 
αυτήν την οπτική, τίποτα δεν άλλαξα 
μέσα σ’ αυτά τα 50 χρόνια. Ισχυρίζομαι 
πως τα χαρακτηριστικά αυτά είναι 
προαπαιτούμενα για το κυνήγι στις 
διάφορες μορφές του, και συνεπώς 
κατά την γνώμη μου, με τον χρόνο, 
επέτρεψαν την ουσιαστική βελτίωση των 
«μοντέρνων» Σέττερ ώστε να μπορούν να 
αντεπεξέλθουν σε κάθε είδος θηράματος, 
περιλαμβανόμενων και εκείνων της 
εκτροφής. Η επιλογή δεν επηρεάστηκε 
ποτέ από εξωτερικούς παράγοντες, όπως 
τάσεις και μόδες ή αν αναφερθούμε 
στην μορφολογία, από τον «αμερικάνικο 
τύπο» για παράδειγμα. Καλώς ή 
κακώς προσπάθησα να ακολουθήσω 
τις υπαγορεύσεις του προτύπου 
παραμένοντας ανοιχτός σε υποδείξεις 
και συμβουλές από πρόσωπα όπως ο 
κόντε Camillo Casalone Bosatra και ο Paolo 
Ciceri. Είναι προφανές ότι με τα χρόνια η 
κυνοφιλία άλλαξε. Με το πέρασμα του 
χρόνου προστέθηκαν καινούργιοι στόχοι 
και συνδυάστηκαν παραδοσιακές μέθοδοι 
και γνώσεις ζωοτεχνίας. 
Σ’ αυτό το πλαίσιο, αναγνωρίζω πως δεν 
συμμορφώθηκα στους νεωτερισμούς που 
«αγνοούν» την ζωοτεχνία. Οι αλλαγές 
που υπέστη η κυνοφιλία είναι εν μέρει 
συνδεμένες με τις κοινωνικές αλλαγές 
που παρατηρούνται στην Ιταλία. Αξίζει να 
θυμηθούμε πως η κυνοφιλία ξεκίνησε 
από έναν μικρό κύκλο ανθρώπων που 
ανήκαν στην ευγενή τάξη, ενώ τώρα είναι 
προσιτή σε όλους. Άλλαξαν, ως εκ τούτου, 
τα μεγέθη και λογικό είναι η 
διεύρυνση του κλάδου να 

έφερε νέου είδους προβλήματα.
Πιστεύω πως παλιά υπήρχε
περισσότερη αξιοκρατία.

Η ιστορία της εκτροφής Bassana 
σηματοδοτείται αναμφίβολα από 
πολλούς σκύλους: 
Ο Ato della Bassana (Lοι st 13178), το 
πρώτο Σέττερ που έκανε γνωστό το 
εκτροφείο, Dira della Bassana (Lοι st 
31097) 15 φορές νικητής Β.I.S σε ένα 
χρόνο (Best In Show - καλύτερο σκυλί 
σε όλη την επίδειξη), Lopez della Bas-
sana (Loi st 61329) νικητής B.I.S στην 
Έκθεση εορτασμού για τα εκατό χρόνια 
της E.N.C.I (Εθνικός Οργανισμός της 
Ιταλικής Κυνοφιλίας), ο Clodo della 
Bassana (Loi st 100127) που κατείχε την 
δεύτερη θέση στην Ιταλία (στην πρώτη 
ήταν ο Redo di Cerea), η Ciba della Bas-
sana (Loi st 200257) πρώτη Απόλυτη 
Πρωταθλήτρια και ο Mark della Bassana 
(Loi st 317648). Μαζί με τα υπόλοιπα, 
50 στο σύνολο, σκυλιά της εκτροφής, 
απέδειξαν το αβάσιμο του αστικού μύθου 
που ισχυρίζεται πως ένα καλό Σέττερ 
δεν μπορεί να έχει υψηλή μορφολογική 
ποιότητα. Ο Herik della Bassana (Loi st 
01126126) ήταν ο πρώτος μου Διεθνής 
Απόλυτος Πρωταθλητής. Οι υπόλοιποι 
ήταν:ο Hurto della Bassana (Loi st 
01126127), ο Sire della Bassana (Loi st 
0236951) και ο Sean della Bassana (Loi 
st 0722928). Από τους 28 Πρωταθλητές 
Αναπαραγωγής, αξίζει να αναφέρουμε την 
Raquel della Bassana (με αριθμό μητρώου 
Loi st 317605, μητέρα εφτά κουταβιών 
που εξελίχθηκαν σε πρωταθλητές, της 
Mia, του Mirco, της Diria, της Dira, του 
Mak, του Ervin και της Dolli), ο Hil della 
Bassana (Loi st 446505) που, ενώ είχε 
ολοκληρώσει την σταδιοδρομία του, 
συνέχιζε να μεταδίδει στους απογόνους 
του μια εξαίσια πρόσθια διάπλαση σε ότι 
αφορούσε τις γωνίες και τις αναλογίες. 
Η εκτροφή λειτουργούσε βασιζόμενη 
συνεχώς στην άριστη γνώση των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών των σκύλων, 
και στηριζόταν στην αρχή πως η εκτίμηση 
των αποτελεσμάτων δεν μπορούσε 
να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα. 
Πιστεύω πως στο είδος μου, δεν είναι 
εφικτή η δημιουργία εκτροφής με μόνο 
τέσσερις σκύλους, για να πούμε έναν 
περιορισμένο αριθμό. Βέβαια, όταν τα 
σκυλιά είναι περισσότερα δεν γίνεται 
σωστή επιλογή αν αναθέτουμε την 
φροντίδα σε τρίτους. Με την προοπτική 
αυτή, ιδρύσαμε το 1971 την σημερινή 
μας έδρα, γεγονός που αποτέλεσε το 
κομβικό σημείο ώστε να διαχειριστούμε 
αποτελεσματικότερα τις γνώσεις και την 
εμπειρία που μέχρι τότε είχαμε αποκτήσει. 
Υπακούοντας στις εφαρμοσμένες 
αρχές άρχισα, αναπόφευκτα, να ψάχνω 
για τις καλύτερες ποιότητες σκύλων 
διαφορετικής προέλευσης: το κλασσικό 

Εν έτι 2014… και οι αξιολογήσεις των τυπικών 
αγγλικών σέττερ (πρέπει να) παραμένουν 

αναλλοίωτες. (Ο Ρέμο Λούι με τον 
πρωταθλητή εργασίας Ortel della Bassana)

Herik della Bassana

Ομαδική φωτογραφία που απεικονίζει μια 
οικογένεια: O Ρέμο Λούι με την Mia della 

Bassana (Ch.L.) κόρη της  Raquel della bassana 
και του Mark della Bassana (Ch.A) και η γυναίκα 

του, με τους γιους,  Mak della Bassana (Ch.A) 
και Μirco della Bassana (ch.A).Η Raquel della 

Bassana αν και δεν έχει λάβει οποιαδήποτε τίτλο 
ήταν ένας σημαντικός γεννήτορας της εκτροφής 

αφού ήταν γνωστή για την ποιότητα που ήταν 
σε θέση να μεταδώσει στους απογόνους της. 
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι παρ’ όλο 

που είναι η μητέρα τριών απόλυτων 
πρωταθλητών (μορφολογίας-εργασίας) 

δεν έχει ανακηρυχθεί πρωταθλήτρια 
αναπαραγωγής, επειδή ήταν όλοι σε συνδυασμό 

με τον Mark, σύμφωνα με τους κανόνες της ENCI. 

Παρά τα 50 χρόνια 
ενασχόλησης,
η ιστορία των Bassana 
συνεχίζεται…
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outcrossing (ετερογαμία). Σημείο αναφοράς στις 
επιλογές αναπαραγωγής υπήρξε ο σκύλος Lo-
pez που έκανε μια σημαντική ανατροπή σε σχέση 
με την μορφολογική ποιότητα και την ικανότητα 
γενετικής μετάδοσης. Τότε, πήρα την ευθύνη να 
δοκιμάσω την ενδογαμική αναπαραγωγή (που 
τώρα ονομάζεται inbreeding). Μια από αυτές τις 
διασταυρώσεις δημιούργησε τον σκύλο Mark della 
Bassana. Αξίζει να σημειώσουμε πως, αν αγνοήσουμε 
κάποιες συγκεκριμένες και σπάνιες εξαιρέσεις, 
τις περισσότερες φορές εφαρμόστηκε η μέθοδος 
γραμμικής αναπαραγωγής, (το λεγόμενο linebreeding 
μορφή εκτροφής που αφορά το ζευγάρωμα μεταξύ 
κοντινών ή μακρινών συγγενικών σκύλων, αλλά δε 
βασίζεται στις διαρκείς συζεύξεις μεταξύ πατέρα-
κόρης, μητέρας-γιου ή αδελφού-αδελφής). Παρόλα 
αυτά θα ήθελα να υπογραμμίσω πως οποιαδήποτε 
γενετική μελέτη δεν πρέπει να αγνοεί την αξιολόγηση 
των μορφολογικών και λειτουργικών ποιοτήτων των 
σκύλων που εμπλέκονται στην αναπαραγωγή. 
Εάν αληθεύει πως για το φιξάρισμα συγκεκριμένων 
χαρακτηριστικών σε ένα πλαίσιο περιορισμένης 
μορφολογικής ποιότητας του πληθυσμού, τα 
παραπάνω αποτελούν προφανείς επιλογές, είναι 
εξίσου αληθινό πως όταν δουλεύουμε με σκύλους 
που έχουν ελαττώματα ή ασθενή υγεία, η γραμμική 
αναπαραγωγή θα παράγει το αντίθετο αποτέλεσμα. 
Στην πάροδο του χρόνου πολλά ήταν τα Σέττερ και τα 
γεγονότα που χαρακτήρισαν την ιστορία της εκτροφής 
μας. 
Όσο αφορά τα σημαντικά γεγονότα της εκτροφής, θα 
αναφέρω τρεις ημερομηνίες:
- 12 Απριλίου 1982: o Lopez κερδίζει το βραβείο Best 
in Show στην Διεθνή Έκθεση των εκατό χρόνων της 
Enci. Κριτής ράτσας ήταν η κυρία Bloch, ειδικός κριτής 
για ομάδες σκύλων ο λογιστής Faja, κριτής για το Best 
in Show ο πτυχιούχος κύριος Bonetti.
- 24 Ιουλίου 1989 : ο Mark τιμήθηκε με την αξιολόγηση 
«Εξαίρετος» σε μια δοκιμασία με πέρδικα, κλείνοντας 
έτσι την σταδιοδρομία του. Συμμετείχε στον αγώνα 

Η εκτροφή, πέρα όλων των άλλων, 
χαρακτηρίζεται ως η τέχνη της… 

αδιάκοπης παρατήρησης. Kάτι που ο 
Ρέμο Λούι γνωρίζει πολύ καλά.

Ciba della Bassana, κόρη του 
Lopez και μητέρα του Mark.
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αφού είχε υποβληθεί σε 
επέμβαση αμυγδαλεκτομής 
μόλις έξι μέρες πριν. Στην 
επιτροπή μετείχαν πολλοί 
κριτές, μεταξύ άλλων αναφέρω 
τον Paolo Fontana και τον 
Ernesto Milanaccio.
- 21 Μαίου 2006 : ο Herik 
della Bassana γίνεται απόλυτος 
πρωταθλητής.
Επίσης θεωρώ σημαντικά 
γεγονότα συγκεκριμένες γέννες 
που δώσανε ζωή σε σκύλους 
που παρουσίασαν υψηλή 
ψυχοφυσική και λειτουργική 
ομοιογένεια:
 -7 Απριλίου 1991: από τον Mark 
και την Raquel γεννήθηκαν 
τρεις Πρωταθλητές: ο Mirco 
(Απόλυτος) ο Mak (Απόλυτος) 
και η Mia (εργασία).
-8 Μαρτίου 2001: από τον Hil και 
την Dolli γεννήθηκαν τέσσερις 
Πρωταθλητές: ο Herik και ο 
Hurto (Απόλυτοι και Διεθνή 
Πρωταθλητές), Her και Hurca 
(Απόλυτοι)
 -5 Ιουνίου 2007: από τον 

Herik και την Gem γεννήθηκαν 
τέσσερις Πρωταθλητές: η Kellj 
(Απόλυτη Πρωταθλήτρια), ο 
King, ο Ken και η Kellj (Διεθνείς 
και Εθνικοί Πρωταθλητές 
ομορφιάς)»

Η ιστορία των
Bassana
σε αριθμούς
Εθνικοί Απόλυτοι 
Πρωταθλητές 50
Πρωταθλητές εργασίας 92
Εθνικοί Πρωταθλητές
ομορφιάς 146
Διεθνείς Απόλυτοι 
Πρωταθλητές 4
Διεθνείς Πρωταθλητές 
Εργασίας 14
Διεθνείς Πρωταθλητές
Ομορφιάς 77
Πρωταθλητές 
αναπαραγωγής 28
Ευρωπαϊκοί 
Πρωταθλητές Expo 3
Παγκόσμιοι 
Πρωταθλητές Expo 7

Στιγμές που έμειναν…
- Αγώνες του Τόνκο (στο Πιεμόντε Ιταλίας) με τον Redo και 
την Ciba. Ο κόμης Bosatra γνώριζε πως θα συμμετέχω στις 
δοκιμασίες και καθώς δεν μπορούσε για λόγους υγείας να 
παρευρεθεί στον αγώνα, μου ζήτησε να του δείξω τα σκυλιά 
που παρουσίαζα μετά το τέλος της εκδήλωσης. Θυμάμαι 
πως του τα έδειξα στην εξώπορτα του σπιτιού του κάτω από 
το φως του δρόμου.

- Παλιότερα, σε όλες τις εκθέσεις, οι σκύλοι τοποθετούνταν 
σε κοινά κλουβιά. Ήταν μια μέθοδος διατηρούσε σε τάξη 
τον εκθεσιακό χώρο, αλλά προκάλεσε ένα δυσάρεστο 
ατύχημα. Κατά την διάρκεια μίας έκθεσης η Dirà μολύνθηκε 
από κάποια ουσία, με αποτέλεσμα να της προκαλέσει 
φλεγμονή εξαιτίας της οποίας έχασε οριστικά τα νύχια της.

- Ο καβαλιέρε Ammannati, στην διάρκεια ενός διαγωνισμού 
όπου ήταν κριτής του Mark della Bassana, γύρισε στον γιο 
μου και του είπε: «Έχεις έναν κακό πατέρα». Κι αυτό γιατί 
δεν είχα καμία πρόθεση να ακολουθήσω την συμβουλή του 
να τον εκπαιδεύσω ως Σκύλο Μεγάλης Έρευνας

- Ο αποκλεισμός του Mark della Bassana από την ομάδα 
που συμμετείχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πρακτικού 
Κυνηγιού το 1989. Οι κριτές χρειάστηκαν 25 λεπτά για να 
αιτιολογήσουν τον αποκλεισμό του σκύλου και άλλα 7 
λεπτά για να ανακοινώσουν τη σύνθεση της ομάδας.
 - Τιμήθηκα με τον τίτλο του Καβαλιέρε, στις 18 
Φεβρουαρίου 1999 έπειτα από πρωτοβουλία ενός πελάτη 
μου που, εν άγνοια μου, ζήτησε από τον γιο μου τα 
λεπτομερή στοιχεία της δραστηριότητας μας των τελευταίων 
δεκαπέντε ετών καθώς και αξιολογήσεις όλων των Σέττερ 
της Μπασσάνα. Εννοείται, δεν γνώριζα ούτε για την επίσημη 
γνωστοποίησή της.

*Loi St Αριθμός καταγραφής στον Ιταλικό Γενεαλογικό 
Βιβλίο
 Loi μητρώο όπου καταγράφονται οι καθαρόαιμοι σκύλοι 
 St    Ένδειξη για τα Σέττερ

MARK DELLA BASSANA

1985-05-20 (M) LOI ST317648, Color: Noi.Mar.Fau.PBl.Env (tricolore) / Qualifications: Ch IB, Ch IT B, Ch IT T

Father
TRI DELLA BASSANA 1978-04-24 (M) LOI 
133195 (CH ITAL B.CH INT B)

LOPEZ DELLA BASSANA 1973-03-26 
(M) LOI ST061329 (Ch IB, Ch I BT)

UP DI CEREA 1970-07-08 (M) LOI 
ST30970 (Ch Italie B, Ch Repro-
ducteur)

LINDO 3 DI CEREA 1961-06-07 (M) 
LOI 12103 (Ch L Ch Int)

LINA DI CEREA 1966-01-01 (F) LOI 
ST17864

AMBA DELLA BASSANA 1969-09-
26 (F) LOI ST24136

NICO (M) LOI ST22090

ALA 1967-06-30 (F) LOI ST011901

LAICA DI POMPIANO 1972-12-29 (F) 
LOI ST057261

ROLL DI POMPIANO 1970-04-06 (M) 
LOI ST29965

PERICLE DEL BREMBO (M) LOI 
ST9936

DORA 133 (F) LOI ST29484

BELINDA DELLA GIGIA 1970-07-23 
(F) LOI ST32547

BORKO 1966-06-11 (M) LOI ST12736

QUINA DELLA GIGIA 1968-06-10 (F) 
LOI ST15912

Mother
CIBA DELLA BASSANA 1979-03-15 (F) LOI 
200257 (CH ITAL B.CH ITAL L.CH ITAL A.CH)

LOPEZ DELLA BASSANA 1973-03-26 
(M) LOI ST061329 (Ch IB, Ch I BT)

UP DI CEREA 1970-07-08 (M) LOI 
ST30970 (Ch Italie B, Ch Repro-
ducteur)

LINDO 3 DI CEREA 1961-06-07 (M) 
LOI 12103 (Ch L Ch Int)

LINA DI CEREA 1966-01-01 (F) LOI 
ST17864

AMBA DELLA BASSANA 1969-09-
26 (F) LOI ST24136

NICO (M) LOI ST22090

ALA 1967-06-30 (F) LOI ST011901

TJNE DEL TARTARO 1973-06-28 (F) 
LOI ST63814

CRISMANI DUMBO 1969-02-26 (M) 
LOI ST32957

CRISMANI ASTRO (M) LOI ST27622

CRISMANI CARY (F) LOI 19304.64

FARA 1971-04-14 (F) LOI 
ST037657

SAULO DI CEREA 1968-05-10 (M) LOI 
ST15347 (CHIT INTCH)

GAIA DELLE MORENE (F) LOI 
ST26657

Mark della Bassana, απλά 
ο μεγάλος γενάρχης της 

αυτοκρατορίας των Βassana
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