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o tempora, o mores!

Viimase kahe aasta sündmused on meid kõiki isoleerinud, 
distantseerinud, sulgenud ja siis taas vabastanud karantiinist. 
Ajaloos pole selles midagi uut, on ju isegi üks tuntumaid 
maailmakirjanduse klassikuid, Boccaccio „Dekameron“ kokku 
pandud 1348. aastal katkuepideemia ajal Firenzest lahkunud 
noorte vahel jutustatud lustakatest lugudest. 

Koeraomanikel oli ja on kõikide teiste isoleeritute kõrval 
endiselt suur eelis positiivse lemmikloomafaktori näol. 
Kasvatajatel vaatamata pesakondade planeerimise 
keerukusele lausa jackpot kutsikate abil. Selle kõige kõrval 
on tekkinud tõsine probleem värske EL-i loomatervise 
määruse kujul. Võib olla ka paljud teised riigid, aga 
vähemalt minuni on jõudnud Kreeka ja Hispaania 
poolt alustatud allkirjade kogumine petitsioonidele, et 
võimaldada väikeste hobikennelite säilimine. 

Sama määruse kohaldamine Eesti oludele on endaga 
kaasa toonud rohkelt arutelusid ka lemmikloomaomanike 
ja -kasvatajate vahel. Maaeluministeeriumi esindaja väitel 
peaks igasugune lemmikloomade järglaste sünniga seotud 
tegevuse registreerimine PRIA registris ning edasine 
kontroll ära hoidma või vähendama tagahoovikasvatajate 
ja kutsikavabrikute tegevuse. Usun, et iga vastutustundlik 
kasvataja ning hooliv lemmikloomaomanik on selle poolt, 
kuid…

Kahjuks on määruse koostajad lähtunud eeldusest, et 
kutsikavabrikandid soovivad end registreerida. Isegi kui nad 
seda teeksid, ei paraneks olukord kuigivõrd – registreering 
ei ole mitte koera-, vaid asukohapõhine ning miski ei keela 
tegevust arendada erinevates asukohtades, sugulaste 
või tuttavate nime all, kasutades samu koeri. Kusjuures 
tähelepanuta jäävad endiselt näljutatud, ravimata koerad 
ning rohketest paaritustest kurnatud emasloomad koos 
kutsikatega. 

Ka EKL-i tõuregistris on pesakondi, kelle kasvutingimused 
pole just ideaalilähedased, ning iga kasvataja ei pea ka 
reeglitest lugu. Kuid seda ei saa automaatselt laiendada 
kõikidele kasvatajatele ning igal aastal registreeritavale 
umbes 4000 kutsikale.

EKL-i tõuregister on Eestis ainus register, mis identifitseerib 
koera koos põlvnemisandmetega. Paljude koerte andmete 
juurde on lisatud ka terviseuuringute tulemused. Samuti 
on registris nähtav kennelnimi ja pesakonna kasvataja nimi 

ning jälgitav on koerte kasutamine aretuses. Lisaks toimub 
paljude ühingute ja klubide kaasabil pesakonna ülevaatus, 
kehtivad tõupõhised aretusreeglid – isegi inimlapse sünni 
registreerimine on märksa kergem, kuigi võrdlus ei ole ehk 
kõige sobivam.

Siinkohal ei saa kasvatajad ja koeraomanikud enam jaguneda 
rohkem või vähem sümpatiseerivatesse rühmadesse või 
pidada persoonipõhist sõnasõda sotsiaalmeedias. Samuti 
ei saa oodata, et üksikud vähesed suudaksid riigiaparaadi 
masinavärgiga toime tulla. 

Me peame koonduma ning panustama igaüks oma 
võimete, teadmiste ja oskuste kohaselt koostööle. Rääkima 
Maaeluministeeriumi, Põllumajandus- ja Toiduameti 
töötajatele ning maaelukomisjoni liikmetele tõukoerte 
pidamise ning tõuaretuse eripäradest. Ametkondade 
töötajatele on arusaamatu, miks näiteks loomapidamise 
registreerimine teiste loomade puhul toimib, aga koerte 
puhul mitte. Peale meie pole kedagi, kes sellist selgitustööd 
teha saaks. 

Koeramaailma ei saa võrrelda tõuhobuste või 
veisekasvatusega. Koertest on aastate jooksul kujunenud 
täieõiguslikud pereliikmed, kes elavad igapäevaselt meie 
vahetus läheduses. Meie perede turvalisuse huvides on nad 
rohkem vaktsineeritud ning hooldatud, kui ükski seadus 
ette näeb või määrata oskab. Koerad on sõna otseses 
mõttes jõudnud koopast kaissu, nagu emotsionaalselt, 
kuid samas täpselt märgib Eesti Ajaloomuuseumi näitus. 

Tõuhobuste või -veiste-lammaste puhul – kuitahes 
kallite ja puhtatõuliste loomadega tegu ka poleks – me 
sellisest lähedusest siiski rääkida ei saa. Isegi keiser 
Caligula kuulus lemmikhobune Inicitatus, kellel oli lootust 
lausa senaatoriks saada, pidi leppima marmorist talli, 
elevandiluust sõime ja vääriskividest kraega. Mitte aga 
kohaga armastatud peremehe kaisus või asemega tema 
voodi ees.

Kaire Rjadnev-Meristo

… ohkas Cicero ja lõi plaksuga oma iPadile kaane peale. 2091 
aastat hiljem kasutaks väärikas isand ilmselt sama väljendit 
kui 70 aastat eKr oma kõnes Rooma asehalduri vastu. 
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Loomade heaolu 
ja kasvataja 
eetika
Tekst: Marika Proover
kennel HellHunt 
Alaska Malamuutide Liidu juhatuse ja asutajaliige
Tartu Ülikool, BA ja MA praktilises filosoofias 
Tallinna Tehnikaülikooli doktorant ja nooremteadur 
Fotod: pixabay.com

Eelmises kahes artiklis keskendusin aretusvalikute 
mõjule loomade heaolus. Nii mõnigi kord viidatakse 
aretusvalikute kontekstis kasvataja eetikale. Tegelikkuses 
on kasvataja roll keerulisem ja laiem ning kasvataja 
eetika, millele nii tihti viidatakse, hõlmab samuti enamat 
kui vaid aretust.

Vaatamata asjaolule, et koeranduses kasutatakse 
mõistet kasvataja eetika suhteliselt palju, pole sellele 
akadeemilistes ringkondades suuremat tähelepanu 
pööratud. Mõistet oleks võimalik vaadelda kui teatud 
professiooni eetikakoodeksit, mis põhineb real kirjutatud 
ja kirjutamata reeglitel. Samas on puhtalt selliseks 
käsitluseks koeranduses reeglid liiga puudulikud ja 
muutlikud ning erinevad suuresti ka riigiti (erinevalt 
näiteks arstidest ja arstieetikast). Hoopis mõistlikum on 
kaardistada eetilised kaalutlused, millest üks kasvataja 
peaks lähtuma. Just seetõttu ei leia te selles artiklis ühest 
vastust küsimusele, mis on kasvataja eetika ja milline on 
eetiline kasvataja, küll aga mõtisklusi kasvataja rollist 
ning kirjutatud ja kirjutamata reeglitest.

Alustada tuleks taustsüsteemist. Meil on erinevaid 
moraaliteooriaid: me võime oma kaalutlustes lähtuda 
reeglitest või tagajärgedest või hoopis sellest, kuidas olla 
hea inimene. Kuid sõltumata sellest, millist moraaliteooriat 
me järgime, siis olles kasvatajad ja looma omanikud, 
peavad loomad ja nende heaolu olema meie moraalsete 
kaalutluste üks osa. See on meie ühisosa ja seda peaks 
tegelikult ka rõhutama, et vaatamata oma erimeelsustele 
on koerad ise ja nende heaolu meile olulised. Võime vaielda 
selle üle, kuidas peaks koeri pidama või millised peaksid 
aretusnõuded olema, kuid me peame neis vaidlustes meeles 
koerte heaolu. 

Loomaeetika distsipliinis on üheselt aktsepteeritud, et 
loomad on moraalselt koheldava staatuses (ing k moral 
patient), kuna nad – nagu inimesedki – tunnetavad, suudavad 
tajuda valu ja rõõmu ning neile läheb korda nende olukord. 
Sama on teadvustatud enamiku tavainimeste poolt, eriti 
mis puudutab lemmikloomi. Koera nähakse kui kedagi, 
kellele laieneb meie moraalne hool ja kelle heaolu tuleb 
meie eetilistes kaalutlustes tõsiselt arvesse võtta. 
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Kasvatajate puhul 
me eeldame, et nad 
hoolitsevad oma 
koerte eest hästi 
ega pane neid ohtu. 
Seetõttu mõjub ikka 
ja jälle šokina, kui 
kuskil avastatakse, 
et kasvataja on 
jätnud oma koerad 
kohutavasse 
hooletusse. Samal 
põhjusel kortsutame 
kulmu, kui tundub, 
et kasvataja seab 
majanduslikud huvid 
esiplaanile. Kapitalistlik 
suhtumine ja koerte 
kasvatamine ei käi 
käsikäes, sest kasumi 
kasvatamine tuleb 
liiga tihti koerte 
heaolu arvelt. 

Pöördugem tagasi kolme loomade heaolu mõjutava teguri 
poole: nendeks olid kultuur, keskkond ja genotüüp. Me 
räägime tihti kasvataja eetikast eelkõige aretusele 
mõeldes – ehk siis sellest küljest, kuidas kasvataja mõjutab 
sündivate koerte genotüüpi. Kas kasvataja on aretusse 
valinud oma tõu head esindajad, on ta oma aretuskoertega 
käinud näitustel, võistlustel või kasutanud neid tõule 
omaseks tööks, on ta teinud tarvilikud terviseuuringud? 
Aretuse kaudu avaldab kasvataja otsest mõju sellele, 
millised saavad olema nii üksikindiviidid kui ka tõud 
tervikuna. Me oleme kasvatajad suures osas seetõttu, et 
saame just neid aspekte mõjutada. Kuid siin peitub ka oht: 
valed otsused, teadmatus, hoolimatus või lihtsalt ebaõnn 
ning tulemus ei ole see, mida me soovime. On hea, kui 
see avaldub vaid kehvas karvastruktuuris või pigmendis, 
halvemal juhul maksavad selle eest oma heaoluga koerad, 
kelle oleme ellu aidanud. 

See valiku ja kaalutlemise aspekt on kahtlemata oluline ja 
räägib palju kasvataja motivatsioonist, kuid tegelikult on 
kasvataja roll suurem. Jah, pesakonda plaanides ja aretusse 
terveid koeri valides lähtub kasvataja nii konkreetsete 
koerte heaolust (et tiinus poleks emasele koormav ja 
paaritamine isasele ohtlik jne) kui ka tulevaste kutsikate 
heaolust – et nad oleksid terved ja hea närvikavaga. Ta 
peab silmas pidama ka tõu käekäiku tervikuna. Ei tohi 
aga unustada ka inimhuvisid – eelkõige nende huvisid, kes 
peavad sündivate kutsikatega hiljem oma elu jagama. Me 
kasvatajatena soovime oma kutsikatele häid kodusid, kuid 
ei tasu unustada, et need kodud väärivad ka häid koeri. 

Väga otseselt saab kasvataja mõju avaldada ka 
keskkonnale, milles ta oma koerad ja tema kasvandikud 
elavad. Eriti oluline on siinkohal keskkond, milles kutsikad 
nende esimestel elunädalatel üles kasvavad. Ma ei mõtle 
selle all pelgalt pesakasti puhtust või suurust, vaid ka 

läbikäimist ema ja pesakaaslastega, sotsialiseerimist 
ning uusi kogemusi – kõik see paneb aluse kutsika 
võimekusele maailmaga toime tulla ja hakkab tulevikus 
seeläbi tema heaolu mõjutama. Ka kutsikatele kodusid ja 
peresid valides valime me neile tulevase elukeskkonna. 
Teisisõnu see, kuidas see keskkond, kuhu me kutsika 
loovutame, saab hakkama tema kasvatamise, toitmise, 
hooldamise, füüsilise koormuse ja tõuomase käitumise 
võimaldamisega, on üheses seoses koera heaoluga.

Kuidas on siis esimese faktoriga – kultuuriga, millega mu 
artiklite seeria alguse sai? Siin ei ole kasvataja mõju nii 
vahetu kui keskkonna ja genotüübi puhul, kuid see on siiski 
olemas. Me seame standardeid, kuidas me tahame, et meie 
kasvandikke koheldakse neile kodu otsides. Me räägime 
kutsika soovijatega nii otse kui ka oma kodulehtede ja 
sotsiaalmeedia kaudu, andes neile teada, kuidas me peame 
kohaseks, et koertesse suhtutaks. Tõuühingute ja EKL-i 
vahendusel jõuab meie arusaam ka kirjapandud reeglistikku. 

Kokkuvõtteks tuleb nentida, et kui me räägime kasvataja 
eetikast, siis oluline pole vaid loomade heaolu. Lisaks 
individuaalsetele koertele ja nende heaolule ei tohi 
kasvataja unustada tõugu tervikuna ja inimesi, kes nende 
koertega peavad koos elama. 

Kasvataja roll pole mitte lihtne. Ta peab suutma leida 
oma kaalutluses tasakaalu loomade heaolu eri aspektide 
vahel, et koera tervis, emotsioonid, loomus oleksid 
omavahel kooskõlas. Samamoodi peab ta looma tasakaalu 
mitmesuguste loomade heaolu mõjutavate aspektide 
vahel, nt kultuur, keskkond, genotüüp. Ning lõpuks peab 
ta hoidma tasakaalu individuaalse looma heaolu, tõu ja 
asjasse puutuvate inimeste vahel. Need kõik on olulised 
kasvataja eetika aspektid ja nende vahel manööverdamine 
on osa kasvataja rollist.
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Kersti Paju 
juhatuse esimees

Olen teise põlvkonna kasvataja. Kasvatasime eri tõuge koos ema 
Marika Pajuga kennelnime Siimline’s all. Minu vanemad tegelesid 
koerakasvatusega ammu, kui lapsigi veel polnud. Aktiivne 
koerandustegevus oli seotud põhiliselt koolitusega, kuigi nad käisid oma 
koertega ka näitustel. 21 aastat tagasi sündis kennel Siimline’si esimene 
pesakond. Kennelnime Siimline’s kandvate koerte hulgas on väga 
erinevate koolitusalade tulemustega koeri – nii jahi-, pääste-, kuulekuse 
kui ka agility valdkonnas. Näituste poolelt on tulemused sama head – meie 
kennelis on sündinud üle maailma tuntud ja kuulsaid koeri eri tõugudest, 
nagu näiteks lhasa apso, inglise setter, puudel, kuldne retriiver.

Oma esimese isikliku koera sain 11-aastaselt ja selleks oli kääbuspuudel 
Halif, kes oli toodud 1991. aastal Venemaalt. Temaga harrastasin nii 
kuulekust kui ka näitusel käimist ja alates sellest hetkest olen olnud 
koeranduses aktiivselt tegev. Koerandus on toonud minu ellu palju häid 
sõpru, lõbusaid reise, suurepäraseid näitusetulemusi ja silmapaistvaid 
kasvandikke. Viimased on leidnud suurepärased kodud nii Eestis kui ka 
maailma eri nurkades.

Olen elanud aastaid eri riikides ning mul on kogemusi Ameerika ja 
Suurbritannia kennelklubide tegevuses. Alates keskkooliajast olen olnud 
seotud juhtimise ja aktiivse organiseerimisega. Pärast kodumaale tagasi 
kolimist 2014. aastal alustasin esimese ettevõttega Eestis. Praegu juhin 
kolme ettevõtet, millest kaks on seotud loomadega: lemmikloomade 
salong Siimline ja Tartu Väikeloomakliinik. Samuti olen olnud aktiivselt 
tegev eri tõuühingute juhatustes ning aktiivne MTÜ Lõuna-Eesti 
Koertekeskuse liige. 

Tõukoerandus on minu jaoks eelkõige hobi ja 
harrastus, nende aretus ja kasvatamine on 
minu jaoks kunst, kus tuleb olemasolevate 
teadmiste ja oskustega „voolida välja“ see 
meistritöö ehk imeline oma tõugu esindav 
kutsikas…

EKL-i juhatuses püüan seista Eestimaa 
tõukoerte kõrgel tasemel aretuse 
jätkusuutlikkuse eest. EKL vajab muutusi 
ja uuendusi, paljud dokumendid vajavad 
ajakohastamist. Samuti tahaks näha, et EKL 
muutuks oma liikmetele läbipaistvamaks ja 
kõigi jaoks võrdsemaks.

Ulvi Koov
juhatuse aseesimees 

Koerad on meie peres olnud alati. Esimene päris oma koer, 
samojeed Emily, tuli 2007. aastal. Selle järgnes astumine Eesti 
Samojeedide Tõuühingu ja Eesti Kennelliidu liikmeks ning kenneli 
Hõbevalge loomine. Sellega kaasnes suure hulga materjalide 
lugemine ning enese harimine koerte kasvatamise, rakendispordi 
ja koolituste teemadel. Samuti esimene pesakond kutsikaid, 
koertekoolid ja kasvatajakoolitus. 

Olen tänaseni truuks jäänud samojeedi koertele. Nende 
sõbralikkus, lakkamatu energia ja naeratav ilme hoiavad 
päikeselise ka pilvise päeva. Juhul kui parajasti koerandusega ei 
tegele, siis on meelepärased veel bridž, klassikaline muusika ja 
raamatud.

Mul on pikaajaline töökogemus üritusturunduse ja reklaami 
valdkonnas, olen õppinud raamatupidamist ja finantsjuhtimist 
ning tunnen ennast arvude keskel üsna kindlalt. EKL-i juhatuses 
töötades saan kindlasti kasutada neid teadmisi, oskusi ja eelnevat 
töökogemust. Kindlasti ei ole Eesti Kennelliidul praeguses 
muutunud ja piiratud maailmas kerge ning minu eesmärk on 
aidata need keerulised ajad liidu jaoks võimalikult hästi läbida.

EKL-i juhatuse tutvustus
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Marika Proover
juhatuse liige

Olen koerandusega tõsisemalt seotud aastast 2008, mil sai 
registreeritud kennelnimi HellHunt. Samal aastal sündis kennelis 
esimene alaska malamuutide pesakond, pesakondi on mul 
siiani olnud vaid neli – juba toona sai otsustatud, et aretuses 
liigun ma edasi tasa ja targu. Samal aastal sai asutatud 
Alaska Malamuutide Liit. Korraldades näitusi ja koolitusi ning 
tegeledes aretusreeglitega, olen põhiliselt panustanud tõugu 
ja koerandusse just liidu tegevuse kaudu. Alates 2008. aastast 
olen EKL-i liige. 2021. aasta algusest olen liidu ühe allüksuse, 
põhjamaiste kelgukoerte katsete kogu eestseisuse esimees. 

Suureks näitusefänniks ma ennast ei pea, aga hea tõu spetsialisti 
hinnangu saamiseks osalen ise näitusel ning kutsun sinna ka 
kenneli kasvandikud. 

Hobi korras olen tegelenud ka kelgukoeraspordiga ning loodan 
sügiseks ühe kahekoerarakendi ka mõnele võistlusele välja panna.

Väljaspool koerandust olen Tallinna Tehnikaülikooli doktorant, 
bakalaureuse- ja magistrikraadi omandasin filosoofia erialal 
ning sarnaste teemadega tegelen ka doktorantuuris. Õpetan 

ülikoolis bakalaureuse tasemel filosoofiat ning 
põhikoolis ja gümnaasiumis ajalugu. 

EKL-i juhatuse töös pean oluliseks koostöö tegemist 
eri osapooltega – nii volinikega, lihtliikmete kui ka 
riigiametitega.

Ulvi Männama 
juhatuse liige 

Olen iiri punaste setterite kasvataja ja meie 
kennelnimi on IrishSherry. 20 aastat tagasi 
kevadel tõin koju oma esimese iiri punase 
setteri. Armusin sellesse tõugu 1986. aastal, mil 
kohtasin Musta mere ääres suvitades esimest 
korda seda imeliselt kaunist värvi ja energilist 
rõõmsameelset koera. Sellest päevast alates 
teadsin, et meie koju tuleb just iiri punane setter. 

Vahepealsetesse aastatesse mahtus perekonna 
loomine ja kodu rajamine. Alles 2001. aasta 
kevadeks olime valmis oma koju tooma iiri 

punase setteri, ise kogu perega sündmusest elevil. Varasemad 
teadmised koertenäitustest puudusid ja minu igapäevane elu 
muutus totaalselt. 

Korralikust puhtusearmastajast pereemast sai pühendunud, 
alati veidi poriplekkidega kaetud entusiastlik koeraomanik, kes 
veetis meelsasti aega koeraga koolitustel, trenniplatsidel ja 
näitustel. Setterid vallutasid minu südame ja meie kodu ning 
viimased kümme aastat on olnud meie kodus ikka neli-viis 
setterit. Need imelised koerad on toonud minu ellu palju häid 
sõpru, lõbusaid reise, suurepäraseid näitusetulemusi ja imelisi 
kasvandikke. Viimased on leidnud suurepärased kodud Eestis ja 
kaugemalgi Euroopas. 

Olen kõrgharidusega, lõpetasin Eesti Põllumajanduse 
Akadeemia 1989. aastal maakorralduse erialal, olen olnud 
seotud juhtimisega kogu oma teadliku elu alates keskkoolist 
kuni ettevõtte juhini välja. 

Minu aktiivne koerandusalane tegevus on olnud aastaid 
seotud ka MTÜ Lõuna-Eesti Koertekeskuse juhatuse liikmena. 
Tõukoerandus on minu jaoks eelkõige hobi ja sport, milles 
on palju kirge ja armastust. Minu jaoks on tõukoerte aretus 
aastate jooksul kinnistunud teadmiste ja oskuste kasutamine 
ning jagamine oma tõus, mille tulemusena sünnivad kutsikad 
ehk „elu õied“…

EKL-i juhatusse kandideerima kutsusid mind meie Lõuna-Eesti 
Koertekeskuse liikmed. Juhatuse liikmena olen avatud Eestimaa 
koeraomanike murede ja küsimuste lahendamisel. Püüan 
seista selle eest, et Eestimaa tõukoeraaretuses oleks rohkem 
hoolivust ja armastust ning aretataks tervemaid koeri. Soovin 
arendada praeguste ja tulevaste koeraomanike teadlikkust 
tõukoerte iseloomust ja omadustest tingitud vajadustest.
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Aili Pärtel-Beljaev, juhatuse liige

Meie kodus on alati olnud koerad, lapsepõlvest mäletan eri tõugu jahikoeri. Hiljem 
pugesid hinge šnautserid. 2005. aastal registreerisin kennelnime Tublion, sündis 
esimene kääbusšnautserite pesakond. Kuna olen kolmandat põlve jahimees ja 
jahinduse keskel üles kasvanud, siis jahipisiku süvenemisega oli täiesti loomulik, 
et oli vaja OMA jahikoera, kellega metsas käia. 

15 aastat tagasi võtsin endale pika kaalumise ja koledate hirmulugude kiuste 
Venemaalt esimese saksa jahiterjeri ja pole pidanud otsust kunagi kahetsema – 
osa südamest on jahiterjeritele jäägitult läinud. Nende aretuses püüan säilitada 
häid jahiinstinkte koos stabiilse närvikava ja tööomadusi toetava välimikuga. 

Juhatuses töötades loodan, et Kennelliidu jahikoeranduse arenguks on kasu minu 
jahindus- ja koerandusteadmistest ning minu panus suudab pikas perspektiivis 
EKL-i lähendada meie liikmetele ja teha arusaadavamaks mitteliikmetele.

Marion-Silvia Diener, juhatuse liige 

Minu esimene tõukoer oli ameerika kokkerspanjel Luciagirl, kelle sain 1991. aastal, 
ning sellest ajast olen olnud Eesti Kennelliidu liige. Lucyga osalesin näitustel 
ja temaga sain esimese juuniorhändleri kogemuse, võidetud rosett on tänaseni 
alles. Tõukoerausku olen olnud kogu aeg, sest juba minu ema tegeles tõukoertega, 
täpsemalt puudlite ja pekingi paleekoertega. Meie peres on olnud ka yorkshire’i 
terjer, kes tuli meile 1994. aastal Belgiast ja oli siis üks esimesi oma tõu esindajaid 
Eestis. Pärast kooli lõpetamist töötasin USA-s ja Iirimaal. Elu ilma koerata tundus 
võimatu. Soovisin lihtsama karvahooldusega tõugu kui ameerika kokkerspanjel 
ning valisin järgmiseks koeraks cavalier King Charlesi spanjeli. Eestisse naasmisel 
tuli ta minuga kaasa ning elas siin 11-aastaseks. 

Lisaks oli meie peres veel Soomest pärit austraalia siiditerjer, kes oli küll põhiliselt 
minu ema koer. Mulle on alati meeldinud suured koerad ning pürenee mäestikukoer 
püsis unistuste tõu nimekirjas esikohal. 2005. aastal saabuski Soomest esimene 
selle tõu esindaja ning järgmisel aastal registreerisin kennelnime Echo de’Chien. 
Praegu kasvab kodus neli pürenee mäestikukoera ja kaks tiibeti spanjelit. Tiibeti 
spanjeliga tekkis side Imavere näitusel, kus oli vaja korraks näitusekorraldaja 
tipsukutsikat hoida. Koerakese süllevõtmisel tekkis kohe äratundmine, et see on 
minu tõug! 

Tõukoerandus on väga rikastav, annab võimaluse tutvuda uute põnevate inimestega 
ning leida sõpru, kellega igapäevaseid koerakasvatusega kaasnevaid muresid ja rõõme 
jagada. Samasuguste „koerahulludega“ olen tutvunud oma rohketel näitusreisidel 
ning eks selle kõigega kaasneb ka palju põnevaid seiklusi. Meele teevad rõõmsaks 
toredad ja südamlikud kutsikaomanikud, kes elusündmusi minuga jagavad. 

Olen põhiliselt tegelenud lemmikloomatoodete hulgimüügiga, eelkõige huvitavad 
mind koerte toitumisega seotud küsimused. 

Meie peres kasvab nelja-aastane tütar ning mul 
on hea meel, et elukaaslane toetab mind hobidega 
tegelemisel ja ürituste korraldamisel. Olen Eesti 
Prantsuse Lamba- ja Karjakaitsekoerte tõuühingu 
asutaja- ja juhatuse liige. Korraldan erinäituseid, 
loenguid ja muid koertega seonduvaid üritusi. 

EKL-i juhatusse kutsuti mind volinike poolt ning 
sisimas poolt- ja vastuargumente kaaludes andsin 
nõusoleku kandideerida. Minu eesmärk on muuta 
tõukoerandus läbipaistvamaks ja arusaadavamaks, 
seda ka inimestele, kes võtavad alles esimese koera.

Karme Reiljan, juhatuse liige

Olen kuldsete retriiverite ja inglise springerspanjelite kasvataja, 2013. aastal on 
registreeritud kennel Sempre Felicita.

Esimene päris oma koer oli vahva krantsipoiss Nupsu, pisike karvane helebeež nässu, 
kellega koos üles kasvasime. Koerad on meie peres alati olnud, aga minu esimene 
tõukoer lihtsalt „juhtus“ minuga. Ühiste tuttavate ja asjaolude kokkulangemise läbi 
saabus 2010. aasta alguses meie perre kuldne retriiver Cassy, kes sel kevadel tähistas 
12. sünnipäeva. Temast sai alguse minu kasvamine kasvatajaks. Õnneliku saatuse 
tahtel viis see tore koer mind kokku oma tõugu väga armastavate kasvatajatega ja 
enne kui isegi arugi sain, olin muutnud osaks täiesti uuest, põnevast ja kaasahaaravast 
maailmast. Olen siiralt ja südamest tänulik kõigile, kes mind on kannatlikult suunanud 
ning tänaseni toetamas ja innustamas. 

Suuresti just nende inimeste toel otsustasin kandideerida EKL-i juhatusse. Tõukoera 
kasvatus on vaieldamatult minu elu lahutamatu osa ja soovin, et juhatuse liikmena 
saaksin anda oma panuse sellesse võrratusse maailma.
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Northern Treats
koeramaiused

• Liharikkad
• Ei sisalda teravilja
• Supertoiduga
• Valmistatud EL-s
• Küpsetatud ahjus

NORTHERN 
TREATS

Lisainfot toodete kohta leiad prima.dog ja telli mobec.ee e-poest tooted koju kätte! 

EESTI KENNELLIIDU
PEASPONSOR
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Eesti Kennelliidu 
tõuregistris
registreeritud koera-
tõugude statistika 2020

Iga aasta esimeses ajakirjanumbris avaldame eelneval 
aastal EKL-i tõuregistris registreeritud tõugude statistika. 
Lugejad saavad ülevaate sellest, kui palju koeri aasta 
jooksul registreeriti, samuti populaarsematest tõugudest ja 
muutustest eelmise aastaga võrreldes.

Kuna sel korral on tegemist „juubeli“ ehk siis nulliga lõppeva 
numbriga, siis oleme lisanud lõppu ülevaate tõugude 
populaarsuse muutumisest kümnendite kaupa.

Eesti Kennelliidu tõuregistris registreeriti 2020. aastal 4918 
koera 145 tõust. 2019. aastal registreeriti 5030 koera 191 tõust.

Enam kui pooled ehk 2567 koera esindavad 20 populaarsemat 
tõugu (vt tabeleid lk 11 ja 12). Sama arv oli 2019. aastal 2565 
koera. 1/3 tõugude puhul (145 tõust 48 tõugu) on registrisse 
kantud 10 või vähem koera (vt tabelit lk 12). 2019. aastal oli 
95 tõu esindajaid 10 või vähem. 

Koerte arv vähenes 112 registreeringu võrra (2019. aastal 
oli registreeringuid 5030). Negatiivne registreeringute 
arv võrreldes eelneva aastaga oli viimati 2018. aastal, kui 
registreeringute arv vähenes 32 võrra, ning 2014. aastal, kui 
registreeringute arv vähenes 96 võrra.

2016 2017 2018 2019 2020

Viimase viie aasta jooksul Eesti Kennelliidu 
tõuregistris registreeritud koerte arv

4830

4926

4894
4918

5030

5050

5000

4950

4900

4850

Viimase viie aasta jooksul (2016–2020) on EKL-i tõuregistris 
registreeritud kokku 24 598 koera.
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2020. aastal EKL-i registrisse kantud koeratõugude esikümme

tõu nimetus   2020. aastal 2019. aastal       (koht tabelis)

kuldne retriiver   377  370 (1)
labradori retriiver   301  322 (2)
saksa lambakoer   190  232 (3)
berni alpi karjakoer  150  113 (8)
pomeranian/kääbusspits  143  170 (4)
cavalier King Charlesi spanjel 141  143 (5)
chow chow   125  107 (9) 
yorkshire’i terjer   117  137 (6)
do-khyi (tiibeti mastif)  110  74 (17)
papillon    107  123 (7)

tõu nimetus                  muutus  
berni alpi karjakoer +37
do-khyi (tiibeti mastif) +36
austraalia karjakoer +32
eesti hagijas  +27
welsh corgi pembroke +27
basenji   +26
bernhardiin, pikakarvaline +26
iiri punane setter  +25
kääbusbullterjer  +25
chow chow  +18

tõu nimetus                  muutus  
saksa lambakoer  –42
vene-euroopa laika –31
kesk-aasia lambakoer –28
newfoundlandi koer –27
pomeranian/kääbusspits –27
welshi springerspanjel –26
skye terjer  –24
labradori retriiver  –21
mops   –21
yorkshire’i terjer  –20

tõu nimetus                  registreeritud koerte arv 
karjala karukoer   17
ibiza podenco, lühikarvaline 8
shar pei    7
kontinentaalne buldog  4
araabia hurt, sloughi  3
clumberspanjel   3
Parson Russelli terjer  3

10 tõugu, mille registreerimiste arv on kasvanud kõige rohkem

10 tõugu, mille registreerimiste arv on kahanenud kõige enam

Uued tõud (ei esinenud 2019. aasta tabelis)

2020 
150
110
49
86
56
49
41
46
37
125

2019 
113
74
17
59
29
23
15
21
12

107

2019 
232
60
43
45

170
38
24

322
55

137

2020 
190
29
15
18
143
12
0
301
34
117
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Tõu nimetus (eesti keeles) 2020 2019 Tõu nimetus (eesti keeles) 2020 2019 Tõu nimetus (eesti keeles) 2020 2019

2020. aastal EKL-i registrisse 
kantud koeratõud

kuldne retriiver  377 370
labradori retriiver  301 322
saksa lambakoer  190 232
berni alpi karjakoer  150 113
pomeranian/kääbusspits 143 170
cavalier King Charlesi spanjel 141 143
chow chow  125 107
yorkshire’i terjer  117 137
do-khyi (tiibeti mastif) 110 74
papillon   107 123

ameerika staffordshire’i terjer 102 93
chihuahua, lühikarvaline 95 82
kääbusšnautser  88 91
eesti hagijas  86 59
lääne-siberi laika  81 75
shetlandi lambakoer 77 77
prantsuse buldog  76 90
chihuahua, pikakarvaline 75 80
austraalia lambakoer 65 51
samojeedi koer  61 50

welsh corgi pembroke 56 29
Jack Russelli terjer  56 42
saksa lambakoer, pikakarvaline 56 63
šveitsi valge lambakoer 52 35
bostoni terjer  51 50
siberi husky  51 63
austraalia karjakoer 49 17
basenji   49 23
kääbustaks, lühikarvaline 49 56
iiri punane setter  46 21

welsh corgi cardigan 43 43
bernhardiin, pikakarvaline 41 15
vene hurt borzoi  41 32
beagle   41 47
staffordshire’i bullterjer 39 43
väike brabandi grifoon 39 48
kääbusbullterjer  37 12
whippet   37 19
itaalia corso  36 22
west highlandi terjer 34 30

taks, pikakarvaline  34 54
mops   34 55
landseer   33 36
vene toy, siledakarvaline 33 37
rottweiler  33 46
collie, pikakarvaline 32 29
alaska malamuut  32 49
inglise buldog  31 32
dalmaatsia koer  31 39
taks, karmikarvaline 29 18

vene-euroopa laika  29 60
bordercollie  28 32
küülikutaks, lühikarvaline 26 17
nova scotia retriiver 26 30
saksa bokser  26 31
foksterjer, karmikarvaline 26 38
kääbuspuudel  24 31
malta bichon  23 16
jämtlandi koer  23 20
inglise kokkerspanjel 22 16

kääbustaks, karmikarvaline 22 18
siledakarvaline retriiver 22 21
ameerika akita  21 12
shih tzu   21 15
taks, lühikarvaline  21 34
hall norra põdrakoer 20 12
saksa väike spits  20 35
lhasa apso  19 21
pürenee mäestikukoer 19 39
leonberger  18 5

vene jahispanjel  18 7
newfoundlandi koer 18 45
dobermann  17 8
tai ridgeback  17 17
bordoo dogi  17 24
karjala karukoer  17 
weimari linnukoer, lühikarvaline 16 3
jakuudi laika  16 15
vene must terjer  15 2
ida-euroopa lambakoer 15 8

vene toy, pikakarvaline 15 18
kesk-aasia lambakoer 15 43
argentiina dogi  14 4
praha rotipüüdja  14 11
soome lapikoer  13 1
ameerika kokkerspanjel 13 5
bullterjer   13 11
shiba   13 17
itaalia väikehurt  13 25
inglise hurt, greyhound 13 27

ida-siberi laika  12 6
welshi terjer  12 7
šoti terjer  12 9
austraalia terjer  12 10
küülikutaks, karmikarvaline 12 28
welshi springerspanjel 12 38
tiibeti spanjel  11 10
saksa jahiterjer  10 11
inglise springerspanjel 10 15
iiri pehmekarvaline nisuterjer 9 1

ungari lühikarvaline linnukoer 9 6
bedlingtoni terjer  9 7
küülikutaks, pikakarvaline 9 8
slovakkia tšuvatš  9 9
eurasier   8 1
inglise setter  8 6
bernhardiin, lühikarvaline 8 8
belgia lambakoer malinois 8 11
saksa karmikarvaline linnukoer 8 15
hovawart   8 17

kaukaasia lambakoer 8 25
ibiza podenco, lühikarvaline 8 
belgia lambakoer tervueren 7 1
inglise pointer  7 1
poola podhalani lambakoer 7 1
baieri verekoer  7 3
akita   7 4
foksterjer, siledakarvaline 7 5
hiina harjaskoer  7 5
basset hound  7 7

kääbuspinšer  7 7
vene hagijas  7 13
shar pei   7 
jaapani chin  6 2
romagna veekoer  6 6
suur puudel  6 8
jaapani spits  5 1
lakelandi terjer  5 1
mehhiko karvutu koer, standardne 5 1
kääbustaks, pikakarvaline 5 9

ameerika karvutu terjer 4 8
pekingi koer  4 8
manchesteri terjer  4 10
kontinentaalne buldog 4 
phalene   3 4
belgia grifoon  3 7
brüsseli grifoon  3 12
araabia hurt, sloughi 3 
clumberspanjel  3 
Parson Russelli terjer 3 

norwichi terjer  2 4
austraalia siiditerjer 2 8
schipperke  1 2
King Charlesi spanjel 1 4
toy-puudel  1 4
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Muutused tõugude populatsioonis 
1992–2020

Tekst: Kaire Rjadnev-Meristo, andmete aluseks EKL-i tõuregister 

Öeldakse, et igal ajastul oma mood, sama kehtib ka koeratõugude kohta. 
Eesti Kennelliidu tõuregistri avamisel olid populaarsed mitmed tõud, mis tänaseks kohaliku populatsiooni esikümnest 

kadunud. Tõud jagunesid sel ajal kaheksaks rühmaks. Ajastu märgiks oli seegi, et kõige rohkearvulisemalt 
olid esindatud teenistuskoerad, kes moodustasid 45% kogu registreeritud koerte arvust.

Rottweiler EST CH, LTU CH, LVA CH, EURW00, POL CH, POL W00,, NORDW01, BALT W98, BALT W99, BALT W01, BALT W03, EST W98, EST W99, EST W00, 
EST W03, C.I.B REEWEIL CA-BEBEL. Omanik Sirje Vets. Kasvataja Reet Raado, kennel Reeweil. Foto: Sirje Vetsi erakogu

1992. aastal esimeses EKL-i ajakirjas avaldatud registri 
andmetel oli tõuregistris 44 tõugu ja 3505 koera*. Kuna 
registrisse lisandus koeri kogu aeg juurde (toodi üle teiste 
registrite tõukoerad), siis õigem oleks võtta aluseks 1993. 
aasta andmed: 99 tõugu ja 9552 koera. 

Populaarsemad tõud olid saksa lambakoer (registris 1069 
koera), rottweiler (910 koera) ning ameerika kokkerspanjel 
(642 koera). Statistikat otseselt võrrelda ei saa, kuna 
algusaastatel kanti registrisse palju tõukoeri ka teistest 
andmebaasidest. Kutsikate ning importkoerte arvu hakati 
avaldama alates 1997. aastast. Siiski võime märkida, et 
mitmed tolleaegsed populaarsed tõud on esikümnest 
kadunud ning asendunud teiste tõugudega. Näiteks 2020. 
aastal registreeriti 190 saksa lambakoera, 13 ameerika 
kokkerspanjelit ning 33 rottweilerit. Registris on esindatud 
enam kui 270 tõugu.

Saksa lambakoer oli populaarne ning laialt levinud tõug 
Eesti NSV-s ning kogu Nõukogude Liidus. Nii 1980ndate 
lõpus kui ka Eesti Vabariigi iseseisvumise taastamisel 
1991. aastal olid rasked ajad. Kiiresti kasvav kuritegevus 
tõi endaga kaasa ebakindluse ning vajaduse suurte 
tõugude ja kaitsvate koerte järele. 1981. aastal saksa 
lambakoerte kasvatamisega alustanud kenneli Estrellest 
omanik ja kasvataja Urve Lageda meenutab, et sel ajal 
otsiti just valvekoeri ning ka hilisematel aastatel võib näha 
samasugust huvi – suured tõud muutuvad populaarseks 
ebakindlatel aegadel. 

* Kuna kogu aeg toimus tõuregistri täiendamine (tõuregistris 
registreeriti lisaks sündinud pesakondadele ka koeri erinevatest 
varem tegutsenud organisatsioonide andmebaasidest kuni 
01.01.1994). Seetõttu on hiljem avaldatud andmed (EKL-i ajakirjad 
1993/2; 1993/5-6) teistsugused, kuid kolm populaarsemat tõugu 
ikka samad.
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2000. aastaks oli tõu populaarsus juba langenud, kuid 
endiselt troonis tõug statistika tipus. Esikohalt langes ta 
alles 2013. aastal, kui tabeli tipus troonisid lühikarvaline 
chihuahua, tiibeti mastif ning nende järel hilisem 
„tipuvallutaja“ kuldne retriiver. 

Liigne populaarsus pole ühelegi tõule kuigi kasuks tulnud. 
1993. aastal loodud Saksa Lambakoerte ühing kehtestas 
tõule ranged aretusnõuded, mille läbimine nõudis 
koeraomanikult tõsist tööd koeraga. Seetõttu eemaldusid 
aretustegevusest sinna juhuslikult sattunud inimesed ning 
tegelema jäid vaid tõsised spetsialistid. Tänaseks on tõug 
lahknenud töö- ja näituseliiniks. Tavavaataja jaoks hakkab 
erinevustest silma kõige enam seljajoon – tööliinidel on 
see sirge ning näituseliinidel langeva joonega. Tänapäeva 
kutsikasoovijad eelistavad just sirge seljaga tööliine. 
Endiselt on kasvatajate sõnul kõige paremad koerad 
Saksamaal ning oma monopoli nad käest ei anna. 

Populaarsuselt teine tõug rottweiler jõudis Eestisse 
1970ndatel Venemaalt (tolleaegne NSV Liit), eelkõige just 
Peterburist (tol ajal Leningrad) ning Moskvast. Piiride 
avanemisel toodi koeri 1980ndatel ka Soomest. Tegemist 
oli tõsise tõuga, keda Reet Raado (kennel Reeweil) 
ning tema õe Sirje Vetsi sõnul algselt eraisikute käes ei 
olnud. Kui sõjaväelased oma koertega näitusel liikusid, 

siis kõlasid hõiked „дайте дорогу, собаки сложные!“, kuigi 
koerad käitusid igati tasakaalukalt ja rahulikult. Tõug 
püsis ülipopulaarsena 1990ndatel (näiteks oli registris 
1993. aastaks lausa 910 koera) ning populatsioon hakkas 
vaikselt hääbuma 2000ndate alguses. Peamiseks põhjuseks 
peavad tolleaegsed kasvatajad 2000. aastal vastu võetud 
loomakaitse seadust, mis keelas koerte kõrvade ja sabade 
kupeerimise. Juba Soome kasvatajad hoiatasid ette, et koera 
välimuse muutus toob endaga kaasa tõu populaarsuse 
languse – neil oli see juba toimunud. Nii ka läks. 

Kindlasti muutis pesakondade planeerimise 
keerulisemaks tõule kehtestatud aretusreeglid – lisaks 
düsplaasiauuringutele ning näitusehinnetele oli 
kohustuslik kehtiv koolitustulemus kas SK ALG klassis II 
järk või KK I astmes vähemalt rahuldav. Tegutsema jäid 
vaid kasvatajad, kes suutsid tingimustega toime tulla. 
Kahjuks suundusid osa „tõu entusiaste“ nii-öelda hallile 
ehk seadustega määratlemata alale ning kahe tõukoera 
(kellel olid aretusreeglid täitmata) järglasi tõuregistris ei 
registreerinud. Selle tulemusena tekkis mingil hetkel hulk 
rottweileri taolisi koeri, kellel puudus tõutunnistus.

Viimaseks põhjuseks võiks tuua elu normaliseerumise – 
inimestel ei olnud vaja enam end jõuliste koerte abil kaitsta 
ning asemele tulid pehmemad tõud. Sama kinnitavad 
ka EKL-i registri andmed – rottweilerite kõrval hakkasid 
populaarsust koguma retriiverid (alguses labradori, 
seejärel kuldsed). Viimased vallutasid tõuregistri tipu 
lõplikult 2015. aastal ning püsivad seal tänaseni.

1992. aastal loodi Eesti Rottweilerite klubi, mis tegutseb 
tänaseni. Klubi praeguse esimehe ning kenneli Alweiler 
omaniku Alvar Ristikivi sõnul hakkab huvi tõu vastu vaikselt 
taastuma, alates 2010–2012 küsitakse kutsikaid üha enam. 
Paljudel soovijatel on varem sama tõug olnud ning Alvari 
sõnul on pikaajalised rottweileriomanikud tõutruu seltskond. 

Endiselt on parimad koerad Saksamaal, kus toimub iga-
aastane ADRK (Allgemeiner Deutscher Rottweiler Klub e.V.) 
erinäitus Klubsieger. Tavaliselt osaleb seal 400–450 koera, 
juubelinäitusel lausa 700 koera. Näitust hindavad alati 
ADRK kohtunikud, tõelised tõu spetsialistid Saksamaalt.

1992. aastal kõige enam registreeritud tõud

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

koht 
tabelis

saksa lambakoer
ameerika kokkerspanjel

rottweiler
bokser

pikakarvaline collie
väike puudel
suursnautser
kääbuspuudel

kaukaasia lambakoer
dobermann

499
263
242
228
209
132
124
120
115
114

tõu nimetus koerte arv

Kenneli Estrellest talvepäevad 2006. aastal. 
Foto: Helve Käro
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Ameerika kokkerspanjel püsis registri esikümnes kuni 
2000ndate algusaegadeni, kui selle võtsid üle cavalier 
King Charlesi spanjelid. Nii ühe kui ka teise tõu kasvataja 
Lolita Tilga (kennel Memphill) sõnul muutusid inimesed 
lihtsalt mugavamaks. Nad ei olnud valmis enam nii suures 
mahus karvahooldusega tegelema, kuigi tõu populaarsuse 
algusaegadel oli vahendite valik hulka väiksem. Samuti 
tegelesid algusaegadel tõu ettevalmistamisega ning nende 
esitamisega näitustel põhiliselt kasvatajad, hiljem soovisid 
koeraomanikud ise oma koeri hooldada ja esitada. Selleks sobis 
tunduvalt paremini cavalier King Charlesi spanjel – väiksem 
ning kergema karvahooldusega tõug. Viimased on püsinud 
populaarsuse esikümnes alates 2009. aastast, astudes 
vaid mõnikord sammukese tagasi, 11. kohale. Tõu huvilisele 
võib mainida, et endiselt võib suurepäraseid ameerika 
kokkerspanjeli isendeid leida nii Soomest kui ka Venemaalt. 

ADRK 2019 võitjad 
(emased koerad). 
Kohtunik Siegmund 
Trebsuch. Vasakul parim 
saksa aretus V1, KS, 
BOS, CAC, Anw.Dt.CH 
VDH Hazel vom Hause 
Neubrand (omanik 
ja kasvataja Oliver 
Neubrand) ning paremal 
parim koer väljastpoolt 
Saksamaad V2, AS, 
Res.-CAC, Res.-Anw.
Dt.CH VDH Ulicnice 
Terezsky Dvur (omanik 
ja kasvataja Karel 
Frank, Tšehhi). 
Foto: Alvar Ristikivi, 
kennel Alweiler

Kuldsetest retriiveritest, kes on Eesti populaarseim tõug 
viimased kuus aastat, ei olnud 1992. aastal Eestis veel ühtegi 
koera. Alles 1996. aastal ilmusid esimesed neli kuldset 
retriiverit tõuregistrisse, esimesed koerad toodi Soomest. 
Teine samuti väga populaarne tõug labradori retriiver ilmus 
kümne populaarse tõu hulka 2000. aastal (81 koera), kuldne 
retriiver jõudis järele alles 2003. aastal (67 koera). Kuldsed 
edestasid oma arvukuselt labradore esimest korda 2007. 
aastal (205 versus 158), vaid ühel korral, 2010. aastal oli 

2000. aastal kõige enam registreeritud tõud

2010. aastal kõige enam registreeritud tõud

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

koht 
tabelis

koht 
tabelis

saksa lambakoer
ameerika kokkerspanjel

rottweiler
dobermann

bokser
labradori retriiver

kaukaasia lambakoer
lääne-siberi laika

eesti hagijas
pikakarvaline taks

saksa lambakoer
tiibeti mastif

yorkshire’i terjer
chihuahua, pikakarvaline

labradori retriiver
kuldne retriiver

chihuahua, lühikarvaline
berni alpi karjakoer

chow chow
cavalier King Charlesi spanjel

328
142
136
96
96
81
78
75
70
69

347
211
177
162
154
129
122
121
117
102

tõu nimetus

tõu nimetus

koerte arv

koerte arv

labradore veel rohkem. 2015. aastal võttis kuldne retriiver 
sisse esikoha tabelis ning ei ole seda tänaseni loovutanud. 
Ilmselt pole seda ka niipea ette näha, sest arvude vahed 
esikolmikus on märkimisväärsed – kuldne retriiver 377, 
labradori retriiver 301, saksa lambakoer 190. 

Esimene kuldsete retriiverite pesakond Eestis sündis 
1998. aastal. Pikaajalise kasvataja Mairi Siimoni (Kennel 
Terra Antyda, registreeritud 1999) sõnul oli alguses 
aretusmaterjali vähe ning populatsioon kasvas aeglaselt. 
2000ndate keskpaigas hakkas koerte arv järjekindlalt ning 
ühtlaselt tõusma ning siiani pole see muutunud. 

Kuigi paljude tõugude puhul on populaarsus kaasa toonud 
allakäigu, siis kuldsete retriiverite puhul Mairi sõnul nii 
juhtunud ei ole. Probleeme iseloomu ning tervise suhtes 
esineb ikka, aga mitte enam kui teistel rohkem või 
vähem populaarsetel tõugudel. Küsimusele, mis hoiab 
tõu populatsiooni kogu aeg kasvutrendis, vastab Mairi 
lihtsalt – samal põhjusel miks kogu maailmas. Hea sõbralik 
iseloom, tahe meeldida ja sõna kuulata, tore perekoer. 
Koerasoovijate hulgas ongi esikohal just lastega või veel 
lasteta (kuid juurdekasvu planeerivad) pered.

Loomulikult vajavad kõik koerad koolitamist, isegi kõige 
sõbralikumad. Tänapäeva kuldsete retriiverite omanike 
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üheks probleemiks kipubki pigem olema koerte vähene koolitamine ning 
sellega kaasnev elementaarne sõnakuulelikkus ja hea käitumine. Viimase 
alla võiks lihtsustatult tuua paar näidet – rihma otsas kõndiv koer ei pea 
omaniku kätt küljest ära tirima ning iga heli peale aia ääres klähviv koer ei 
näita just head kasvatust. 

Kuigi kuldne retriiver on aretatud jahikoeraks, ei ole see tegevus vähemalt 
Eestis kuigi primaarne. Jahikoolitus on kujunenud pigem spordiks, mida koerad 
naudivad, ning samuti annab see omanikule parema kontrolli ja kontakti. 
Mõnes riigis on kuldsete retriiverite kasutamisel jahikoolituses spordialana 
mindud niivõrd süvitsi, et näituse- ja töökoerte aretusliinid on lahknenud. 

Aretusreegleid hetkel Eestis kehtestatud ei ole, kuid vastutustundlikud 
kasvatajad teevad terviseuuringuid ka ilma täiendavate nõueteta. Võttes 
aluseks koera vanuse kuni 10 aastat, on praegu EKL-i registris 3150 kuldset 
retriiverit. 

Kuldsete retriiverite pesakond. Foto: Kadi Haljand, kennel Sodelight

2020. aasta populaarsemad tõug ning nende areng aastast 1992 
(EKL-i registri loomisel). 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

koht 
tabelis

kuldne retriiver
labradori retriiver
saksa lambakoer

berni alpi karjakoer
pomeranian/kääbusspits

cavalier King Charlesi spanjel
chow chow

yorkshire’i terjer
do-khyi (tiibeti mastif)

papillon

0
10

499
0
0
0
0
0
0
0

9
81
328
2
0
51
65
1

36
13

129
154
347
121
60
102
117
177
211
8

377
301
190
150
143
141
125
117
110
107

tõu nimetus 1992 2000 2010 2020

Registreeritud kennelnimed
vahemikus 9.12.2020- 01.05.2021

ABSOLUTE BEAUTYART
SANNI PÄIKESEKIIR

NORDIC FOX
SAMZEERAS PRIDE

DRAVEN’S
COX’S ORANGE
SNOWY SAND
WONDERGLOW

TYCHESTIA JANEIKO
BLACKRIVER GLO

SKY PEARL
JAHIST JAHTI
ESTREMETA

ESTRELLEST WHITE
HATILAIK
THURISAZ

JAHILE
MEIRI’S

THISTLEBERRY
HUKERMANOFF HOUSE

PIRPERRO
RILIUS

METSKOER
ANGEL GIFT
VALGE KULD
SCHERAMEL
OURCHARM
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AASTA KOER 2020 
1. koht (308 punkti): 
airedale’i terjer SAREDON DELIVERANCE. 
Omanikud Jekaterina Kantijevskaja (Eesti) ja 
John Averis (Suurbritannia). 
Kasvataja John Averis (Suurbritannia).
vt artiklit lk 20

2. koht (196 punkti): 
afganistani hurt 
OSHANAMEH’S STICKS N STONES. 
Omanikud Brit-Hell Ruus ja 
Keerit Rossohha (Eesti). 
Kasvatajad Anne ja Iren Naarits (Eesti).

3. koht (185 punkti): 
lhasa apso 
CHIC CHOIX KUMI KIAN MARCO POLO. 
Omanikud Hedi Kumm (Eesti) ja 
Juha Kares (Soome). 
Kasvataja Juha Kares (Soome).

4. koht (178 punkti): 
samojeedi koer 
SMILING SNOWBALL HIT THE BULLS EYE. 
Omanikud Kristiine Uspenski ja 
Kertu Nõmm (Eesti). 
Kasvataja Kristiine Uspenski (Eesti).

5. koht (168 punkti): 
inglise pointer 
WEIMPOINT SLOW SHOW SHIMMER. 
Omanik Merle Virula ja Kristina Pilatuš (Eesti). 
Kasvataja Kristina Pilatuš (Eesti).

6. koht (164 punkti): 
iiri punane setter 
SARMANDO DREAM NOBLE CHOCO. 
Omanik Pille Lang (Eesti). 
Kasvataja Sarmite Adomaite (Läti). 

7. koht (153 punkti): 
pomeranian/kääbusspits 
HEIDELIND’S NOW YOU SEE ME. 
Omanik ja kasvataja Linda Jürgens (Eesti).

8.–9. koht (125 punkti): 
berni alpi karjakoer 
RIDON HENNET ÄRTU. 
Omanik Evelin Saveljev (Eesti). 
Kasvataja Raili Suits (Eesti). 

8.–9. koht (125 punkti): 
dalmaatsia koer 
ALPHADIRATO NEW STAR. 
Omanik ja kasvataja Leelo Ratas (Eesti). 

10. koht (123 punkti): 
lühikarvaline kääbustaks 
GYRFALCON DRAGON RI-RIU. 
Omanik ja kasvataja Ilona Alla (Eesti). 

KONKURSI „AASTA KOER 2020” 
TULEMUSED

AASTA 
JUUNIORKOER 2019 
1. koht (164 punkti): 
kääbuspuudel 
CEN CLARENCE’S WILD ORCHID. 
Omanik ja kasvataja Inga Siil (Eesti). 
vt artiklit lk 22

2. koht (157 punkti): 
afganistani hurt 
OSHANAMEH’S STICKS N STONES. 
Omanikud Brit-Hell Ruus ja 
Keerit Rossohha (Eesti). 
Kasvatajad Anne ja Iren Naarits (Eesti).

3. koht (97 punkti): 
welsh corgi pembroke 
ASTERSLAND NOW YOU SEE ME. 
Omanik ja kasvataja Astrid Lundava (Eesti). 

4. koht (80 punkti): 
berni alpi karjakoer 
RIDON HENNET ÄRTU. 
Omanik Evelin Saveljev (Eesti). 
Kasvataja Raili Suits (Eesti). 

5. koht (73 punkti): 
ameerika akita 
AVENTADOR SHOWSTOPPER. 
Omanik ja kasvataja Maria Piilmann (Eesti). 

6. koht (67 punkti): 
inglise pointer 
WEIMPOINT SLOW SHOW SHIMMER. 
Omanik Merle Virula ja Kristina Pilatuš (Eesti). 
Kasvataja Kristina Pilatuš (Eesti).

7. koht (63 punkti): 
cavalier king Charlesi spanjel 
CHARNELL SCARAMOUCHE. 
Omanikud Terje Erdmann ja Urve Tipp (Eesti). 
Kasvataja Sandra Ireland (Suurbritannia).

8. koht (58 punkti): 
kuldne retriiver 
I’M TERRA ANTYDA PERFECT FEELING. 
Omanik ja kasvataja Mairi Siimon (Eesti). 

9. koht (45 punkti): 
labradori retriiver 
ROYAL BROWN LOCO ES POCO ROCK. 
Omanik Kätlin Kullerkupp (Eesti). 
Kasvataja Britta Puusepp (Eesti). 

10. koht (44 punkti): 
vendeen’i suur basset-grifoon 
MINSKUHOFF’S HOLLYWOOD HILLS. 
Omanikud Jaana Tõnisson (Eesti) ja Maria 
Aaltovirta (Soome). 
Kasvataja Maria Aaltovirta (Soome).

AASTA VETERAN 2020
1. koht (196 punkti): 
samojeedi koer 
SMILING SNOWBALL MOON SONNET. 
Omanik Riina Teder (Eesti). 
Kasvataja Kristiine Uspenski (Eesti).
vt artiklit lk 23

2. koht (188 punkti): 
welshi terjer 
AK MIL VISTA JUBILEE JAZZ. 
Omanik Aivi Kabur (Eesti). 
Kasvataja Anu-Sirje Keerd (Eesti).

3. koht (168 punkti): 
basenji 
FARLANDERS AGAINST ALL STORMS. 
Omanikud Helerin Tõnurist, Kerli Liivand ja 
Maire Tõnurist (Eesti). 
Kasvataja Kerli Liivand (Eesti). 

4. koht (164 punkti): 
welsh corgi pembroke 
ASTERSLAND YOU KNOW WHO. 
Omanik Merle Laut (Eesti). 
Kasvataja Astrid Lundava (Eesti). 

5. koht (158 punkti): 
lhasa apso 
SOLEYDAN UNIQUE OF CHIC CHOIX. 
Omanikud Hedi Kumm (Eesti) ja Juha Kares (Soome). 
Kasvataja Juha Kares (Soome).

6. koht (121 punkti): 
west highlandi terjer 
KARAMYND PLAYBOY. 
Omanik Jekaterina Arnon (Eesti). 
Kasvataja Jennie Griffiths (Suurbritannia). 

7. koht (114 punkti): 
ameerika akita 
AMERICAN TRIUMPH JACKPOT. 
Omanik Maria Piilmann (Eesti). 
Kasvataja Nancy Daponte (Belgia).

8. koht (113 punkti): 
lhasa apso 
SIIMLINE I SAY CHIC CHOIX. 
Omanik Triin Vasemägi (Eesti). 
Kasvataja Kersti Paju (Eesti).

9. koht (72 punkti): 
inglise springerspanjel
BIMBIK’S FINCH. 
Omanikud Katrin Juurak ja Iris Luik (Eesti). 
Kasvataja Katrin Juurak (Eesti). 

10. koht (55 punkti): 
Jack Russelli terjer 
HUOLETON ESTRO. 
Omanikud Kristine Maria Siitan ja 
Henri Siitan (Eesti). 
Kasvataja Saara Blomsted-Ijäs (Soome). 
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AASTA 
KASVATAJA 2020
1. koht (208 punkti): 
kennel SMILING SNOWBALL, 
omanik Kristiina Uspenski.
Tõug: samojeedi koer.
vt intervjuud ajakirjast 4/2020

2. koht (177 punkti): 
kennel FARLANDERS, omanik Kerli Liivand. 
Tõug: basenji.

3. koht (149 punkti): 
kennel CEN CLARENCE’S, omanik Inga Siil. 
Tõug: kääbuspuudel. 

4. koht (107 punkti): 
kennel ANGELSTONE, omanikud Natalja Žgun, 
Galina Markina ja Olga Lomovtseva. 
Tõug: suuršnautser.

5. koht (91 punkti): 
kennel HEIDELIND’S, 
omanikud Linda Jürgens ja Helina Simberg. 
Tõug: pomeranian/kääbusspits.

6. koht (88 punkti): 
kennel PHILADELPHIAN SABANNA, 
omanik Rita Teek. 
Tõug: vene hurt borzoi.

7. koht (76 punkti): 
kennel RATIO VIVENDI, 
omanik Valeria Kaljuorg ja Raivo Kaljuorg. 
Tõug: lühikarvaline chihuahua.

8. koht (73 punkti): 
kennel BIMBIK, omanik Katrin Juurak. 
Tõug: inglise springerspanjel.

9. koht (71 punkti): 
kennel ASTERSLAND, omanik Astrid Lundava. 
Tõug: welsh corgi pembroke.

10. koht (54 punkti): 
kennel ECHO DE’CHIEN, 
omanik Marion-Silvia Diener. 
Tõug: pürenee mäestikukoer.

AASTA 
ARETUSKOER 2020 
1. koht (183 punkti): 
pomeranian/kääbusspits 
CASTILE N MC’S PRINCE OF THIEVES. 
Omanik Linda Jürgens.
vt artiklit lk 24

2. koht (181 punkti): 
ameerika staffordshire’i terjer 
JOHNNY DEPP BLU-DIAMOND-ROSE. 
Omanik Marianna Narusson.

3. koht (86 punkti): 
samojeedi koer 
SMILING SNOWBALL MOON SONNET. 
Omanik Riina Teder. 

4. koht (80 punkti): 
iiri punane setter 
NOBLETON ROSY STARLING. 
Omanik Kelli Talving. 

5. koht (74 punkti): 
beagle 
AMI SHEGODAY USA SPIRIT. 
Omanik Laura Kaseorg. 

6. koht (58 punkti): 
inglise springerspanjel 
BIMBIK’S FINCH. 
Omanikud Katrin Juurak ja Iris Luik.

7. koht (30 punkti): 
whippet 
BORN TO CHARM ROWENA. 
Omanik Veera Mahrova.

8. koht (28 punkti): 
ameerika akita 
INDEVOR EUPHORIA. 
Omanik Maria Piilmann.

9. koht (27 punkti): 
inglise springerspanjel 
SEMPRE FELICITA BIMBIK’S CELINE. 
Omanik Karme Reiljan.

10. koht (26 punkti): 
welsh corgi pembroke 
LOUISE BROOKS DES CONTAMINES. 
Omanik Astrid Lundava.

Eesti hagija skulptuur
2019. aastal sai ametlikult rahvusvahelise tunnustuse 
ainuke Eesti oma koeratõug – eesti hagijas. 65 aastat 
tagasi kirglike koeraarmastajate alustatud aretustöö on 
jõudnud väärika finaalini tõukoeraorganisatsiooni MTÜ 
Eesti Kennelliit 30 aasta juubeliks. Rahvuslikke koeratõuge 
loetakse osaks kultuuripärandist. 

Eesti Kennelliidu liikmed on käivitanud eraalgatusliku 
projekti, mille eesmärk on eesti hagija kuju loomine ja 
paigaldamine linnaruumi.

Igal Eesti Kennelliidu liikmel, koerasõbral ja Eesti kultuuri 
toetajal on võimalus anda oma panus selle mõtte 
teostamisse.

Annetada saab sihtotstarbelisele arvelduskontole.
Saaja Eesti Kennelliit MTÜ
arvelduskonto EE831010220035300228 SEB Pank

https://kennelliit.ee/eesti-hagija-skulptuur/

Kutsume teid kõiki toetama eraalgatuslikku projekti, 
mille eesmärk on anda au eesti hagijale ning väärtustada koera ja inimese suhet. 
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Kaks aastat järjest! 
Airedale’i 
terjer Saredon 
Deliverance 
„Aasta koer 2019 
ja 2020“!
Airedale’i terjer Saredon Deliverance 
võlus kohtunikke nii 2019. kui ka 2020. aastal 
ning kuulutati kaks aastat järjest 
konkursi „Aasta koer“ võitjaks.

Tekst: Kaire Rjadnev-Meristo 
Fotod: Ivi-Triin Vahera, Jane Faizullin, 
Jekaterina Kantijevskaja arhiiv

Airedale’i terjer oli 1980–1990ndatel väga 
populaarne tõug. Nagu paljude teiste tõugude 
puhul, oli tõukejõuks populaarne film, milles mängis 
koer. Odessa kinostuudios 1979–1980 loodud filmis 
„Elektrooniku seiklused“ mängis elektroonilist 
robotkoera Ressit airedale’i terjer nimega Chingiz 
ning tegi tõu päevapealt tuntuks. Filmi lavastaja 
Konstantin Bromberg on meenutanud, et talle 
meeldis koera nutikus ja intelligentsus sedavõrd, et 
keeldus ühtegi teist tõugu osasse proovimast. 

Kuigi Jekaterina Kantijevskaja koju saabus esimene 
airedale’i terjeri moodi koer juba 1975. aastal, võttis 
veidi aega, kuni ta sai oma esimese tõupaberitega 
airedale’i terjeri nimega Apache, mis tähendab 
ulakat tänavapoissi Pariisis. Tänaseni usub 
Jekaterina nimemaagia võimet isiksust ühes või 
teises suunas veidi mõjutada (nagu ta ise ütleb: 
„Как корабль назовешь, так он и поплывет.“*) ning 
mõtleb pesakonna kutsikate nimevaliku hästi läbi.

Kennel Katherina’s Land on registreeritud 1993. 
aastal. 1991. aastal maailmavalgust näinud esimene 
airedale’i terjerite pesakond on registreeritud 
nime Katharina’s all. Kogu kolmekümneaastase 
aretustegevuse jooksul ei ole nii suurearvulist – 
13 kutsikat – pesakonda enam sündinud. Statistika 
mõttes ja kokkuvõtteks lisame, et 1991–2021 
jooksul on kennelis Katherina’s Land sündinud 26 
pesakonda, kokku 150 kutsikat. Kuigi nende hulgas 
on ka mõni pesakond karmikarvalisi foksterjereid, 
kuulub Jekaterina süda airedale’i terjeritele. 

1995. aastal kuulutas nooruke Eesti Kennelliit esimest korda välja 
konkursi „Aasta koer“ ning juba siis saavutas Jekaterina koer Big 
Lady’s Manipulator napilt teise koha (esikoht 123 punkti, teine 
115), järgmisel aastal oli sama koer juba konkursi võitja. 1999 oli 
konkursi võitjaks uuesti airedale’i terjer, seekord Katherina’s Land 
Hot Rock (omanik T. Talpak).

Kuus aastat hoidis Katherina’s Land parima kasvataja tiitlit 
oma kindlates kätes (kuni aastani 2003) ning 2019 ja 2020 tegi 
võimsa comeback’i, võites aasta koera tiitli kaks korda järjest. 
Saredon Deliverance on küll pärit Inglismaalt, Saredoni kennelist, 
kuid tema ema ja emapoolne sugupuu läbi nelja põlvkonna on 
Jekaterina enda kenneli koerad. 

Kenneli aretustööd vaadates jääb silma, et kuigi emased koerad on 
kõik oma kennelist, siis pesakonna isa eelistab Jekaterina valida 
väljastpoolt. Inbreeding’ut ta oma aretusvalikutes ei poolda. Enne 
pesakonna isa valimist tahab Jekaterina ise koera näha, tutvuda 
tema iseloomuga, näha liikumist, karva kvaliteeti. Kuna tõu puhul 
on teada närvisüsteemi probleeme, siis argu koeri ta aretuses ei 
kasuta. Kasvatus võib parandada paljusid iseloomuomadusi, kuid 
mitte närvisüsteemi probleeme. 

Saredon Deliverance ehk Bert. Kasvataja John Averis (Suurbritannia)
Omanikud Jekaterina Kantijevskaja (Eesti) ja John Averis (Suurbritannia).

* Nagu laevale nimi pandud, nii ta ka ujub. 
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Kutsikat valib kasvataja endale tunde järgi ning 
ta ei kahetse, kui parim kutsikas mõnikord hoopis 
kennelist välja läheb. Ilus ja hea tervisega kutsikas 
on parimaks kasvataja aretustöö esindajaks. 
Igast pesakonnast jääb üks emane kutsikas alati 
rendikutsikaks, et edasisi aretusplaane teha. 

Ideaalne airdale’i terjer omal ajal oli Jekaterina 
jaoks Tintara Much-Enough, kelle järglane Big 
Lady’s Dainty Enough on olnud üheks kenneli 
nurgakiviks ning mitme ilusa koera, sh 1996. 
aasta koera Big Lady’s Manipulatori ema. 
Sama koer on kaugelt ka Saredon Deliverance’i 
sugupuus. Nõukogude ajal olid airedale’i terjerid 
teistsugused, suured lihaselised töökoerad. 
Tänapäeval on palju ilusaid koeri, isegi raske 
on konkreetset kennelit või riiki välja tuua, kust 
kindlasti koera tahaks. Igas riigis on paremaid 
ja kehvamaid koeri. Endiselt eelistab Jekaterina 
vaadata koerte sugupuud ning pesakonna 
vanemaid, mitte kenneli nime või asukohariiki. 

Väga oluliseks peab Jekaterina koera mõistmist. 
Airedale’i terjer on lõbus, intelligentne ja tark 
koer. Ta peegeldab tagasi omaniku enda huvisid 
ja tegevust – kui inimene on sportlik, siis seda on 
ka tema koer, kui peremees eelistab aga diivanil 
mõnuleda, siis on ka seal koer seltsiks. Koera 
valikul on tähtis ära tunda oma hingesugulane. 

Kahjuks pole tõu populaarsus vaatamata 
Jekaterina ja Berti tublidusele Eestis kuigi 
palju kasvanud. Tihtipeale tulevad inimesed 
näituseringi ääres juttu puhuma ning räägivad 
oma lapsepõlvest, mille juurde kuulus täpselt 
(või noh, enam-vähem täpselt) samasugune koer, 
kuid huvi kutsikate vastu on väike. Kunagi oli 
Eestis kuus-seitse tõu kasvatajat, kellest ongi 
jäänud vaid üks ja ainus Katherina’s Land.

Alati on hea õppida armastatud tõu kohta 
kogenumatelt, pikaajalistelt kasvatajatelt, selleks 
on vajalik luua isiklikud kontaktid. Jekaterina on 
valmis samamoodi teadmisi edasi andma, nagu 
ta neid ise omal ajal omandas, aga tänapäeva 
inimesed küsivad nõu pigem konkreetse koera 
kui tõu kohta üldiselt. Internet on küll mugav 
ja hea koht esmase informatsiooni leidmiseks, 
aga edasi tuleb ise uurida, otsida, käia näitustel, 
vaadata koeri. Aastate jooksul on välja kujunenud 
kindlad näitused, kus Jekaterina tahab just 
nimelt pealtvaatajana osaleda – kataloog käes 
vaadata ja võrrelda ringis esinevaid koeri. Mitte 
ainult isaseid koeri aretusplaanide tegemiseks, 
vaid tõugu üldiselt, sh emaseid, et näha, mida 
vanemad on pärandanud.

Millega siis Bert kohtunikke võlub? Lisaks 
tõulisusele, headele proportsioonidele ja 
suurepärasele liikumisele oma lõputu heatujulisuse 
ja esinemisoskusega. Ka kolmepäevasel 

Berti esiema Big Lady’s Dainty Enough.

Kohtunik ja tõu kasvataja Patricia Nemirovsky de Alsina Argentinast 
valis Saredon Deliverance’i rühma III ja BIS 1. võitjaks. 18.08.2020.

näitusemaratonil on ta ka viimasel päeval rõõmus ja tahab ennast 
näidata. Kohtunikule liputab saba, omanikule vaatab küsivalt otsa – 
kuidas ma käitun, kas kõik on hästi?

Suureks tunnustuseks oli rahvusvahelisel näitusel 18.08.2020 
Argentinast saabunud tõu kasvataja Patricia Nemirovsky de Alsina 
poolt valitud rühma III võit ja BIS 1. koht. Hiljem kirjutas kohtunik 
oma sotsiaalmeediakontol, et esimest korda elus andis ta BIS 1. 
koha airedale’i terjerile. Suuremat tunnustust on tõu kasvataja ja 
kohtuniku poolt raske soovida.

Soovime ka meie omalt poolt Jekaterinale ja Bertile edu edaspidiseks 
ning palju ilusaid võite!
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„Aasta juuniorkoer 2020” 
Kääbuspuudel Roxie 

(Cen Clarence’s Wild Orchid) 
Kasvataja ja omanik Inga Siil, kennel Cen Clarence’s

Cen Clarence’s Wild Orchid, hüüdnimega 
Roxie, sündis 15.06.2019 kääbuspuudlite 
kohta üllatavalt suures pesakonnas. Kui 
tavaliselt võib kasvataja arvestada kolme-
nelja kutsikaga, siis seekord sündis lausa kuus 
vahvat kääbuspuudlibeebit. 

Lustakad marakratid kasvasid omavahel 
mängides ning jõudis kätte nimepaneku aeg. 
Esialgu oli kasvatajal juba ammu mõttes üks 
ilus ja pigem malbe tooniga nimi Magnolia, 
aga ulakale karvapallile ei sobinud see kuidagi 
ning sai valitud äkilisem Wild Orchid. Kodune 
hüüdnimi Roxie tuli aga hoopis muusikalist 
„Chicago“, mille peategelane laulis „... the 
name on everybody’s lips is gonna be Roxie“ – 
see iseloomustas naksakat puudlipreilit kõige 
paremini. Lisaks hakkas ta kohe silma julguse 
ja heatujulisuse poolest. Alguses oli Roxie’le 
planeeritud kodu Norras, kuhu oleks ta 
saanud viia alles nelja kuu vanusena. Õnneks 
oli selleks ajaks kutsikas kasvataja südame 
ära napsanud ja sõit jäi ära. 

Kogu pesakonna kutsikad olid mõnusad 
mürakarud ja parajad rüblikud. Endiselt on 
Roxie suurimaks meelelahutuseks teiste 
koertega (tihtipeale oma energilise emaga) 
metsas jooksmine, möllamine ja mängimine. 
Samas oskab ta väga edukalt tähelepanu 
nõuda ning premeerib sülle võtmist 
omapoolse piiritu hellusega. 

Näitustele minek pole Roxie’le midagi erilist. 
Inga hakkab juba kuue nädala vanuseid 
kutsikad harjutama pesemise-föönitamise 
ning kammimise-trimmimisega. Iga väljasõit 
on vahva seiklus, olgu siis metsa või näitusele. 
Koera pingevaba suhtumist iseloomustab 
hästi tema võime näitusel ettevalmistuslaual 
silm looja lasta. Seetõttu peab Inga temaga 
alati enne ringi minekut veel korra kontakti 
võtma, suhtlema ning veenduma, kas kõik on 
korras ja koer ka vaimselt „kohal“.

Räägime veidi ka vanematest. Ema on Eestisse 
imporditud koer – Sjarmtrollet’s Valentine 
Girl on pärit Norrast (kasvataja Ann-Mari 
Hattmyr), tema sugupuus on 1/4 Inglise ning 
3/4 Skandinaavia liine. Isa Litviks Infinity 
(kasvataja Elena Litvinova, Venemaa) isa on 
Ingal endal kodus elav koer – Smart Connection 
Heartbreaker (kes oli muide 2018. aastal 
„Aasta veteran IV“ kõikidest tõugudest), kelle 
taga on kuulsad Kudos kenneli (Rootsi) koerad. 

Nagu varem mainitud, oli see suur pesakond – kuus kutsikat, kellest viis 
on vaatamata raskele pandeemia-aastale eri maade juuniortšempionid.  
Kennel Cen Clarence’si omanik Inga Siil valib nii koeri kui ka paaritusi 
väga hoolikalt. Kuigi esimene pesakond sündis 1994. aastal ja kennel 
registreeriti juba 1996. aastal, pidas Inga vahepeal pika pausi. Aretustöö 
algas uuesti 2014. aastal koos kasvataja selge nägemusega soovitud 
tulemustest. Inga ise arvab, et Roxie on küll sammuke sinnapoole, aga 
arenguruumi on veel küll.

Aasta juuniorkoera tiitlit ei ole kerge võita. Juunioride „Best in Show’l“ 
võistlevad kõikide rühmade koerad ning vanus 9–18 kuud saab ruttu läbi. 
2020. aastal oli olukord veel erilisem – pandeemia tõttu ei toimunud näitusi 
märtsist juulini. Seda magusam on võit nii tihedas konkurentsis. Kuigi 
arvesse lähevad vaid Eestis korraldatud näitused, oli 2020. aasta üheks 
olulisemaks võiduks „Balti võitja 2020“ juunioride BIS II. Tähelepanuväärne 
saavutus oli kindlasti 16 kuu vanusena võidetud II koht „Eesti võitja 2020“ 
näitusel rühmas IX. Igal kasvatajal on hea meel, kui aretustöö tulemust 
hindab kõrgelt sama tõu spetsialist, kasvataja ja kohtunik. Näiteks hindas 
2020. aastal Elva näitusel puudleid kauaaegne tõu kasvataja Lorena 
Merati Itaaliast (Roxie oli TP, vend Cen Clarence’s Lavendel VSP) ning sama 
kohtunik valis Roxie rühma IX võitjaks, tol ajal oli Roxie napilt 13-kuune. 
Sama oli Haapsalu rahvuslikul näitusel, kui pikaajaline tõu kasvataja 
Francesco Cochetti Itaaliast valis Roxie tõu parimaks ning lõppvõistlustel 
rühma II kohale. Samalt näituselt on Ingal ja Roxiel taskusse pista ka 
mõlema näitusepäeva juunioride BIS-võit. 

Mis siis Roxie võidule viib? Tõugu tundvatele kohtunikele meeldib koera 
puudlilik olemus – enesekindlus, hea rüht, tantsisklev liikumine. Kõige 
selle taga on aga hea anatoomia ja õige tõutüüp. Lisame siia juurde ilusa 
tõulise pea ning koostöövalmiduse. Alati on võitjates lisaks suurepärasele 
tõuomasele välimusele ja temperamendile veel mingi imeline miski, mida 

Kutsikate ja veteranide jõulu-show. Inga ja Roxie. Foto: Kadi Haljand
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ei oska kohe kirjeldada – Roxie puhul on selleks oskus 
särada, silma hakata. Võimatu on sellist koera mitte 
märgata!

Soovime Ingale ja Roxie’le edu edaspidiseks ning lõpetame 
nimekaimu Roxie Harti (kelle karakterist on Roxie oma nime 
saanud) laulusõnadega: 

Mmm, I’m a star! 
And the audience loves me!
And I love them
And they love me for lovin’ them
And I love them for lovin’ me!

„Aasta veterankoer 2020“
Samojeedi koer 
Smiling Snowball 
Moon Sonnet
Omanik Riina Teder, kasvataja Kristiine Uspenski.

Sonnet jõudis Riina juurde ilma pikema eelplaneerimiseta. 
Ühel toredal päeval läks Riina oma heale sõbrannale 
Kristiinele (Sonneti kasvataja, kennel Smiling Snowball) 
külla ja tuli sealt koos Sonnetiga koju. Varem oli Riinal olnud 
nii samojeedi koer kui ka chow chow. Riinal õnnestus tutvust 
teha samojeedi koeraga juba ammu ning juba siis oli kohe 
selge, et see tõug ühel heal päeval ka tema koju tuleb. Riina 
ise on terve elu tegelenud spordiga ning sellisele inimesele 
on samojeedi koer ideaalne kaaslane.

Näitusemaailmaga oli Riina tutvust teinud juba enne 
Sonnetit. Seal käis ta nii chow chow kui ka oma esimese 
samojeedi koeraga. Esimesest näitusest mäletab Riina, et 
chow chow poiss sai serdi ning oli ka TP ja TPJ. Lisaks võidule 
on Riinal meeles ka imestus osalejate piduliku riietuse üle 
– kas neil dresse pole? Riina kui spordiinimene valmistus 
hoolega ja ostis selleks puhuks lausa uued dressid.

Näitusteks valmistudes sai üsna kiiresti selgeks, et koer 
hakkab ringis käima oma lemmikhändleriga, kelleks oli ja on 
tänini Sonneti kasvataja tütar Kertu. Eduka näitusekoera üks 
omadusi – nautida näitustel osalemist – selgus päris ruttu. 
Riinale endale on alati meeldinud rohkem ringi ääres seista 
ja jälgida. Ilus on vaadata Kertu ja Sonneti koostööd. Riina on 
väga rahul korraldusega, et Kertu naudib Sonneti näitamist 
ja tema nende vaatamist. Kunagi osales Kertu väsimatu 
Sonnetiga ka juuniorhändlerite võistlustel. Riina ja Sonnet 
saavad suurepäraselt hakkama ka siis, kui lemmikhändler 
näitusele tulla ei saa. Ettevalmistuse näituseks teeb Riina 
Sonnetile ise. Koos on käidud ka pikematel näitusereisidel. 
Neid peab Riina koerahobi parimaks osaks: seiklused, hea 
seltskond, vaatamisväärsused, hasart ja emotsioonid! 
Võidud on seejuures veel boonuseks.

Kohtunikud on korduvalt märganud ja maininud, et Sonnet 
naudib näitusi täiel rinnal. Lõppvõistlustel paistavadki 
üldjuhul silma koerad, kes tahavad esineda, ning see on 
alati Sonneti trumbiks. Samuti võib tema puhul kindel 

olla, et näitusepäeva lõpuks pole tema „võitlusvaim“ 
raugenud. Sageli on Sonneti puhul ära märgitud tema 
lennukas liikumine ja imeilus „naerune“ nägu. Kui Sonnet 
veel noorem oli, oli temas hoogu nii palju, et enne ringi 
minekut pidi Riina koera veidi „maha jahutama”, et ringis 
päris kihutamiseks ei läheks. Ka veteranklassis on Sonnet 
endiselt valmis ringi minema.

Riina tunnistab, et väike soov võita aasta veterankoera 
tiitel pärast Sonneti 8. sünnipäeva tal muidugi oli. Kerge see 
polnud, kuna on ju tegemist tõuga, kes karvavahetuse ajal 
ikka kohe üldse ei sära ja igale näitusele pole seega asja. 
Samuti oli konkurents vinge, oli palju ilusaid ja säravaid 
veterane, aga see tegigi kogu aasta väga põnevaks. Eriti 
kõrgelt hindab Riina tõu erinäitusi. Eelmisel aastal õnnestus 
neil Sonnetiga osa võtta kahest erinäitusest – Leedus oli 
Sonnet TP ja TP VET ning Soomes TP VET ja PE2. Ka nüüd, 
juba 9-aastasena, on Sonnet jätkuvalt heas vormis ja vedas 
talvel veel kelkugi. Riina usub, et Sonnetit võib ringis näha 
ka sel aastal.

Lisaks aasta veterani tiitlile saavutas Sonnet aasta 
aretuskoera arvestuses kolmanda koha. Sonnetil on 
tänaseks 20 järeltulijat. Paljud neist on pärinud ka ema 
„firmamärgi” – suurepärase pea ja ilme. Sonneti järglasi on 
peale Eesti veel Soomes, Sloveenias, Serbias, Austraalias, 
Gruusias, Iirimaal, Inglismaal, Itaalias. Nende hulgas on 
palju väga edukaid näitusekoeri ja paljusid on kasutatud ka 
aretuses. Seega võib öelda, et Sonnet ei ole ainult edukas 
näitusekoer, vaid ka väärtuslik aretuskoer. Kodus pakub 
Sonnetile seltsi tema tütar Ricotta – Smiling Snowball 
Voice Of Traviata.

Väljaspool näituseringi on Sonnet Riinale suurepärane 
kaaslane. Noorena pidi Riina teda vahel mööda metsa taga 
ajama, sest väike jahikirg on Sonnetil alati olnud. Vanuse 
lisandudes on ta muutunud eriti mõnusaks koeraks, kellega 
koos elada ja elust rõõmu tunda.
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„Aasta aretuskoer 2020“
Pomeranian/kääbusspits 
Castile N MC’s 
Prince Of Thieves
Omanik Linda Jürgens, kasvatajad Geno Sisneros (kennel Castile) 
ning Michael Armstrong ja Christina Armstrong (kennel MC’s).

Isane pomeranian Castile N MC’s Prince Of Thieves, kodunimega 
Robin, tuli Linda Jürgensi juurde USA-st. Kennel Castile’i omanik 
Geno Sisnerosega oli Linda tuttav juba varasemast ajast. 
Üks Geno koertest, isane USA GR CH Glen Iris Evian D’Castile, 
kodunimega Laser, oli kümmekond aastat varem olnud Linda 
käes aretuslaenuks. Seega oli see liin Lindal juba aretuses sees 
ja järele kontrollitud, et sealt midagi halba ei pärandu – kuivõrd 
selles asjas üldse kindel olla saab. Robini ema Castile’s Fendi on 
Laseri venna järglane.

Vahepeal aga suri Geno elukaaslane ja leinav mees andis oma 
koerad ära teise kennelisse. Nii tuli mängu kennel MC’s ning 
abikaasad Armstrongid. Linda soovis Fendi pesakonnast isast 
kutsikat ning MC’s kennelis oli olemas ka sobiv isane USA GR 
CH MC’s The Last Stand ehk Logan. Sellest kombinatsioonist 
oli oodata suurepärast tüüpi pomeranian’i. Lisaks oli Logan 
black&tan värvi, mis oli lisaboonuseks, kuna seda värvi 
pomeranian’e pole väga palju.

Sündis Fendi ja Logani pesakond ning selles kaks isast kutsikat. 
Armstrongid soovisid teha kutsikast Ameerika tšempioni enne 
Eestisse saatmist. Linda aga tahtis kutsikat saada niipea, 
kui see ametlike asjaajamiste poolest võimalik. Peamiseks 
põhjuseks hammaste vahetus, mida pomeranian’idel peab 
hoolega jälgima. Kui piimahambad õigel ajal ära ei tule, siis 
peab laskma need eemaldada. Kahjuks juhtuski nii, et kutsika 
hambumust ei jälgitud ja Lindale saadetud fotodel 10-kuusest 
kutsikast olid näha eemaldamata piimahambad. Isegi kui need 
kohe eemaldada, poleks jäävhambad enam õigesse asendisse 
läinud. Sellist koera Linda ei soovinud. Kuna dokumendid olid 
juba uue omaniku nimele vormistatud, siis sündis suur tüli, 
aasta aega ei vahetanud Linda ja Armstrongid sõna ega ridagi.

Siis võtsid aga Armstrongid uuesti ühendust. Fendil oli jooksuaeg 
ja nad pakkusid, et valigu Linda siis ise talle isane paariline, 
kui Logan ei sobinud! Nemad arvasid, et põhjus, miks Linda 
eelmisest kutsikast loobus, oli vale isane. Vääriti mõistmine sai 
parandatud ja Linda kinnitas, et soovib endiselt Logani järglast, 
ainult saadetagu kutsikas talle varem, et ta saaks ise hammaste 
vahetumist jälgida.

Pesakonnas sündis kaks isast kutsikat. Linda valis neist väiksema, 
kuna Robini ema Fendi on pigem suuremat kasvu ja ta kartis, et 
teine kasvab liiga suureks. Robin kasvaski tollase standardi järgi 
ideaalsuurusesse. Ilmselt ei ole suurus ainult väheste koerte 
probleem, sest paar aastat tagasi muudeti pomeranian’ide 
tõustandardit ja seal tõsteti lubatud kõrgust 2 cm võrra. Kutsika 
valikul rääkis Robini kasuks ka see, et erinevalt suuremat kasvu 
vennast oli temal lõge juba sulgunud. Kääbustõugude kutsikad 
on selles suhtes sarnased inimbeebidega, et pärast sündi on neil 
lõge pealael veel mõnda aega avatud.

Pärnusse Linda juurde jõudes oli Robin 4-kuune ja paras ülbik. 
Teisel päeval hakkas juba teiste isaste peale jalga tõstma! Karja 
teised isased panid ta aga kiiresti paika ja lausa niimoodi, et 
Linda pidi hiljem paar aastat tegelema Robini positsiooni 

tõstmisega. Robin on siiani Linda erilise kaitse all ja tal on 
eesõigus ööbida perenaise magamistoas.
Tänaseks on Robinil Eestis ja Soomes kokku 32 pesakonda ja 
38 järglast. Näitustel on käinud neist pooled ehk 17 ja neist 14 
on tšempionid. Ühel Soome rahvusvahelisel näitusel oli neljast 
parimast isasest pomeranian’ist kolm Robini järglased. Robin 
annab väga hästi edasi oma suurepärast tüüpi, head rühti, karva 
ja pomeranian’i uhkust, õige asetusega sirget saba. Samuti on 
tal kuus black&tan-järglast, kelle saamine oli ju kunagi üks 
Robini Eestisse tuleku põhjuseid. Linda imestab, et Robin ennast 
nii hästi pärandab, kuna tegemist on täiesti outcrossing-aretuse 
koeraga. Tavaliselt pärandavad ennast tugevalt inbriidsemad 
koerad, aga Robini järglased tunneb kogenud silm näituseringis 
kergesti ära. Väikeseks miinuseks võib ju lugeda Robini 
emaste järglaste väikest kasvu, mis võib saada probleemiks 
aretusemaste puhul.

Aasta aretuskoeraks saamine käis Robinil pooljuhuslikult ja ilma 
plaanita. Üle-eelmisel, 2019. aastal pani Linda Robinile korra 
aretusklassi välja tõu erinäitusel. Eelmisel suvel koduse Pärnu 
näituse ajal oli mitu heade asjaolude kokkusattumist, tänu 
millele sai võimalikuks, et Robinil oli aretusklass kõigiks kolmeks 
näitusepäevaks. Reedel saksa spitside ja V rühma näitusel 
oli Robin oma järglastega BIS1. Sama saavutust kordas ta ka 
laupäeval rahvusvahelisel näitusel. Pühapäeval küll enam nii 
hästi ei läinud, aga suurepärane algus oli tehtud. Pärast näitust 
tulid mõned inimesed Lindaga rääkima, et ilusad koerad ja sa ju 
paned selle järglasteklassi edaspidigi välja?

Nagu me teame, siis eelmine näituseaasta oli parasjagu 
keeruline. Koroonapiirangute tõttu sai Linda oma koertega 
osaleda planeeritust vähematel näitustel, kuna pidi olema 
arvatust rohkem kohtunikurollis. Robini tiim võitis lõpuks teisele 
kohale tulnud järglasteklassi kahe punktiga. 

Põhiraskust näitustel kandis isa Robin, järglased vahetusid. Vist 
kümme Robini järeltulijat käis näitustelt läbi, arvestab Linda. 
Enamasti esitab Linda oma koeri näituseringis ise. Paljusid tema 
koeri ei saagi teised esitada, kuna nad ei saa võõrast händlerist 
aru. Seda peaks neile siis eraldi õpetama. Linda kasutab koeri 
esitades peamiselt kehakeelt, mida teised ei pruugi tähelegi 
panna, nii vaevumärgatav on suhtlus koertega.

Robini järglastest hindab Linda kõige kõrgemalt isast C.I.B, BISS 
Heidelind’s Now You See Me’d ehk Ottot, kes on saavutuste 
poolest juba isast mööda läinud nii näituseringis kui ka 
aretuses. Otto elab koos isaga kasvataja juures. Järglasteklassis 
on Lindal ringis tavaliselt Robin ja Otto mõlemad näpu otsas. 
Üldse elab Robini järeltulijaid Linda juures kodus kaks isast ja 
neli emast. Robin on juba ka vanaisa. Linda on väga tänulik 
Robini järglaste omanikele, kelleta poleks olnud võimalik 
näitustel Robini järglasteklassi välja panna – Grete-Liis Lepp, 
Maarja Sillukse, Kertu Raadik, Hilme Mihkelsoo –, ja händleri 
abi eest Merle Virulale. 
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KATEGOORIA: SK
1. koht  (341 punkti):
bordercollie 
PIGGYLAND’S UP TO SPEED DOLLIE.
Koerajuht Ege Taliaru. 

2. koht (306 punkti):
siledakarvaline retriiver 
BERSIFJOR VICENZA.
Koerajuht Regina Suup.

3. koht (302 punkti):
bordercollie 
MY TRUSTED FRIEND BRONA. 
Koerajuht Viktoria Lumbe.
 
4. koht (295 punkti):
bordercollie TENDING 
BONFIRE. 
Koerajuht Anne Tammiksalu.

KATEGOORIA: KK 
1. koht (100 punkti):
belgia lambakoer malinois 
ARABIC Z PEKLA.
Koerajuht Ingrid-Olga Verliin.

2. koht (98 punkti):
saksa lambakoer 
ESTRELLEST VON VERTEX. 
Koerajuht Urve Lageda.

3. koht (69 punkti): 
saksa lambakoer 
UNERSCHROCKEN AIK.
Koerajuht Tatjana Tšernjakova.

4. koht (68 punkti):
hovawart CUSTOS LIMINIS ARAGON.
Koerajuht Madi Nõmm. 

KATEGOORIA: IGP
1. koht (470 punkti):
saksa lambakoer 
ESTRELLEST ULTIMATE JÄQSY.
Koerajuht Katrin Mänd.

2. koht (400 punkti):
belgia lambakoer malinois 
HARMAAHURSTIN KEIJOKOO 
Koerajuht Erika Piirsalu.

3. koht (340 punkti): 
saksa lambakoer 
UNERSCHROCKEN AIK.
Koerajuht Tatjana Tšernjakova.

4. koht (300 punkti): 
belgia lambakoer malinois 
DANESKJOLD HAWK.
Koerajuht Aivo Oblikas.

KATEGOORIA: IFH
1. koht (530 punkti): 
belgia lambakoer malinois 
TULIKUUMA SÄHKÖVIRTA. 
Koerajuht Aarne Väli.

2. koht (340 punkti):
saksa lambakoer 
ESTRELLEST ULTIMATE JÄQSY.
Koerajuht Katrin Mänd.

3. koht (300 punkti)
saksa lambakoer 
ESTRELLEST UPSIDER. 
Koerajuht Katrin Mänd.

4. koht (280 punkti):
belgia lambakoer malinois 
ANESKJOLD HAWK. 
Koerajuht Aivo Oblikas.

KATEGOORIA: PÄÄSTE 
1. koht (680 punkti):
saksa lambakoer MARGMAN ACAPELLA.
Koerajuht Piret Koor. 

2. koht (460 punkti): 
saksa lambakoer MARGMAN VIKSIK. 
Koerajuht Marii Pikkoja.

3. koht (450 punkti)
hollandi lühikarvaline lambakoer
AMY’S WHITE ROSE VON 
DEN HOHENHEIMER. 
Koerajuht Margot Luukas.

4. koht (430 punkti)
saksa lambakoer 
MARGMAN LUMINOSA.
Koerajuht Monika Rusing.

AGILITY MINI 
1. koht (164 punkti):
shetlandi lambakoer 
AUCANADA ADRENALINE BOOST. 
Koerajuht Marje Piiroja.

2. koht (154 punkti):
shetlandi lambakoer 
FLYLAND SWIFT THUMBELINA.
Koerajuht Ede Brand.

3. koht (71 punkti)
papillon BERKELIA AN FIRE ROCK VOM 
ELBRUBIN.
Koerajuht Mariann Rebane.

4. koht (69 punkti):
shetlandi lambakoer 
SCANDYLINE OCEAN OF LOVE. 
Koerajuht Dmitri Kargin.

AGILITY MIDI 
1. koht (163 punkti):
shetlandi lambakoer
ELBAR’S BLACK JOCONDE.  
Koerajuht Kaisa Tsäro. 

2. koht (140 punkti):
Parson Russelli terjer
PARTY NONSTOP ESTELLE. 
Koerajuht Natali Happonen.

3. koht (118 punkti):
mudi IRHABERKI RONJA.  
Koerajuht Elen Kivi-Paju.

4. koht (85 punkti):
shetlandi lambakoer 
WANDAPESA COCONUT ZEHRA ZAREEN. 
Koerajuht Kaisa Tsäro.

AGILITY MAKSI
1. koht (154 punkti): 
belgia lambakoer malinois 
DAYDREAM.
Koerajuht Reet Volt.

2. koht (143 punkti):
bordercollie 
PROFORZA MAGNIFICENT. 
Koerajuht Marge Mitt.

3. koht (66 punkti):
bordercollie ENZO HENDL.  
Koerajuht Natalja Garastsenko.

4. koht (64 punkti):
bordercollie 
FOLLOW THE LEADER 
QUEEN OF HEARTS. 
Koerajuht Natalja Garastsenko.

Eesti Kennelliidu 
peasponsor: 
MOBEC AS

PrimaDog koeratoit 
www.prima.dog

KONKURSI „AASTA SPORTKOER 2020” 
TULEMUSED
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15-aastane koer pjedestaalil – Käpylä Mosku 
sündinud 20.10.2005

Pole just tavaline, et 15-aastane koer pole mitte ainult heas vormis, vaid osaleb arvestatava konkurendina 
veel ka näitustel. Just selline väärikas vanahärra on Külli Rageli saksa keskmine spits Käpylä Mosku, sõpradele Muki.

Küsis Elo Malmberg
Fotod: Kadi Haljand, Külli Rageli erakogu

Kuidas Muki sinu ellu tuli? Miks sa just selle tõu valisid ja 
just sellest kennelist koera otsustasid võtta?
Juhuslikult. Tegelikult otsisin väikespitsi. Olin juba mõnda 
aega näitustel käinud ja ka ringikorraldajana töötanud 
ning silma olid jäänud Silja Karjahärmi väikespitsid. Aga 
mul oli kindel soov saada must-valge koer. Otsisin, küsisin 
kasvatajatelt nii Saksamaalt kui ka Soomest. Kellelgi 
polnud, kuni üks kasvataja küsis, kas ma hoopis ei sooviks 
mittelspitsi, ja andis ühe Soome kasvataja andmed. Ei 
osanud ma siis soome keelt ja see kasvataja ei osanud inglise 
keelt. Õnneks oli mulle abiks üks neiu, minu juuniorhändleri 
õpilane, kes aitas tõlkida ja suhelda. Kennelist ei teadnud 
ma midagi, kutsikat valida ei saanud (Muki oli ainuke isane) 
ja ega ei oleks siis osanudki. Tahtsin spitsi, tõupaberitega (et 
saaks näitustel käia) ja must-valget. Kutsika tõi kasvataja 
elukaaslane mulle Helsingi sadamasse 01.01.2006. Kaasas 
oli ka Muki ema õde, kelle järgi nägin esimest korda, milline 
see tõug üldse on.

EST JCH, BALT JCH, LVA JCH, 
LTU JCH, RUS JCH, EST CH, 
LVA CH, LTU CH, BALT CH, 
RUS CH, FIN CH, HUN CH, 
POL CH, BLR CH, CZE CH, 
DNK CH, SMR CH, SWE CH, 
SVN CH, NORD CH, C.I.B, 
EST Vet CH, LVA Vet CH, 
LTU Vet CH, BALT Vet CH, 
BLR Vet CH, RUS Vet CH, 
CZE Vet CH, SMR Vet CH, 
ESTJW06, LTU JW07, EST W06, 
LVA W08, BLR W09, SVN W11, 
FRA W11, TLN W12, BALT W12, 
DEU W13, EST W20, Eur W08, 
WW 08, BALT Vet W15, 
BALT Vet W18, EST Vet W15, 
EST Vet W19, EST Vet W20, 
LVA Vet W14, LVA Vet W15, 
TLN Vet W15, TLN Vet W17, 
TLN Vet W18, TLN Vet W19, 
TLN Vet WCup17, 
TLN Vet WCup19, 
TLN Vet WCup20, Eur Vet W14, 
W Vet W16 
Käpylä Mosku. 
Omanik Külli Ragel.
Kasvatajad Riitta Kinnunen, 
Pentti Kinnunen.
Foto: Kadi Haljand

Kas keskmised spitsid ongi nii pika elueaga või on sul 
Mukiga vedanud? Kas sa Muki õdedest-vendadest tead 
midagi, kas nemad on veel elus?
Nad on tõesti suhteliselt pika elueaga. Muki õdedest ei tea 
ma kahjuks midagi, ka Soome tõuregistris pole nendest 
pärast 2008. aastat ühtegi kannet. Emapoolne vanaisa 
elas 15-aastaseks, emapoolne vanaema 16 ja pool. Ka 
isapoolses sugupuus on mitu üle kümneaastast koera 
olnud. Muki ema suri küll enne 10. sünnipäeva, aga see oli 
õnnetus – ta jäi auto alla. Muki isa on veel praegugi elus, 
tema sünniaeg on 18.08.2004.

Kuidas Muki tervis on? Kas tal on olnud elu jooksul 
terviseprobleeme?
Tervis on siiani väga hea. Korra on olnud kennelköha, kord 
oli trauma – hüppas voodist alla, libises ja õlg läks liigesest 
välja. Eelmisel suvel sai mingi putuka hammustusest 
põletiku silma alla. Rohkem polegi midagi olnud. Muki 
on igal aastal vaktsineeritud maksimumprogrammiga.
Terviseuuringud (silmad, põlved, süda) sai tehtud, kui ta oli 
9-aastane, ja kõik oli korras.
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Kuidas sinu praegune igapäevaelu koos eaka koeraga välja 
näeb? Näiteks kui pikki jalutuskäike Muki teha jaksab?
Elurütm on ikka sama, mitte midagi erilist ei ole kunagi 
teinud, jalutusringid talvehooajal on sama pikad kui teistel 
aastaaegadel. Pikemalt metsa või randa pole teda enam 
kaasa võtnud, lühemad paari kilomeetri pikkused ringid käib 
küll ilusasti. Suvel oleme maal ning seal on ta tavaliselt 
terve päeva õues ja liigub koos inimestega kaasa.
Toitumises on muutunud see, et saab teistest sagedamini 
ja väiksemaid koguseid korraga. Sööb peaaegu kõike, nii 
kodutoitu kui ka kuivtoitu. Midagi erilist temaga jälginud 
pole, kuid kuna nüüd on kodus ka nisuallergik, siis on 
tema tõttu kasutusel teraviljavabad kuivtoidud. Varem on 
olnud kõike Chappist kuni kalliste bränditoitudeni. Kindlat 
marki ka ei ole, vaheldust on vaja, muidu „härrased“ ei 
suvatse süüa. Kodutoidust läheb peale kõik, sefiiritordist 
pardipraeni. Kindlasti ei anna töödeldud konte ja keegi minu 
koertest ei söö toorest liha. Toidulisanditest on elu jooksul 
saanud ainult Coatexi, sedagi siis, kui suuremad näitused on 
jäänud karvavahetuse aega.

Mis on vanusega muutnud, on see, et kui Muki eelistas 
varem magada võimalikult jahedas ja kõval pinnasel, siis 
nüüd pesas või pehmel vaibal. Külmemad kohad on ta pojale 
loovutanud.

Sind me teame kui näitusekoolituste tegijat ja juunior-
händlerite treenerit. Mida sa koos Mukiga oled 
harrastanud?
Mukiga koos oleme koolitanud välja mitu tuntud 
juuniorhändlerit, seda ka praegu jätkuvalt. Vajaduse korral 
on ta kehastunud trennides väga erinevateks tõugudeks.
Väga pikalt tegelesime agility’ga, alustasime poolteist kuud 
enne tema aastaseks saamist ja lõpetasime umbes kolm 
aastat tagasi. Jõudsime välja A3 võistlusklassi. Olen kindel, 
et kui talle võimalus anda, jookseks ta veel praegugi ja 
sama hulluna kui alati.

Räägi ka Muki näitusekarjäärist.
Alates esimesest näitusest kevadel 2006, Nublude show’l on 

olnud harv, kui me ei tule tagasi tõu parimana ning kaugemalt 
mõne tiitliga. Eks seda räägib ka Muki näitusetiitlite rodu 
(loetelu foto kõrval). TP-sid, CACIB-sid ja serte ei jõua 
kokku lugeda... Viimane CACIB tuli 2017. aasta kevadel San 
Marinos, pärast seda oleme osalenud vaid veteranklassis. 
Kõige suuremateks saavutusteks pean „Saksa võitja 2013“, 
WW 08, WVetW16, EurW08 ja EurVetW14 tiitleid.

Osalesite detsembris Jõulushow’l. Muki oli siis 15-aastane. 
Kas te olete pidevalt näitustel käinud või see oli ikkagi üle 
pika aja välja tulek?
Oh ei! Me ikka pidevalt näitustel. Enne Jõulushow’d oli 
oktoobris „Eesti võitja“, kus meil oli suur au olla koguni 
rühmakohal (4.) ja veteranide Best in Show’l 4. kohal. Isegi 
eelmisel, koroona-aastal käisime kümnel näitusel Eestis ja 
mõnel väljaspool. Muidu ikka näituste arv aastas 20+.

Olen saanud tänu Mukile nautida oma hobiga tegelemist 
nii, et näha on ka tulemusi. Alati ei pea võitma, aga kui on 
võit, siis see innustab uuesti minema järgmisse kohta. Oleme 
koos reisinud läbi enamiku Euroopast ja selle eest suur tänu 
aitajatele: Miliam Reisid, Mari-Ann Rehk, Terje Erdmann, Aigi 
Laidvere. Ilma teieta poleks olnud võimalust neid tiitleid 
proovida saada. Ning muidugi lugematul hulgal kohtunikke, 
kes on häid ja väga häid sõnu öelnud. Olen saanud huvitavaid 
kogemusi, imelisi hetki ja meeletult toredaid sõpru!

Kas Mukil on ka järglasi?
On üks pesakond, sündinud 07.09.2016. Pesakonnas oli kaks 
poissi ja üks tüdruk. Sellest poeg Muri on isa kasvatada.

Räägi palun Muki iseloomust. Kas temaga on olnud ka 
probleeme, on tal olnud omad puudused – on haukuja või 
asju katki närinud või midagi muud...?
Lühidalt – inglike! Ei ole lõhkunud, ei haugu põhjuseta, ei 
mingeid probleeme.

Millega Muki sind ja teisi võlub?
Olek, käitumine igas olukorras: ta ei ole tige, ei karda. Praegu 
oleks oma elurõõmus ja aktiivsuses ikka nagu kutsikas.

Miks meil Eestis on keskmisi spitse nii vähe? Pomeranian’e 
ja väikespitse on rohkem, aga keskmisi peaaegu pole. 
Samas Soomes on neid omajagu.
Kahjuks on see avastamata tõug. EKL-i registris on 11 
koera, kellest julgen arvata, et kahte pole kindlasti enam 
meie seas. Eestis on sündinud üks pesakond kennelis 
Pintselsaba, mille isaks oligi Muki. Ma ei saa sellest aru – 
ometigi lihtsalt peetav tõug. Ei ole haigusi, ei vaja pügamist 
ega erilist grooming’ut, hea iseloomuga, kuigi muidugi vajab 
kasvatamist, muidu võtab majaperemehe koha endale. 
Kergelt õpetatav, paraja suurusega – ei ole liiga väike ega 
ka suur –, kerge alati kaasa võtta. Võibolla peljatakse, et kui 
spits, siis klähvib pidevalt? Aga ei, seda nad ei tee. Karva 
ajab mõõdukalt, nagu ikka pikakarvaline koer, aga mitte 
kogu aeg.

On sul kodus peale Muki veel teisi koeri?
On papillon Emil – Lilly’s Malachite Meadows (sündinud 
05.07.2014) ja Muki poeg Muri – Pintselsaba All Dreams 
Comes True (sündinud 07.09.2016).
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Need imelised täpilised.
Dalmaatsia koerad

Küsis Kaire Rjadnev-Meristo. 
Vastas Jelena Kruus, kennel Exlibris Canes
Fotod: erakogu

Walt Disney stuudio lennutas oma filmidega „101 
dalmaatslast“ ja „102 dalmaatslast“ populaarsuse tippu 
seni tasapisi arenenud ning alles 1955. aastal FCI poolt 
tunnustatud tõu – dalmaatsia koerad.

Esimesed dalmaatsia koerad Eestis
Esimene dalmaatsia koerte pesakond Eestis sündis 
01.12.1985. Pesakonna isa oli Max (Prantsusmaa) ja ema 
Dalimattas Maruzella oli Soome päritoluga.

Millal ja kus nägite tõugu esimest korda? 
Mina nägin dalmaatsia koera esimest korda 1993. 
aastal lauluväljakul koertenäitusel. Nimelt otsisime 
me temperamentset sõpra ja mängukaaslast oma 
suuršnautserile Nortonile ja nägime müügil dalmaatsia koera 
kutsikaid. Hakkasime vestlema selle pesakonna kasvatajaga, 
avaldasime soovi osta emast. Niimoodi tuligi meie ellu 
esimene dalmaatsia preili Seyla (kasvataja K. Kutvits), 
kellest sai meie kenneli kolme esimese dalmaatsia koerte 
pesakonna ema, kokku 15 kutsikat. Kutsikad leidsid oma kodu 
Eestis, Lätis, Leedus, Soomes ja Saksamaal.

Mis on selle tõu juures teie jaoks kõige atraktiivsem? 
Dalmaatsia koer on ilus, temperamentne ja aktiivne 
seltsiline. Tema efektne kasukas ja ilusad kehajooned on 
väga atraktiivsed. Sobib hästi sportlikule ja palju liikuda 
armastavale perele. Väga nutikas ja positiivne, tihti 
„naeratav“. Vahel ka krutskeid täis. Väga ustav perele. 
Hoiab pererahvast heas vormis. Nõuab palju tähelepanu, 
kuid korvab seda alati mitmekordselt. Dalmaatsia koer – 
see on elustiil, mis ei sobi passiivsele inimesele.

Dalmaatsia koertega saab harrastada paljusid 
koertespordi alasid – agility, sõnakuulelikkus, kross jne. 
Kuid on olemas ka üks unikaalne spordiala, mis on ette 
nähtud ainult puhtatõulistele dalmaatslastele. Neid 
võistlusi organiseerib Ameerika dalmaatsia koerte klubi ja 
nende ametlik nimetus on „A Dalmatian Road Trial“ ehk 
„teekatse dalmaatslastele“. See võistlus on ette nähtud, 
selgitamaks välja dalmaatsia koerte võime järgneda 
hobusele või kaarikule pikkadel distantsidel ja kohe 
pärast seda sooritada teste (kõrvaljooksmine, tähelepanu 
säilimine segavate faktorite korral, pikalt istumine või 
lamamine, juurdetulek ja kiiruskatse). Võistlus toimub 
kahel eri distantsil: 12,5 või 25 miili. Ajalimiit vastavalt 3 
ja 6 tundi. Kogu võistlus sooritatakse ilma rihmata. Selline 
katse peab demonstreerima puhtatõuliste dalmaatsia 
koerte võimet olla inimese kõrval just sellise seltsilise 
rollis, milleks nad on aretatud.

Millal alustasite oma kenneli ja aretustööga? 
Meie kennel Exlibris Canes tegutseb peaaegu 26 aastat 
(registreeritud FCI-s 1994. aastal). Kennelil on kaks 

Meie kasvandikud: Archie (Exlibris Canes Ace Of Spades), Diza (C.I.B 
EC Perfect Design, kaasomanik Silja Taning), Zorro (C.I.B EC Up And 
Coming), Carty (C.I.B EC A’La Carte, kaasomanik Silja Taning).

omanikku: mina (Jelena Kruus) ja Ella Kasmann (vene 
hurdad, salukid). Aastaid tagasi tegelesin ka mina 
šnautseritega. Minu esimene tõukoer oli aga lääne-siberi 
laika aastast 1968.

Esimene pesakond dalmaatsia koeri sündis meie kennelis 
1995. aasta alguses. Pesakonna ema oli EST CH Seyla. 
Kokku on meil sellest ajast sündinud 23 pesakonda 
dalmaatsia koeri.

1996. aastal tõime endale kennelist Caesand’s (omanik 
Ann-Sofi Sandbacka, Soome) suurepärase isase Teddy – 
Caesands Moonlightshadow (Carriage To Accomac-Town x 
Caesands Zmiling Star). Tema tütar esimesest pesakonnast 
Beautybarbara pani aluse meie praegusele dalmade 
„dünastiale“. 1999. aastal importisime kennelist Ottopojan 
(omanik Kaj & Virppi Gusseff, Soome) veel ühe suurepärase 
aretusisase Otto – Ottopojan Pataässä (Dalmo’s Irish Coffee 
x Rillan). Nende kahe aretusisase järglased olid kasutatud 
meie aretusprogrammis paralleelselt aretuskoertega eri 
kennelitest Norrast, Soomest, Austraaliast, Horvaatiast 
ja Taanist. Enamik aretusemaseid olid aga sündinud juba 
meie kennelis.

Kes on olnud teie õpetajateks, eeskujudeks?
Olen väga tänulik suurepärastele Soome kasvatajatele 
Ann-Sofi Sandbackale (kennel Caesand’s) ning Kai ja Virppi 
Gusseffile (kennel Ottopojan).
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Esimesed koerad, esimesed pesakonnad, olulisemad 
koerad, kes on mõjutanud teie aretustööd, keda võib 
pidada kenneli alustaladeks?
Nagu juba eespool sai mainitud, esimene aretusemane oli 
EST CH Seyla, kellel oli kolm meie esimest pesakonda. 

Olulisemad koerad, keda võib pidada kenneli alustaladeks 
ja kes on suuresti mõjutanud meie aretustööd, on 
kahtlemata järgmised:
Caesands Moonlightshadow (Teddy), C.I.B FIN & EST & LV & 
LTU & BALT CH EST VET CH EST& LTU W-00 LV W-01 EST TOP 
DAL-1 – 1998 & 1999. Parim Eesti aretuskoer III – aastal 2000 
EKL-i kõikide tõugude konkursil. Tal oli kokku 12 pesakonda.
Ottopojan Pataässä (Otto), C.I.B. PORT & FIN & EST & LV & LTU 
& BALT & BLR & RUS CH LTU & BALT W-01 EST W-02 LTU W-04 
EST VET W-07 EST TOP DAL-1 – 2000 & 2001, EST TOP DAL-2 – 
2002 & 2003, 12 pesakonda.
Exlibris Canes Cosi Fan Tutte (Tutti), kes on esimene 
Eestis sündinud dalmaatsia koer, kes sai tiitli International 
Beauty Champion. EST TOP DAL-1 2002 & 2003, C.I.B. 
&FIN&ROM&BALT&EST&LV&LTU&RUS CH CE CH 2002 
Slovac Club W-03 EST W-01 ECDC JW-01 LTU&BALT W-02 
LTU&LV&EST W-03 LTU W-05 
Exlibris Canes A’La Carte (Carty, kaasomanik Silja Taning) – 
EUR W-2010 C.I.B. EST & LV & RUS JCH SLO & EST & LTU & LV & 
BALT & RUS & RKF CH EST W – 2007 EST & LV & LT & BALT VCH
Exlibris Canes On The Top (Roxy) – C.I.B EST&LT&LT&BALT& 
JCH EST JW-2011 BALT JW-2011 LV W-2012 res-CACIB näitusel 
EURO WINNER – 2013 EST&LV&LTU&BALT&RUS&RKF CH
Toot’s Fields Of Gold (Sunny, kaasomanik Kairi Janson), C.I.B. 
EST & LV & LTU & BALT & SLO & RUS JCH  EST & LV & LTU 
& RUS & BALT & FIN & S CH EST VET CH EST JW-2011 BALT 
W-2011 BALT W-2013 EST VET W-2018, EST TOP DAL järglased 
- 1 – 2012, 2013, 2014, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Eesti parim 
aretuskoer – IV EKL-i kõikide tõugude konkursil – 2015, Eesti 
parim aretuskoer – III–IV EKL kõikide tõugude konkursil – 2016
Sunnyl on siiani 11 pesakonda.

Palju on kennelist tulnud tšempione, olulisemad tiitlid?
Kennelis on 21 rahvusvahelist tšempioni (C.I.B.), üle 190 
tšempionitiitli 20 eri maalt, sealhulgas 39 Eesti tšempioni, on 
ka Läti, Leedu, Venemaa, Soome, Valgevene, Ukraina, Rootsi, 
Rumeenia, Portugali, Hiina, Georgia jt maade tšempione, 
samuti üle 100 juuniortšempioni tiitli 8 eri maalt.

Olulisemad tiitlid on meie jaoks kahtlemata EURO 
WINNER-2010 ja ECDC JW-01. Meie kahel koeral oli au saada 
kahel järjestikusel aastal härra Kari Järvineni rändkarikas, 
mis omistati omal ajal „Eesti võitja“ näituse edukaimale 
Eesti koerale. Exlibris Cannes Cosi Fan Tutte sai selle 2001. 
aastal ja Ottopojan Pataässä aastal 2002.

Kasutan juhust ja tahan tänada südamest kõiki meie koerte 
fantastilisi omanikke ja kaasomanikke, tänu kellele on kõik 
see saanud võimalikuks! Eriline tänu Kairile, Gerlile, Siljale, 
Anule, Kristiinele, Tõnisele, Kristinale, Mariliisile ja Nelele! 
Meil on väga vedanud kutsikate omanikega! Meie kenneli 
25. sünnipäeval, mis toimus Pätsuloigu puhketalus, osales 
üle 60 omaniku koos meie kasvandikega. 

Millal alustasite kohtunikutööd ja miks?
Kohtunikutööd alustasin aastal 2000. Selleks ajaks tegelesin 
ma juba aktiivselt koerte harrastusega. Mulle meeldis 
osaleda koerte näitustel ja kui Katrin Lahi tegi ettepaneku 
osaleda kohtunike koolitusel, olin hea meelega nõus.

Kes on olnud teie õpetajateks-eeskujudeks? 
Minu õpetajaks oli lugupeetud Lilian Hanniste, väga palju 
on aidanud ka Katrin Lahi. Eeskujuks võib nimetada Liliane 
De Ridder Onghena’t (Belgia).

Kas kuulute või olete kuulunud tõuklubidesse, olnud seal 
aktiivselt tegutsev?
Olin Eesti Dalmaatsia koerte Klubi (EDALK) üks 
asutajaliikmetest, olin aastatel 1997–2000 selle klubi 
esinaine, korraldasime sellel ajal esimesed kaks dalmaatsia 
koerte erinäitust Eestis, hakkasime välja laskma EDALK-i 
ajakirja Täpiline Maailm, olen ka praegu EDALK-i aktiivne 
liige. Olen olnud ka Soome, Horvaatia ja Belgia Dalmaatsia 
koerte klubide liige. Aastatel 2005–2010 ja 2013–2014 olin 
EKL-i kohtunike kogu juhatuse liige.

Otto (C.I.B Ottopojan Pataässä) Portugalis.

Carty – EURO W-10 ja BOB, C.I.B Exlibris Canes A’La Carte 
(kaasomanik Silja Taning).
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Kas üldine atmosfäär koeramaailmas on muutunud sellest 
ajast, kui teie sellega liitusite?  Kuidas ja millises suunas? 
Tundub, et on muutunud. Kui ma alustasin, siis oli rohkem 
heatahtlikkust ja ühtekuuluvust.

Milline on kõige suurem viga, mis on selle tõu aretuse 
juures tehtud? 
Massilisus. Pärast filmi „101 dalmaatsia koera“ läks 
tõug „hüppeliselt“ väga populaarseks ning tekkis väga 
palju juhuslikke pesakondi. Paaride valimisel ei pööratud 
tihtipeale tähelepanu vanemate tervisele, iseloomudele 
ja temperamentidele. Koerad sattusid inimeste kätte, 
kes ei kujutanud ette, et need „nunnud“ koerad on 
tegelikult tugevad ja energilised ning vajavad palju aega 
ja tähelepanu. Ja tulemusena sattusid paljud koerad 
varjupaikadesse või hakkasid käima käest kätte. 

Milliseid väärtusi välimikus või iseloomus on kõige 
raskem saavutada? 
Dalmaatsia koerte aretus ei ole lihtne. Selles tõus esineb 
üsna palju diskvalifitseerivaid vigu. Asi oleks lihtsam, kui 
dalmaatsia koerte kasvatajad ei varjaks informatsiooni 
võimalikest defektidest. Paraku selline info varjamine leiab 
ikkagi siiani aset. Arvestades tõu omapära, siis ideaalis 
tahaks näha heas balansis elegantset koera, tasakaaluka 
iseloomuga, ilusa peaga, korrektse seljajoonega ning 
ilusa, ühtlaselt jaotatult täpilisusega, erksa pigmendiga ja 
suurepärase liikumisega. 

Mis on selle tõu eelised tänapäeval? 
Millised on selle nõrkused?
Tänapäeval on väga palju ilusaid dalmaatsia koeri hea 
iseloomuga, suurepärase välimikuga ja õige liikumisega. 
Aretuses pööratakse palju tähelepanu ka tervisele. On 
ju teada, et tõul on ka oma eriprobleeme – uriini koostis 
(mis on tõu omapära), kurtus, nahaprobleemid. Esineb ka 
hammaste puudumist. Mõnedel koertel esineb ka puudulik 
enesekindlus. Selle kõrval esineb ka tavalisi anatoomilisi 
probleeme, mida näeme paljudes teistes tõugudes.

Milline on kõige raskemini mõistetav või siis kõige 
rohkem valesti tõlgendatud osa selle tõu standardis? 
Milline on kõige enam levinud viga, mida kohtunikud 
teevad seda tõugu hinnates?
Meie tõu standard ei ole üldjoontes keeruline. Võib-olla 

Meie dalmad: 
Sunny (C.I.B Toot’s Fields Of Gold, 
kaasomanik Kairi Janson), 
Zorro (C.I.B Exlibris Cannes 
Up And Coming), 
Zara (C.I.B EC Upper Class, 
kaasomanik Any Tavinoff), 
Sandra (C.I.B EC Xena The Winner, 
kaasomanik Mariliis Parve), 
Freya (EC Xmas Gift 
kaasomanik Silja Taning), 
Diza (C.I.B EC Perfect Design, 
kaasomanik Silja Taning).

raskendab asja dalmaatsia koerte värvus ja täppide jaotus. 
Ideaalis näeb standard ette täppide ühtlase jaotuse keha 
peal, pea peal, kõrvade peal, jäsemetel ja ka saba peal. 
Täppe võib olla rohkem või vähem. Mida ühtlasemalt on 
need jaotunud, seda parem, kuid siiski ei peaks see olema 
koera kvaliteedi hindamisel primaarne. Aga vahel on 
kohtunikud nii „ametis“ just täppide vaatamisega, et koer 
tervikuna kaob silmist. On ka juhtumeid, kui kohtunikud 
ei suuda õigesti määratleda värvust (kolmevärvilisuse 
sündroom) ja „karistavad“ koeri põhjuseta. Esineb 
probleeme ka kaasasündinud plekkide määramisel (nii 
nimetatud „blaffa“, „monokkel“). Sama puudutab ka liiga 
tumedaid kõrvu (vt selgitused allpool).

Milliseid omadusi välimiku või temperamendi suhtes 
aktsepteeriksite kohtunikuna näituseringis, kuid mitte 
tõu aretajana? 
Üldiselt peaksid need omadused ikkagi enam-vähem kokku 
langema. Kõikidel koertel on oma plussid ja miinused. Kuid 
aretuses peab arvestama valitud paaride puhul võimalikult 
suurt plusside kattuvust ja võimalikult vähest miinuste 
kattuvust, muidugi sõltuvalt sellest, mida sa ootad tulevasest 
pesakonnast. Aretuse puhul tahaks omada informatsiooni 
ka aretuskoerte varasematest järglastest ja esivanematest. 
Samuti, kui see on võimalik, tervise uuringute tulemustest 
ja ka pärilikkusest. Näituseringis koera hinnates kohtunik 
üldjuhul sellist informatsiooni ei oma.

Blaffa ja monokkel on kaasasündinud must või 
pruun plekk (võib olla ka kõrvade peal), mis on 
diskvalifitseerivad värvivead. Oluline on märkida, 
et need on koeral juba sündides olemas. Aga koeral 
võivad olla ka kokku sulanud lähestikku asetsevad 
täpid, mis võivad olla väga sarnased eespool 
kirjeldatud kaasasündinud plekkidele. Ja vahel on 
kohtunikel väga raske nende vahel vahet teha.

Kaasasündinud plekid võivad olla väga sageli ka 
kõrvade peal. On ka teine probleem – standard 
eelistab selgemate täppidega kõrvu tumedatele, 
aga see ei tohiks muutuda ainutähtsaks koera 
hindamisel. See on ainult üks standardi komponent.
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Milliseid omadusi välimiku või temperamendi suhtes 
aktsepteeriksite tõu aretajana, kuid mitte kohtunikuna? 
Mõni koer omab suurepärast välimikku, kuid ei naudi 
olemist näituseringis. Mõni omanik ei oska koera näidata, 
kuid „vabas looduses“ on koer suurepärane. Koeral võib 
olla trauma, mis ei anna talle võimalust edukalt esineda, 
kuid ta võib selle juures olla väga hea aretuskoer. Koer võib 
olla ka lihtsalt halvasti kasvatatud, kuid ka see ei sega tal 
mõnel juhul samas olla hea aretuskoer.

Milline on kõige enam levinud viga, mida teevad 
kasvatajad?
Võib-olla soov kasutada väga edukaid ja populaarseid 
isaseid, arvestamata sobivust oma emastega. Aga 
geneetika on väga kapriisne daam, kõike võib juhtuda. 
Teine probleem on, et vahel tehakse lihtsalt läbimõtlemata 
paaritusi (näiteks sõbra või naabri dalmaatsia koeraga).

Millised on andestamatud vead tõus?
Agressiivsus, tõsised geneetilised haigused. 

Milline on ideaalne selle tõu temperament?
Avatud, rõõmsameelne ja tasakaalukas.

Mida arvate tõu olukorrast eri riikides? 
Nende aastatega on mul avanenud suurepärane võimalus 
tutvuda meie tõu esindajatega väga erinevates maades. 
Nimelt on mul olnud õnn olla kohtunik dalmaatsia koerte 
klubide erinäitustel Venemaal, Lätis, Valgevenes, Slovakkias, 
Serbias, Horvaatias, Tšehhis, Saksamaal, Rootsis, Taanis, 
Hollandis, Belgias, Norras, Austraalias ja Uus-Meremaal. 
Oli au hinnata ECDC (European Cooperation of Dalmatian 

Minu hindamine. Dalmaatsia Koerte Klubi 14. tšempionaat. Melbourne, Austraalia.

Minu hindamine. Dalmaatsia Koerte Klubi erinäitus, Christchurch, Uus-Meremaa.

Koerad meie kennelist: Emma (C.I.B EC I’m Femme Fatale), Stessi 
(EC Magnet For Success), Noora (EC Notable Goody, omanikud Kairi ja 
Gerli Janson), Nero (EC C.I.B Nobleman Nero, omanik Kristiine Langi).

Clubs) erinäitust. Olen hinnanud dalmaatsia koeri lisaks 
ülalmainitud maadele ka Soomes, Iirimaal, Poolas ja 
Ukrainas. Paljudes riikides on dalmaatsia koerte tase 
väga kõrge – tahaks eriti mainida Põhjamaade, Hollandi, 
Inglismaa, Venemaa, Horvaatia ja ka Eesti kasvatajad. Väga 
palju edukaid dalmaatsia koeri paljudes maades põlvnevad 
just nendest maadest pärit aretuskoertest.

Kuidas hindate sotsiaalmeedia mõju näitustele, tõu 
arengule?
Ei oska isegi ütelda. Nagu ma eelnevalt mainisin, tegi 
sotsiaalmeedia meie tõu jaoks „karuteene“, reklaamides 
ülemäära dalmaatsia koeri, mille tulemuseks oli ilmne 
„ületootmine“ ning olulised probleemid koerte heaolu 
ja tervisega. Kuid muidugi, arukas propageerimine ja 
informeerimine võiks teha ka meie tõule väga palju head.

Meie kenneli 25. sünnipäeva pidu Pätsuloigu puhketalus.
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Dalmaatsia tõu tekke kohta on olemas mitu allikat. Ühe kohaselt on 
dalmaatslase päritolumaa Egiptus, kus on kujutatud täpilisi koeri 
freskodel ning kirjeldatud V–VI sajandist e.m.a. pärinevates ürikutes. 
Teine pakub kodumaaks India, põhinedes Aristotelese viidetele 
täpilistest jahikoertest Indias, kes sarnanesid kirjelduselt praeguse 
dalmaatslasega. 

Tõenäoliselt võis dalmaatsia koera teekond alata Indiast ning läbida 
Egiptuse, Kreeka ja Itaalia ning nõnda jõudsid nad praeguse Jugoslaavia 
aladele Dalmaatsia provintsi, mis on andnud tõule oma nime. Dalmaatsia 
koera edasine tee viis täpilised koerad laevadega Inglismaale. Kolmanda 
teooria kohaselt sattusid dalmaatsia koerad Euroopasse hoopis 
ringirändavate mustlastega. Ilma täpsemate andmeteta jääb dalmaatsia 
koera tegelik kodumaa igaveseks vaidlusobjektiks. 1966. aastal FCI poolt 
tunnustatud tõu päritolumaaks on märgitud Jugoslaavia (alates 2010 
Horvaatia).

Dalmaatslase suurepärane graatsiline välimus ning suursugusus, oskus 
valvata ning töötada koos hobustega – nende omaduste tulemusena 
tekkis XVII sajandi lõpus suur huvi dalmaatsia tõu vastu Inglismaa 
kõrgemas seltskonnas. Dalmaatslasi võis tihti kohata lossides, ta sobis 
ideaalselt jooksma hobuse ja tõlla kõrvale. Sellest ajast on pärit tõu 
teine nimetus – tõllakoer või ka aristokraatlik koer. 

Dalmaatsia koer on paljudes maades tuletõrje maskotiks. See fakt 
seostub jällegi Inglismaaga, kus dalmaatslasi hakati esmakordselt 
kasutama võitluseks näriliste vastu tuletõrjemajade tallides. 

Mida võiks veel dalmaatslaste kohta teada?

Filmi „101 dalmaatsia koera“ aluseks on Dodie Smithi novell, mis avaldati 1956. 
aastal Inglismaal. Alguses ilmus lugu Ameerika naisteajakirjas Woman’s Day 
järjejutuna, pealkirjaks „Suur koerarööv“ („The Great Dog Robbery“). 1967. aastal 
ilmus raamatule järg „Haukumine tähevalguses“ („The Starlight Barking“). Filmi 
„102 dalmaatslast“ stsenaariumi on kirjutanud teised inimesed ning algse 
raamatuga sel seost ei ole. 

Raamatu autor Dodie Smith elas 94-aastaseks ning tal oli 9 dalmaatsia koera.

Francesco di Cosimo II de’ Medici (1614–1634) 
dalmaatsia koeraga. Justus Sustermansi maal.

Dalmaatsia koer osales esmakordselt koertenäitusel 1869. 
aastal Birminghamis. Esimesed dalmaatslaste klubid loodi 
1920. aastal Saksamaal ja 1925. aastal Inglismaal. Mõni 
aasta hiljem tekkisid tõuklubid Belgias, Rootsis, Soomes, 
paljudes USA linnades. Täpilisi koeri on pidanud ka USA 
presidendid George Washington ja Benjamin Franklin.

allikas: internet
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Foto autor: Külli Rummel

Artero esindaja Eestis:
Pontu OÜ
+372 503 5140
koer@pontu.eu
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Eesti ühiskond ja koerad - 
mitte-koeraomaniku pilgu läbi

Eesti Vabariigis on loomapidamisega seonduvaid 
õigusakte vähe. Seadusandja eeldab, et inimesed on 
mõistlikud ning käituvad lugupidavalt nii kaaskodanike 
kui ka loomade suhtes. Keegi ei saaks sellest targemaks 
ega paremaks, kui meil oleks kaks korda rohkem 
seaduseid, kui neid praegu on. Oluline on olla inimene 
nii kaaskodanike, loomade kui ka looduse suhtes.

Tekst: Mai Palmipuu
Tartu Ülikool, sotsiaalteaduse magistri kraad 
(majandusteadus), Tallinna Ülikool, õigusteaduse 
magistri kraad, Tartu Ülikool, raamatupidamise ja 
majandusanalüüsi eriala
Foto: Pixabay.com

Eesti Vabariigi põhiseaduses on loetletud meie kõigi ja 
igaühe õigused, vabadused ja kohustused. Kõik Eesti 
Vabariigi kodanikud on seaduse ees võrdsed.1)  Alati 
on keegi, kellele ei meeldi naabrite lapsed, kõrvalmaja 
mehe punane auto, laulev rulluisutaja või naabruses elav 
koeraomanik koos oma koeraga. Meile kehtivad üheselt 
kõik kehtivad õigusaktid, ka need, mis reguleerivad 
loomaomanike kooseksisteerimist oma lemmikutega. 
Eesti Vabariigis on õigus elada koos lemmikloomaga 
ja kui kodanik seda ei soovi, siis lemmikloomata. 
Koeraomanikud peavad arvestama kaaskodanikega, kellel 
ei ole koera, ja vastupidi.

Koer on koeraomanikule vara. Samasugune vara nagu 
kodu, jalgratas või sõiduauto. Inimesel on kohustused 
kogu oma varale. Kui inimesel ei ole sõiduautot, siis pole 
tal ka kohustust sõiduauto kindlustamiseks. Sõiduauto 
omamisel on aga inimesel kohustus tasuda vähemalt 
liikluskindlustust. Kohustused koera omamisel on veelgi 
suuremad, sest tegemist on elusolendiga.

Koera pidamisel tuleb lähtuda arusaamast, et kõik, mis 
mulle endale kaaskodanike koerte juures ei meeldi, 
ei pruugi kaaskodanikele meeldida ka minu koeraga 
seonduvalt. Mitte üheski riigis maailmas ei ole reguleeritud 
õigusaktidega olukordi, et kes ja kui palju on süüdi, kui 
kellelgi koer tekitab teisele inimesele kahju. Ei ole mõistlik 
välja mõelda seadust, et juhul kui võõras koer tekitab 
inimesele või teisele koerale kehalise vigastuse, juhul kui 
võõras koer rebib katki kellegi riided, juhul kui võõras koer 
hüppab üle aia, juhul kui võõras koer ehmatab inimest või 
veel midagi muud. Siit tulebki koeraomaniku vastutus 
oma koera käitumise ja tegude eest. Kirjeldatud olukordi 
ei tohi tekkida ning koeraomanik peab oskama ette näha, 
kuidas tema lemmik ühes või teises olukorras käitub. 

Lähtuda ei tule mitte ainult kaaskodaniku kaitsest, vaid 
ka sellest, et kui koer ehmatab kaaskodanikku või mõnda 
teist looma, kuidas võib see inimene või loom koera suhtes 
käituda. Koera omanik peab suutma oma koera kaitsta. 
Siin on tegemist kahepoolse käitumisreegliga. Ei piisa 
ainult arusaamast, et minu koer on sõbralik. Inimene ei 
saa kunagi teada, millised segavad asjaolud võivad koera 
häirida. Samuti me ei tea, mis meie kaaskodanikele või 
teistele loomadele ei meeldi ning kuidas inimesed ja 
loomad võivad ohutunnet tajudes käituda.

Kohalikud omavalitsused on kehtestanud koerte ja kasside 
pidamise eeskirjad. Nendes eeskirjades on sisustatud 
mõiste „avalik koht“. Avalikuks kohaks võib olla igasugune 
territoorium, rajatis, hoone või ruum, mis on antud üldiseks 

1) Eesti Vabariigi põhiseaduse II peatükk.
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kasutamiseks või on üldkasutatav (terviserada, spordirada, 
tänav, tee, park, haljasala, kalmistu, estraadilava, turg, 
suplemiskoht või muu puhkeala, vaateplatvorm, hoov, 
hoone, rajatis, toitlustusettevõte, kauplus, võimla, käimla, 
ettevõte, elamu, trepikoda, ühissõiduk jms). Nimetatud 
mõistes ei ole loetelu lõplik. Me märkame, et „avaliku 
koha“ mõistes ei ole kasutatud kohtadena metsa, raba, 
sood, maantee ääreala ja veel paljusid kohti, kus saaks 
koeraga jalutamas käia. 

Juriidiliselt tähendabki see, et kui loetelu ei ole lõplik, 
siis võib avalikuks kohaks olla igasugune koht, kus võivad 
eksiteerida teised inimesed või loomad. Avalikus kohas 
kehtivad meile kõigile ühiselu reeglid. Kõige kindlam 
on arusaam, et kõik kohad on avalikud kohad, mis on 
väljaspool koeraomaniku enda kodu või tarastatud 
koduaeda. Avalikus kohas peab koeraomanik tagama, et 
oleks välditud koera inimestele või loomadele kallaletungi 
võimalus ning kaaselanike rahu rikkumine. Teiselt poolt 
on koeraomanik kohustatud kaitsma koera, et omaniku 
tegevuse või tegevusetuse tõttu järelevalveta jäänud koera 
ei saaks kvalifitseerida hulkuvaks koeraks. Sellisel juhul on 
tegemist juba teistsuguste reeglitega. Hilisemas vaidluses 
koera poolt või koerale põhjustatud vigastuste üle ning 
süüdlase selgitamisel jääb süüdi suure tõenäosusega 
koera omanik.

Koeraomanik ei tohi lähtuda arusaamast, et kui minna 
koeraga metsa ja lasta seal koeral vabalt jooksta, siis on 
kõik korras. Tegelikult see nii ei ole, sest metsas käimist 
reguleerib metsaseadus, kus on sätestatud kitsendused, 
kuidas tuleb metsas käituda. Avalik-õigusliku isiku omandis 
olevas metsas ja piiramata või tähistamata erametsas 
tohib viibida ja korjata marju, seeni ja pähkleid ning varuda 
dekoratiivoksi, ravim- ja dekoratiivtaimi ning nende osi 
metsaomaniku huve põhjendamatult kahjustamata, 
jahiulukeid ja kaitsealuseid loomi nende sigimisperioodil 
ja teisi metsas viibijaid häirimata, metsa püsivaid jälgi 
jätmata ning tuleohutusnõudeid ja metsaomaniku nõudeid 
järgides.2)  Siin on toodud loetelu, mida tohib metsas teha. 
Pole oluline, kellele mets kuulub, oluline on arusaam, 
et rohkemaid tegevusi ei tohi metsas teha. Seaduses 
pole öeldud, et metsas võib koer jalutada ilma rihmata, 
järelikult on see keelatud. Tähtis on jätkuvalt arusaam, et 
kaasa arvatud metsas ei tohi teisi metsas viibijaid häirida. 

See veel puuduks, et meil oleksid sätestatud sellised 
õigusaktid nagu näiteks Saksamaal, kus väljaspool 
tööaega ei tohi lisaks muruniitmisele ja laste kilgetele 
haukuda ka koerad. Kortermajas, linnaosas või külas peab 
valitsema päevarahu ajal vaikus. Koer haugub tavakorras 
mingi tema tähelepanu tõmbava liikumise peale. Seega 
tuleb koerale luua selline elukeskkond, kus teda häirivaid 
tegureid on võimalikult vähe. Kui aga naabripoiss igavusest 
koera õrritab, siis on taunitav koeraomaniku omakohus. 
Naabripoisile tuleb rahulikult rääkida, miks ei tohi koera 
narrida. Kui see ei aita, siis tuleks rääkida naabripoisi 
vanematega ja kui ka see ei aita, siis tuleks pöörduda 
õiguskaitseorganite poole. 

2) Metsaseaduse § 35 lg 1.

Mai mõtiskeb:
Mulle meeldivad väga koerad, aga mul ei ole 
koera. Mul on koera pidamiseks enda poolt 
kehtestatud reeglid ja nii kaua kui minu elulaad 
ei võimalda neid järgida, siis nii kaua ei saa ma 
endale koera pidamist lubada. 

Minu koer peaks olema suur, väga suur. Minu 
koer peaks olema tark, kindlasti targem kui 
mina ise. Minu koeral peaks olema liikumiseks 
täielik vabadus ja mul endal peaks olema väga 
palju aega, et saaksin oma sõbraga aega viita. 
Ma ei soovi oma koerale tagada ainult sööki ja 
jooki, vaid pean suutma tagada oma lemmikule 
ka sobiva hoolduse, mikrokliima ning muu 
looma terviseks ja heaoluks vajaliku.3) 

Selleks, et minu koer oleks piisavalt tark, pean 
ma ise eelkõige seisma selle eest, et koer saaks 
piisavalt õpetust. Siis saab minu koer mind vastu 
õpetada. Mina oleksin koera omanik, mitte 
vastupidi, seega kõik lemmikloomaga seonduv 
on minu vastutusel. Koer on minu lemmikloom 
ja ta on minu isiklikuks meelelahutuseks või 
seltsiks peetav või sellel eesmärgil pidamiseks 
mõeldud loom.4)  Koera omanikul peavad olema 
looma tervise ja heaolu tagamiseks vajalikud 
teadmised looma anatoomiast ja füsioloogiast, 
loomaliigile omastest käitumisharjumustest 
ning loomakaitsenõuetest.5) Koera omanik 
peab seisma hea koera „käpakäigu“ eest, mitte 
vastupidi. Seega, peremees ei ole koera nägu, 
koer on oma peremehe nägu. 

Minu unistuste väga suurel koeral peaks olema 
suur liikumisruum. Minu nägemuse järgi saab 
selleks olla minu koduaed ning väraval silt, 
et siin aias on koer. Ja seda kindlasti mitte 
sellepärast, et koer võiks olla kuri, vaid see on 
minu elementaarne viisakus. Loomulikult ei 
ole kellelgi minu aeda ilma minu nõusolekuta 
asja, aga tahan olla lugupidav postiljoni, 
prügivedaja, naabrite ja minu kodutänaval 
jalutajate suhtes. Silt väraval ei vähenda 
koeraomaniku vastutust kaaskodanike ees, aga 
on informatsiooniks kõigile väljaspool koera 
territooriumit liikujatele.

3) Loomakaitseseaduse § 3 lg 1
4) Loomakaitseseaduse § 2 lg 3
5) Loomakaitseseaduse § 3¹ lg 1
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Pandeemia mõjud 
koeratõugude populaarsusele ja 
kenneltegevusele
COVID-19 pandeemia ja piirangute kehtestamine mõjutasid paljusid tegevusvaldkondi. Mõned neist lõid tõeliselt õitsele, 
nagu näiteks transporditeenused ning e-kaubandus. Reisi- ja turismivaldkond sai samas väga valusa tagasilöögi. Mõned 
tõukoerte kasvatajad räägivad, kas ja kuidas sündmused nende kenneltegevust mõjutasid.

Tekst: Kaire Rjadnev-Meristo

Oma kogemustest räägivad
• Linda Jürgens (tõug pomeranian, pikakarvaline collie, kennel Heidelind’s, esimene pesakond aastast 1973) 
• Urve Lageda (tõug saksa lambakoer, kennel Estrellest, esimene pesakond aastast 1981)
• Inga Siil (tõug must ja pruun kääbuspuudel, väike puudel, kennel Cen Clarence’s, esimene pesakond aastast 1994)
• Mairi Siimon (tõug kuldne retriiver, kennel Terra Antyda, esimene pesakond aastast 1999)
• Anne-Ly Kandelin (tõug yorkshire’i terjer, kennel Magical Charmer, esimene pesakond aastast 2007, 
 Eesti Yorkshire’i terjerite tõuühingu juhatuse liige)

Koerte populaarsuse kasv
Kõik kasvatajad on ühel meelel, et huvi tõukoerte (ilmselt 
nagu lemmikloomade vastu üldse) on suurem kui kunagi 
varem. Inimesed töötavad kodukontorites ning aega 
on lemmiklooma jaoks rohkem. Samas on ka juhuslikke 
soovijaid, kes tõuga tutvunud ei ole, vaid valivad koera 
(eriti just pisikesi tõuge) pigem pildi ning lapse soovi järgi. 
Sellisel puhul on kasvatajate vastus kindel ei – see pere 
kutsikat ei saa, kes koeravõtuks valmis pole. 

Mõne tõu puhul kasvas populaarsus juba mitu eelnevat 
aastat. Kuldsed retriiverid ja saksa lambakoerad on olnud 
populaarsed pikka aega, aga mõne tõu arv hakkas hüppeliselt 
kasvama just viimastel aastatel, enne pandeemia levikut. 
Näiteks pomeranian’ide arv kerkis vahemikus 2013–2020 
peaaegu kolmekordseks (2013. aastal oli registreeritud 
koerte arv 76, 2019. aastal 170, 2017. aastal lausa üle 200). 

Mõne tõu puhul jääb populaarsuse tipp paari aasta taha, 
nagu näiteks yorkshire’i terjeritel – kui 2006. aastal kanti 
EKL-i registrisse 32 kutsikat, siis 2011. aastal oli arv üle 
200. Viimastel aastatel jääb see pigem 100–150 vahele. 
Tähelepanekute kohaselt kipub suurte tõugude populaarsus 
kasvama just ebakindlamatel aegadel.

Inga Siil räägib, et huvi puudlite, eriti aga aprikooside-
punaste-pruunide toy ja kääbuspuudlite vastu on 
kasvanud hüppeliselt alates 2020. aasta algusest üle 
terve maailma. Nüüdseks on huvi veelgi kasvanud, mis 
on toonud endaga kaasa kutsikate defitsiidi ning hindade 
tähelepanuväärse kasvu. Väikest hinnatõusu märgivad ka 
teised kasvatajad. See aga ei tähenda, et raha olemasolul 
on kutsikas garanteeritud. Hoopiski mitte. Inga sõnul 
on mõne soovija põhjendused ebapiisavad – inimesed 
ei mõtle sellele, et kodukontori aeg saab ühel hetkel 

Kääbuspuudli kutsikad. 
Foto: Inga Siili erakogu
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läbi ning igavale rutiinile võib järgneda varasemast 
hoopis tormilisem seltskonnaelu, mille tulemusena jääb 
kannatajaks läbimõtlematult võetud koer. 

Ka Mairi Siimon märgib, et 2020. aastal oli kuldsete 
retriiverite soovijate hulgas rohkem juhuslikke inimesi, 
kellele tuli ära öelda. Käesoleval aastal on otsused 
läbimõeldumad ning pered kutsikavõtmiseks paremini 
valmistunud. Yorkshire’i terjerite kasvataja Anne-Ly 
Kandelin märgib, et vaatamata kutsikate arvu vähenemisele 
tõuregistris on tänavatel näha palju yorki-laadseid koeri, 
kelle päritolu on ebaselge. Palju tuuakse odavaid kutsikaid 
Venemaalt ja Lätist. 

Kokkuvõtvalt võiks öelda, et kui 2020. aastal olid kasvatajad 
pesakondade planeerimisel ettevaatlikumad, siis tänavu 
juba tunduvalt julgemad. Urve Lageda sõnul vähenes saksa 
lambakoerte arv 2020. aastal, kuna kasvatajad ei julgenud 
pesakondi teha. Suur huvi kutsikate vastu lisab kasvatajatele 
meelekindlust aretusplaanide teostamisel. Samas soovitab 
just pikaajaline kasvataja Linda Jürgens vaatama suurenenud 
kutsikahuvile mitte teha rohkem pesakondi. Põhjuseks 
on endiselt läbimõtlemata ostusoovid ning oht, et hiljem 
üritatakse koerast kõikvõimalikul moel vabaneda. 

Huvitava fakti tõi 2020. aasta kohta kuldsete retriiverite 
puhul Mairi Siimon – esimesel pandeemia-aastal tegi 
loodus ise populatsioonis korrektiive ning mitmed 
paaritatud emased järglaseid ei saanudki. 

Kodune olek ning interneti suurem kasutus tõi välja ka 
koerahuviliste profiili muutuse. Huvitaval kombel liikus 
see kahe äärmuse suunas – ühel pool põhjalikult tõuga 
tutvunud huvilised, kellel tõu suhtes eeltöö tehtud, otsus oli 

Yorkshire’i terjerid. Foto: Anne-Ly Kandelini erakogu

läbi mõeldud ning koera tulek ette valmistatud. Teisel pool 
tarbijaliku suhtumisega hetkeemotsiooniga ostlejad, kellele 
koer oli asi, mida pildi järgi valida igavuse peletamiseks. 
Nagu eespool mainitud, oskasid kasvatajad juba piisavalt 
ettevaatlikud olla ning õnneks said kõik koerad headesse 
peredesse ning uusi kodusid pole vaja olnud otsida. 

Kus ostjaid, seal müüjaid – tõu populaarsusega käib 
tihtipeale kaasas „paberiteta tõukoerte“ müük. Inimesed 
lausa otsivad odava kutsika lootuses tõutunnistuseta 
koeri. Juhul kui Eestist sobivat ei leita, siis tuuakse neid 
teistest riikidest, kaasas olematute või tunnustamata 
klubide mittekehtivad tunnistused. Samas puudub mitme 
suure populatsiooniga tõus (kuldne retriiver, saksa 
lambakoer) paberiteta tõukoerte toodang. Selgituseks 
lisan juurde, mida tähendab väljend „paberiteta tõukoer“ – 
koer, kelle mõlemad vanemad on tõutunnistusega samast 
tõust koerad, kuid pesakonna kasvataja kutsikatele 
tõutunnistusi ei tee. Põhjuseks on tavaliselt täitmata 
aretusreeglid, kutsikate vanemad on liiga noored koerad 
jms põhjused, mis toovad kutsikate registreerimisel kaasa 
kõrgema registreerimishinna.

Aretusplaanid ja tegelikkus
Võrreldes 2020. ja 2021. aastat, siis rohkem pesakondi 
kavandatud ei ole, küll aga on otsustatud seekord ellu 
viia algsed aretusplaanid. 2020. aasta andis kasvatajatele 
rohkelt kogemusi kutsikaomanikega suhtlemiseks 
tavapärasemast teisel viisil – kui varem kohtuti näitustel 
ja kodudes, siis nüüd toimus suhtlus põhiliselt veebi 
vahendusel. Oskuslikumad pidasid videoblogi, kutsikatest 
saadeti filmilõike, suheldi sotsiaalmeedias ning Zoomi 
keskkonnas. Eks ebaharilikust olukorrast põhjustatud 
teadmatus (mis saab edasi, kaua piirangud kehtivad) 
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tegi ettevaatlikuks mõlemad pooled. Samas püüdsid kõik 
kasvatajad tõsistele soovijatele vastu tulla, neile sobivaid 
kutsikaid valida ja soovitada. 

Kes teab, ehk oli just uus veebi- ja telefonipõhine 
suhtlusviis olukorda arvestades hoopis kasulikum ning 
andis aega järelemõtlemiseks mõlemale poolele. On ju 
teada, et lemmikloomasõbra „kutsikapalavik“ pole kõige 
parem nõuandja. Oma soovitustes teistele kasvatajatele 
rõhutab Inga Siil vajadust panna varasemast suuremat 
rõhku kutsikaomanike valikule, et kutsikad ei satuks 
mesikeelsete emotsiooniostjate kätte. Kauaaegne 
kasvataja Urve Lageda mainib, et isegi 40 aastat hiljem 

Pomeranian’ide kutsikad. Foto: Linda Jürgensi erakogu

on ikka sisemuses väike hirm, kas kutsikas sai parima 
võimaliku kodu. 

Uue perelemmiku üleandmine piirangute ajal toimus 
ikka võimalikult palju kasvataja ja omaniku vahel, aga 
seekord välitingimustes. Juhul kui kohale tulek või 
minek ei olnud võimalik, siis kasutati usaldusväärse 
lemmikloomatranspordi abi. Paljud kasvatajad on 
edaspidiseks suhtlemiseks kutsikaomanikega loonud 
sotsiaalmeedias kinnised grupid (lausa igale pesakonnale 
oma grupp), kus saab kiiresti infot vahetada ning kasvavate 
lemmikute pilte jagada.

Aretusest rääkides oli kasvatajatega juttu ka sobiva 
aretusmaterjali suhtes. Nii mitmedki kenneliomanikud 
pidid oma algsed sõiduplaanid (eriti just teistesse 
riikidesse) korrigeerima liikumispiirangute tõttu. Samas 
andis tänapäeval laialt levinud kunstlik viljastamine 
võimalusi paarilisi ka kaugemalt valida. Head suhted 
koeraomanikega teistes riikides andsid mänguruumi 
emaste koerte saatmiseks peigmehe juurde. 

Mõnel puhul jäi paaritus tegemata sobiva aretusmaterjali 
puudumisel, näiteks ebapiisavad terviseuuringud või 
-tulemused. Eelistatumas olukorras olid kennelid, milles 
piisavalt eri liinide esindajaid, või sattus emase koera 
jooksuaeg suvisele vaba liikumise ajale. 

Liikumispiirangutest oli kasvatajatel põhjust nuriseda 
pigem selle üle, et puudus võimalus oma silmaga näha pilti 
tõu olukorrast maailmas. Jäid ju toimumata paljud suured 
näitused (Crufts, „Maailma võitja“, „Euroopa võitja“), kuhu 
sõidetakse lisaks oma koerte näitamisele eelkõige just 
teiste kasvatajatega suhtlema ning teisi koeri vaatama. 
Oma silm on ikka kuningas. 

Täname toimetuse poolt kõiki muljeid ja arvamusi jaganud 
kasvatajaid ning soovime neile edukat aastat ning 
kutsikatele häid peresid ja kodusid!

Kuldsete retriiverite 
pesakond. 
Foto: Kadi Haljand, 
kennel Sodelight
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VANAD SÕBRAD. KOERAD 
MAAILMA VANIMATES KULTUURIDES
Tekst: Anu Allikvee, kunstiajaloolane, 
Eesti Kunstimuuseumi kuraator-koguhoidja
Fotod: internet

Üheskoos hauaski
Tänu kultusfilmile „Viimane reliikvia“ on eestlaste seas 
lendu läinud ütlemine: „Kohe näha, et vanad sõbrad!“ Kui 
filmis on see lause irooniline, siis inimese ja koera suhte 
kohta kehtib see küll sõna-sõnalt. Ja seda juba kõige 
hallimatest aegadest peale! Usub ju üha enam uurijaid, et 
koer eraldus hundist seni arvatust palju varem, ehk isegi 
u 42 000 aastat tagasi. 

Igal juhul olid koer ja inimene juba siis „vanad sõbrad“, 
kui Bonn-Oberkasselis (Reinimaa) maeti u 14 000 aastat 
eKr kaks inimest ja kaks koera. Võimalik on aga seegi, 
et loomulikku surma surnud koerad pandi oma inimeste 
juurde millalgi hiljem. Nimelt selgus, et üks loomadest 
oli olnud pikemat aega tugevas hambapõletikus. Kuigi ta 
oli kaotanud oma rolli jahipidamisel, oli teda armastatud 
hõimuliikmena siiski elus hoitud. 

’Ain Mallahas (Iisrael) maeti aga keegi naine u 10 000 – 
8000 eKr koos koerakutsikaga. Kuigi loom oli nähtavasti 
hauapanuseks, nagu esiajal surnutele kaasa pandud relvad 
ja toidunõud, on lahkunu asetatud hauda väga lähedases 
sidemetes loomaga. Kuna kutsikas oli asetatud lahkunu 
käe alla ja vastu tema otsaesist, puudutati-paitati teda 
lausa kahel viisil (ill 1). 

Sellist rõhutatud lähedust leiab varasematest 
haudadest muidu ainult pereliikmetega, mitte kunagi 
tarbeesemetega. Mis viimastesse puutub, siis olid 
koerahammastest tehtud amuletid ürg- ja esiajal igati 

hinnatud ning andsid ta kandjatele edasi koerte julgust, 
jõudu või ustavust. Kuigi sõprusest neil juhtudel rääkida 
ei saa, tuleb samas tunnistada, et koeri ja häid omadusi 
osati kõrgelt väärtustada. Lisaks tuleb tõdeda, et sellal 
– aga arvatavasti vaid nälja-aegadel – hinnati ka koerte 
kulinaarseid omadusi.

Samas on koeri ainsa loomariigi esindajana maetud 
individuaalsesse hauda, mis näitab, et neist hooliti pärast 
surmagi. Selliseid matuseid on teada alates neoliitikumist. 
Vanim koera haud Eestis asub Tallinna külje all Jõelähtmes 
ning kujutab endast ümarale kivikalme servale kinnituvat 
poolringi. Oli see pealiku koer või hauavalvur? Oli ta ohver 
või kangelane, kes sai sellise matuse kaudu surematuse? 
Seda kahjuks leiust välja lugeda ei saa. Teateid koertele 
endile kaasa pandud hauapanustest on aga alates 
ajajärkust 1. saj eKr – 2. saj pKr. Just sellest perioodist 
pärineb üks maiade kultuuriareaalist Kesk-Ameerikast 
leitud sööginõu koos omaniku hambajälgedega. Samuti 
räägib hoolivusest (või koera hinnalisusest) kaelarihma 
kasutuselevõtt, mille külge kinnitatavat jalutusrihma 
näeme esimest korda Saudi Araabiast leitud kaljujoonisel 
(u 6000 eKr).

Egiptuses armastati 
kasse.. . ja ka koeri
Kõige ürgsematel ajastutel sõlmitud partnerlus inimese ja 
koera vahel jätkus loomulikult esimestes kõrgkultuurides. 
Ühes neist, Egiptuses, kodustati kass ning sealse 
tsivilisatsiooni omapäraks kujuneski kasside armastamine 
ja austamine. Koertel ei olnud seal jumalanna Bastiga 
seostatavate kassidega võrreldavat religioosset tähtsust. 
Kaudselt seostus nendega aga šaakalipäine jumal 

Ill 1. Naise matus 
koerakutsikaga. 

U 10350–9000 eKr, keskmine 
kiviaeg. ’Ain Mallaha (Iisrael). 

Natufi kultuur.

Anubis, hüüdnimega Inpu 
(’koerake’), kes oli surnute 
riituse ja mumifitseerimise 
jumal. Tema kuju võis 
asendada šaakali kujutis, 
mis muutus tihti hoopiski 
isegi kaelarihma kandvaks 
koeraks. Sellisel kujul lamas 
ta haual või istus selle kõrval 
ja valvas seda (ill 2). Mõned 
sellised elegantsed ja pidulikult 
must-kuldsed eksemplarid 
meenutavad lausa stiliseeritud 
dobermanne! 
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Ill 2. Anubis. Hauapanus Tutanhamuni hauast. 1327 eKr. 
Kullatud ja värvitud puu. Egiptuse kultuur.

Ill 3. Istuv mees ja koer „Hekenu“ tooli all. U 664–525 
eKr. Fresko hauakambrist. Egiptuse kultuur.

Ill 4. Paar koeri. Reljeef vesiir Mereruka hauast. 
U 2318–2300 eKr. Kivi. Sakkara nekropol. Egiptuse kultuur.

Ill 5. Koera muumia. 
U 400 eKr–100 pKr. 

Egiptuse kultuur

Otseselt on sealseid koeri kujutatud juba alates 36.–35. saj eKr, mil valmis 
kiviplaat nelja koera ja kahe kaelkirjakuga. Loomad on seal kujutatud 
kui dekoratiivsed märgid, mis nähtavasti kandsid mingit sümboolset 
tähendust. Tunduvalt elavam on alabastrist plaat gasellijahi stseeniga, 
milles koeri kujutatakse uues tärkavas kultuuris juba liikumises (3000–
2700. eKr). Edaspidi kohtame koeri siinsetel freskodel ja reljeefidel 
pidevalt. Nad abistavad jahil, aitavad sõjakoertena Nuubiat vallutada 
või istuvad oma peremehe laua all (ill 3). Välimuselt sarnanevad nad 
väga praegugi eksisteeriva egiptuse päritolu basenji’ga (ill 4), kuigi 
mõned neist on kujutatud küll lausa inimese kõrgusena. Lisaks näeme 
saluki eelkäijat, hurta ja isegi üht taksikujulist koera, kelle nisad 
ulatuvad maani. Hilis-Egiptuse perioodil, mil tihenes suhtlemine teiste 
riikidega, jõudsid sinna spitsitüüpi koerad ja jõulised mastifid. Esimesi 
näeme uut laadi kujukestel ja amulettidel, teisi suurte dekoratiivsete 
kujudena, nagu neid leidus Vanas Kreekas ja Roomas.

Teada on seegi, kuidas koeri hüüti, sest rikkamad elanikud lasid oma 
lemmikutele teha nimelised sarkofaagid. Koeri võidi seal nimetada 
lihtsalt värvi järgi (Pruunikas, Mustjas), sünnijärjekorra järgi pesakonnas 
(Viies) või omaduste järgi (Vahva, Usaldusväärne). Vahel on neile antud 
ka üsna poeetilisi nimesid, nagu Põhjatuul ja Antiloop. Üks nähtavasti 
töökoeraks kasvatatud loom ei täitnud aga peremehe ootusi ja kandis 
seetõttu nime Kasutu! Siinkohas tahaks juhtida tähelepanu asjaolule, 
et vaatamata omaniku pettumusele elas seegi koer pika ja õnneliku elu 
ning sai lõpuks nimelise 
kirstugi. Viimane koos 
palsameerimisega oli
oluline, et anda 
lemmikutelegi igavene 
elu ja kindlustada 
kokkusaamine oma 
pererahvaga teises 
ilmas (ill 5). Vanad 
egiptlased olid üldse 
ülimalt loomalembesed 
ning lisaks kassidele-
koertele omasid 
ja palsameerisid 
armastatud gaselle, 
ahve, linde ja isegi kalu.
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Koerad 
meditsiinijumalanna 
teenistuses

Kuidas oli inimese suhe oma vanima kodustatud loomaga 
aga neis varastes kultuurides, mis sündisid Mesopotaamia 
aladel? Kuna kohe meenub piibli autorite ja moslemite 
negatiivne hoiak koerte suhtes, võiks arvata, et siingi 
oli see vahekord pigem problemaatiline. Uurimused ja 
kunstiteosed aga näitavad, et ajastu „enne meie aega“ oli 
seal ajajärk „enne koerte põlgamist“. 

Lausa vastupidi! Juba vanimas selles piirkonnas kujunenud 
riigis Sumeris (5000–1750 eKr) oli koer jumalanna Gula, 
ravikunsti ja arstide patrooni kaaslane (ill 6). Selle aluseks 
oli tähelepanek, et koer parandab oma haavu lakkudes. 
Selle eri aegadel erinevaid nimesid, nagu Ninkarrak, 
Ninisin(n)a, Ninntinugga jt kandva jumalanna kultus 
kandus üle Vana-Babüloonia kultuuri (1894/1830–1595/1531 
eKr) ja jätkus ka siis, kui babüloonlasi hakkasid valitsema 
teised rahvad. Seetõttu olid mõlemas tsivilisatsioonis 
levinud koerakujulised ripatsid, mis tagasid nende 
omanikule tervist. Isin’is asuva Gula templi juurest (u 
1050 eKr) on leitud isegi maailma vanim teadaolev kennel 
ja loomakalmistu. Sealsed koerad osalesid (haavade?) 
ravitsemisel, peale selle aidati haigeid ravimtaimede, 
kirurgia ja loitsudega. See, et tegemist oli eriliste ja ehk 
isegi pühade koertega, näitas kalmistu lahtikaevamine. 
Selgus, et sinna maeti mitte ainult täiskasvanud ja seega 
templi töös osalenud loomi, vaid ka templikoerte surnult 
sündinud kutsikaid. 

Ill 6. Arstikunsti jumalanna Gula koeraga. 
Dateerimata. Kivi. Babüloonia kultuur.

Ill 7. Koerakujuline votiivand. 
U 1894–1866 eKr. Steatiit. Babüloonia kultuur.

Ükski koer ei olnud ohverdatud, sest Gulale annetati vaid 
vasest ja savist koerafiguure ja plaate. Rikkamad lasid 
aga koeraga steeli või koera kujukese kivist välja raiuda 
(ill 7). Sellised pildid olid jumalannaga suhtlemiseks – kas 
siis tervenemispalveks või tänuks – ning koer sellel oli 
sõnumiviija. Uus-Babüloonia perioodil (626–539 eKr) hakati 
valmistama maagilisi kujukesi seisva mehe ja tema kõrval 
istuva suure koeraga. Vana-Ida kultuurides erandlikult 
väljendub neis inimese sügav side oma neljajalgse 

sõbraga, sest peremees paneb oma käe looma peale (ill 8) 
või teinekord lausa surub teda õrnalt enda vastu. 

Ill 8. Mees koeraga. U 7. saj. eKr. Pronks. Babüloonia kultuur.
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Ill 9. Votiivand „Koer kutsikatega“. 
U 2000–1600 eKr. Keraamika. Babüloonia kultuur.

Teisalt võisid suured koerad sisendada hirmu ja nii pole 
ootamatu, et Babüloonia tuuledeemon Pazuzu võis omada 
kas lõvi- kui õudust äratavaks stiliseeritud koerapead.

Tänu kõigile neile kujutistele teame me nüüd, et enamik 
Mesopotaamia koeri on jõulised, tihti buldoginäolised 
mastifid. Votiivtahvlitel sammuvad nad tavaliselt raskelt 
ja ähvardavalt, kaelas mitmekordsed tugevad kaelarihmad. 
Samuti leidub plaat omanike poolt juhitud koeravõitlusega 
ning tore kujutis imetavast koeraemast (ill 9). Teise tüübina 
leidus sealgi spitsilaadseid olendeid. Seda tõestab näiteks 
üks väga varajane Urukist (u 3300 eKr, Sumer) leitud amulett, 
mis kujutab seljal kaarduva sabaga püstkõrva. 

Ohtlikud abilised
Eriti realistlikult kujutatud koeri leiame aga Põhja-
Mesopotaamias kujunenud Assüüria kultuurist (u 2025–
608 eKr). Tegemist oli erakordselt distsiplineeritud ja 
range ühiskonnaga, mis suunas kogu energia vägagi 
edukaks vallutustegevuseks. Siinses kuninga ülistamisele 
suunatud propagandakunstis puuduvad naised, lapsed 
ja inimlikkus. Kujutatud mehedki on valitseja kuulekate 
tööriistadena sedavõrd sarnased, nagu nad oleks valminud 
seeriatoodanguna. Samas on mitmesugused loomad nähtud 
väga elavalt ja loomulikult ning väljendavad ülimalt ilmekalt 
oma valu, hirmu, pinget ja viha (ill 10). 

See kehtib ka koerte kohta, kes esindavad selgelt vaid 
hiiglaslikku molossitüüpi. Niinive Assurbanipali Põhjapalee 
bareljeefidel (u 645–635 eKr) tirivad nad tavaliselt musklite 
mängeldes rihma pingule ja on valmis silmapilk võitlusesse 
sööstma. Erinevalt inimestest on neil ilmed, milles 
vahelduvad kontsentreerumine, pinge ja rünnakuhimu. Ometi 
on nad enamikul kujutistel inimese poolt ohjeldatud, sest 
viitavad tegelikult valitseja kõikumatule võimule allutatud 
rahvaste üle. Jahistseenides, mil mastifid näitavad end 

Ill 10. Koera pea. Detail reljeefist „Jahile minek“. U 645–635 
eKr, Uus-Assüüria riik. Koloreeritud kips. Ninive, kuningas 
Assurbanipali Põhjapalee. Assüüria kultuur.

ill 11A

ill 11B

suurepäraste murdjatena, näevad uurijad aga vallutuste 
sümboolset kujutamist. Nii nagu nende imeelukate eest 
ei pääse keegi – ei kiire hobune ega ohtlik lõvi –, ei saa 
assüürlaste vastu ükski riik!

Loomulikult olid sellised koerad ka valvuriteks, kuid täieliku 
kindluse saavutamiseks maeti koeri ukseläve alla. Aga 
siiski mitte päriskoeri, mida võiks sellest julmast kultuurist 
ju uskuda, vaid hoopis nende terrakotast kujukesi. Mis veel 
huvitavam – erinevalt nimetutest-ühetaolistest inimestest 
on savikoertel individuaalsed värvid hallikast punaseni ja 
külgedel isegi kiilkirjas vajutatud nimed. Nähtavasti pidid 
need andma loomadele ülesandeid ohu korral käitumiseks. 
Kui Tema-Haukumine-On-Valju veel hoiatas ja Kurjapeletaja 
hirmutas, siis Vaenlasepüüdja asus kohe tegevusse. Kui 
aga ohtlik sissetungija oli kätte saadud, lasid hambad 
käiku Oma-Vaenlase-Vastu-Kibe (ill 11A) ja see, kelle nimi 
väljendas soovi „Ära-Mõtle-Vaid-Hammusta“ (ill 11B). Ühes 
agressiivses kultuuris peavad ju nimedki vastavad olema!

Seega avaldub vanades Idamaadeski inimese ja koera suhte 
kohta vana tõde: „Ütle mulle, kes on su sõber ja mina ütlen 
sulle, kes sa ise oled.“ Nii leidub siin olenevalt rahvaste 
iseloomust kõike – peremehe jalge juures istuvaid kodukoeri, 
koer-terapeute ja kurjaks kasvatatud ohtlikke isendeid.Ill 11. A ja B. Kaitsvad koerastatuetid „Oma-Vaenlase-Vastu-Kibe“ 

ja „Ära-Mõtle-Vaid-Hammusta“. 
U 645 eKr. Koloreeritud savi. Assüüria kultuur.
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West highlandi 
terjer – 

Jeff Koonsi 
kuulus lilleline 

kutsikas
Tekst: Margus Lääne

Üks omapärasemaid koera kunstilisi kujutisi on alates aastast 1997 Bilbao 
Guggenheimi muuseumit valvav tuhandetest lilledest koosnev koera kuju nimega 
„Kutsikas“. Kuju autor on kunstnik Jeff Koons (1955). Kuju aluseks on west highlandi 
terjer, aga väikese koerakese asemel on hoopis 13,4 meetri kõrgune ja umbes 16 
tonni raskune hiiglane. Koer istub erksalt, oodates tähelepanuavaldusi või käsklust.
„Kutsika“ esimene versioon oli väljas aastal 1992 Documenta IX raames Saksamaal 
Bad Arolseni linna XVIII sajandist pärineva barokse lossi ees. Jeff Koons nikerdas 
13-meetrise karkassi puidust. Pärast projekti lõppu see kuju lammutati. 1995 
püstitati juba terasest karkassiga koer Sydney kaasaegse kunsti muuseumi juurde. 
Kui esimene versioon sisaldas umbes 20 000 taime, siis Sydney versioonil oli juba 
60 000 lille. Mõne arvates olid esialgsel versioonil suuremate õitega lilled.

1997 ostis koera kuju Solomon R. Guggenheimi Fond ja lasi selle püstitada Bilbaosse 
Guggenheimi muuseumi ette. Mõni päev enne selle pidulikku avamist püüdsid kolm 
ETA terroristi aednikuks maskeerituna asetada kuju lähistele lõhkeainega lillepotte. 
Juhuslikult märkas nende tegevust baski politseinik Jose Maria Aguirre ja püüdis mehi 
takistada. Terroristid tapsid politseiniku, kelle auks sai väljak uue nime – Aguirre.

Suvel 2000 oli kuju ajutiselt välja pandud New Yorgis Rockefelleri keskuse juures. 
Edaspidi on koerake istunud truult Bilbaos. Algne hind, mille Guggenheimi Fond 
maksis, oli umbes 1,2 miljonit dollarit. Praegu hinnatakse selle väärtuseks 54 miljoni 
dollarit. „Kutsika“ kujul on ka vendi. Juba aastal 1993 lasi USA ärimees Peter M. 
Brant oma Connecticutis asuvasse valdusesse püstitada oma versiooni. 1998 ilmus 
väiksem vend – valged glasuuritud 45 cm kõrged portselanvaasid, mida valmistati 
3000 eksemplari. Nummerdatud vaasi müügihind võib ulatuda lausa 19 000 euroni.

Bilbao kutsikal on umbes 37 000 taime. Lillede värvid on valitud, järgides 18. sajandi 
klassikaliste aedade värve. Lilled vahelduvad vastavalt aastaaegadele – sügis-talv 
ja kevad-suvi. Oktoobrist maini on vähem erinevaid lilli: põhiliselt võõrasemad ja 
priimulad. Kevadel-suvel on esindatud begooniad, petuuniad, lobeeliad, ageratumid, 
peiulilled, palsamid, ibeerised. Valitud on soojad toonid: punane, oranž, valge 
ja roosa. Kuju sees on keeruline torude ja pumpade süsteem lillede kastmiseks 
ja toitmiseks. Seejuures arvestatakse ilmastikku, valgust ja niiskust. Kuju vajab 
pidevalt hoolt ja jälgimist, et õied kuus kuud vastu peaksid. Lillede vahetamises 
osaleb nädala jooksul korraga kuni 30 aednikku.

Koonsi sõnade järgi peab „Kutsikas“ sisestama vaatajatesse „optimismi, 
enesekindlust ja turvalisust“. Kujus on ühendatud kaks olulist ikooni – lilled ja 
kutsikad – monumendiks sentimentaalsusele.

„Kutsikas“ on muutunud kunagise tööstuslinna Bilbao olulisimaks sümboliks. 
Seda võib leida suveniiripoodides eri versioonides – kujukesed, postkaardid, 
plakatid, mänguasjad jne. Selles mõttes oli selle kuju omandamine ja Guggenheimi 
muuseumi ette püstitamine õnnelik ost, mis teeb kõikide tuju heaks.

Jeff Koonsi kutsikas. Pixabay

West highlandi terjer KARAMYND PLAYBOY. 
Omanik Jekaterina Arnon (kennel Pearl 
Smile). Foto: Jekaterina Boiko

West highlandi terjerid on 
väikesed (kaal vahemikus 6,5–10 
kg), tugevad valget värvi kareda 

karvaga koerad, keda aretati 
rebasejahiks. 

Head seltsikoerad, kellele 
meeldib väga inimestega koos 

olla. Kui armastate jalutada, 
siis saab väikesest valgest 

terjerist teie ustav sõber pikkadel 
jalutuskäikudel. Kui eelistate 

väiksemat aktiivsust, siis pole 
ka see probleem – koer istub 

heameelega teiega koos kodus 
ja vaatab televiisorit. Väga hästi 

saab ta läbi lastega ning sobib ka 
teiste lemmikloomadega.

Koera karv vajab head hooldust. 
Teda tuleb kammida iga nädal 

ning viia korra paari-kolme kuu 
jooksul salongi professionaalseks 
hooldamiseks (grooming). Praegu 

kogub tõug populaarsust nii 
Eestis kui ka kogu maailmas.
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Mitmekülgne tõug –   
  airedale’i terjer
Tekst: Jorma Rotko 
Fotod: internet 

Airedale’i terjer on väga mitmekülgne tõug. Neid koeri 
kutsutakse ka terjerite kuningaks, kuna tegemist on 
suurima terjeriga. Tegelikult on airedale valmis tegema 
kõike, milleks peremees teda on koolitanud, ning 
nõnda on algsest jahikoerast arenenud mitmekülgse 
kasutusalaga tõug. Näiteks USA-s kasutatakse neid 
edukalt politseikoertena. 

Vähem on aga teada selle tõu panusest I ja II maailmasõjas. 
Britid kasutasid neid edukalt sõnumiviijatena, kui 
telefoniliinid katkesid ning oli vaja kiiresti edastada 
teateid staabi ja rindeüksuste vahel. Samuti pidasid need 
vaprad koerad vahti ning teatasid vaenlase lähenemisest. 
Juhtus ka nii, et I maailmasõja ajal (mida nimetati ka 
kaevikusõjaks) jäi mõni valvur tukkuma ning koerte 
haistmismeel päästis ootamatust rünnakust. 

Nagu inimeste, nõnda ka koerte puhul tuli ette valusaid 
kaotusi. Üks kuulsamaid kangelasi oli airedale’i terjer Jack, 
kes sai postuumselt Victoria risti (Briti kõrgeim sõjaline 
aumärk). 1918 toimus Nottinghamshire’i ja Derbyshire’i 
rügemendil kõrgendikul vaenlastega kõva lahing. Sakslastel 
oli õnnestunud katkestada kõik ühendused nelja miili 
kaugusel paikneva staabiga ning ilma lisajõududeta oli 
kaotus vältimatu. Leitnant Hunter saatis selleks koolitatud 
Jacki abil staapi abipalve täiendavate väeüksuste 
saamiseks. Teade oli kleebitud koera kaelarihma külge. 
Vapper koer sai teekonnal raskesti haavata, kuid viis teate 
kohale ning langes sealsamas surnult maha. Kuid teade 
jõudis õigel ajal ning ümberpiiratud mehed päästeti. 

Teises maailmasõjas läks jälle vaja nende vaprate koerte 
abi. Seekord mitte lahinguväljal, vaid hoopis peenemas 
taktikalises mängus. Saksamaa planeeris operatsiooni 
„Merilõvi“, mille eesmärk oli dessant Inglismaa 
vallutamiseks. Plaanis oli kasutada nii õhujõude kui ka 
laevastikku. Alguses ei pidanud inglased ohtu reaalseks 
– oli ju varemgi planeeritud Inglismaa vallutamist ning 
see oli ebaõnnestunud nii Hispaania armaadal kui ka 
Napoleoni laevastikul. Seekord oli ettevalmistus põhjalik 
ning saksa spioonid olid valmistanud ette nii teede 
kui ka elektriliinide asukohtade kaardid. Kuna luurajad 
oskasid väidetavalt hästi inglise keelt ning kasutasid 
edukalt lihtsa inglise töömehe riietust, siis oli keeruline 
neid otsida ja leida. Airedale’i terjerid õpetati lõhnast 
ära tundma võõralt mandrilt saabunud mehi ning edukalt 
otsinguoperatsioone läbi viima. 

Huvitav fakt on seegi, et 1941. aastal koolitati koeri 
Bletchley Parkis, hilisemas salastatud üksuses, kus 
dekodeeriti vaenlaste teateid. Sealt jõudsid paljud koerad 
jälle lahinguväljale, kus neid kasutati taas nii teadete 
viijana kui ka haavatud sõdurite otsijana. Kui vigastada 
saanud mehi ei olnud võimalik lahinguväljalt ära tuua, siis 
saadeti nende juurde esmaabipakkidega vaprad koerad, 
kes suutsid ülesanded igal juhul kartmatult täita. 

Treenijate enda sõnul oli ülesannete täitmiseks sobivaimad 
just airedale’i terjerid – intelligentsed, hõlpsasti 
treenitavad ja võimelised ilma kõrvalise abita läbima pikki 
distantse.

Kuulus airedale’i terjer Jack.

Bletchely Parki töötajad 
airedale’i terjeritega.
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12. detsembril toimus mitteametlik, kuid väga populaarne näitus 
Tallinnas Kristiine spordihallis. 
EKL-i jõulu-show on kord aastas toimuv mitteametlik koertenäitus, 
kus võivad osaleda F.C.I. ja EKL-i tunnustatud koeratõud.

Näitusele oli registreeritud enam kui 200 koera ning neid hindasid 
Eesti kohtunikud Anne Sume, Kerli Liivand ja Jelena Kruus.

Kutsikate ja veteranide 
jõulu-show
Fotod: Kadi Haljand

Näituse parim / Best in Show. 
Kohtunik Jelena Kruus.

1. koht  INGLISE POINTER (fotol)
BEAGPOINT NO MORE RUM PLS.
Omanik Merle Virula.

2. koht  KÄÄBUSPUUDEL 
 must & pruun & valge
CEN CLARENCE’S WILD ORCHID.
Omanik Inga Siil. 

3. koht  BEAGLE 
FLIBELLE FIRST IN LINE.
Omanik Kadri Narusk.

Näitusel saab osaleda järgmistes klassides: 
beebiklass –  kutsikad vanuses 4–6 kuud 
kutsikaklass –  kutsikad vanuses 6–9 kuud 
juuniorklass –  kutsikad vanuses 9–18 kuud
veteraniklass –  koerad vanuses üle 8 aasta 
kasvatajaklass, järglasteklass, paaride võistlus.

Parim beebi. Kohtunik Anne Sume.

1. koht  INGLISE POINTER (fotol)
BEAGPOINT NO MORE RUM PLS.
Omanik Merle Virula.

2. koht  VENE MUST TERJER
FREE CHOICE EKATERINA VELIKAYA.
Omanikud Hedi Kumm & Kristine Maria Siitan.

3. koht TIIBETI SPANJEL
REWAKI GEM GUTTEN.
Omanikud Marion-Silvia Diener & Ann Lõhmus.

4. koht  SIBERI HUSKY
DION’S ARCTIC D’HERA.
Omanik Evely Vihermets.
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Parim veteran. Kohtunik Jelena Kruus.

1. koht JACK RUSSELLI TERJER (fotol)
HUOLETON ESTRO.
Omanikud Kristine Maria Siitan & Henri Siitan.

2. koht  BASSET HOUND
BERRYPETS BLACK SABBATH.
Omanikud Mari Nõmmemaa & Maarja Kalma.

3. koht  IIRI PEHMEKARVALINE NISUTERJER
ANGEL’S CHARLI OLINDA O LIVIYA.
Omanikud Jelena Tupalskaja & Kristiina Tupalskaja.

4. koht  WELSH CORGI CARDIGAN
TRAFOX REBEL QUEEN. Omanik Astrid Lundava.

Parim juunior. Kohtunik Anne Sume.

1. koht  KÄÄBUSPUUDEL 
 must & pruun & valge  (fotol)
CEN CLARENCE’S WILD ORCHID.
Omanik Inga Siil. 

2. koht LHASA APSO
FREE CHOICE TOUCH OF A CHIC CHOIX.
Omanik Hedi Kumm.

3. koht  SAKSA BOKSER
EST JCH ESTJW20 LTU JCH RAFTSMAN CLAUDIUS 
KONRAD.
Omanik Ülle Kaaristo.

4. koht IBIZA PODENCO, LÜHIKARVALINE
RED STRIPE BOOM BIDDY BYE BYE.
Omanik Kristiina Tammik.

Parim kutsikas. Kohtunik Kerli Liivand.

1. koht BEAGLE (fotol)
FLIBELLE FIRST IN LINE.
Omanik Kadri Narusk.

2. koht  AMEERIKA STAFFORDSHIRE’I TERJER
DOK’ S PRIDE DIRECT DE LA CRAIOVA.
Omanik Kristel Võsu.

3. koht  CHODSKY PES
AISCHA Z DEDINY VALAŠSKYCH VOJVODU.
Omanik Karin Lageda.
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Parim kasvataja.
Kohtunik Kerli Liivand.

1. koht kennel ASTERSLAND (fotol). 
WELSH CORGI PEMBROKE.
Omanik Astrid Lundava.

2. koht  kennel FREE CHOICE. 
VENE MUST TERJER.
Omanik Hedi Kumm.

3. koht kennel ANTE BELLUM. 
AMEERIKA STAFFORDSHIRE’I TERJER.
Omanik Häli Tammeleht.

4. koht  kennel RAINBOW IN THE SKY. 
SAMOJEEDI KOER.
Omanikud Ulve Horeb & Luule Horeb.

Parimad järglased. Kohtunik Jelena Kruus.

1. koht  WELSH CORGI PEMBROKE 
LOUISE BROOKS DES CONTAMINES.
Omanik Astrid Lundava.

2. koht  AMEERIKA BULDOG 
BRIGITTA VENTURESOME.
Omanik Kaire Vals.

Parim paar. Kohtunik Anne Sume.

1. koht  ALASKA MALAMUUT 
BESTSNOWPEARLS SKY FULL OF STARS ja  BESTSNOWPEARLS 
HEARTFELT HOPE. Omanik Elis Reimand.

2. koht  WELSH CORGI PEMBROKE
ASTERSLAND NAME OF LOVE ja STERSLAND NATIONAL TREASURE. 
Omanikud Kristina Alunurm ja Astrid Lundava.

3. koht WHIPPET
ABSIDIAN ABSOLUTE MASTERPIECE ja ABSIDIAN AFRAID OF NOTHING. 
Omanik Kristin Soosaar.
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EKL-i volinike koosoleku 
uudised 
30.03.2021 jätkukoosolek 20.04.2021.

1. Volinike koosoleku toimumise kuupäevad. 
EKL-i volinike korralised koosolekud toimuvad 05.10.2021, 
08.02.2022, 03.05.2022, 13.09.2022, 10.01.2023. Edasi 
otsustatakse vastavalt vajadusele.

2. FCI Agility MM korraldustoimkonna esildis.
Otsustati vastavalt korraldustoimkonna ettepanekule 
loobuda FCI 2021 Agility maailmameistrivõistluste 
korraldamisest Eestis.

3. EKL-i juhatuse esimees andis ülevaate EKL-i 2020. aasta 
eelarve täitmisest ning esitas 2021. aasta eelarvemahu 
kinnitamiseks. Otsustati kinnitada EKL-i 2021. aasta 
eelarvemaht esitatud kujul.

4. EKL-i juhatuse liikmete lepingud. EKL-i volinike koosoleku 
juhatajale EKL-i juhatuse liikmetega lepingute sõlmimiseks 
volituste andmine.

Otsustati kinnitada juhatuse liikme lepingud esitatud kujul, 
parandades ära kirjavead ja süntaksivead. Otsustati anda 
EKL-i volinike koosoleku juhatajale volitus sõlmida EKL-i 
juhatuse liikmetega juhatuse liikme lepingud.

6. Retriiverite tõuomaste katsete reeglid.
Kinnitati retriiverite tõuühingute ühisavalduses toodud 
retriiverite tõuomaste katsete reeglid üheks aastaks. Reeglid 
hakkavad kehtima alates 30.03.2021.

7. Tšempionitiitlite statuudi muutmine. 
Tühistada EKL-i poolt omistatavate tšempionitiitlite statuudi 
punkt 1.1.1 kehtiv sõnastus ja asendada alljärgnevaga:
1.1.1 „Tiitel “Eesti Juuniortšempion” (EST JCH) omistatakse 
koerale, kes on sündinud peale 01.09.2018 ja saanud kaks 
juuniorsertifikaati kahelt erinevalt kohtunikult.

8. Spanjelite tõuomase katse reeglistik ja tõuomase katse 
katsekohtuniku statuut.
Kinnitati spanjelite tõuomase katse reeglistik ja tõuomase 
katse katsekohtuniku statuut. Reeglistik hakkab kehtima 
vastuvõtmise hetkest.

9. Eesti Kennelliidu näituste eeskirja täiendus.
Lisada Eesti Kennelliidu näituste eeskirja täiendus punktile 
5.3, mis edaspidi kõlab järgmiselt: 5.3 Näitusel ei tohi osaleda 
haiged, lonkavad, kurdid, munandi atroofiaga, nähtavalt tiined 
või imetavad koerad ning kastreeritud isased koerad. Samuti 
ei või näitusel osaleda koer, kes on Eesti näitusel saanud 3 
korda hinde „diskvalifitseeritud“ agressiivse käitumise tõttu.
Täiendus hakkab kehtima 01.06.2021.

10. Takside aretuse erinõuded.
Kinnitati takside aretuse erinõuded. Tingimustega saab 
tutvuda EKL-i kodulehel, tõuraamatu määruse lisa 2. 
Erinõuded hakkavad kehtima vastuvõtmise hetkest.

EKL-i juhatuse korralise koosoleku protokoll nr 2-2021,  
11.02.2021. 
Muuta  EKL-i  poolt  tunnustatud  üritustel  osalemiseks  
koertele  esitatavaid  vaktsineerimisnõudeid  ning  viia  need  
vastavusse  Euroopa  Parlamendi  ja  Nõukogu  määrusega  
(EL)  nr  576/2013  lemmikloomade  mittekaubandusliku 
liikumise kohta. 

Asendada lõigu „Marutaud”  lause   „Edaspidi   
vaktsineeritakse   loomi   vaktsiiniga   kaasasolevas   
infolehes  toodud  juhiste  kohaselt  ja  sagedusega,  kuid  
mitte  harvemini  kui  24  kuu  möödumisel  viimasest 
vaktsineerimisest“ lausega: „Edaspidi vaktsineeritakse 
loomi vaktsiiniga Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse 
(EL) nr 576/2013 lemmikloomade mittekaubandusliku 
liikumise kohta III lisa punkti e nõuete kohaselt”. 

Tunnistada kehtetuks lõigu „Muud nõuded“ lauseosa „(v.a. 
marutaudivaktsiin, mille kehtivus on kuni kaks aastat).“

EKL-i juhatuse korralise koosoleku protokoll nr 3-2021, 
11.03.2021. 
Tühistada 26.06.2021 planeeritud gala-show. „Champion of 
Champions 2020“. „Aasta Koer 2020“ ja „Aasta Sportkoer 
2020“ laureaatidele saadetakse auhinnad koju.

EKL-i juhatuse erakorraline elektrooniline hääletus 
nr 7-2021, 25.03.2021. EKL-iga võttis 23. märtsil 2021 
ühendust Maaeluministeeriumi ametnik seoses petitsiooni 
„AITAB!”menetlemisega Riigikogu maaelukomisjonis. 

EKL-i poolseid seisukohti ja ettepanekuid oodatakse 
hiljemalt 2. aprilliks 2021. Juhatuse poolt tegelevad kirja 

EKL-i juhatuse uudised koostamisega Maaeluministeeriumile Marika Proover ja 
Marion-Silvia Diener, vajadusel ja võimalusel kaasates 
erinevate valdkondade EKL-i liikmeid ja allüksusi.

EKL-i juhatuse erakorraline elektrooniline hääletus 
nr 10-2021, 24.04.2021. Maaeluministeeriumist on EKL-i 
jõudnud veterinaarseaduse eelnõu. EKL-i juhatus jätkab 
koostööd Maaeluministeeriumiga ning otsib võimalusi 
kohtumiseks PTA, PRIA ja Maksuametiga enne seaduse 
jõustumist, selgitamaks ja kaitsmaks Eesti tõukoerte 
kasvatajate huve.

Seoses   COVID-19   olukorraga pole   endiselt   kindlust, et 
oleks  võimalik   korraldada   EKL-i juunikuised näitused, 
kandmata märkimisväärset majanduslikku kahju. EKL-i 
näituse toimkond toetab  näituse  edasilükkamise  
ettepanekut  ja  soovitab  uueks  kuupäevaks määrata 
10.09.2021. 

Vastavalt    varasematele    EKL-i    juhatuse    otsustele 
toimub 11.09.2021 rahvusvaheline näitus „Tallinna võitja” 
ja 12.09.2021 rahvusvaheline näitus „Eesti võitja”.

EKL-i juhatuse erakorraline elektrooniline hääletus nr 
13-2021,  23.05.2021. Seoses FCI Agility MM ärajäämisega 
COVID-19 pandeemia tõttu, uuris EKL-i juhatus võimalusi 
Tondiraba spordikeskuse üürilepingu tühistamiseks. 

Tondiraba spordikeskusega lepiti kokku ürituse 
ärajäämises ja lepingu lõpetamises, millest tulenevalt 
tagastatakse EKL-ile esimene osamakse summas 10 200 
eurot ja tühistatakse lisateenuste esimene osamakse 
summas 7514 eurot (arve väljastatud, kuid tasumata). 
Tühistatakse teine osamakse summas 10 200 eurot ja 
lisateenuste teine osamakse summas 7514 eurot (arved 
väljastamata). Vastavalt üürilepingu üldtingimustele 
broneerimistasu summas 1200 eurot ei tagastata. 
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Koerte ja kasside pidamine müügiks.
Lemmiklooma pidamine on meie kõigi hobitegevus ja ei 
peaks üldiselt saama olulist riigipoolset tähelepanu. Siiski on 
olukordi ja tegevusi, mis vajavad eraldi reguleerimist. 

Euroopa Liidus rakendus 21. aprillil 2021 EL-i loomatervise 
määrus (EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 
2016/429), millega kehtestatakse muuhulgas ka üldised 
kohustused kõigile loomapidajale.

Iga loomapidaja vastutab oma looma tervise eest.
Lemmikloomapidaja tagab looma riskipõhise vaktsineerimise, 
kiibistamise ja registrisse kandmise, planeerib järglaste 
saamist, hoidub mittevajalikest kontaktidest teiste 
loomadega, et vältida nakkushaiguste levikut. Looma 
haigestumise korral tuleb järgida loomaarsti juhtnööre 
ja kindlasti järgida raviskeemi. Lemmikloomade pidamise 
eeskirjad on kehtestatud loomakaitseseaduses ja 
põllumajandusministri määruses nr 76. 

Lemmiklooma müümisel tuleb olla veendunud, et looma 
saaja on teadlik selle looma pidamisega seonduvast.

Lemmikloomakasvatajad, kes müüvad lemmikloomi või 
annavad muul viisil üle nende omandiõigust, annavad 
tulevasele lemmikloomapidajale edasi loomatervise alase 
põhiteabe, mis on asjaomase lemmiklooma puhul asjakohane. 

EL-i loomatervise määrusest

EKL-i juhatuse 
kommentaar

Euroopa Liidus rakendus 21. aprillil 2021 EL-i loomatervise 
määrus (EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS 
(EL) 2016/429), mis koondab ja ajakohastab seniseid 
loomatervise valdkonna õigusakte. Määrus puudutab nii 
lemmikloomapidajaid kui -kasvatajaid. EKL-i juhatus koos 
aktiivsemate EKL-i liikmetega on asunud läbirääkimisesse 
PTA ja Maaeluministeeriumi vastavate ametnikega ning 
koostanud pöördumise maaelukomisjonile, et selgitada 
ametkondadele koeraomanike ja -kasvatajate seisukohti. 
Iga kasvataja tegutseb oma parema äranägemise järgi, kuid 
esialgu soovitab EKL-i juhatus oodata registreerimistega 
kuni on võimalik jagada täpsemat informatsiooni. 

Kuigi maaeluministeeriumi lehel on märgitud, et 
senised loomatervishoidu käsitlevad õigusaktid viiakse 
kooskõlla Euroopa Liidu määrusega ning koondatakse 
ühtseks veterinaarseaduseks, mis jõustub 01.07.2021, 
kinnitasid kohtumisel osalenud ametnikud, et enne 
1.10.2021 registreeringuid kontrollima ei hakata. 

Erandiks on siinkohal kasvatajad, kes vormistavad ise 
TRACES -ertifikaadi kutsika teise Euroopa Liidu liikmesriiki 
saatmiseks. Sellisel juhul kohalduvad juba ka teiste 
liikmesriikide seadused ja registreering võib osutuda 
möödapääsmatuks.

Lemmikloomade liikumine peab vastama looma-
tervisenõuetele.
Koera ja kassi reisile kaasa võtmisega kaasneb tavapäraselt 
ainult nõue lemmikloomapassi ja kiibi, marutaudi kehtiva 
vaktsineerimismärke ning teatud riikides ka paelussitõrje 
ajakohase teostamise suhtes. Kui need loomad liiguvad aga 
eesmärgiga jõuda teise riiki uue omaniku juurde, ei ole tegu 
lemmiklooma mittekaubandusliku reisimisega. 

Kui tegu ei ole ainult lemmikloomana peetava koera 
või kassiga, vaid seda looma peetakse müügi või muul 
viisil üleandmise eesmärgil, rakendub nõue, et oma 
loomapidamisest tuleb teavitada Põllumajanduse Registrite 
ja Informatsiooni Ameti (PRIA) põllumajandusloomade 
registrit. Nõue kehtib ka nende loomade pidamise korral 
näiteks lemmikloomapoes või varjupaigas. Ei ole oluline, kas 
sellist koera peetakse kasvanduses või kodumajapidamises, 
nõue tuleneb vajadusest tagada, et EL-is müüdavad 
lemmikloomad pärineksid nõuetekohastest tingimustest ja 
loomatervise alased riskid oleksid maandatud. 

Koera või kassi liikumisel teise liikmesriiki kaubanduslikul 
eesmärgil on vajalik veterinaarsertifikaat, seda ka siis, kui 
see toimub vedaja kaudu või mistahes muud võimalust 
kasutades. Veterinaarsertifikaat taotletakse Põllumajandus- 
ja Toiduametilt. Sertifikaadi puudumine võib kõige halvemal 
juhul tähendada teises liikmesriigis looma kohest hukkamist. 

Täpsemat infot registreerimise kohta saate uurida PRIA-st 
ja PTA-st. 

allikas: Maaeluministeerium
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