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Koerad tuhandeid 
aastaid tagasi ja 
tänapäeval
Koerad on meie kõrval. Nii kodus kui ka linnapildis, maaelus, 
matkal, reisil. Päeval ja öösel, hommikul ja õhtul. Me oleme 
nende olemasoluga niivõrd harjunud, et isegi ei kujutaks ette 
elu ilma koerteta. Ma ei pea silmas ainult juht- ja abikoeri, 
vaid sõpru, pereliikmeid, kaaslasi – kuidas keegi neid oma 
elus ette näeb. Või siis lihtsalt tänaval koos omanikuga 
jalutavat neljajalgset.

Viimase kahe aasta jooksul ajakirjas avaldatud artiklid 
koertest ja kunstist eri ajaperioodidel on näidanud, et 
tegelikult ei ole nende tuhandete aastate jooksul inimese 
ja koera suhe kuigipalju muutunud. Muistsetes kultuurides 
saatsid koerad inimesi nende igapäevategevuses 
nagu tänapäevalgi, olgu siis jahil, lahingus, koduses 
majapidamises, valvurina või seltsi pakkujana. Paljud 
neist elasid ilusa pika elu ning maeti kõrges eas. Nende 
hauatähised on säilinud tänaseni ning liigutavad südant 
oma inimliku ja kaasahaarava leinaga. 

Lahingukoerte elu oli siiski teistsugune. Au osaleda 
lahingus ning lahkuda peremehe kõrval oli nende saatuseks. 
Saaremaal Salmest leitud viikingite laevmatuste juures 
ootab just üks selline lugu jutustamist. 

Tänaseks on ehk muutunud koerte kasutamise 
proportsioonid – kuigi koeri kasutati lahingutegevuses 
(kullerite ja haavatute abistajatena) veel teise maailmasõja 
ajal, siis nüüdisajal sõjategevuses nad enam olulist rolli 
ei mängi. Samuti ei ole jaht põhiline toidu hankimise 
viise, vaid pigem sportlik tegevus koos teatud liikide 
populatsiooni piiramisega. Lisandunud on hoopis uued 
rollid: teraapia- ja lugemiskoerad, narko- ja tollikoerad, 
piirivalve- ja jälituskoerad. Kaks viimast võiks tänapäeva 
mõistes liigitada siiski militaarse tegevuse alla. 

Väheste muutuste suhtes võiks ju nüüd vastu vaielda ja 
öelda – kui midagi muud pole muutunud, siis vähemalt 
ei esine enam koerte ohverdamist. Ma ei saa küll 
kõigi nimel rääkida, kuid võin täie kindlusega väita, et 
vähemalt 99% meie lugejatest on veendunud, et looma 
ohverdamine ei too neile viljakamat saaki, kauplemisõnne 
või loodetud võitu. Samas ohverdatakse iga päev sadu, 
isegi tuhandeid koeri maailmas inimlike nõrkuste 
altarile väheste teadmiste, kasuahnuse ja edevuse tõttu. 
Veterinaarmeditsiini kiire areng annab meile suurepärased 
tööriistad nii aretusvalikute tegemiseks kui ka koerte 
eluea pikendamiseks. Internet vahendab suurel hulgal 
informatsiooni (kahjuks ka ebateadusi ning otsest valet), 

aga vähemalt meil on võimalus varasemate aastatega 
võrreldes tunduvalt kergema vaevaga leida spetsialiste, 
kelle uurimused ja kirjatööd on usaldusväärsed ning 
arendavad teadmisi. Kahjuks sünnib siiski liiga palju 
pesakondi vaid kahe kõige lihtsamalt (või odavamalt) 
kättesaadava isendi ristamisel või lausa juhuse tahtel. Siin 
ei ole põhjust vaadata üksnes kasvatajate poole – inimeste 
soov saada kutsikas võimalikult odava hinnaga annab 
endiselt hoogu nii kutsikavabrikutele kui ka kahtlastele 
paaritustele. Vaid paar nädalat tagasi abistasin 
vabatahtlikuna Eesti Loomakaitse Liitu likvideeritavast 
kutsikavabrikust loomade äratoomisel. Meie oma ilusates 
kodudes koos hoolitsetud loomadega ei oska isegi ette 
kujutada, millistes tingimustes need koerad pidid aastaid 
elus püsima, paljunema, toidu nimel võitlema. 

Ostjatel ilmselt esineb krooniline lõhnapuudulikkus koos 
vaegnägemisega, igatahes ei söandaks ükski normaalne 
inimene nii haisvat ja hooldamata looma endale koju 
soetada. Koera päästmine kohutavatest tingimustest 
ostmise teel ei ole lahendus, sellega annab iga ostja 
kutsikavabrikandile vaid hoogu juurde. 

Küsimus ei ole ainult tõuta või tõuga koertes. Iga esialgu 
kallina tunduv ostuhind moodustab vaid väikese osa 
edasistest igapäevakulutustest. Toit, tarbeesemed, 
koolitus, turvaline elupaik, vaktsineerimised, ravimid. Hea 
ja hoolitsetud koera omamine ongi kulukas.

Vastutasuks saame erakordse privileegi elada pikaealise 
koeraga, kes rõõmustab meie meelt ja südant. Siinses 
ajakirjas jagame uut eaka koera lugu – seekord 15-aastasest 
iiri setterist nimega Oltsu.

Ilusat suve teile kõigile, armsad 
koerasõbad ja -omanikud, ning rõõmu 
oma toredatest neljajalgsetest sõpradest!

Kaire Rjadnev-Meristo
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Petitsioonist „AITAB!“ 
ja muudest 
arengusuundumustest
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

Märtsi viimastel nädalatel jõudis minuni info, et 
Maaeluministeerium menetleb petitsiooni „AITAB!“, 
mis rahvaalgatuse korras kogus 2020. aasta augustis 
allkirju ja saadeti sama aasta oktoobris Riigikokku. Peab 
tunnistama, et see petitsioon läks allkirja kogumise faasis 
minust ja nii mitmestki teisest koerandusinimesest suure 
kaarega mööda. Ka tänavu märtsis sai see teatavaks 
pooljuhuslikult – petitsioonile paluti kommentaari mitmelt 
turismi- ja spordiga tegelevalt kelgukoerte kennelilt. 
Kelgukoerte kennelite ( ja tundus, et nende kontaktid 
olid leitud juhuslikult Google’i otsinguga) poole pöörduti 
seoses punktiga, milles nõutakse töökoertele töö- ja 
puhkeaja normide kehtestamist. Kennelid kaasati seetõttu, 
et petitsioonis oli nimetatud punkti juurde lisatud viide 
Norra kelgukoertele. Tänu sellisele kokkusattumisele sai 
teema üles võetud EKL-i Põhjamaiste Kelgukoerte Katsete 
Kogu tasandil. 

Maaeluministeeriumi vastava ametnikuga võtsin 
ühendust järgmisel päeval pärast info saamist ja 
avaldasin soovi edastada ka EKL-i seisukohad petitsiooni 
kohta. Tähtaeg anti meile seisukohtade väljendamiseks 
äärmiselt lühike – kõigest kümme päeva. Arusaadavalt 
ei olnud võimalik sellise ajaga kõigi teemadega süvitsi 
minna ja jõuda laiemal tasandil EKL-i siseselt ühiste 
ettepanekute tegemiseni. Petitsiooni analüüsimisega ja 
sellele vastamisega tegelesid paar juhatuse liiget ja paar 
volinikku. Tänu Maris Siilmanni Facebooki postitusele 
saime tänuväärset tagasisidet ja ideid EKL-i liikmetelt, sh 
koolitajatelt ja kasvatajatelt.
Petitsioon ise kattis laia teemade valikut, mis 

Petitsioon ise kattis laia teemade valikut, 
mis puudutasid loomade heaolu, kohtlemist 
ja pidamist. Petitsioon koosnes kokku 33 
punktist, millest suuremal või vähemal 
määral puudutasid EKL-i liikmeskonda punktid 
11–24. Seejuures oli ja on endiselt äärmiselt 
kahetsusväärne, et Maaeluministeerium ei 
teadnud või ei osanud pöörduda arvamuse 
saamiseks otse EKL-i poole. 

Just seetõttu oli ülimalt oluline teha end seekord 
kuuldavaks, n-ö saada jalg ukse vahele. Meie jaoks on 
tähtis, et järgmisel korral pöördutaks taoliste teemadega 
piisavalt varakult ja otse EKL-i poole. Meil tuleb 
organisatsioonina tõsiselt läbi mõelda, kuidas tõhusamalt 
kommunikeerida ja olla ühiskonnale nähtavam. EKL peab 
olema ametkondadele tõsiselt võetav partner koerandust 
ja koerte heaolu puudutavates küsimustes. Meie seas on 
piisavalt kommunikatsiooni- ja PR-inimesi, kes saavad nõu 
ja jõuga abiks olla – olge head ja andke endast märku! 

Tagasiside meie vastustele on olnud mitmetine. Petitsiooni 
algatanud loomakaitseorganisatsioonid reageerisid 
vägagi valuliselt. See on täiesti arusaadav – nende 
ettepanekud lähtuvad murest loomade heaolu pärast ja 
kõige mustematest loomade väärkohtlemise juhtumite 
kogemusest. Samas ei saa me nõustuda kõigi nende poolt 
ette pandud muutustega, sest need hakkaksid olulisel 
määral piirama koerte kasvatamist, nende pidamist 
lemmikute ja töökoertena. EKL ei soovi mingil juhul kaitsta 
koerte väärkohtlemist või ärakasutamist, kuid ükski reegel 
ega seadus ei saa olla nii range, et see muudaks võimatuks 
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tavalise inimese ja tema koera kooselu. Rääkimata sellest, 
et riik peab olema võimeline neid seadusi rakendama ja 
nende täitmist kontrollima. Kuigi kohati keeruline ülesanne, 
peab EKL olema koerte heaolu küsimustes sama nähtav 
kui loomakaitseorganisatsioonid. Meie vaated ei lange 
täies ulatuses kokku (eriti mis puudutab aretustegevust) 
ja me kasutame oma vaadete realiseerimiseks erinevaid 
meetodeid. Nii mõnigi kord võivad loomakaitsjad oma 
parimate eesmärkide nimel kalduda ekstreemsustesse, 
seega oleks hea, kui me suudaksime olla koerte heaolu 
silmas pidav tasakaalukas „mõistuse hääl“.

Riigikogu maaelukomisjon saatis petitsiooni omapoolsete 
selgitustega valitsusele seisukoha kujundamiseks. 
Ministeeriumist tuli pärast meie seisukohtadega 
tutvumist kiri, milles tänati asjaliku tagasiside eest. Juhul 
kui lemmikloomade pidamise nõudeid kehtestava määruse 
sätteid otsustatakse pärast analüüsimist muutma hakata, 
lubasid Maaeluministeeriumi vastavad ametnikud meiega 
ühendust võtta ning kaasata võimalikult varakult EKL-i 
esindajad eelnõu väljatöötamise käiku.

Loodetavasti see lubadus peab. Paraku vaevalt 
nädal pärast petitsioonile vastuskirja saatmist tuli 
Maaeluministeeriumist järgmine EKL-i tagasisidet vajav 
dokument ja taas vaid nädalase vastamise tähtajaga. 
Erinevalt petitsioonist „AITAB!“ oli materjal seekord 
tunduvalt mahukam: 53-leheküljeline veterinaarseaduse 
eelnõu, selle 153-leheküljeline seletuskiri ja 77-leheküljeline 
määruste eelnõude kavandite loetelu. Nimetatud 
seaduseelnõul on võimekust mõjutada kasvatajaid enam 
kui „AITAB!“ petitsioonil oli eales lootust. See dokument 
vajas põhjalikku süvenemist, kohtumist ministeeriumi 
ametnikega ja konsulteerimist juristiga. Töö on pooleli 
ning juhatus jätkab teemaga tegelemist.

petitsioon AITAB! kogumahus: 
https://animalrescue.ee/aitab/

Punkt 11.   Kasside ja koerte kiipimise kohustuse 
kehtestamine seadusega ning samas ka üleriigilise 
lemmikloomade registri loomine
EKL toetab üleriigilise lemmikloomaregistri loomist, 
kuhu kantakse kiibi alusel koera omaniku info. EKL nõuab 
juba praegu oma regulatsioonides kõigi Eestis sündivate 
tõukoerte kiipimist. Tänu kiipimisele ja EKL-i registrisse 
kuulumisele on võimalik tuvastada kadunud koerte 
kasvataja (omanike andmed muutuvad või ei pruugi EKL-i 
jõuda) ja seeläbi märkimisväärselt kiirendada koerte 
jõudmist tagasi koju. EKL-i register on juba praegu veebis 
kättesaadav ja kasutatav kõigile soovijatele. 2000. aastate 
alguses tehti tööd selleks, et seda registrit saaks kasutada 
üle-eestilisena vastava koostöölepingu raames. EKL-il on 
endiselt olemas tehniline valmisolek olla partneriks riigile 
selle teenuse pakkumisel.

Lisaks vähendab oluliselt tõukoerte hulka varjupaikades 
praktika, kus a) kasvatajad loovutavad koeri uutesse 
kodudesse lepingutega ja b) kui omanikud soovivad 
koerast loobuda, võtavad kasvatajad koerad tagasi või 
aitavad neile uue kodu leida.

Punkt 12.   Koerte püsivalt ketis pidamise keelustamine
EKL ei pea mõistlikuks ketis pidamise keelu kehtestamist 
petitsioonis esitatud kujul (petitsiooni ettepanek: koerte 
alalise ketis pidamise lauskeeld, koer võib olla lõastatud 
kuni 3 tundi ööpäevas). Viimase kahekümne aasta jooksul 
on muutunud seisukoht sellest, mis on hea koerapidamine. 
EKL-i liikmed selgitavad ja propageerivad pidevalt koerte 

Loe ka EL-i veterinaarseaduse eelnõu 384 SE kohta lk 42
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pidamise head tava nii isiklike kontaktide, koerakoolide kui 
ka sotsiaalmeedia kaudu. EKL panustab pidevalt nii koerte 
omanike kui ka kasvatajate koolitamisse. Ketis peetavaid 
koeri jääb järjest vähemaks. Jättes kõrvale majanduslikud 
kaalutlused (aedade ja aedikute rajamise kulukus), on siiski 
olukordi, kus ketile häid alternatiive pole. Nii praegune 
määrus kui ka petitsioonis esitatud ettepanekud lähtuvad 
eeldusest, et koer viibib ketis kogu aeg, temaga ei tegeleta 
ja tema eest ei hoolitseta. Tegelikult kasutatakse kette 
suurtes pikamaa kelgukoerte kennelites üle maailma. Nende 
koertega tegeletakse pidevalt just selleks, et koerad saaksid 
oma tööd teha. Sama kehtib ka Eestis jahikoerte kohta. See, 
kui hoolitsetud, heas vaimses ja füüsilises vormis koer on 
ning kui puhas on tema keskkond, sõltub koera omanikust. 
Mitte sellest, kas koer on ketis, aedikus, aias või toas. 

Nõustume petitsiooni täpsustusega, mis teeb ettepaneku 
keelata koera ketis pidamine juhul, kui koer on tiine (40 
päeva) või poeginud või kasvatab poegi või koeral on 
liikumisega seotud terviseprobleem. Sellisel juhul on 
ketiga seotud riskid koerale või tema kutsikate heaolule ja 
tervisele märkimisväärsed.

Punkt 13.   Koerte aedikute minimaalse pindala 
suurendamine
EKL ei toeta sellisel kujul petitsiooni ettepanekut (petitsiooni 
ettepanek: sõltumata koera suurusest peaks väliaediku 
pindala olema ühe koera kohta vähemalt 40 m2, iga lisakoera 
kohta suureneb aediku pindala vastavalt praegustele 
regulatsioonidele). Koerte aedikute rajamine on kulukas 
ettevõtmine, määruse muutmiseks peab olema vettpidavaid 
tõendeid, et aediku suuruse viimine kohustusliku 40 m2-ni 
avaldab koerte heaolule sellist positiivset mõju, mis kaalub 
üles omaniku majanduslikud kulud. 

See ettepanek lähtub taas eeldusest, et koer veedab 
kogu aja aedikus ning temaga ei tegeleta. Paljud koerad 
veedavad aedikus vaid osa ööpäevast ega kasutaks kogu 
40 m2. Aedikutes peetakse paljusid teenistus-, sport- ja 
kelgukoeri, kuid samas saavad nad piisavalt liikuda ja 
tõuomast tegevust. Oleme veendunud, et väga paljude 
aedikus peetavate koerte elu on märksa täisväärtuslikum ja 
aktiivsem kui vabalt aias või korteris peetavate koerte elu. 

Punkt 14.   Koerte haukumist takistavate 
elektrooniliste kaelarihmade keelustamine, looma 
kaelale suunatud ogadega kaelarihma kasutamise 
keelustamine
Mitte ükski vahend ei kahjusta looma heaolu, seda saab 
teha vaid vahendi kasutaja. Ka kehtiva seaduse järgi on 
koera vigastamine keelatud ehk kui keegi kasutab selliseid 
meetodeid, mis koerale viga teevad, siis on ka praegu 
kehtiva seaduse järgi võimalik sellist inimest karistada. 
Vahendi keelustamine siinkohal ei aita, kuna inimesed, 
kes on vägivaldsed ja kasutavad vägivalda teise elusolendi 
suhtes, leiavad vägivallaks muud vahendid.

Samas peame mõistlikuks selliste vahendite müügi 
piiramist. Kõnealused vahendid ei tohiks olla müügil näiteks 
supermarketites, kus müüjal pole võimalust ja kompetentsi 
nende korrektse kasutuse kohta lisainfot anda. 

Punkt 15.   Jahikoerte treenimise regulatsiooni 
kehtestamine, sh treenimise keelamine elusloomadega
EKL on esitatud kujul petitsiooni ettepaneku vastu. Paraku 
tuleb jahikoeri õpetada elusa looma peal selleks, et 
koera töö oleks ohutu metsloomale ja koerale. Eesmärk 
on, et koer õpiks hoidma looma suhtes ohutut distantsi, 
andes jahimehele võimaluse teha oma tööd metsloomale 
võimalikult valutul viisil. Rebaseurud, metssea- ja 
kitseaiad ei ole mitte metslooma piinamine, vaid koerte 
ja metsloomade koostöö õpetamise kohad. Kõigi nende 
pidajad on huvitatud sellest, et õpetamiseks kasutatav 
metsloom saaks elada võimalikult pikka ja turvalist elu 
ning õpetada selle käigus noori koeri töötama metsas, 
ilma et ohtu seataks koera või metslooma heaolu.

Jahikoeri on tegelikult juurde vaja ja nende koolitust tuleb 
laiendada, mitte vähendada – igal aastal hukkub Eestis 
palju loomi autoavariides saadud vigastusse piinarikkalt, 
sest puuduvad võimalused neid loomi üles leida ja nende 
vaevad humaanselt lõpetada. Koerad on vigastatud 
metsloomade otsimiseks äärmiselt vajalikud ning neid on 
Eestis hetkel puudu. Paraku puudub võimalus õpetada välja 
koera ilma, et ka koer õpiks loomaga käituma mõlemale 
poolele ohutult.

Soovitame võtta sel teemal seisukoht ka Jahimeeste Seltsilt.

Punkt 16.   Lemmikloomade püsivalt rõdudel ja 
verandadel pidamise keelustamine 
EKL on sellises sõnastuses petitsiooni ettepaneku vastu 
(petitsiooni ettepanek: lemmikloomi võib rõdudel ja veran-
dadel pidada vaid ajutiselt, kuni 2 tundi ööpäevas). Veranda 
on ehitusseaduse järgi hoone osa. Seega ei saa looma 
pidamisel verandal esitada teistsuguseid nõuded kui 
siseruumile. Sellises sõnastuses ei lubaks määrus rõdul 
pidada näiteks suviti ka küülikut, kilpkonna või papagoid.

Punkt 17.   Koerte ja kasside püsivalt puuris pidamise 
keelustamine
EKL on sellises sõnastuses petitsiooni ettepaneku 
vastu (petitsiooni ettepanek: koeri ja kasse võib puuris 
pidada vaid ajutiselt, kuni 2 tundi ööpäevas; ei laiene 
veterinaarkliinikutele ja varjupaikadele). On koeri, keda on 
vajalik hoida puuris näiteks töö ajal või öösel. Kutsikate 
puhul näiteks puhtuse pidamise õpetamine või koera 
ohutuse tagamine. Noor koer võib lõhkuda ja süüa 
ebasobivaid esemeid, seades ohtu oma heaolu, ning võib 
põhjustada oma tegevusega omanikule märkimisväärset 
majanduslikku kahju. Pigem soodustaks sellised piirangud 
omanike frustratsiooni probleemsete koerte kasvatamisel 
ja see võib viia vägivaldsete kiirmeetodite kasutamiseni 
koolitamisel. Puure kasutatakse ka koerte transportimisel 
ning praeguse ettepaneku kohaselt ei oleks võimalik 
ühe päeva jooksul transportida koera ühest Eesti otsast 
teise. Samuti ei ole ettepanekus mainitud ajapiirangu 
kontrollimine reaalselt võimalik.

Me mõistame petitsioonis toodud muret ja nõustume, 
et koerte alaliselt puuris pidamine võiks olla keelatud, 
kuid selline sõnastus tekitab rohkem probleeme, kui see 
lahendab, ning järelevalvet oleks võimatu tagada.

Northern Treats
koeramaiused

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

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

EESTI KENNELLIIDU
PEASPONSOR
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Punkt 18.   Lemmikloomade üksi pidamise 
keelustamine
Ettepanek sellises sõnastuses on mitmeti mõistetav. Kas 
kõik koeraomanikud peaksid võtma teise koera juurde? Kas 
üksi elav inimene, kel ei ole perekonda ega partnerit, ei 
tohi pidada koera?

Ka juhul, kui võtta arvesse petitsiooni selgitusi, siis 
vajaks ettepanek täpsemat sõnastust, mis lubaks 
karjavalvekoerte töö (elavad koos karjaga) ning kalade või 
lindude pidamist büroodes. 

Punkt 19.   Lemmikloomade paaritussageduse 
täpsem reguleerimine
EKL on petitsiooni ettepaneku vastu (petitsiooni 
ettepanek: paaritamine lubatud maksimaalselt kord kahe 
aasta jooksul ning alates koera kolmandast eluaastast 
kuni kuuenda eluaastani. Haige koera paaritamine peab 
olema keelatud). EKL reguleerib tõukoerte paaritamise 
sagedust tõuraamatu määrusega (edaspidi TRM) ning 
selle lisaga 2 (Eesti tõuorganisatsioonide poolt esitatud 
aretuse erinõuded). TRM-i koostamise aluseks on FCI 
liikmesriikide teadmised ja pikaajalised kogemused ning 
EKL-i kasvatajate teadmised ja kogemused. Vastavalt 
EKL-i reeglitele on lubatud aretuses üldjuhul kasutada 
emaskoeri alates 18 kuu vanusest kuni 9-aastaseks 
saamiseni ning emaskoera võib uuesti paaritada, kui 
eelmine pesakond on vähemalt 8 kuud vana. 

EKL motiveerib kasvatajaid pidama oma koeri heas 

konditsioonis läbi veterankoertele (alates 8 aastat) 
korraldatavate näituste (kutsikate ja veteranide jõulu-
show, kõikidel näitustel veteraniklass) ning pakub 
soodustusi üle 10-aastaste heas vormis koerte toomiseks 
näitustele. 

EKL jälgib ja kontrollib tõukoerte aretustegevust ning 
selles kasutatavaid koeri, vajaduse korral reguleerib ja 
karistab aretusega tegelevaid kasvatajaid. 

EKL-il on võimalik reguleerida paaritussagedust tänu 
tõuraamatu pidamisele, kuhu on kantud tõukoerte 
põlvnemine ja sünniajad. Tõupaberiteta koerte 
paaritamist pole riigil võimalik kuidagi kontrollida, kui 
puuduvad andmed koerte põlvnemise ja vanuse kohta 
ning kohustus kanda neid ulatuslikku registrisse, mis 
hõlmab enamat kui vaid koera kiibinumber ja omaniku info. 

Nimetatud punkti kehtestamisega kahjustataks ainult 
tõukoerte kasvatajaid, tegelikku probleemi sealjuures 
lahendamata.

Punkt 20.   Töö-, teraapia- ja juhtkoerte dressuuri ja 
töögraafikut reguleerivate normide kehtestamine
Pimeda juhtkoerad ja teised abikoerad on treenitud elama 
koos inimesega ning neil ei ole töö- ega puhkeaega 
määratletud (nagu seda pole ühelgi kodukoeral). Sellist 
graafikut on juhtkoerte puhul ka võimatu määrata, sest 
koer elab pimeda inimese kõrval siiski lemmikloomana, 
kellel on lisaülesanne. 

Töökoerte mõiste vajaks täpsustamist, siia alla saab 
lugeda karjavalve-, kelgu-, teenistus- ja jahikoerad, samuti 
mistahes ülesannet täitvad koerad.

Soovitame selles küsimuses konsulteerida ka Eesti Abi- ja 
Teraapiakoerte Ühinguga.

Punkt 22.   Varjupaikadesse toimetatud hulkuvate 
loomade minimaalse viibimise aja pikendamine 
seniselt kahelt nädalalt minimaalselt kolmele nädalale

See on märkimisväärne kulu omavalitsustele. Minimaalse 
viibimise aja pikendamine ei ole vajalik juhul, kui suudetakse 
luua üleriigiline register koos kohustusega koeri kiipida, 
nagu on ette pandud punktis 11.

Tõukoerte puhul puudub ka praktiline vajadus seda aega 
pikendada, kuna EKL-i registri tõukoerte osa varjupaikades 
on juba praegu minimaalne (selgitused on välja toodud 
petitsiooni 11. punkti juures).

Punkt 23.   Kauplustes müüdavatele lemmikloomadele 
sobivamaid (st rangemaid) tingimusi (suuremad 
puurid, akvaariumid jms, lemmikloomade müügisaalis 
või muus kaupluse ruumis hoidmise lubatud 
maksimaalse aja kehtestamine. 

Punkt 24.   Loomade müügi keelustamine tänava- ja 
turukaubanduse korras
EKL soovib koerte müügi keelamist kauplustes, tänava- ja 
turukaubanduses.

Aastatel 2010–2020 oli EKL-i registrisse kantud 
pesakondade puhul emase koera keskmine vanus 
esmapoegimisel 3,05 aastat ja keskmiselt oli ühel 
poeginud emasel 2,05 pesakonda. 
Samas on optimaalne esmapoegimise vanus 
tõuti väga erinev ja keskmisi väärtusi üldistesse 
reeglitesse sisse kirjutada ei saa.
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Nooremad kaaslased ja õige kaal 
   aitavad vanal koeral vormis püsida
15-aastane Oltsu, tõenäoliselt hetkel vanim iiri punane 
setter, teeb pea iga päev üle tunniajase jalutustiiru 
metsas ja mere ääres. Oltsust räägib tema perenaine 
Liina Kümnik.
Küsis Elo Malmberg
Fotod: Meeli Küttim

Kuidas just Olivia, Oltsu, sinu esimeseks koeraks sai?
Oltsu on minu esimene koer. Ma ei olnud lapsepõlves suur 
koerasõber, pigem kartsin neid veidi. Täpselt ei mäleta, 
kust just setterid silma jäid, aga ühel mu Rootsi tuttaval 
olid setterid, gordon ja inglane, ning just gordoni setter 
oligi tükk aega mu väike salaunistus. Kui aga jõudsin 
otsusele, et võiks koerapidamist katsetada, siis muidugi 
Eestis gordonite pesakonda ei olnud, küll aga oli sündinud 
mitu iirlaste pesakonda. 

Kasvataja Marika Kuusmani teadsin oma venna kaudu, 
kellel oli Marika kasvandik brüsseli grifoon. Setterite 
kenneleid olin juba enne internetist uurinud ja teadsin 
neid üsna hästi, olin käinud ka paaril erinäitusel ja end 
teooriaosaga kurssi viinud. Oltsu oli oma pesakonnast 
sel hetkel viimase emasena saadaval ja ju see tunne siis 
tekkis, et tema mind vist ootabki.

Kas iiri setterid ongi pika elueaga või on sul Oltsuga 
vedanud? Kas tead veel kõrges vanuses iiri settereid?
Üldistada on raske, aga ütleks küll, et päris palju on neid, kes 
elavad 12–13 aastat, sealt edasi 14–15 on juba haruldasem, 
aga on ikka ette tulnud. 

Rekordiomanik on Eestis minu teada ligi 17-aastaseks elanud 
emane iiri setter. Vähemalt kolme setterit tean veel, kes just 
sel aastal on 15 saanud, kaks neist Oltsu täditütred, kelle 
omanikega oleme viimastel aastatel pidevalt oma muresid ja 
rõõme jaganud. Kõiki neid koeri kahjuks nüüd enam meiega ei 
ole. Oltsust vanemat ma praegu kedagi ei tea.

Kuidas Oltsu tervis on? On tal elu jooksul olnud 
terviseprobleeme?
Oltsul ei ole olnud kroonilisi tervisemuresid, ette on tulnud 
väiksemaid traumasid ja seedehäireid. Ta on aga elanud 
nüüdseks ju pool elu n-ö veterankoerana ja vanemas 
eas on esinenud emastele koertele tüüpilised hädad: 
piimanäärmete kasvajad, emakapõletik, põieprobleemid. 
Olen hästi tänulik kõigile tublidele loomaarstidele, kes on 
meil aidanud vastu pidada, ja muidugi kasvataja Marikale, 
kes on alati meie jaoks nõu ja jõuga olemas.
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Mida te Oltsuga koos tegite, kui ta noorem oli?
Oltsuga proovisin mitmeid harrastusi, kasvataja Marika 
koolitas meid sõnakuulelikkuses ja valmistas ette 
näitusteks, ise tundsin huvi agility vastu ja kõigil neil 
aladel käisime ka võistlemas. Sain muidugi varsti aru, et 
setter ei ole tipptasemel koeraspordiks kõige sobivam 
tõug, kuid harrastuse ja ühise tegevusena sobivad need 
alad hästi. Ootusi ei tohi liiga kõrgeks ajada ja tuleb 
leida õige motivatsioon, eks see tee oli minu kui algaja 
koerakoolitaja jaoks kohati üsna konarlik. Oltsu on käinud 
kaasas ka orienteerumas ja osalenud jahikoolitustel.

Näitustelt jäid parimateks saavutusteks jõulu-show BIS1 
juunior 2006. aastal ja setterite erinäituse parima emase 
(VSP) koht tervelt kümme aastat hiljem juba veteranina. 
Oltsul läks üldse näitustel paremini veteraniklassis, 
ilmselt oskasin ise teda siis paremini esitada ja pinget oli 
vähem. Pealegi oli kõrval juba noorem koer Mammu, kes 
näitustel säras ja uhkemate tulemuste saavutamise enda 
peale võttis.

Päris viimane näitus oli setterite erinäitus Lätis 2016. 
aasta sügisel, kus ta oli VSP veteran. Pigem aga loen 
tema tagasihoidliku näitusekarjääri ilusaks lõpp-punktiks 
just meie oma setteriklubi suvist erinäitust samal 2016. 
aastal, kus ta oli lisaks VSP-le ka BIS2 veteran. Erinäituste 
tulemusi hindan eriti kõrgelt, sest seal on kohtunikuks tõu 
kasvataja ja spetsialist, kelle arvamus on tihti päris erinev 
allrounder’ite omast. 

Veteraniklassi tiitlid Eestist ja Baltikumist saime kätte 
ja siis tundus loomulik näitustega lõpetada, pealegi ei 
nautinud Oltsu neid väga.

Kuidas praegu igapäevaelu eaka koeraga välja näeb?
Olen pidanud oluliseks pakkuda eakale koerale jõukohast 
liikumist ja tegevust. Pea iga õhtu käime ikka endiselt 
jalutamas oma tuttavatel metsaradadel, kindlasti üle 
tunni aja, kui just ei ole liiga külm või liiga kuum ilm. 
Mere ääres meeldib Oltsule väga. Nooremate koerte 
selts on ilmselt kaasa aidanud, et üldine füüsiline vorm 
on Oltsul püsinud hea. Muidugi ei tiiruta ta võsas ringi, 
vaid vantsib koos inimestega, aga sellegipoolest koguneb 
korralik kilometraaž. 

Ülitähtis on hoida koer parajas kaalus, mul on väga valus 
vaadata jämedaks toidetud koeri, kes vaevu kõndida 
jaksavad. Pandeemiast oli eakatel koertel kindlasti 
omajagu rõõmu, sest omanikud olid kodukontoris ja said 
tihedamini vanakesi õue viia, kui vajadus tekkis. 

Trennides Oltsu ammu enam ei käi, aga setterite ühistel 
jalutuskäikudel oli ta veel möödunud aastal kaasas ja 
tundus seltskonda nautivat. Pikematele matkadele ja 
keerulisema reljeefiga maastikule enam ei lähe. Kuulmine 
on jäänud kehvaks ja suhtleme palju viipekeeles, siin on 
ilmselgelt abi kunagisest agility-harrastusest.

Olen pidanud oluliseks pakkuda 
eakale koerale jõukohast liikumist 
ja tegevust. Pea iga õhtu käime 
ikka endiselt jalutamas oma 
tuttavatel metsaradadel.

Oltsu koos Mammu (Wind Chart Alternative Mambo, 12 aastat) ja Tessiga (Dessi Sweet Love, 4 aastat) Tallinna vanalinnas.
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Kas Oltsul on ka järglasi?
Oltsul ei ole järglasi, lähimad sugulased on tema õe 
lapsed, kellest mitu käisid ka näitustel, kuid need, kes veel 
alles, naudivad nüüd juba ammu samuti pensionipõlve. 

Oltsut võttes olin ise täiesti algaja koeraomanik ja polnud 
mingit plaani hakata tegelema kasvatustööga või lihtsalt 
talle pesakonda teha. Leian, et iga pesakond peab olema 
hoolega plaanitud ja see nõuab palju taustateadmisi, mida 
mul siis veel kindlasti ei olnud. Lisaks on iiri setterite 
pesakonnad tihtipeale väga suured, üle kümne kutsika, 
mis seab omad tingimused kasvataja elamispinnale ja 
eeldab suuremat tugivõrgustikku. 

Milline on Oltsu iseloom?
Oltsu on enesekindel ja rahulik, inimeste suhtes ülevoolavalt 
sõbralik, nagu üks setter olema peab. Ta on üsna järjekindel 
oma tahtmistes ja süveneb vahel jäägitult mingisse 
tegevusse, nt kaevamisse, sealjuures innukalt haukudes.

Mäletan hästi ühte päeva Oltsu kutsikapõlves, kui tulin 
töölt koju ja avastasin, et koer oli köögikapi pealt oma 
maiustekarbi kätte saanud. Karp oli päris suur ja sisaldas 
algselt hulka närimismaiusi, mis olid kõik jäljetult kadunud. 
Kartsin tõsiselt, et kutsikas on need kõik endale sisse 
söönud ja kujutasin juba ette, mis tema vaene kõhuke 
sellest arvab. Selgus aga, et loomake oli targem: maiused 
olid hoolega korterisse ära peidetud, igasugu nurkadesse ja 
kastidesse, kust neid siis ükshaaval leidma hakkasin. Asjade 
peitmine meeldib Oltsule siiani, näiteks korjab ta kevaditi 
Mustamäe metsas ilutulestikurakettidest jäänud kesti ja 
matab need hoolikalt maha.

Sul on kodus veel kaks nooremat iiri setterit. Mis sind 
selle tõu juures köidab?
Mul on veel augustis 12-aastaseks saav Mammu (Wind 
Chart Alternative Mambo) ja 4-aastane Tess (Dessi Sweet 
Love). Nemad on omavahel sugulased, Mammu on Tessi 
tädi. Oltsuga neil lähedast sugulust ei ole, nendes voolab 
rohkem Austraalia ja Ameerika liinide verd.

Iiri setterite küljes olen küll päris kõvasti kinni, tegutsen 
aktiivselt setterite klubis ja tunnen päris lähedalt ka 
teiste setteritõugude esindajaid, kuid millegipärast on 
ikkagi iirlane minu jaoks see õige. Mulle meeldib väga 
nende inimsõbralikkus, sotsiaalsus ja muretu meel, nad 
on julged ja rõõmsad, liikuvad, alati valmis koos midagi 
ette võtma ja tegutsema, ilusad on nad loomulikult ka. 
Võrreldes teiste setteritega on iirlased minu meelest 
koostööaltimad ja kontaktsemad.

Liina Kümnik koos 
Oltsu, Mammu ja 
Tessiga.

Oltsu noorpõlves.

Vt ka loomaarsti kommentaar lk. 32
Piimanäärmekasvajad on koertel levinuim kasvajavorm.
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      Maarjamäe lossis    
 poeb koer koopast külastaja 
       südamesse ja kaissuTekst: Kärt Kelder, Eesti Ajaloomuuseum, 

ürituste projektijuht
Fotod: Vahur Lõhmus

Eesti Ajaloomuuseumis saab külastada näitust „Koopast kaissu. Koera ja inimese lugu“, mis tutvustab koera kujunemist 
lemmikuks ning avab rohkem koera kui looma hingeelu. Näitus on avatud 2022. aasta veebruarini.

Kumb oli enne, kas kana või muna? Aga hunt või koer? 
Kui esimese küsimusega jäädakse hätta, siis teisele saab 
vastata, et tänapäeva hundi ja koera eellane on sama. Just 
uute põnevate faktide rikkust saab kindlasti pidada näituse 
„Koopast kaissu. Koera ja inimese lugu“ tugevuseks. 
Esimeses ruumis paiknebki näiteks evolutsioonipuu, 
millelt on näha huntide ja koerte põlvnemine. Samuti 
saab ketast keerutada ning uurida, kuidas eri koeratõud 
omavahel suguluses on.

Alustagem algusest ehk näituse võib ruumiliselt ja 
mõtteliselt jagada kolmeks: koera ajalooline kujunemine 
lemmikloomaks, koerad teaduses ja kultuuris ning koera 
elu ja heaolu inimeste keskel.

Esimesse ruumi astudes särab laest vastu taevane valvur 
ehk Suur Peni. Tähtkuju tasub kindlasti vaadata, sest 
astronoomid ennustavad, et läheb küll aega, kuid Suur 
Peni pole üks hetk Euroopas enam nähtav. Tekstide kõrval 
asetseb püstkoda lõkkega, mille ääres lapsed mängida 

saavad, kuniks vanemad seintelt tekste loevad. Kivipadjad 
näevad toredad välja, kuid lisaks sellele on ka mugavad 
kaaslased, kui tekib soov uurida koera elukaart ehk siis 
lugeda, mis juhtub lemmikuga eri eluetappides. 

Kõige olulisem on näituse alguses aga Pulli koer. Tema 
hammas ilutseb vitriinis ning on 11 000 aastale omase 
väljanägemisega – milline, vaat seda peab igaüks ise nägema. 
Esimeses ruumis saab tutvust sobitada ka näituse giidiga 
ehk rekonstrueeritud Pulli koeraga, kes ilmub elusuuruses 
klaaspinnale ning kutsub külastajaid endaga teekonnale 
kaasa. Kuigi koerategelane on disainitud eelkõige lastele 
mõeldes ning tema kuulamiseks tuleb järgmistes jaamades 
jutupliiatsit kasutada, sobib tekst igas vanuses külastajale. 
Eriti mõnusaks teeb Pulli koera kuulamise tõsiasi, et 
tegelasele on hääle andnud näitleja Juhan Ulfsak.

Kuigi võiks mõelda, et „Koopast kaissu. Koera ja inimese 
lugu“ on peredele, siis tegelikult leidub uut ja põnevat 
kõigile. Lapsed saavad käed külge panna mitmesugustes 
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tegevustes, nagu ketta keerutamine, kappide 
avamine, nuppude vajutamine, raamatute 
lehitsemine või miks mitte ka postamendil jooksmine 
ja koera liikumise imiteerimine. Kindel on üks – lastel 
igav ei hakka. Ka täiskasvanutel mitte, eriti nendel, 
kes huvituvad ajaloost, folkloorist, aga ka nüüdisaja 
faktidest koerte kohta. Kui pea inforohkusest üle 
kuumeneb, on alati võimalik kuuti peitu ronida, 
seal patjadel lesida ja erialakirjandust lugeda. Ja 
siinkohal ei mõtle ma ainult lapsi. 

Seejuures ei keskendu terve väljapanek ainult 
ajaloole, vaid tõstab esile koerte rolli teaduses ja 
kultuuris. Näiteks avastati suhkruhaigetele insuliin 
tänu koerale Marjorie’le. Kõik ei ole näitusel siiski 
vaid roosiline, esile on tõstetud ka tõsisemaid fakte, 
nagu näiteks Laika kosmosereis, mille puhul pole 
tegemist toreda seiklusega, vaid paneb tõsiselt 
mõtlema loomade kasutamise üle katsetes. Koertel on 
emotsioonid, mida on põhjalikult uurinud näiteks Jaak 
Panksepp, ning nad tunnevad kohe kindlasti hirmu.

Koerad on inspireerinud ka kunstnikke, nagu näiteks 
William Wegmani, kuid paraku langenud sealjuures 
inimeste iluhulluse ohvriks. Teises ruumis vaatavad seinalt 
vastu vikerkaarevärvi puudel või kupeeritud kõrvadega 
dobermann. Koertele on pigem vastumeelt, kui nende 
välimust muudetakse, eriti kui see tähendab kehaosade 
(kõrvade, saba) kärpimist. Koerad vajavad lihtsalt võimalust 
olla loomad. Sellega meenub, et näitusega seoses toimuvad 
ka kuraatoritunnid. Eelmisel korral käis Maarjamäel 
rääkimas koertekooli Kratt treener Mari Teras. Meelde jäi 
tema ütlus koera ja inimese harmoonias elamise kohta: 
koer peab kohanduma inimese kõigi vajaduste ja elustiiliga, 
vähim, mis me tema heaks saame teha, on olla võimalikult 
hea omanik ning laskma tal olla koer.

Kui esimesed kaks näituseruumi on tummisema infoga, 
siis viimases toas on rohkem juttu koerte heaolust ning 

samuti harrastustest, mida nendega koos ette võtta. 
Koloriitsus ühildub igas ruumis tundega, mida sealsed 
tekstid tekitavad. Lõpuruum on justkui vabasse loodusesse 
astumine – taustal kostab linnulaul, kosutusalal paikneb 
muru, mille peal lesivad mängukoerad, ning nurgas kõrgub 
ilus puu levitades varjulisi oksi üle toa. Selles ruumis saab 
puhata ja lasta infol läbi käia, mida eelmistes tubades 
haaratud. Kindlasti on peamiseks lõbustuseks toas olev 
tõusein, mis külastajatele väga meeldib. Igaüks proovib 
sealt üles leida enda koera tõu või siis uurib, missuguse 
välimusega koer talle enim imponeerib. 

Rääkides meeldimisest, siis tagasiside on veebruaris 
avatud näituse kohta olnud positiivne. Külalisteraamatus 
peegelduvad vastu tänusõnad, kuid samas leiab neid ka 
joonistusseinalt, kus kiituse kõrval ilutsevad külastajate 
joonistatud pildid koertest. Eriti tihedaks läheb 
joonistussein pärast lasterühmade külaskäiku, kus kõik 
tahavad sõna või koerapildi seinale jätta. 

Kui vana on sinu koer inimese eluaastates? 
Seda saab ratast keerutades teada.

Tõuseinalt saab üles otsida 
oma lemmiku ning maakaardile 

vajutades kõneleb jutupliiats eri 
riikide tõugude ajaloost.

Koerad on imelised ja 
võimsad loomad, kelle kohta 
ei teata lõpuni, milleks 
kõigeks nad suutelised on. 
„Koopast kaissu. Koera 
ja inimese lugu“ proovib 
kinnitada, aga ka ümber 
lükata arvamusi ning mis 
peamine, tuua inimesele 
lähemale tema parim sõber. 
Infot on näitusel küllaltki 
palju, kuid hea väljapaneku 
üks võlu võikski olla selle 
mitmekordne vaatamine eri 
nurkade alt, et alati midagi 
uut avastada.
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KAS MIDAGI ON MUUTUNUD? 1998-2000 joonistas Heiki Maiberg ajakirjale Koer hulga lõbusaid 
päevakajalisi karikatuure. Kas 20 aastat hiljem on midagi muutnud?
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Sõjakoerast sülekoeraks – 
  koerte rollist raua- ja keskajal
Tekst: Sander Nuut

Zooarheoloogiline materjal ehk arheoloogilistelt 
väljakaevamistelt kogutud loomaluud pakuvad olulist 
infot minevikus elanud loomade kohta. Tänu nende 
jäänustele teame, kui suured ja millise kujuga nad olid 
ning milliseid rolle toonased isendid ühiskonnas mängisid. 
Samuti leidub arheoloogilise luuainese hulgas ka koeri. 
Kuigi arheoloogiliste koerte luude järgi saab hea ülevaate 
nende skeleti olemusest, siis kahjuks ei saa tollaseid koeri 
samastada tänapäevaste tõugudega.  Kuna tõustandardi 
aluseks on koera geneetiline taust – välimik (värvus, 
suurus, proportsioonid, karva tüüp, saba ja kõrvade asetus 
jpm) ning tööomadused, iseloom ja temperament –, siis 
zooarheoloogilise materjali põhjal kõiki iseloomulikke 
tunnuseid uurida ei saa.

Koer oli meie aladel kõige esimene koduloom. Varaseimad 
koeraluud on leitud mesoliitilisest Pulli asulakohast ning 
pärinevad umbes 10 500 aasta tagusest ajast. Seejärel on 
koer küll vähemal, küll suuremal määral, kuid järjepidevalt 
zooarheoloogilises materjalis esinenud kuni uusajani välja. 
Üleminek rauaajalt keskajale 13. sajandi alguses tõi meie 
maadele kaasa nii uue kultuuri, religiooni kui ka muud 
ühiskonnaprotsessid. Seetõttu võis muutuda nii inimeste 
suhtumine koertesse, koerte funktsioon kui ka rollid. 
Sellest tulenevalt võis varasemalt ühetüübiliste koerte 
suurus ja kuju ehk morfoloogia mitmekesistuda.

Analüüsis kasutatud 29 rauaaegset koeraluud, mis 
pärinevad esimese aastatuhande esimesest poolest kuni 
13. sajandi alguseni, on pärit neljalt Eesti linnamäelt, lisaks 
ühelt kalmelt ja asulakohalt. 123 keskaegset koeraluud 
pärinevad nii asulatest, nende lähiümbrusest kui ka 
linnustest, mis perioodiliselt varieeruvad 13.–17. sajandini 
(pilt 1). Kuna paljudel juhtudel kuulus mitu luud ühele 
koerale, siis isendeid oli materjali hulgas minimaalselt 84 
(75 keskaegset ja üheksa rauaaegset koera).

Raua- ja keskaegsete koerte turjakõrgus annab parima 
ülevaate kahe perioodi vahelistest erinevustest. Varasema 
perioodi koerte turjakõrgus varieerus vahemikus 44–57 
cm (erandina üks 75 cm suurune koer). Suuruse järgi 
võib rauaaegseid isendeid jagada keskmisekasvulisteks 
(37–60 cm) ja suurekasvulisteks (>60 cm). Keskaeg tõi 
kaasa märgatava languse ja suurema varieeruvuse 
koerte turjakõrguses (23–71 cm) (pilt 2). Enamik loomi 
jäi väikesekasvulisse (<37 cm) klassi, kuid endiselt olid 
esindatud ka teised suurusklassid.

Kujult olid rauaaegsed koerad pigem suured ja saledad. 
Keskajal mitmekesistus loomade kuju, varieerudes 
väikestest ja saledatest, väikestest ja jõulistest kuni suurte 
ja saledateni. Kummagi perioodi koerte kolju ja alalõualuu 
kujus suuremaid muutusi näha polnud, mis viitab sellele, 
et koerte pea säilitas looma kasvuga oma proportsiooni.

Pilt 1. 
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Pilt 1. Analüüsis olevad 
koeraluud pärinevad 
19 arheoloogiliste 
väljakaevamiste objektilt. 
Number märke taga tähistab 
linnas olevate objektide 
arvu (kui on suurem kui 1). 

Rauaaegsed objektid: 
(A) Valjala maalinn, 
(B) Soontagana maalinn, 
(C) Varbola Jaanilinn, 
(D) Pada I asula, 
(E) Toila kivikalme, 
(F) Lõhavere linnamägi. 

Koerte skeleti kuju võib peegeldada mõningal määral ka 
nende loomade funktsiooni tolleaegsetes kogukondades. 
Rauaaegseid pikapealisi, saledaid ja keskmise- kuni 
suurekasvulisi koeri võidi kaasata jahis ja karjatamises. 
Samuti ei saa välistada valve- ega sõjakoera funktsiooni.

Keskajaga mitmekesistus nii koerte suurus kui ka kuju, 
millest võib eeldada, et ka nende rollid ühiskonnas 
muutusid. Keskmise- ja suurekasvulised koerad võisid 
keskaegses kontekstis mängida laiahaardelisemat 
rolli. Saledaid ja keskmise suurusega isendeid kasutati 
tõenäoliselt jahi- või karjakoertena. Nende füüsiline 
vastupidavus ja sihvakus lubasid inimestega vähemal 
või suuremal määral koostööd teha. Tihedalt asustatud 
linnades võisid taolise kehaehituse ja suurusega koerad 
olla ka nn paariakoerad ehk hulkuvad külakoerad, kes 
olulist funktsiooni ei täitnud. Suuremad koerad võisid olla 
nii jahi-, valve- kui ka sõjakoerad. 

Paraku nende suur ülalpidamiskulu, keskaegsete linnade 

Pilt 2. Rauaaja (vasakul helehallis) ja 
keskaja (paremal tumehallis) suurimad ja 

väikseimad koerad. Erandlik rauaaegne koer 
(turjakõrgus 75,4 cm) on märgitud 

kõige heledama halliga.

ruumipuudus ja võimalik agressiivsus soodustasid 
väiksemate, vähem ressurssi nõudvate koerte laiemat 
esindatust. Seetõttu võisid taolise kehaehitusega koeri 
lubada endale ainult vähesed, näiteks aristokraadid või 
jõukamad sõjamehed.

Keskaegsed objektid: 
(G) Haapsalu linnus, 
(H) Tallinn – Raekoja plats, 
Tartu mnt 1, 
(I) Pärnu – Munga tn 2, 
(J) Viljandi – Jaani kirik, 
Lossi tn 21, Noorte Huvikeskus, 
spordihoone juurdeehitus, 
ordulinnus, 
Posti tn 16 ja Lossi tn 33 
vaheline hoov, 
(K) Karksi linnus,
(L) Otepää linnamägi 
(piiskopilinnus), 
(M) Uue-Kastre linnus.

Foto 3. Viljandi vanalinnast leitud keskaegne koer, kelle 
turjakõrgus oli vaid 23 cm. Taoline isend võis olla taksilaadne 
sülekoer. Foto: Sander Nuut

Uue ajastu tulekuga on märgata ka koerte suuruse 
vähenemist ning uute tüüpide – nn sülekoerte (foto 3) 
– teket, kelle eesmärk oli pigem meelelahutuslik või 
keda peeti lemmikloomana. Sülekoerad olid levinud 
juba Rooma-aegses Euroopas. Valikuline tõuaretus ja 
eri välistunnuste aretamine võis seega olla suuresti 
mõjutatud kultuurilistest teguritest, linnalise keskkonna 
tekkest ja koera kui lemmiklooma eelistamisest 
töökoera üle. Niisiis „trend“, mis levis Euroopas tuhat 
aastat enne keskaja algust, jõudis ajalise nihkega 
Eesti aladele koos ristiusustamise, uute inimeste ja 
ühiskonnakorraldustega. 
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Aegade hämarusest
on rubriik, milles Rahvusarhiivi teadus- ja publitseerimisbüroo peaspetsialist 
Margus Lääne toob meieni arhiividesse talletunud, koertega seotud lugusid.

Kriminaalne lugu Uue-Kalamaja uulis
Allikas: RA, ERA.R-1399.1.299
Arhiivides leidub arvukalt materjale kohtuasjadest, kus üheks osaliseks on koer. Koer võib olla nii süüdlase kui ka kannataja 
rollis. Mõnikord on kohtuasjad tõsised (koer on kedagi hammustanud või hirmutanud, koer on hukka saanud jms). Teinekord 
võtab kohtujuhtum praeguse aja inimesel suu muigele. Allpool näide kurbnaljakast juhtumist.
Lisamärkus: juhtum toimus ajal, mil Eestis valitses lühiajaliselt punavõim.

Protokoll
1918 aastal 14 jaanuaril, mina 1. jaoskonna Tallinna Linna 
miilitsa wanem miilitsioner J. Raudsepp tegin protokolli 
allpooljärgnewast:
Selle kuu päewal teatas 1 jaoskonna noorem miilitsioner Oskar Int, 
et umbes kella 3 ajal peale lõunat temale teatanud keegi poiss, et 
Uue-Kalamaja uul asuwasse N 36 majasse tulnud keegi tundmata 
omaniku koer ja murdnud nimetatud maja keldri ruumides 7 kana 
maha ja ühte haawanud. Peale selle jooksnud koer Uue-Kalamaja 
põik uul N 10 maja hoowi peale. Uue-Kalamaja põik uul n 10 majas 
leidnud Int nimetatud maja pesuköögis. Inti nähes jooksnud koer 
temal kallale, kuid Indil läinud koeraenne maha lasta. Nimetatud 
koer oli arwatawasti marutõbiline. Koer olnud ilma suukorwita 
weikene toa koer punakat karwa. Palub asja järele uurida ja kui 
koera omanik leidub teda kohtulikult wastutusele wõtta, sest 
nimetatud koer oli ilma suurkorwita.

Selles asjas ülekuulatud U Kalamaja põik uul N 10 maja elanik 
Erman [Herman] Kruusimägi teatas järgmist:
Teatud koer jooksis sellesse maja hoowi peale ilma, et ta siit 
maja koer oli, sest meil kunagi pole koera olnud ja peale minu E. 
Kruusimägi, siin teisi inimesi ei ela. Meie hoowi jookstes, murdis 
samma koer minu kaks kana pesu köökis ära. Mina ei wõi teada 
kelle se koer on.

Allkiri H. Kruusimägi

Selles asjas ülekuulatud U. Kalamaja põik uul N 7 k. 10 
majaperenaine Katarina Tagaweri teatas järgmist :
Mina tean, et meie majas elawatel elanikutel ega minul omal pole 
ilmaski koerasi pidanud ega ka praeguste ei ole neid minu majas. 
Selle maha lastud koerast uul N 10 ei tea mina midagi ütelda.

Selles asjas ülekuulatud Uue Kalamaja uul N 36 kortel 1 
elanik Kristjan teatas järgmist :
Meie majas minu teada niisugust koera ei ole olnud ega 
tea ütelda, kust see koer oli. Oleme sellest ka ajalehes 
kuulutanud aga keegi ei tule teatama sellest asjast, ega 
ilmu ka koera omanikku.

Nimetatud materjalid saadeti „tarwiliste korralduste 
tegemiseks“ Tallinna I Rahukohtusse. 

Autori kommentaar: Juhtumi edasisest arengust materjale enam 
pole. Kuna veebruaris algas Saksa vägede pealetung, võib arvata, 
et kohtuasi soikus.

GROOMERILE, 
SALONGILE, 
KASVATAJALE, 
KOERA OMANIKULE

HARJAD, KAMMID, KRAASID,  
KÄÄRID, TRIMMIMISVAHENDID,  
FÖÖNID, PÜGAMISMASINAD, 
ŠAMPOONID, BALSAMID, 
VIIMISTLUSVAHENDID

KVALITEETNE 
TULEMUS = 
KVALITEETSED

ARTERO 
TÖÖVAHENDID

Artero esindaja Eestis:
Pontu OÜ, tel: +372 503 5140, e-mail: koer@pontu.eu
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SALME LAEVMATUSED JA 
LEITUD KOERTE SKELETID

Tekst: arheoloog Marge Konsa, 
SA Saaremaa muuseum

Millalgi 1300 aastat tagasi toimus Saaremaal tänapäeva 
Salme küla lähedal verine lahing, milles langenud 
Skandinaavia sõjamehed maeti mererannal kahte laeva. 

Väiksemasse laeva oli pandud seitse ja suuremasse laeva 
34 meest koos relvade, mereretkeks vajaliku varustuse 
ja toidupoolisega. Mõned laevas olnud mõõkadest olid 
väga uhked, olles kaunistatud kullatud pronksdetailide, 
skandinaaviapäraste loomaornamentide ja vääriskividega, 
mis osutas nende omanike kõrgele päritolule.

Kuigi rauaaegseid laevmatuseid on Põhja-Euroopast 
teada üle poole tuhande, kajastab enamik neist kodustes 
tingimustes matmist. 

See on seni teadaolevatest kõige vanem ning ainus, kus 
hukkunud sõdalased on asetatud laeva üheskoos. Salme 
laevmatused on esimene arheoloogiline tõend sellest, 
kuidas eelviikingiajal mereretkel olles sõjamehi maeti.

Tänu Salme leidudele avaneb meile erakordne võimalus 
heita pilk viikingisõdalaste ellu. Nende abil mõistame 
paremini seda, kes viikingid olid – millist päritolu mehed 
ühte sõjasalka kuulusid, milliste laevadega mereretkel 
käidi, mida varustusena kaasa võeti, kuidas sõditi ja 
võõrsil sõjaretkel olles oma hukkunuid maeti. 

Viikingite väesalkade matmispaiku 
on maailmast leitud väga vähe 

ning nende hulgas on 
Salme mitmes mõttes erakordne. 
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Koerte rekonstruktsioon. Salme laevas olnud koertest 
väiksemad oli spitsi ja suuremad hurda moodi.

Foto autor: Ain Vares
Foto omanik: SA Saaremaa Muuseum

Salme laevad ise on aga oluliseks allikaks Läänemere 
maade laevaehituse ajaloo kohta. Nii on Salme suurem 
laev vanim sellest piirkonnast pärit purjelaev.

Koeraluid leiti ainult Salme teisest laevast*, kus tuvastati 
kuue koera jäänused. Laeva asetatud koerad olid kahte 
tüüpi. Väiksemad koerad olid turjakõrgusega 45 cm ja 
suuremad turjakõrgusega kuni 70 cm. 

Isotoopanalüüs näitas, 
et koerad ei olnud kohalikku 

päritolu, vaid olid olnud maetud 
meestega kaasas. 

Nad võisid lahingus viga saada, aga tõenäolisemalt nad 
hukati ja maeti koos oma hukkunud peremehega. Nii 
olid koertest kaks luustiku nr 30 juures laeva idaparda 
ääres. Teised kaks koera olid aga asetatud vastu laeva 
läänepoolset parrast luustike 18 ja 14 juurde, kusjuures 
üks koertest oli pooleks raiutud.

Jahikoerte pidamine oli sellel ajal väga levinud ning 
hästi välja õpetatud koeri sai kasutada jahil ka koos 
jahikullidega. Salme laevaleiud annavad tunnistust, et 
viikingid võtsid koeri kaasa mereretkedele ning need 
ustavad kaaslased järgnesid oma peremehele nii lahingus 
kui ka pärast surma teispoolsuses.

* Kõik koerad olid maetud suuremasse laeva (16 x 3 m), 
kuhu oli maetud ka nn kuningas – mees, kelle juurest 
leiti kõige uhkem mõõk ning suust viikingite lauamängu 
(hnefatafl) kuninganupp.
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Doglo ei lase 
koeral kaduda
Eestis väljatöötatud Doglo jälgimis- ja 
valveseade võimaldab jälgida koera liikumist 
igal pool ja igasuguse ilmaga.

2013. aastal alustas Huntloc OÜ (alates 01.04.2021 
Traxby OÜ) jahimeeste jaoks samanimelise 
jahikoerte jälgimise ja juhtimise äpi loomisega. 
Alguses oli plaanis teha vaid nutitelefonirakendus 
ning jahikoerte jälgimiseks kasutada mõnda turul 
pakutavat jälgimisseadet. Peagi selgus, et sellist 
toimivat mõistliku hinnaga jälgimisseadet ei ole 
olemas. Valida sai Hiinas toodetud seadmete (mis ei 
kannata mingit kriitikat) või siis ülikallite, üle 1000 
euro maksvate seadmete vahel. Mõistsime peagi, 
et peame ise välja mõtlema ja arendama korraliku 
töökindla jälgimisseade.

Esimesed koerte jälgimise seadmed (neid sai 
alustuseks 13 tükki) ehitati autode automaatse 
parkimissüsteemi seadmete baasilt. Aasta 
hiljem oli valmis täiesti oma seade. Jahikoera 
jälgimisseade Huntloc on arenenud aastate jooksul 
populaarseimaks sellekohaseks seadmeks Eestis ning 
on kasutusel ka Lätis, Leedus, Soomes, Saksamaal ja 
Iirimaal. Karbil esindab selle tootmismaad foto eesti 
hagijast nimega Bob.

Esimesed mittejahimehed, kes soovisid leida 
oma koerale vastupidavat ja töökindlat seadet, 
hakkasid Huntloci jälgimisseadet kasutama juba 
2015. aastal. Üks esimesi kliente oli tolleaegse 
startup-firma Pipedrive’i kontori koer Riki 
(ametinimetusega Chief Happiness Officer).

Aastate jooksul kasvas 
üha enam nende 

koeraomanike hulk,
kes otsisid lahen-

dust just oma 
kodukoera jälgi-
miseks ja valva
miseks ning 
leidsid sobi-
vaima jahi -
koera lahen-
duses. 

2020. aastaks saigi valmis kodukoertele mõeldud lahendus, 
mida võib leida Doglo brändi nime all. Nimi Doglo on tuletatud 
ingliskeelsetest sõnadest dog, location, love, log ja lock.

Praegune Doglo jälgimisseade on nagu koera oma nutitelefon – 
selle sees on SIM-kaart, koerale saab helistada ning iga päevaga 
areneb lahendus järjest võimekamaks ja kasulikumaks. Doglo 
jälgur saab täpse koera (ehk siis seadme) asukoha satelliidi 
kaudu ning kasutab asukoha andmete edastamiseks mobiililevi. 
See võimaldab koera asukohta vaadata ka tuhandete kilomeetrite 
kauguselt, olles ise näiteks välismaal ja soovides teada, 
millega koer kodus tegeleb. 

Seadet saab kasutada ka 
koeraga reisides, sest see 
töötab kogu Euroopas. Kõik 
koeraga seotud andmed 
tulevad kasutaja telefoni 
ning üheaegselt saab seadet 
vaadata ja hallata lisaks 
peremehele või -naisele veel 
neli pereliiget. 

Seadmel on kaks töörežiimi: 
ooterežiim, kus seade võib ühe 
laadimiskorraga olla kuni 1 kuu, 
ning jälgimisrežiim, kus jälgur 
saadab oma asukoha andmeid 
välja alates 1. sekundist. 

Kuna seade oli alguses planeeritud jahikoertele, siis on see 
ehitatud vastupidavaks ja veekindlaks. Seadme laadimine toimub 
juhtmevabalt, et avade või klemmide kaudu vesi seadmesse ei 
pääseks. Teisi selliseid seadmeid Eestis ei leidu. 

Ettevõtlus-
konkursil „Ajujaht“ 
saavutas Huntloci 

jahiäpp ja 
koera jälgur 
2015. aastal 

II koha.

Kontorikoer Riki.
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Doglo nutitelefoni äpp sobib nii 
Androidi kui ka iOS-i nutiseadmetele. 
Koera asukohta ja liikumist saab 
jälgida Google’i aluskaartidel, 
jälgimisrežiimis näeb koera 
liikumisteekonda ja läbitud vahemaad 
ning salvestada oma huvipunktid. 
Koera valvamiseks saab talle määrata 
virtuaalse aia, milles olemist või 
väljumist äpp kontrollib ja annab 
muutustest märku. Androidi äpis on 
olemas ka koera oluliste andmete 
hoidmise võimekus – saab salvestada 
tema üldandmed, vaktsineerimised ja 
ravijuhtumid.

Jälgimis- ja valveseade on kanda 
kinnitamas nii Eestis kui ka Lätis. 
Tuntuimatest kasutajatest võiks 
mainida Kelly Sildaru, kes valis Doglo 
oma siberi husky Kira jälgimiseks. 

Kelly Sildaru ja Kira.

Samuti kasutab seadet kuulus 
Instagrami-staar (konto jälgijate arv 
üle 35 000) ja teraapiakoer Eddie. 
Paljud kasutajad on öelnud, et tänu 
Doglole on neil taas olemas meelerahu 
ning vähem muret koera kadumisest. 

Beagle’i omanik Martin: „Sõitsime 
perega nädalaks soojale maale 
puhkama ning viisime koera 
pensionäridest vanemate juurde 
maale. Puhkuse eelviimase päeva 
õhtul tuli Eestist murekõne, et koer 
oli lahti pääsenud ja metsa tormanud. 
Kuna koeral on 24/7 jälgimisseade 
kaelas, siis panime seadme Egiptusest 
tööle ning nägime koera asukohta 
metsas. Nii saime vanemad lihtsasti 
koerani juhatada. Järgmiseks korraks 
ostame ka neile nutitelefoni, millest 
saavad ise koera jälgida.“

Doglo areneb tänu kasutajate aktiivsele tagasisidele pidevalt. Alguses 
oli ainus variant osta jälgimisseade 349 euro eest ning edaspidi maksta 
36 eurot aastas internetiühenduse eest. 

Alates 2021. aasta juunist on võimalik tellida koera valve- ja 
jälgimisteenus. See tähendab, et seadet ennast pole vaja osta, vaid 
igakuise teenustasu sees on ka jälgimisseade. Seade vahetatakse välja 
iga kahe aasta järel. 

2016. aastal oli Eesti disaini-
auhindade konkursil „Bruno“ 
insenertehnilise tootedisaini 

kategoorias auhinnale 
nomineeritud jälgimisseadme 

mudeli disain (kujundus 
Egert Uibo). Tootmisesse see liiga 

kõrgete tootmiskulude tõttu 
siiski kahjuks ei jõudnud.

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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Head ja pahad koerad 
keskaja kunstis
Tekst: Anu Mänd, Tallinna Ülikooli vanemteadur

Koeral oli keskaja kunstis erinevaid, mõnikord lausa vastandlikke tähendusi: ta sümboliseeris kristlikke 
vooruseid ja pahesid, oli pühakute atribuut, oma isanda staatuse väljendaja, tegelane jahistseenides ja Kristuse 
kannatusloos. Olenevalt pildi teemast ja žanrist võis koer olla kas positiivne, negatiivne või hoopiski neutraalne 
tegelane. Koera (ja ka teiste loomade) kaudu anti pildi vaatajatele edasi usulisi ja õpetlikke sõnumeid.

SÜMBOLISTLIK KOER
Juba antiikajal oli koerast kujunenud ustavuse sümbol. See 
kandus edasi ka keskaega, kus mitmesuguste truuduse 
vormide kõrval (nt truudus senjöörile, abielutruudus) sai 
koerast ka usutruuduse võrdkuju. Lisaks seostati teda 
selliste voorustega nagu kuulekus, vaprus ja mehelikkus. 
Negatiivse külje pealt omistati koerale selliseid pahesid 
nagu kadedus, liiderlikkus ja aplus. Seitsme surmapatu 
kujutistel oli Kadeduse (Invidia) allegooriaks nii mõnigi kord 
kaks koera, kes purelevad omavahel kondi pärast. Mõistagi 
naeruvääristati selle kaudu mitte niivõrd loomade, kuivõrd 
inimeste nõrkusi ja pahesid.

Keskaja kunstis oli väga oluline roll ka värvisümboolikal: 
häid koeri kujutati enamasti valge või hallikasvalgena, 
halbu aga musta või tumepruunina. Näiteks peaingel 
Gabrieli, kes läkitati Neitsi Maarjale teatama 
rõõmusõnumit Jumalapoja ootusest, kujutati kunstis 
mõnikord sarve puhuva jahimehena, keda saatsid valged 
jahikoerad, kes kandsid kolme teoloogilise vooruse (Usk, 
Lootus ja Armastus) või muude vooruste (Tõde, Õiglus, 
Rahu, Halastus) nimesid. (vt pilt 1)

Pilt 1. Peaingel Gabriel koertega, kel nimeks Usk (fides), Lootus (spes) 
ja Armastus (caritas). Detail Maarja kuulutusest. Vestfaal, u 1490. Wiki

Koera kui truuduse sümbolit on keskaegsetel hauaplaatidel 
sageli kujutatud oma isanda, harvem ka emanda jalge all. 
Mõistagi said uhkeid raidkivist monumente endale lubada 
vaid jõukad ja kõrgest soost inimesed. Eriti sageli esineb 
koeri rüütlite hauaplaatidel. Tallinnas võib kahte tillukest 
koerakest näha 1381. aastal surnud Kune Schotelmundi 
hauaplaadil, mis on müüritud dominiiklaste kloostri 
seinale. Kune oli Tallinna koorekihti kuuluv naine: tema 
abikaasaks oli suurkaupmehest bürgermeister. (vt pilt 2)

PÜHAKUTE ATRIBUUT
Koer oli keskajal mitme pühaku atribuudiks, tuntuimad neist 
Püha Dominicus, kes oli dominiiklaste ordu asutaja, Püha 
Bernard ja katkupühak Püha Rochus. Atribuut on ese või 
loom, mille järgi on võimalik pildil kujutatud pühakut ära 
tunda, st eristada teda teistest pühakutest. Iga atribuudi 
taga peitus mõni huvitav lugu. Püha Dominicuse kõrval on 
sageli kujutatud koera, kelle lõugade vahel on põlev tõrvik. 
Legendi kohaselt nägi Dominicuse ema rasedana und 
tõrvikuga koerast, kes jooksis ringi ja pani kogu maailma 
põlema. Unenägu tõlgendati ettekuulutusena, mille 

Pilt 2. Tallinna bürgermeistri naise Kune Schotelmundi 
hauaplaat, 1381. Detail. Foto: Stanislav Stepaško
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kohaselt tema pojast saab vägev jutlustaja, kes sütitab 
tervet ilma oma kõnedega. Mõnikord on koera kujutatud 
mustavalgekirjuna, sest dominiiklaste rüüks oli must 
mantel ja valge tuunika. Ordu liikmete kutsumine Issanda 
koerteks tulenes sõnamängust: ladinakeelne Dominicanes 
(’dominiiklased’) on kõlalt sama, mis lahku kirjutatuna 
Domini canes (’Issanda koerad’). (vt pilt 3)

USTAV KAASLANE
Koera ustavust oma peremehele väljendati visuaalselt 
mitmel moel, näiteks käsikirjades kujutati koera, kes 
keeldub lahkumast oma tapetud peremehe kõrvalt või 
haugub tema mõrtsuka peale. 

Koer saatis ustavalt ka oma pimedat peremeest. Ühel 
Lüneburgi Nikolause kiriku altaripildil on stseen, kus 
Püha Laurentius parandab imeväel pimedaid ja vigaseid. 
Tema ees põlvitab parajasti vanamees, kel käes pimedale 
omane pikk sau. Tema jalge ees istub koer, kes hoiab truult 
hambus oma peremehe kerjakausikest. Koera valge karv 
rõhutab tema positiivsust, samuti on tal kaelas kaelarihm, 
mis näitab, et tegu pole hulkurkoeraga. Kaelarihm on aga 
küllalt lihtne, mis omakorda näitab, et koera peremees on 
küll korralik inimene, aga kindlasti mitte jõukas. (vt pilt 4)

KRISTUSE PIINAJAD KUI KOERAD, 
KOERAD KUI KRISTUSE PIINAJAD
Pahasid koeri leiab eelkõige Kristuse kannatuslugu 
kujutavatelt piltidelt, kus elukaid on kujutatud Jeesuse 
peale haukumas või tema vangistajate-piinajate 
seltskonnas. Uues Testamendis pole aga Kristuse 
kannatusloo kirjelduses koeri üldse mainitud – kust 
see motiiv siis pärineb? Loo juured ulatuvad hoopiski 
Vana Testamendi 22. psalmi, kus leiduvad prohvetlikud 
värsid: „Mu Jumal, mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? 
[...] koerad ümbritsevad mind, roimarite jõuk tiirleb mu 
ümber.“ Seda kirjakohta tõlgendati ettekuulutusena 
Kristuse kannatustele ja seetõttu ilmuvadki hiliskeskajal 

Pilt 3. Püha Dominicus ja tõrvikuga koer. 
Hartmann Schedeli maailmakroonika, 1493. Wiki

Foto 4. Pimeda vanamehe koer kerjakausiga. Lüneburgi 
Nikolause kirik, u 1450. Foto: Stanislav Stepaško
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piltidele pahad koerad, kes on piinajatega mestis. Kristuse 
okaskroonimise või piitsutamise stseenides on piinajatel 
ja koertel sageli ka sarnane kehaasend, mõnikord on 
piinaja lausa neljakäpakil nagu koer. Seega on kunstnik 
tõmmanud visuaalse paralleeli koerte ja loomastunud 
piinajate vahele. 

Ühe sellise paha kutsu võib leida Tallinna Püha Vaimu 
kiriku altaripildilt, kus kujutatakse Kristust Pilatuse ees: 
seal on irevil hammastega ja lõrisev koer löönud kampa 
Kristuse vangistanud sõjasalgaga. Koer on tumepruuni 
värvi, mis võimendab tema negatiivsust. (vt pilte 5 ja 6)

STAATUSE SÜMBOL
Keskaja ühiskond oli olemuselt väga hierarhiline ja see 
kandus üle ka koertele. Kuningate ja aadlimeestega 
seostusid kallihinnalised jahikoerad, nagu hurdad ja 

Foto 5. Kristuse 
okaskroonimine: koer ja 
loomastunud piinaja on 
sarnases poosis. 

Lübeck, u 1480. 
Foto: Anu Mänd

Foto 6. Kristuse 
vangistajatega mestis olev 
paha koer, hambad irevil. 

Detail Tallinna Püha Vaimu 
kiriku altaripildilt. 
Bernt Notke töökoda, 1483. 
Foto: 
Stanislav Stepaško

hagijad, küla vahel jooksid ringi krantsid, kel puudus nii 
kaelarihm kui ka sugupuu.

Keskaja lõpus läksid moodi valitsejate paraadportreed, kus 
isanda kõrval oli sageli kujutatud toredat puhtaverelist 
jahikoera, kes oli maksnud terve varanduse. Koeral oli 
kaelas uhke kaelarihm, mis oli kas kullaga kaunistatud või 
isanda vapivärvides, tema nimetähtede või deviisiga. Uhke 
ja kallihinnaline koer oli prestiižiobjekt ja väljendas oma 
peremehe kõrget staatust. Seevastu aadlidaamidele peeti 
sobivaks kaaslaseks sülekoerakesi. Näiteks Lucas Cranachi 
maalitud kaksikportreel hertsog Heinrich Vagast ja tema 
naisest Katharinast võib mehe selja taga näha suurt 
kasvu jahikoera, naise jalge juures aga väikest armsat 
sülekoerakest. Seega polnud koer kunstis mitte üksnes 
seisuse rõhutaja, vaid ka mehelikkuse ja naiselikkuse 
konstrueerimise vahend. (vt pilt 7)
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JAHT
Ei keskajal ega varem või hiljem olnud võimalik 
jahti pidada ilma spetsiaalset tõugu ja hästi 
väljaõpetatud jahikoerteta. Aadlikele kuulunud 
käsikirjade illustratsioonidelt võib näha, kuidas 
teenrid jahikoerte eest hoolitsesid – neid 
kammisid ja toitsid. Jahikoerte kaelarihma 
küljes on sageli rõngas, millest läbi käiva rihma 
abil oli neid puhkehetkel võimalik kokku köita. 
Kui ees ootas ohtliku suuruluki, näiteks karu 
jaht, pandi koertele selga spetsiaalne turvis ja 
ogadega kaelarihm. 

Stralsundi kirikus on säilinud Riiga sõitvate 
kaupmeeste pink, kus kujutatakse mitut 
jahistseeni. Jahimehed kannavad pikki 
habemeid ja kõrgeid venepäraseid mütse – 
ilmselt on kujutatud novgorodlasi. Vene aladelt 
said Saksa kaupmehed ju ihaldatud karusnahku. 
Pingil ongi kujutatud karusloomajahti: üks 
koertest haugub puu all, mille otsas peidab end 
orav, teine on kätte saanud rebase või soobli.

Ilmalike jahipiltide kõrval esines keskajal ka sümboolse tähendusega jahti, nagu ükssarvikujaht. Selle kujutist võib näha 
näiteks Saaremaal Kaarma kiriku piilari baasil, kus Kristust sümboliseerivat ükssarvikut jälitavad kaks koera ja sarve puhuv 
kütt. (vt foto 8)

Pilt 7. Mehel suur jahikoer, naisel tilluke sülekoer. 
Hertsog Heinrich Vaga ja tema naine Katharina. 
Lucas Cranach vanem, 1514. Wiki Commons

Teadmiseks neile, kel sügavam huvi keskaegse loomasümboolika vastu: 
sügisel ilmub Tallinna Ülikooli kirjastuselt raamat 

„Loomad keskaegse Liivimaa ühiskonnas ja kunstis“, 
mille üheks autoriks on Anu Mänd.

Foto 8. 
Ükssarvikujaht 
Kaarma kirikus: 
jahimees ja tema 
koerad saaki 
jälitamas, 15. saj. 

Foto: 
Stanislav Stepaško
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Tekst: Jorma Rotko

Keskajast ilmub maalidele huvitav kooslus – peened 
linnaprouad väikeste spanjelitaoliste koertega. Väikestel 
sülekoertel on väga praktiline ülesanne – jagada oma 
kehasoojust inimesega. 

Selleaegsed ehitised, eriti just lossid ja kindlused 
olid külmad ja niisked. Ruume köeti kaminatega ning 
õhustiku parandamiseks lisati seintele vaipu. Riided olid 
kaunistatud karusnahkadega, aga mitte ainult jõukuse 
demonstreerimiseks, vaid eelkõige just soojuse pärast. 
Kahjuks kippusid õilsate leedide jalad ikka külmetama. Peagi 

Kroonprints Sigismund Vasa (1566–1632) portree. 
Autor Johan Baptista van Uther 1568. Asukoht Waweli loss, 
Poola Riiklik kunstikollektsioon. Foto: Edmund Kizik

 Kaunid daamid ja 
nende sülekoerad

avastati, et üks väike loomake võib oma kehaga mõnusasti 
temperatuuri tõsta. Nii kujunes moeasjaks võtta koerake või 
paar voodi jalutsisse soojendajaks. 

Aja jooksul jõudsid need sooja andvad kaaslased ka maalidele, 
põhiliselt oli tegemist väikeste spanjelilaadsete koerakestega. 
Eriti populaarsed olid nad Itaalia väikeste linnriikide õukondades. 
Abiellu astudes võtsid daamid oma koerakesed kaasa ning nõnda 
rändasid nad ka teistesse riikidesse.

Sellised koerakesed jõudsid ka meile päris lähedale, 
Läänemere kallastele. Sedapuhku siis Rootsi poolele. 
Kuulsast Milano hertsogiriiki valitsenud Sforzade 
suguvõsast pärit Bona Sforza d’Aragona (1494–1557, ka 
Poola kuninganna, Leedu suurvürstinna, Bari ja Rossano 
hertsoginna) eelviimane abikaasa oli Rootsi kuningas 
Johan III. Tema lapselapsest Sigismund Vasast on Hollandi 
kunstnik maalinud portree, kus kaheaastase lapse kõrval 
seisab ajastule omane n-ö „voodispanjel“, ilmselt tema ema 
Anna Jagielloni oma. 

Kuulsa prantsuse mööblimeistri Claude Sené (1747–1803) 
valmistatud kuut Marie Antoinette’i lemmikkoerale. 

Lisatud suurendus Marie Antoinette’i märgist kuudi tagaküljel. 
Metropolitani muuseum, New York. Foto: metmuseum.org
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Tuntuim maal, millel on selliseid koerakesi kujutatud, on 
ilmselt Tiziani maal „Urbino Venus“ (Uffici galerii, Firenze). 
Koera ülesanne on sel maalil tasakaalustada truuduse 
sümbolina Venuse julget, erootilise alatooniga silmavaadet. 
Väidetavalt poseeris Venusena kuulus Veneetsia kurtisaan 
Angela del Moro (hüüdnimega Zaffetta).

Uhkeid, aga jahedaid paleesid oli küllaga ka väljaspool 
Itaaliat. Näiteks Viinis Schönbrunni lossis täitsid selliseid 
ülesandeid mopsid. Tuntuim mopsisõber oli ehk Austria-
Ungari kuninganna Maria Theresa tütar Marie Antoinette, kes 
abiellus Louis XVI-ga. 

Tänaseni saab vaadata Metropolitani muuseumis kuuti, 
mis oli valmistatud Marie Antoinette’i lemmikmopsile 
hüüdnimega Coco. Asjake oli valmistatud väärispuidust, 
drapeeritud siidi ja sametiga ning kaunistatud lehtkullaga. 
Selle valmistas tolleaegne kuulus mööblimeister Claude 
Sené, kuningapere mööblivalmistaja. Coco saatusest 
pole kuigipalju teada, kuid mõne allika väitel jagas ta 
kuni viimaste minutiteni vangikongi oma armastatud 
perenaisega. Väidetavalt võib Coco hauakivi leida kuulsal 
Pariisis asuvas Koerte surnuaial (Le Cimetière des chiens 
d’Asnières-sur-Seine). Puuduvad usaldusväärsed andmed, 
kas koerake ka päriselt seal puhkab.

Kuulsatest daamidest ja koertest kirjutades ei saa 
mööda minna Napoleon Bonaparte’i tulevase abikaasa 
Joséphine de Beauharnais’ koerakesest nimega Fortuné. 
Prantsuse poeet Antoine-Vincent Arnault (1766–1834), kel 
oli au olla esitletud sellele kuulsale koerale, kirjeldas 
teda nõnda: „Fortuné ei olnud ilus, heasüdamlik ega kena. 
Tal oli pikk kitsas nina, lühikesed jalad ning väljaveninud 
kere, mida kattis punakas karv.“ Koera eeliseks oli tema 
vaprus. Joséphine pandi pärast tema esimese abikaasa 

Urbino Venus. Tizian 1534, Uffici galerii, Firenze. Foto: Google Art Project

giljotineerimist Carmes’ vanglasse. Keegi teda külastada 
ei tohtinud, kuid värava taha ilmuv koerake võis 
vabalt sisse-välja käia. Nõnda toimetas truu kaaslane 
Joséphine’ile kaelarihma sees sõprade kirju ning viis 
vastuseid. Südi koerake kaitses vapralt oma territooriumi 
(ehk siis Joséphine’i voodit) isegi kuulsa Napoleoni ees 
ning hammustas täieõiguslikku abikaasat jalast. 

Tolleaegsed kunstnikud said Napoleoni ja Fortuné 
keerulistest suhetest pilapilte joonistada ning rahvast 
naerutada. Kahjuks sai koera alati lahinguvalmis iseloom 
talle saatuslikuks. Kuna koer saatis Joséphine’i reisidel, siis 
Mombello kindluses vabalt ringi luusides esitas Fortuné 
väljakutse kohaliku koka mastifi-tüüpi koerale ning jäi 
selles kaotajaks. 

9. märtsi õhtul 1796 (Napoleoni ja Joséphine’i pulmapäev), 
kui Napoleon ja Joséphine naasid Chantereine’i hotelli, 

keelas Fortuné tulevase keisri elukohta sisenemise 
(anonüümne joonistus 19. sajandist). 

Wikimedia Commons



Ajakiri KOER 2/2021
32

Piimanäärmekasvajad 
on koertel levinuim 
kasvajavorm
Loomaarst Janne Orro, Janne Orro Loomakliinik
Foto: Peeter Paasmäe

Nagu vanu inimesigi, kimbutavad ka koeri vanemas eas 
tervisemured. Setter Oltsu (vt lk 9) on olnud hädas piimanäärmekasvajatega, 
mis on vanadel emastel koertel väga sageli esinev tervisemure.

Uuringute põhjal võib väita, et piimanäärmekasvajaid 
esineb 25–30% koertest. Emastel koertel on 
piimanäärmekasvajate esinemissagedus oluliselt suurem 
kui isastel, kuid neid kasvajaid esineb ka isastel koertel. 
Isastel on piimanäärmekasvajate esinemissagedus märksa 
madalam, 0,5% ringis, ehk enamik piimanäärmekasvajaid 
leitakse ikkagi emastel koertel. 

Niivõrd kõrge esinemissagedus tähendab, et väga suur 
hulk koeraomanikke on selle probleemiga kokku puutunud 
ning teema on oluline. Tuleb kohe märkida, et aegsasti 
avastatud ja adekvaatselt lähenetud piimanäärmekasvaja 
ei ole kaugeltki surmaotsus. Pigem on tegu ravitava 
haigusega, mis ei pruugi lühendada koera eluiga. 

Tänapäevane lähenemine piimanäärmekasvajatele 
hõlmab endas nii kasvaja eemaldamist kui ka haiguse 
taaskordumise / edasise süvenemise vältimise meetmeid. 
Peamine põhimõte on eemaldada piimanäärmes olevad 
moodustised nii kiiresti kui võimalik ning eemaldada nii 
palju piimanäärme kudet, kui haiguse avaldumise hetkel 
on vajalik. Üldjuhul tuleks eemaldada moodustis ning teda 
ümbritsev piimanäärme kude, vahel ka naabruses olev 
piimanääre ning selle alaga seotud lümfisõlm. Paraku on 
väga sage, et esimese kasvaja avaldumise järel leitakse ka 
naabruses olevates piimanäärmetes esimesed „mumpsud“. 
Sageli leitakse naabruses olevad kasvaja alged alles 
operatsiooni ettevalmistuse käigus ehk lõikusele läinud 
looma omanik peab olema valmis uudisteks. 

Kasvajatest rääkides kasutatakse sageli termineid „hea- 
ja pahaloomuline“. Healoomuliseks nimetatakse neid 

kasvajatüüpe, millel ei ole tendentsi anda siirdeid ehk uusi 
kasvajakoldeid mujal organismis. Pahaloomulised kasvajad 
annavad paraku siirdeid ja osa kasvajatüüpe teevad seda 
küllalt varakult ehk esmane kasvajakolle ei pruugigi olla 
väga massiivne, kui juba on uued kolded mujal kehas 
tekkinud. Piimanäärmekasvajad võivad olla nii hea- kui 
ka pahaloomulised, samuti on piimanäärmekasvajate 
hulgas segatüüpi vorme, mille puhul osa kasvajast on 
üht ja osa teist tüüpi. See on ka põhjus, miks lõikuseelne 
diagnostika ei pruugi anda kõikehõlmavat vastust 
kasvajatüübi kohta. Lõikusjärgne histoloogiline uuring 
seevastu on üsnagi täpne. Uuringud on näidanud, et koerte 
piimanäärmekasvajatel võib olla küllalt tavaline olukord, 
kus algne, veel väikesemõõduline kolle kasvades muutub 
ja pahaloomulised rakutüübid saavad ülekaalu, ehk algselt 
healoomuline moodustis võib muutuda vähkkasvajaks. 

Piimanäärmekasvajate ravi võib olla väga edukas ning 
kasvajast n-ö lahti saamine võib olla täiesti võimalik. 
Eeldus väga positiivse tulemuse saamiseks on kasvaja 
varane avastamine ning kiire reageerimine. Mida väiksem 
on eemaldatav moodustis, seda suurem on tõenäosus, et 
tegu on healoomulise muutusega. Mida suuremaks lasta 
kasvajal kasvada, seda suurem on ka pahaloomulisuse 
ning siirete tekkimise risk. Piimanäärmekasvajad võivad 
anda siirdeid esmalt piirkondlikesse lümfisõlmedesse, 
edasi kopsudesse ja muudesse organitesse.

Sageli soovitatakse, et lisaks piimanäärme(te) 
eemaldamisele on vajalik ka koera steriliseerimine. 
Tänapäevased soovitused koerte steriliseerimise suhtes 
on tõuti väga erinevad ning tegu on tavaolukorras 

Piimanäärmekasvajate edukas ravi
• Varane avastamine ja kiire reageerimine
• Kasvaja ja ümbritseva piimanäärme kirurgiline eemaldamine piisavates piirides
• Koera steriliseerimine eelnevalt või samal ajal kasvaja eemaldusega
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otsusega, mida tuleb poolt- ja vastuargumente arvesse 
võttes tõsiselt kaaluda. Steriliseerimise soovitus seoses 
piimanäärmekasvajate raviga põhineb uuringutel. 
Jooksuaeg ehk hormonaalne kõikumine ja eriti ajuti 
väga kõrgeks tõusev östrogeenide tase kiirendavad 
piimanäärmekasvajate arengut märkimisväärselt. 
Esmase kasvajakolde eemaldamise järel uute 
moodustiste tekkimise vältimiseks on mõistlik järgnevaid 
jooksuaegu vältida ning koer steriliseerida. Koerad, kes 
on piimanäärmekasvajate eemaldamise ajal või ka paar 
aastat varem eelnevalt steriliseeritud, elavad statistika 
järgi märkimisväärselt kauem kui koerad, kes jäetakse 
steriliseerimata.

Piimanäärmekasvajate riski vähendamiseks on paraku 
väga vähe toimivaid ja reaalsuses rakendatavaid 
võimalusi. Väga levinud on soovitus steriliseerida koerad 
enne esimest jooksuaega. Selline teguviis tõepoolest 
vähendab piimanäärmekasvajate riski märkimisväärselt, 
selliste emaskoerte risk piimanäärmekasvajaid saada on 
sama madal kui isaskoertel, 0,5%. Samas on selge, et 
selline lähenemine ei sobi kaugeltki kõigile ja uuemate 
uuringute valguses ei ole kindlasti õige soovitada varast 
steriliseerimist läbivalt kõigile. 

Riskifaktoriks peetakse ka ebatiinust, mille puhul 
tekib piim. See on teooria, mis ei ole veel laialdaste 
uuringutega kindlalt kinnitust leidnud, kuid viimasel 
ajal siiski soovitatakse ebatiinuse puhul mitte oodata ja 
kannatada, vaid piima tekkimisel siiski kasutada piima 
teket pärssivat ravi. 

Kindlasti on oma osa piimanäärmekasvajate avaldumisel 
ka pärilikkusel. Oma praktika põhiselt ei julge ma välja 
tuua tõuge, kellel neid rohkem avalduks, kuid erinevates 
allikates on selline loetelu leitav. Praktilises elus esineb 
piimanäärmekasvajaid nii tõu- kui ka tõututel koertel. 

Veel informatsiooni:
https://www.acvs.org/small-animal/mammary-tumors

http://www.vet.upenn.edu/docs/default-source/ryan/
oncology-handouts/
mammary-tumors-in-dog_ek-ks.pdf?sfvrsn=4

https://www.vin.com/apputil/content/
defaultadv1.aspx?id=5124312&pid=11343

https://www.dvm360.com/view/
prognosis-treatment-canine-mammary-tumors

PANE TÄHELE!     

Jaga meiega, mida uut enda ümber oled avastanud, 
ning saada foto koos selgitava looga e-posti aadressile 
toimetus@kennelliit.ee.

Nutikad kleepsud
Tallinnas on kinnistuomanikud asunud iseseisvalt 
koeraomanikele meelde tuletama nende kohustusi. 
Ilmselt on tegemist koerajalutajate lemmikkohaga, sest 
tänava äärde elektripostide külge on lisatud vastava 
piktogrammiga kleepse. 

Fotol Pedaja tänav Nõmmel.
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Brahhütsefaalsete 
tõugude BOAS-test 
Raplamaal
Tekst: Marika Bander, Eesti Grifoonide Tõuühing MTÜ
Fotod: Pilvi Jõemägi

TAUSTAST
Viimastel aastatel on lühikoonulised tõud sattunud 
teravdatud tähelepanu alla, kuna aina sagedamini peavad 
arstid sekkuma, et loomad saaksid elada täisväärtuslikku 
elu. Selleks, et vältida äärmuslikke meetmeid (nt Hollandis*), 
on paljud kasvatajad ja tõuentusiastid huvitatud, et tõud 
säiliksid tervena ja algupärase välimikuga.

Eestis korraldatakse alates 2018. aastast BOAS 
(brachycephalic obstructive airway syndrome) -teste, kus 
on varem osalenud peamiselt inglise ja prantsuse buldogid.

Aretuses kasutatavatel inglise buldogitel on BOAS-test 
kohustuslik. Teiste lühikoonuliste tõugude BOAS-testi 
tegemiseks otsustas Eesti Grifoonide Tõuühingu juhatus 
korraldada koos MTÜ-ga Prantsuse Buldogide Eesti 
Tõuühing tervisepäeva Raplamaal. Testis osalevate koerte 
arv oli piiratud, kuna ühel päeval saab maksimaalselt testida 
18 koera. Testil saavad osaleda ainult FCI tõutunnistusega 
koerad ning tulemused kantakse EKL-i tõuregistrisse. 

Tervisepäeva planeerimisel olid korraldajad optimistlikud, 
arvates, et vähemalt 10 koera saame ikka kokku. Meie 
üllatuseks oli tegelikkus teine: vähem kui viie tunniga 
täitusid kõik kohad. Kokku osales testis 10 grifooni (3 
brüsseli, 3 väike brabandi ja 4 belgia grifooni), 4 prantsuse 
buldogit, 3 jaapani chin’i ja 1 mops. 

Händler koeraga ( jaapani chin) 800 meetri pikkust rada läbimas.

Enne rajale minekut hindab dr Villemson-Kavak mopsi terviseseisundit.

Dr Villemson-Kavak mõõdab belgia grifoonil pulssi enne rajale 
suundumist.

* Holland keelustas ekstreemselt lühikeste koonudega 
loomade kasutamise aretuses.

TESTIST
Enne rajale minemist koer kaaluti, mõõdeti tema 
temperatuuri ja pulssi, kuulati südant ning kontrolliti 
ninasõõrmete avatust. Seejärel suundus koerajuht koeraga 
rajale, kus nad pidid koos läbima 10 minuti jooksul 800 
meetrit. Raja läbimisel jälgis arst koera ning kuulas tema 
hingamist. Pärast 800 meetri läbimist kraaditi koera 
ning mõõdeti pulsisagedust. Seejärel suundus händler 
koos koeraga eraldi ruumi puhkama. 15 minuti möödudes 
kontrollis arst uuesti temperatuuri ning mõõtis pulssi. 

TESTIDE TULEMUSED
Kolmel grifoonil kümnest hinnati ninasõõrmed kergelt 
kitsenenuks (mild stenosis) ja seitsmel olid ilusad laiad 
ninasõõrmed (open nostrils). Vanim osalenud grifoon 
oli 6-aastane. Kõik grifoonid läbisid raja etteantud aja 
jooksul, kellelgi ei esinenud hingamisprobleeme ning 
kõikide testi tulemus oli BOAS 0. 
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Neljast prantsuse buldogist ühel hinnati ninasõõrmed 
olevat kergelt kitsa suurusega (mild stenosis) ja kolmel 
olid need keskmise suurusega (moderate stenosis). Vanim 
osalenud prantsuse buldog oli 2,5-aastane. Kahel koeral 
oli BOAS 2, ühel BOAS 1 ja üks prantsuse buldog sai testi 
tulemuseks BOAS 0.

Esimest korda osales Raplamaa testil teiste tõugude 
hulgas ka mops. Esimesena testi sooritanud koera 
tulemuseks oli BOAS 2, ninasõõrmed keskmise suurusega 
(moderate stenosis).

Uued tulijad testimisele olid ka jaapani chin’id. Ühel 
osalenul olid ninasõõrmed kergelt kitsenenud (mild 

stenosis) ja kahel keskmiselt kitsenenud (moderate 
stenosis). Vanim osalenud jaapani chin oli 3-aastane. Üks 
jaapani chin sai testi tulemuseks BOAS 1 ja kaks BOAS 0.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi eri tõugude 
testipäeval osalenud koerte arv on võrreldes 
kohaliku populatsiooniga väike, annab see 
kasvatajatele aretusplaanide kavandamiseks 
ning võimalike terviseriskide vähendamiseks 
vajalikku infot. Samuti annavad testi tulemused 
informatsiooni tõu tervislikust seisundist ning 
tegelikule olukorrale faktilist kinnitust.

Dr Villemson-Kavak 
hindab testil osaleva 
prantsuse buldogi 
ninasõõrmeid.

Registreeritud 

kennelnimed 

vahemikus 

01.05.2021 – 29.06.2021

KARUKÜTT

BRIGHTPRECIOUS

SUPERBIA MIO

CENESSI

STAR ELGA

MEIUSTE

HEART-DEVINE

KARU MOSU

SAKLUFI’S

DANHUNDE

BELOVED TEAM

PILVEHALDJAS

RICASCOT

ENGOSTAR
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Tõugude 
tunnustamisest 
rahvuslikul tasandil
Tekst: Maret Kärdi, rahvusvaheline näitusekohtunik, 
kauaaegne EKL-i juhatuse ning volinike koosoleku liige, 
töökomisjonide liige 
Fotod: internet

Ajakirja Koer lugejad on enamasti tuttavad koeratõugude 
suure hulgaga ja neile pole ka võõras tõu nimetuse 
juures märgitav FCI standardi number. Hoopis isemoodi 
mõtteid ( ja küsimusi) võib aga tekkida juhul, kui sulgudes 
leiab numbri asemel kirje FCI poolt tunnustamata / not 
recognized by FCI. 

Tänavu oma 110. sünnipäeva tähistava ülemaailmse 
katusorganisatsiooni pidada on pikk nimekiri tõugudest, 
mille järjepidev numbririda on jõudnud siinse kirjatüki 
valmis saamiseks 368-ni. See ei tähista aga FCI poolt 
tunnustatavate tõugude koguhulka. Paljudel puhkudel 
on sama standardinumbri alla koondatud rohkem kui üks 
tõug või üks ja sama standard kirjeldab enam kui ühte 
suveräänset tõugu. Teoreetiliselt on eraldi tõugudeks 
peetavad ka iseseisvale CACIB-ile kandideerivad 
tõuversioonid ja versioonid, keda aretuses üldjuhul 
omavahel ei ristata. 

Praeguseks 368-ni ulatuvasse nimekirja on aegade jooksul 
paratamatult tekkinud ka tühikuid ja neid numbreid ei võeta 
enam kunagi kasutusele. Seega ei ole võimalik tõsikindlalt 
väita konkreetset FCI poolt tunnustatavate tõugude arvu. 
Sellest kirjutan huvilistele ehk mõnel järgmisel korral.

Minult on küsitud FCI poolt tunnustamata tõugude 
saamisest Eesti Kennelliidu „vaatevälja“. Seega siis 
EKL-i rahvusliku tunnustusega tõugudest. Omal ajal 
koostasin EKL-ile metoodilise juhise projekti tõuraamatu 
ülesehitusest (sisaldas ka alajaotust tõugudele rahvusliku 
tunnustuse andmise kohta), kuid selle olemasolu ei peetud 
vajalikuks. Tõuraamat ja selle registrid läksid sujuvalt 
käima tõuraamatumääruse ning selle lisade toel. 

Kuna olen paljude tõugude rahvusliku tunnustuse andmise 
menetluse juures osalenud nii tunnustaja, taotleja kui ka 
nõustaja rollis, siis saan siin anda ülevaate EKL-i tavadest 
ja püüan neid sisustada ka põhjendustega.

Tõugude sattumiseks FCI liikmesmaa rahvusliku 
künoloogilise keskorganisatsiooni nimekirja on üldiselt 
kaks peamist teed: vastavalt liitumislepingu ja FCI 
põhikirja sätetele tunnustatakse kohe ja tingimusteta 
FCI poolt nomenklatuuri kantud tunnustatud tõuge ja iga 
rahvuslik keskorganisatsioon võib tunnustada ja pidada 
registrit oma maa kohalikele tõugudele. Viimastele ei 
laiene küll rahvusvahelisi privileege, kuid nõudeid ja 
aretuse eesmärke saab kehtestada koeratõu päritolumaa 
omal äranägemisel. 

Tõu osutumisel piisavalt jätkusuutlikuks ning vastava 
huvi korral tema algsel kodumaal on võimalik alustada 
ka rahvusvahelise tunnustamise menetlust FCI tasemel. 
Selliselt on käinud meie vapitõu eesti hagija käekäik, 
rahvuslikust tunnustamisest eeltunnustamiseni FCI-s 
standardinumbri 366 all (4. septembril 2019). 

Paljudel meie sõsarorganisatsioonidel FCI-s on lisaks 
sealsele nomenklatuurile ka nn rahvuslikul tasemel 
tunnustatavad tõud. Näiteks lätlastel ja leedukatel 
oma hagijad või Venemaal ida-euroopa lambakoer. 
Siinkohal pole vajadust kirjutist üle koormata laia 
valikuga eri maade oma rahvuslikest tõugudest, kuid 
nende rahvuslikule tasandile jäämisel võib olla päris 

Taani-rootsi õuekoer.
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arvestatavaid põhjusi. Enamasti on tegu veel lõpuni 
välja kujunemata tõugrupiga või kohaliku tüübiga, mille 
üle pole usaldusväärset põlvnemisarvestust peetud. 
Mitme tõu puhul olen kuulnud ka tõsimeelsete aretajate 
vastuseisu – tõu jõudmisel eksootikahuviliste ulatusse on 
tema allakäik paratamatu. 

Eesti Kennelliidu asutamisel võtsime eeskuju meid 
väga palju aidanud ja toetanud põhjanaabritelt 
ning Põhjamaade Kennelunioonis välja kujunenud 
tavadest. Esialgne, FCI-ga liitumise eelne tõugude loend 
ja rühmajaotus oli üle võetud Soome Kennelliidult. Nagu 
meie vanema põlvkonna esindajad mäletavad, loodi EKL 
Eestis 1989. aastaks juba tegutsenud koerakasvatajate 
organisatsioonide ühinemise tulemusel. 

Päris arvestataval tasemel tegeleti siin ka paljude 
tõugudega, kes olid Soomes tundmatud ning kelle 
aretusmaterjali ja potentsiaali ei saanud kõrvale heita. Nii 
moodustus esimene nimekiri sellistest Eesti rahvusliku 
tunnustusega tõugudest nagu eesti hagijas, vene 
jahispanjel, vene toyterrier, horthurt ja paljud teised. 

Liitumisel FCI-ga saime rahvusvahelise nomenklatuuri 
ja standardinumbrid ning Belgiast hakkasid saabuma 
paberile trükitud standardid. Seni olime pidanud 
piirduma tõustandarditega Moskvast või Espoost, 
mis tähendas praegusel internetiajastul raskesti 
mõistetavat isiklike kontaktide tähtsust. Sedakaudu 
hakkasid taotlema ja saama tunnustust ka järjest uued 
põhjamaades kasvatatavad tõud, mis polnud veel FCI 
nimekirja jõudnud, kuid keda lootsime peagi näha meie 
näitustel ja karjamaadel ning metsades. Näiteks taani-
rootsi õuekoer, lancashire heeler, valge lambakoer, valge 
rootsi põdrakoer ja teised. 

Pisut hiljem hakati EKL-i juhatusele esitama 
tunnustuse taotlusi tõugudele, kelle kohta 
materjali saamine Soomest ei olnud võimalik. 
Sageli oli taotlejaks mingi haruldase tõu Eestisse 
(või lähimaadesse) tooja, kes soovis pääseda 
näitustele ja registreerida tõutunnistusega 
kutsikaid, siis polnud erandiks ka tõutunnistusena 
esitatud EKL-i jaoks tundmatu päritoluga 
„dokumendilaadsed“ üllitised. Standardina pakuti 
otsustajatele küll koopiat tõukirjeldusega raamatu 
leheküljest või vastava sisuga ajakirjanduslikku 
väljavõtet. Need ei olnud piisavalt tõsiselt 
võetavad materjalid, et tunnustuse andmise korral 
tõugudega edasi tegeleda (näitusekohtunikud, 
aretusnõuded jm). Üksikisik tuleb ja läheb, aga 
kord tõule antud tunnustust on raske tühistada 
või muuta – vastutama jääb tõugu tunnustanud 
kennelliit või -klubi. 

Seepärast hakati nõudma, et tõu rahvuslikku 
tunnustust saab taotleda EKL-i liikmes-
organisatsioon, kes vastutaks ka suhtlemise 
eest kennelliiduga ja kellele oleks võimalik 
täiendavaid küsimusi esitada. 

Tunnustuse taotlejalt sooviti saada ka põhjendust 
oma avaldusele ning tõustandardi originaali koos 
eestikeelse tõlkega. Üldjuhul pidi organisatsioon 
ka koostama materjali või valima kohtunike seast 
pädeva spetsialisti teisele välimikukohtunikele 
uue tõu tutvustamiseks. Algupärast tõustandardit 
soovisime näha vähemalt ühes FCI ametlikus 
töökeeles ja eelistatult tõu enda päritolumaalt, 
kuhu võiksime vajaduse korral pöörduda. 

Chodský pes (böömi lambakoer).
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Sellisel põhimõttel läks tunnustamiste protseduur 
käima ja rõõm on tõdeda, et paljude FCI liikmesmaade 
või suuremate koostööpartnerite rahvuslikud koeratõud 
on veel enne rahvusvahelist tunnustamist jõudnud Eesti 
Kennelliidu nimekirja. Kennelpoliitiliselt on tõugude 
kodumaale väga toetav, kui nende tõuge rahvuslikul 
tasandil mujal samuti tunnustatakse ja sellest ka 
teada antakse. Tõule lisab see kõlapinda ning liidab 
võimalikke harrastajaid. Näiteks on praeguseks oma FCI 
standardinumbri saanud tõugudest käinud läbi meie not 
recogned by FCI-nimekirjast šveitsi valge lambakoer (347), 
vene toy (352), taani-rootsi õuekoer (256), lancashire’i 
heeler (360), praha rotimurdja (363), böömi lambakoer 
(364), jakuudi laika (365). 

Asjalood on selged, kui rahvusvahelise organisatsiooni 
nomenklatuurist väljaspoolse tõu päritolumaa on 
FCI liige või tõugu on ametlikult juba tunnustanud 
mõni liikmesmaa. Sellisel juhul on võimalik toetuda 
ühistele väärtushinnangutele ning arusaamadele, mis 
paratamatult ja vältimatult kaasnevad mingi tõuga 
tegelemisele. Nendeks on näiteks standard, aretuse 
eesmärgid, algupärane kasutusotstarve. Selline 
omavaheline usaldus on sätestatud ka FCI toimimise 
algnormatiivides – põhikirjas ja sisekorras. 

Omapoolse toetuse rahvuslike tõugude julgemale 
esiletoomisele andis ka FCI oma näituse eeskirjades, mis 

lubas rahvusvaheliste näituste raames välja panna ka nn 
0- või 11-rühma (riigiti nimetatakse neid erinevalt). Selline 
lähenemine võimaldas veel vähetuntud koeratõugudel 
olla rahvusvaheliste kohtunike vaateväljas ja võistelda 
kohalikele tiitlitele, sest Võitja-tüüpi näitused on 
tavaliselt samal ajal ka CACIB-i näitused.

Eesti Kennelliidult on tunnustamist kaalutud ka sellisele 
tõule, kelle päritolumaa ei ole FCI liige ja tõugu pole 
eelnevalt tunnustanud ükski liikmesmaa või tõu kodumaa 
küll allub FCI jurisdiktsioonile, kuid ise omal maal tõugu ei 
tunnustata. Veel on olemas suur hulk tõuge, kelle loomise 
või tekkimise taga on rühm huvilisi maailma eri paigust, 
kuid päritolu- või eestkostemaad eristada pole võimalik. 
Enamasti on nende vastu ka arvestatav oponeeriv jõud. 
Mõni näide: mitmevärvilised puudlilaadsed koerad arlekin 
ja fantom, labradoodle’id ( ja kõik teised disainristandid), 
lurcher’id ( ja teised tarberistandid). 

FCI sisekorras sätestatakse, et mitteliikmesmaalt 
pärineva konkreetse tõu eestkostemaaks ja tõu standardi 
eest vastutajaks FCI süsteemis on liikmestaatusega 
rahvuslik organisatsioon. 

Seni ei ole Eesti Kenneliit pidanud vajalikuks ega 
võimalikuks esimesena tunnustada tõugu, kelle 
eestkostemaaks võiks ta asjaolude kokkulangemisel 
hakata. Välja arvatud loomulikult meie oma eesti hagijas.

Leian, et siinkohal oleks sobiv tuua ka teistsuguseid 
näiteid. Ma ei väida, et kõik piltlikult vastuvoolu 

Jakuutia laikad kelku vedamas.

Märkus – tõunime taga sulgudes olev number tähistab FCI 
ametlikus nomenklatuuris olevat standardinumbrit.
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ujuvad kasvatajad oleksid teinud tühja tööd ja jäänud 
tunnustamata. Aretuseks kõlbmatutena väljapraagitud 
loomadest on ajapikku kujunenud uusi tõuge, esialgsest 
vastuseisust hoolimata. Või on piisava osakaalu tõttu 
populatsioonis ja geenibaasi laiendamiseks võetud 
aretuskõlblikuks varem põlatud värvusi. Tõuvariatsioone 
on tekkinud ka nii-öelda aretuse kõrvalproduktina ning 
nad on leidnud oma harrastajad. 

Saksa lambakoera diskvalifitseerivad vead – valge värv 
ja pikk kahekihiline karvkate – on leidnud tagasi tee FCI 
nomenklatuuri. Esimesel juhul šveitsi valge lambakoerana 
(347) ja teisel juhul suveräänse CACIB-i eest võistleva 
tõuvariatsioonina (166). 

Ameerika Ühendriikides ja Suurbritannias jätkati ka praak-, 
kuid tervete ja kasutuskõlblike koerte pidamist ning nende 
tase ja hulk ületas registreerimiseks kriitilise piiri. Põhjus 
oli selles, et erinevalt FCI liikmesmaadest ei registreerita 
aretusorganisatsioonis mitte kogu sündinud pesakonda. 
Ühe ema all leidub nii pedigree- kui ka pet-klassi kutsikaid. 
Kuni leidub soodsama hinnaga pakkumisi lemmikloomapoes, 
seni sünnib pesakondi, kelle aretusse pääsevate kutsikate 
õdedest-vendadest puudub igasugune ülevaade. 

Aretuses kasutatavad koerad arenesid koos moega ja 
neist kujunes tänasel päeval kaheldava väärtusega füüsist 
esindav saksa lambakoer. Valgete koerte entusiastid ei 
seadnud vastavaid eesmärke ning neil koertel oli hetkeks, 
kui hakati ka pesakondade „valgeid vareseid“ registrisse 
kandma, säilinud suur hulk kahe sõja vaheliste saksa 
lambakoerte häid omadusi. Lõpuks FCI nomenklatuuri 
võtmisel oli üks Saksamaa põhinõuetest, et valgena 
registreeritaval tõul ei tohi olla standardis midagi saksa 

lambakoeraga seostatavat. Näiteks ei võinud aretuses 
kasutada FCI liikmesmaal sündinud saksa lambakoera 
pesakonnast saadud valget kutsikat, standardi 
originaalkeel ei tohtinud olla saksa keel, mingi perioodi 
jooksul võis tõugu võtta šveitsi valge lambakoerana USA-s 
ja Suurbritannias sündinud valgeid saksa lambakoeri jne. 
Sadakond aastat tagasi pesakonnast registreerimata välja 
praagitud nisukarvalised šnautserid ja kääbusšnautserid, 
kes kandsid kõiki muid häid pärilikke omadusi, leidsid 
rahatähte lugeda oskavate juudi kaupmeeste tähelepanu 
tõhusate rotipüüdjatena. Raskete aegade süvenedes 
rändasid nad koos omanikega Saksamaalt Hollandisse ja 
uuel kodumaal kujunes neist kauba- ja viljaladudes välja uus 
tõug hollandi smoushond (308), tuntud ka kui „juudikoer“. 
Väga harva, kuid on juhtumeid, kui smoushond’i või 
šnautseri pesakonnas sündinud nn paprika/sool-värviline 
kutsikas tunnistab nendevahelist sugulust.

Urukoerana kuulsust kogunud Saksamaa uhkus taks, 
mägrakoer, mägrik (heal lapsel mitu nime) oli tõhus ja 
järeleandmatu rebaste, mäkrade ning teiste urus peituvate 
väikeulukite jahis, tõsine tegija ka jäljel ning ülesajamisel. 
Oma vaprusega alistas ta maa all pea iga vastase. Aga 
jõulise konditsiooni ja võimsa rinnakiilu tõttu ei suutnud 
ta väledale ja nõtkele küülikule järele jõuda, kuna 
paaniliselt pagejast vastuhakkajat ei olnud. Taksikoerte 
kasutajad hakkasid aretama õrnema kehaehitusega, kuid 
samas sitket ja vaprat küülikutaksi. Eesmärgiks seati 
takistuseta 30 cm läbimõõduga urukäikudes liikuv jälitaja.  
Taksi ja küülikutaksi vahele tekkis selle käigus uus mõõt 
– kääbustaks. Viimase tõustandardiga on korrigeeritud 
taksitõugude (148) mõõte, kuid jaotus suuruse ja karvatüübi 
järgi üheksaks tõuks jäi endiselt alles.

Šveitsi valge lambakoer.

Teema mõtlemiseks. 
Milline või millised oleksid uued ja 

tekitatud või iidsed ja taasleitud tõud, 
keda oleks väike Eesti Kennelliit 

valmis patroneerima? 

Kas näiteks ühel heal päeval EKL-i 
postkasti potsatav taotlus tunnustada 

nomadlandi uruhurta tekitaks 
elevust ja innukust?

Aga tõsisemalt. Veel mõnekümne aasta eest käisid Soome 
uurijad meie rannikusaartel otsimas jälgi nn hülgekoertest 
ja kirjutasid sellest Soome Kennelliidu häälekandjas 
Koiramme. Hülgekoerte kasutus olevat olnud laialdane 
nii Soome lahe põhja- ja lõunarandadel kui ka Lääne-
Eesti hülgeküttide seas. Sõjad, okupatsioonid ja hülgejahi 
keeluaeg viis nii mehed kui ka penid, keda veel mäletati…
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Vastavalt juhatuse otsusele (EKL-i juhatuse erakorraline 
elektrooniline hääletus nr 16-2021) alustab 06.07.2021 
EKL-i büroo juhatajana tööd Daily Lehtmets. Esialgu on 
büroo juhatajale määratud 4 kuu pikkune katseaeg.

EKL-i juhatuse uudised  

EKL-i volinike koosoleku 
uudised 
25.05.2021
1. Volinike koosoleku juhataja sõnavõtt ja arutelu. 
Toimus arutelu EKL-i juhatuse liikmete ning EKL-i liikmete 
kohtumisest Maaeluministeeriumi esindajatega ning edasisest 
tegevusest seoses 21.04.2021 jõustunud Euroopa Liidu 
loomatervise määrusega. Koostamisel on pöördumine (vt allpool).

2. Eesti Kennelliidu koerte koolitust koordineeriva kogu (EKL-KKK) esildis. 
Otsustati kinnitada EKL-KKK eestseisuse poolt esitatud Eesti 
Kennelliidu koolitusalade eksamite ja võistluste taotlemise ja 
edasilükkamise lihtsustatud kord.

3. Revisjonikomisjoni liikmete sõnavõtt.
T. Pihlik edastas revisjonikomisjoni kahe liikme (T. Pihlik ja S. 
Veiman) koostatud hinnangu EKL-i 2020. aasta majandusaasta 
aruandele. Revisjoni komisjoni liikmed on raamatupidamise 
dokumendid läbi vaadanud ning teevad ettepaneku EKL-i 2020. 
aasta majandusaasta aruanne kinnitada. 

4. Volinike koosolek kinnitas EKL-i 2020. aasta majandusaasta 
aruande. Bilansimaht on 642 639 eurot ning aruandeaasta tulem 
–24 733 eurot. 

5. Volinike koosolek kinnitas tõuraamatu määruse punkti 5.5 
muutmise kujul: „Samade vanemate kombinatsiooni võib aretuses 
kasutada kuni kolm korda. Kui kasvataja kasutab aretuses samade 
vanemate kombinatsiooni rohkem kui kolm korda, siis käsitletakse 
olukorda tõuraamatu määruse rikkumisena.“ Muudatus hakkab 
kehtima otsuse vastuvõtmise hetkest. Muudatuse aluseks on 17 
kasvataja ning EKL-i liikmesorganisatsioonide esindaja esitatud 
ühisavaldus tõuraamatu määruse punkti 5.5 (samade vanemate 
kombinatsiooni kasutamine aretuses) täiendamiseks, lisades 
tõugude nimekirja, kelle puhul on lubatud kolm pesakonda. 

6. EKL-i näituste eeskirja muutmine. 
Kuna EKL-i näituste eeskirjas on vasturääkivusi nii eeskirja kui ka 
reaalse tegevuse suhtes näituseplatsil, siis on vajalik mitut punkti 
täpsustada. Tuleb luua protseduurireeglid juhuks, kui Eesti Vabariigi 
Valitsuse poolt kehtestatud kitsenduste tõttu ei ole lõppvõistlusi 
võimalik läbi viia. Esitatud muudatusettepanekud on vaja läbi 
töötada EKL-i juhatuse või vastava töörühma poolt. 

7. Kinnitati Euroopa ja Aasia Spitside Ühing (edaspidi EASÜ) ja 
Eesti Saksa Spitside Klubi (edaspidi ESSK) avaldus aretuserinõuete 
peatamiseks. 
Seoses COVID-19 olukorraga paluvad EASÜ ja ESSK ajutiselt peatada 
praegu kehtivad aretuserinõuded saksa spitsidele kuni 31.12.2021. 
Peamine põhjus taotluse esitamiseks oli näitusehinde saamise 
keerukus pandeemiast põhjustatud piirangute tõttu. Alates 
01.01.2022 jätkuvad aretuserinõuded hetkel kehtival kujul.

MTÜ Eesti Kennelliit 
ettepanekud veterinaar-
seaduse eelnõule 384 SE

MTÜ Eesti Kennelliit (EKL) on veterinaarseaduse 
eelnõu teemal suhelnud Maaeluministeeriumiga 
ning esitanud ka oma ettepanekud. Nüüdseks on 
eelnõu liikunud Riigikokku. Tõukoerte kasvatajate 
esindusorganisatsioonina näeme eelnõus 384SE 
aga mitmeid probleeme ja kitsaskohti, mida eelnõu 
menetlemise praeguses staadiumis saaks veel 
kõrvaldada.

Veterinaarseadus on eelnõu seletuskirja kohaselt 
suunatud  EL-i loomatervise määruse rakendamisele Eesti 
siseriiklikus õiguses. Seetõttu on oluline veterinaarseadus 
just seda eesmärki järgides ka vastu võtta.

Ka eelnõu koostajad rõhutavad, et eelnõu eesmärk on 
seniste riiklike loomatervishoidu käsitlevate õigusaktide 
koondamine ühtseks veterinaarseaduseks, EL-i 
loomatervise määruse ja teiste EL-i määruste rakendamine, 
et tagada ettevõtja jaoks parem õigusselgus ja Eesti õiguse 
sidusus EL-i õigusaktidega.

Kahjuks on eelnõus mitmeid aspekte, mis eesmärgi 
täitmisele kaasa ei aita ning vastupidi, tekitavad segadust 
ja erinevaid tõlgendusvõimalusi.

Alljärgnevalt esitame tõukoerte kasvatajate nimel 
ettepanekud veterinaarseaduse eelnõu muutmiseks 
kooskõlas EL-i vastava määrusega, et luua meie liikmetele 
õiglased tingimused ja mõistlikud võimalused selle 
hobitegevusega jätkamiseks.

Ettepanek 1. Lisada § 24 4. lõigu lõppu järgnev lause:
Teatist ei pea esitama kodumajapidamises tõukoertega 
tegelev isik tingimusel, et ta on registreeritud vastavas 
ühingus, ühendus peab tõukoerte osas genealoogilist 
registrit ja isik volitab ühingut esitama andmed tema 
poolt peetavate loomade ja pidamiskohtade kohta 
järelevalveametniku nõudmisel. Vastavad ühingud kuuluvad 
registreerimisele teatamiskohustuses sätestatud ulatuses.

Selgitus: EKL-i tõuregistris registreeritud tõukoerad 
on juba praegu jälgitavad oluliselt suuremas ulatuses, 
kui seda nõuab vastav määrus. Sellise korraldusega on 
võimalik tagada EKL-i liikmetele hobitegevuse võimalus 
tõukoeraaretuses ilma liigse halduskoormuseta, ent samas 
tagada, et kõik EL-i määrusest tulenevad tegevuskohast 
teavitamise nõuded on täidetud, jälgitavad ja vajaduse 
korral kontrollitavad. 

Veterinaarseaduse vastuvõtmisel tuleb arvestada, et EKL-i 
liikmete jaoks ei ole tõukoera pidamine ja aretustegevus 
äritegevus, vaid hobi – järglasi saadakse (pesakondi 
tehakse) vaid hobiga jätkamise ja tõu parandamise, mitte 
müügi eesmärgil. Oleme nõus, et isikud, kelle eesmärk on 
teadlik äritegevus tõukoertega, vastavad loakohustuse 
nõuetele ning peaksid omama vastavaid tegevuslubasid. 

Kiri saadetud 01.07.2021.
Riigikogu maaelukomisjon

Pr Merry Aart
Riigikogu maaelukomisjoni aseesimees
eelnõu juhtivkomisjoni esindaja
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EKL-i tõukoerte registris on ühe kenneli keskmine 
pesakondade arv viimase 20 aasta lõikes aastas 2,38. 
Sellise tegevusega ei saa rääkida äritegevusest ega 
ka paljundamisest. Seega teatamiskohustuse nõue ja 
koerte topelt registritesse kandmine, nagu PRIA poolt 
koostatud lahendus eeldab, ei ole mõttekas ega ka 
halduskoormuslikult mõistlik. 

Kindlasti palume arvestada, et EL-i loomatervise määruse 
artikkel 85 annab liikmesriikidele selge aluse erisuste 
tegemiseks, kuid seda polegi vaja, kuna käesoleva 
lahenduse puhul ei oleks tegemist erisusega EL-i 
loomatervise määruse mõttes, vaid praktilisema 
lahendusega halduskoormuse jagamiseks. 

EKL-i tõuregister on toiminud järjepidevalt 29 aastat ning 
tõestanud oma suutlikkust tõukoeri identifitseerida ning 
kasvatajate aretustegevust jälgida.

Ettepanek 2. Muuta eelnõu § 32 1. lõike sõnastust 
järgnevalt:
Peetava koera, kassi ja valgetuhkru identifitseerimise 
elektroonilise kiibiga korraldab isik, kelle valduses 
vastavad loomad sünnivad.

Kiibiga identifitseerimist nõuab EL-i määrus ning meie 
liikmete koerad on alates aastast 2010 kõik kiibitud. 
Erinevalt tätoveeringust, mis võib aja jooksul looma 
kasvades ja vananedes muutuda loetamatuks, on kiibid 
üldjuhul vägagi vastupidavad ning loetavad ka looma kõrges 
vanuses. See võimaldab loomad identifitseerida ühtselt 
arusaadaval moel ning hõlbustab tööd varjupaikades 
omanikke otsides, samuti loomade liikumist jälgides. 
Kiibistamise ja tätoveerimise hinnad on tänapäeval 
analoogsed, seega puudub ka majanduslik põhjus muul 
viisil identifitseerimise eelistamiseks. 

Nõudes looma identifitseerimist kiibiga selle isiku poolt, 
kelle valduses loom sünnib (mitte tema omaniku poolt), 
tagame, et meil tekib aegjälgitav rida kõigist sündivatest 
kutsikatest. Selliselt on võimalik leida üles koerte teadliku 
paljundusega tegutsevad isikud, kuivõrd edaspidi jääb 
neist märk vähemalt veterinaaride juurde, ent seoses 
kiipide väljastamisega ka vastavasse registrisse. Selline 
märgistamisviis tagaks paremini EL-i loomatervise 
määruses ette nähtud jälgimisvõimaluse ning teadmise, 
kui palju lemmikloomi meie riigis tegelikult on.

Ettepanek 3. Muuta eelnõu § 32 4. lõike sõnastust 
järgnevalt:
Koerte ja vajaduse korral teiste lemmikloomade kohta 
arvestuse pidamist korraldab riik või halduslepingu alusel 
konkursi võitnud isik.

Ei ole ühtegi põhjust, miks iga omavalitsus peaks pidama 
eraldi lemmikloomade nimekirju. Selline halduskoormus 
on nii omavalitsusele kui ka loomapidajale ebamõistlik 
ning põhjendamatult intensiivne. Inimesed kolivad tihti, 
elukohti vahetatakse keskmiselt kord kolme aasta jooksul 
ning seega vahetab koer oma elu jooksul elukohta kolm-neli 
korda. See tähendab, et KOV-i ametnikul ja loomaomanikul 
kaasneb iga elukohavahetusega kohustus kontrollida, kas 
andmed registrites on uuendatud või mitte. On lihtsam, 
kui vastavat arvestust peab registripidaja, kelle juures 
koeraomanikud on oma loomad registreerinud.

Olukorras, kus meil on olemas nüüdisaegsed digitaalsed 
lahendused, ei ole pädev seletuskirjas toodud väide, et 

üleriigilist registrit ei ole võimalik pidada. EKL-i tõuregister 
on hetkel üleriigiline, samuti on üleriigilised registrid 
olemas teistes EL-i liikmesriikides – lähim näide on Soome. 
Kui viia üle kiibistamise kohustus koera sünniaegsele 
valdajale ning luua ühtne register, mis ei asu kohaliku 
omavalitsuse juures, vaid on üleriigiline, väheneb reaalne 
halduskoormus ning töö muutub lihtsamaks kõigile, kes on 
loomadega seotud ning vajavad andmeid nende liikumise 
ja tauditõrjesituatsiooni jälgimiseks.

Ühe näitena saab tuua varjupaigad. Juba praegu kasutatakse 
neis tõukoerte identifitseerimiseks väga edukalt EKL-i 
tõuregistrit. Üleriigiline register annab varjupaikade 
töötajatele võimaluse kiiremini leida sinna sattunud 
lemmikloomade omanikud – hulkuvad loomad ei liigu ainult 
oma elukohajärgse omavalitsuse piires. Mida vähem aega 
viibib koer varjupaigas, seda väiksemad on kulutused.

Ettepanek 4. Muuta § 33 7. lõike sõnastust järgnevalt:
Lemmikloomapassi väljastav veterinaararst sisestab 
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) nr 576/2013 
artikli 21 lõike 1 punktides a–c ja artikli 21 lõikes 3 
nimetatud andmed vastavasse registrisüsteemi, kus neid 
säilitatakse looma eluea jooksul ja vähemalt kümme 
aastat lemmikloomapassi väljastamisest arvates.

Tänu paranenud veterinaarteenustele elavad koerad ja 
kassid praegu isegi 16–17-aastaseks. Seega kümneaastane 
andmete säilitamise kohustus iga veterinaari juures eraldi 
ei saa kindlasti tagada järjepidevat andmehaldust ega 
ka andmeselgust – kust teab riik või järelevalveametnik, 
millise veterinaari juures on nõutud toimingud läbi 
viidud, kui puuduvad vastavad andmed? On lihtne ja 
mõistlikult teostatav lisada EKL-i tõuregistris iga koera 
andmete juurde tema passinumber ning riiklikult olulised 
vaktsineerimisandmed (Eesti puhul ainult marutaud). 
Näiteks Itaalias on koera passiandmed ja marutaudi 
registreerimisandmed kokku viidavad kiibitud koeraga 
andmebaasi põhiselt vastava registriorganisatsiooni 
juures. Analoogne lahendus vähendaks meie veterinaaride 
halduskoormust ning liidaks konkreetse tõukoera juurde 
tema passiandmed, mis on ka digitaalselt jälgitavad. 
Eelnõu praeguse regulatsiooni kohaselt jääksid passid ja 
koerad lahku ning puudub mõistlikult teostatav võimalus 
välja selgitada, kuidas passid ja koerad tegelikult liiguvad. 

Ettepanek 5. Muuta § 48 3. lõike 1. alapunkti sõnastust 
järgnevalt: 
/…/ vähemalt 24 tundi enne looma ja loomse 
paljundusmaterjali eksportimist või teise liikmesriiki 
vedamist /…/

Nagu ka eelnõu algatajale (Maaeluministeerium) 
kohtumisel selgitasime, on lemmikloomade aretuses 
kasutatava jahutatud sperma vedu väga lühikese 
toimimisajaga kasutuskõlblik paljundusmaterjal. Kuivõrd 
kunstlikuks viljastamiseks jahutatud spermaga on 
vaja teada täpselt emase valmidus viljastumiseks ning 
seda uuritakse progesteroonitestide abil, võib osutuda 
võimatuks 48-tunnine etteteatamine enne eksportimist. 
24-tunnine etteteatamine on võimalik ning seetõttu 
palume seda punkti ka muuta. 

Oleme valmis aruteludeks ja kindlasti oleme valmis osalema 
maaelukomisjoni kutsel komisjoni istungil, et selgitada, 
kuidas paremini tagada loomatervise määruse ja teiste 
asjakohaste EL-i määruste eesmärgi täitmine ilma liigse 
halduskoormuse tekitamiseta ning kõigile mõistlikul viisil.



Ajakiri KOER 2/2021
44

RAHVUSVAHELISED 
NÄITUSED

10.–12.09.2021 Luige baas, Harjumaa

Info: Eesti Kennelliidu büroo, Alajaama 8, 11314 Tallinn
tel 6540131, +372 5855 9020, e-post: show@kennelliit.ee 

www.kennelliit.ee

10.09.2021 RAHVUSVAHELINE NÄITUS (CACIB)

11.09.2021 RAHVUSVAHELINE NÄITUS (CACIB) 

„TALLINNA VÕITJA 2021“
12.09.2021 RAHVUSVAHELINE NÄITUS (CACIB) 

„EESTI VÕITJA 2021“

Võistlusklassid: 
Beebiklass: koerad vanuses 4–6 kuud. 
Mitteametlik, valitakse tõu parim beebi.
Kutsikaklass: koerad vanuses 6–9 
kuud. Mitteametlik, valitakse tõu parim 
kutsikas.
Juuniorklass: koerad vanuses 9–18 kuud. 
Võistlevad JUN SERT-ile, tõu parima 
juuniori tiitlile ja tõu parima tiitlile. 
Noorteklass: koerad vanuses 15–24 
kuud. Võistlevad SERT-ile, CACIB-ile ja tõu 
parima tiitlile.
Avaklass: koerad vanuses üle 15 kuu. 
Võistlevad SERT-ile, CACIB-ile ja tõu 
parima tiitlile.
Kasutusklass: koerad vanuses üle 15 
kuu. Võistlevad SERT-ile, CACIB-ile ja tõu 
parima tiitlile. Registreerimiseks peab 

koer olema läbinud F.C.I. poolt nõutud 
tõukohased töökatsed. Koopia F.C.I. 
töösertifikaadist peab olema lisatud 
registreerimisavaldusele.
Tšempioniklass: koerad vanuses üle 15 
kuu. Võistlevad SERT-ile, CACIB-ile ja tõu 
parima tiitlile. Registreerimisavaldusele 
peab lisama koera tšempionidiplomi 
koopia.
Veteraniklass: koerad vanuses üle 
8 aasta. Võistlevad VET-SERT-ile, tõu 
parima veterani ja tõu parima tiitlile.
Kasvatajaklass: võistlevad kasvatajad 
3–5 kasvandikuga, kes peavad olema pärit 
vähemalt kahest erinevast vanemate 
kombinatsioonist ning on vanemad 
kui 9 kuud. Kõik koerad peavad olema 
registreeritud sellele näitusele ja saama 

sel näitusel vähemalt väga hea hinde. 
Valitakse tõu parim kasvatajarühm.
Järglasteklass: võistleb aretusisane 
või  emane koos 3–5 järglasega, kes on 
vähemalt kahest erinevast vanemate 
kombinatsioonist ning on vanemad kui 
9 kuud. Kõik järglased peavad olema 
registreeritud sellele näitusele ja saama 
sel näitusel vähemalt väga hea hinde. 
Valitakse tõu parim järglasterühm.
Paaride võistlus: ühele omanikule 
kuuluv samatõulisest isasest ja emasest 
koerast koosnev paar, keda esitab üks 
händler. Mõlemad koerad peavad olema 
vanemad kui 9 kuud. Mõlemad koerad 
peavad olema registreeritud sellele 
näitusele ja saama sel näitusel vähemalt 
väga hea hinde. Valitakse tõu parim paar.

Lisavõistlused:
Juuniorhändler: 10–13-aastased (noorem vanuserühm) ja 14–17-aastased (vanem vanuserühm) – toimuvad ainult 11.09.2021 ja 12.09.2021.

*Soodustus kehtib alates sama omaniku teisest täishinnaga samaaegselt registreeritud koerast ning EKL-i online-registreerimissüsteemi 
kasutamisel kõigile koertele, v.a beebi, kutsikas ja veteran. Soodustus: 2 €/näitus, 2 €/kaks näitust, 3 €/kolm näitust.

Kasvataja- ja järglasteklass – TASUTA
Kasvatajaklass registreeritakse näitusele automaatselt vastavalt registreerunud koerte arvule (3–5 koera). Järglasteklass registreeritakse 
registreerimislehe alusel või näitusele registreerunud koerale automaatselt vastavalt registreerunud järglaste arvule (3–5 koera).
Lisavõistlused (paarid, juuniorhändler) – 15  €/näitus

NB! Eesti hagijatele on „Eesti võitja“ (12.09.2021) näitusele registreerimine TASUTA.
Reklaam online-kataloogis (üks näitus) (tähtaeg 30.08.2021): 1 lk – 35  €, 1/2 lk – 26  €

REGISTREERIMISTÄHTAJAD JA -MAKSUD:

1 näitus
2 näitust
3 näitust
1 näitus
2 näitust
3 näitust
1 näitus
2 näitust
3 näitust

Koer*
43 €
86 €
108 €
53 €
106 €
132 €
68 €
136 €
171 €

EKL-i liikme koer*
33 €
66 €
84 €
43 €
86 €
108 €
68 €
136 €
171 €

Veteran
38 €
76 €
96 €
38 €
76 €
96 €
68 €
136 €
171 €

EKL-i liikme veteran
28 €
56 €
72 €
28 €
56 €
72 €
68 €
136 €
171 €

Beebi, kutsikas
33 €
66 €
81 €
33 €
66 €
81 €
35 €
70 €
87 €

EKL-i liikme beebi, kutsikas
23 €
46 €
57 €
23 €
46 €
57 €
35 €
70 €
87 €

Kuni 02.08.2021

03.–23.08.2021

24.–30.08.2021
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REGISTREERIMINE:  veebis http://online.kennelliit.ee/ registreerimise süsteemis; 
   Eesti Kennelliidu büroos, Alajaama 8, 11314 Tallinn; 
   e-posti aadressil show@kennelliit.ee 

SAATA:    registreerimisleht, koopia tõutunnistusest, tšempionitiitlite ja/või F.C.I. töösertifikaadi koopiad ja   
   maksekorralduse koopia (maksekorraldusele märkida näituse kuupäev, koera tõug, 
   registrinumber ja omaniku nimi). 

OSALEMISTASU TASUDA:  veebis pangalingi kaudu; 
   Swedbank EE522200221007123183; SEB EE571010052044654007; 
   AS LHV Pank EE877700771005050067 
   Saaja: Eesti Kennelliit 
   NB! Kõik ülekandega seotud kulud tasub saatja! Palun kontrollige oma makse kohalejõudmist!

NÕUDED OSALEJATELE:  Kõik koerad peavad olema vaktsineeritud marutaudi, koerte katku, nakkusliku hepatiidi ja 
   parvoviroosi vastu (lisainfo: näituste eeskirja lisa 2). 
   Kõik koerad peavad olema märgistatud (ID-tätoveering või mikrokiip). 

NÄITUSE KOHTUNIKUD
NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha kohtunike nimekirjas vajaduse korral muudatusi. 

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!

10.09.2021 RAHVUSVAHELINE NÄITUS
   
  Vytautas Baranauskas, LTU  Antoan Hlebarov, BGR
  Tatjana Urek, SVN   Gerard Jipping, NLD
  Svein Helgesen, NOR   Evelyn Hurley, IRL
  Vija Klucniece, LVA   Marit Sunde, NOR
  Roxana Opris Birk, DNK   Ozan Belkis, TUR
  Linda Reinelt-Gebauer, DEU  Carsten Birk, DNK

11.09.2021 RAHVUSVAHELINE NÄITUS „TALLINNA VÕITJA 2021“

  Uschi Eisner, AUT   Vytautas Baranauskas, LTU
  Jelena Kruus, EST   Antoan Hlebarov, BGR
  Tatjana Urek, SVN   Gerard Jipping, NLD
  Svein Helgesen, NOR   Kalvo Kriisk, EST
  Evelyn Hurley, IRL   Vija Klucniece, LVA
  Maire Tõnurist, EST   Marit Sunde, NOR
  Roxana Opris Birk, DNK   Anne Sume, EST
  Ozan Belkis, TUR   Linda Reinelt-Gebauer, DEU
  Carsten Birk, DNK

12.09.2021 RAHVUSVAHELINE NÄITUS „EESTI VÕITJA 2021“
   
  Uschi Eisner, AUT   Vytautas Baranauskas, LTU
  Jelena Kruus, EST   Antoan Hlebarov, BGR
  Tatjana Urek, SVN   Gerard Jipping, NLD
  Svein Helgesen, NOR   Kalvo Kriisk, EST
  Evelyn Hurley, IRL   Vija Klucniece, LVA
  Maire Tõnurist, EST   Marit Sunde, NOR
  Roxana Opris Birk, DNK   Anne Sume, EST
  Lilian Pajulaid, EST   Viive Maranik, EST
  Ozan Belkis, TUR   Linda Reinelt-Gebauer, DEU
  Carsten Birk, DNK

Tõugude täpne jaotus koos kohtunike nimekirjaga avaldatakse Eesti Kennelliidu kodulehel
 www.kennelliit.ee hiljemalt 15. juulil.

Näituse peasponsor: MOBEC AS, koeratoit PrimaDog www.prima.dog
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