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Ainus viis teha oma
tööd hästi, on teha
seda, mida armastad
Tegelikult ei ole see pealkiri mitte minu välja mõeldud,
vaid Steve Jobsi tuntud tsitaat „The only way to do great
work is to love what you do“. Minu arvates sobib see väga
hästi iseloomustama aasta viimase ajakirja sisu. Siit leiate
suure hulga toredaid lugusid inimestelt, kes pühendavad
oma aega armastatud tõu paremaks tundmaõppimiseks
või koguvad teadmisi ja oskusi nendega paremini
toimetulekuks.

Koerte omanikel on alati, millest omavahel rääkida.
Isegi kaks võhivõõrast koeraga jalutavat inimest leiavad
ühiseid jututeemasid, kui nende neljajalgsed sõbrad
tutvust teevad või metsarajal teineteist taga ajavad. Ka
kõige paadunumad vihavaenlased jagavad vastastikku
häid nõuandeid ja soovitusi, kui abipalve puudutab koera
tervist või mentaalset probleemi.

Mida iganes koerainimestele küll ette võib heita – olgu siis
vooruste või puuduste poolelt –, siis vähest kirge kindlasti
mitte. Just kirg teada rohkem, igavesti õppida ning selle
kõige tulemusena osata paremini. Millised ratsionaalsed
või majanduslikud kaalutlused võiksid saata inimese
tuhandete kilomeetrite taha oma armastatud tõu jälgi
ajama? Või hoopis päev päeva kõrval ja aastast aastasse
koertega tegelema, jalutama, mängima, treenima?
Nädalavahetusest nädalavahetusse külmas ja kuumas,
vihmas ja tuules tundide kaupa, koer koera järel näitusel
või võistlusel hindama, võrdlema, parimatest parimaid
valima? Sellel pole nime, vaid tunne, et teed just seda, mis
on hingelähedane ja vajalik. Koerainimesi on õnnistatud
võimalusega olla emotsioonipõhiselt ebaratsionaalne
ning selle kõige juures sügavalt inimlik tänapäeva tabelite,
skeemide ja eelkõige rahaga mõõdetavas maailmas.

Kui tohiks kasutada inimese kohta koerateemalisi
väljendeid, siis ütleksin, et tegemist on täiesti erilise
tõuga. Loomulikult – nagu igas tõus, on ka koerainimeste
hulgas häid ja halbu isendeid. Erinevalt koertest pole me
aga mitte omanike peegeldused, vaid oma valikud teinud
inimesed. Head kennelliitlased ja kõik teised koerasõbrad,
anname siis endale sõna teha järgmisel aastal paremaid
valikuid ning olla paremad omanikud oma koertele,
kasvatajad kutsikaomanikele, liikmed ühingutele!
Ilusat aastalõppu ja head uut aastat!
Kaire Rjadnev-Meristo

Rahulikku

pühadeaega!
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Koertest ja
		 händleritest
Tekst: Kristine Maria Siitan
händler aastast 2004,
EKL-i noortekogu eestseisuse aseesimees

Ma tahaksin arutleda teemal, mis on aktuaalne
ilmselt iga näitustest huvitatud kasvataja või
koeraomaniku elus. See on mitmetahuline teema
– räägime händleritest, händlerdamisest ja
händlerieetikast (kui selline üldse eksisteerib).
Miks me vajame/kasutame händlereid ja mis teeb ühest
inimesest hea händleri? Kas selleks on vaja X-faktorit või
saab igast inimesest händler? Kas händleri „töö“ on ainult
esitada koera või ka treenida ja (karva) ette valmistada? Kas
händlerid ja omanikud oskavad väärikalt võita ja kaotada?

peaksid moodustama terviku: pilt ja raam. Händler peab
olema avatud õppima ja kuulama – iga koer on erinev,
iga olukord on erinev. Kiire kohanemine olukordadega,
tähelepanelikkus, võime õppida oma vigadest ja võitudest,
oskus omandada häid nippe tõuspetsialistidelt ja teistelt
händleritelt ning avatud loomus – need on märksõnad, mis
minu arvates aitavad mitu sammu lähemale sellele, et olla
HEA HÄNDLER. Kuid siiski… kas see ongi kõik, mida eeldame
ja otsime? Kas händleril peab olema see X-faktor? Kuuleme
ju sageli näitusel, et „sellel koeral on see X-faktor“, aga
kas ka händleril peab see olema? Ja kui peab, siis mis see
on? Atraktiivne välimus? „Tuntud“ nägu? Punane pintsak?

Olen olnud ( juunior)händler aastast 2004, hiljem treener
noortele händleritele ning see lõputu õppimise teekond
on ikka ja jälle pannud mind arutlema händleriks olemise
eri külgede üle. Kui keegi küsib minult, milline on hea
händler, siis ühest vastust sellele ju ei saagi olla, aga
kindlasti on üks ühisnimetaja harmoonia. Koer ja händler

Tänapäevases näitusemaailmas oleme ilmselt ammu
unustanud, millised olid esimesed näitused, kes seal
osalesid ja kuidas koeri esitleti. Tänapäev on toonud kaasa
palju trende ning eks iga händler üritab olla omanäolisem ja
originaalsem, et meelde jääda. Praegu ei ole koeraesitajatele
loodud ühtseid koodekseid või ettekirjutusi, kuidas käituda,
kuidas riietuda või millised on head tavad.
Nagu paljud teavad, siis osas riikides on kombeks palgata
elukutselisi händlereid, olgu siin näiteks USA, kuna Euroopas
on „elukutseline händler“ siiski pigem harv nähtus. Händlerid,
kes oma igapäevast leiba teenivadki koertega reisimise,
nende eest hoolitsemise ja esitlemisega, on kahtlemata
väga värvika, aga ka stressirohke eluviisiga inimesed. Paljud
meist on ju reisinud oma koertega välismaale võistlustele
või näitustele ning oma kogemuste põhjal ütlen, et just
koertega välismaal (kaugemal kui naaberriigid) näitustel
käimine on see, mida väga naudin ning käidud kohti ja
saadud kogemusi hiljem soojalt meenutan.

Teame, et juuniorhändlerite võistlused on
üsna hästi ja konkreetselt reguleeritud.
Välja on toodud noortelt koeraesitajatelt
eeldatavad oskused, väljanägemine ja ka figuurid,
mida kohtunik ringis küsida võib.
Kuid kas ka händler kui koeraesitaja ringis
vajaks mingit laadi koodeksit?

Keskendunud händler esitamas koera kohtunikule.
Händler on riietatud esinduslikult, kuid tagasihoidlikult –
lugupidavalt kohtuniku suhtes ega jäta koera varju.
Foto: Kristiina Tammik
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Ameerika Ühendriikide näitel toon siia välja mõne
tähelepaneku, mis võiksid meilegi huvi pakkuda ja kasuks
tulla. AKC (American Kennel Club) on välja töötanud
eetikakoodeksi registreeritud händleritele ja juhendi
koeraomanikele ning sellest saab algaja koeraomanik
esialgse info, mida teha, kui on soov minna näitusele.
Alustan AKC eetikakoodeksi tutvustamisest, kuna see
toob eriti hästi esile punktid, mis on minu arvates
igale koeraomanikule/kasvatajale olulised usaldusliku
suhte loomisel händleriga. Olgu öeldud, et tegemist
on dokumendiga, mille AKC-s registreeritud händler
peab allkirjastama – sellega annab ta nõusoleku olla
kohusetundlik ja eetiline/aumehelik händler (NB! Näiteks FCI
Youth Junior Handlerite õppematerjalis on üks esimestest
punktidest „Sportsmanship“ (’spordimehelikkus’), milles
kirjeldatakse noorele põhjalikult eetilise võistlemise
põhimõtteid ja spordimeheliku käitumise aluseid). Ehk
peaksid ka täiskasvanud siinkohal õppust võtma just
noorematest?
Esimesena on AKC dokumendis välja toodud punkt, kus
händleri valduses oleva koera/koerte heaolu mõttes igal
ajahetkel – olgu näitusel, puhkehetkel või teel olles –
peab händler asetama esikohale koerte turvalisuse ning
vastutama ise koerte eest. Vastutus temaga kaasas
olevate koerte eest ei kandu ühelgi ajahetkel edasi tema
abilistele/reisikaaslastele, vaid just händlerile, kes on
koera endaga kaasa võtnud ning koeraomanikuga vastava
lepingu sõlminud. Lepingu sõlmimine just eelkõige
pikemaid reise silmas pidades on mõistlik – kui asjad on
eelnevalt kokku lepitud ja mustvalgel kirjas, siis on lihtsam
lahendada võimalikke hilisemaid arusaamatusi.

Ehedad emotsioonid – võidud tulevad ja lähevad, sõprus jääb.
Foto: Aleksandrs Borodajenko

Inimlikust seisukohast. Julgen väita, et kõik, kes on käinud
näitusel rohkem kui üks kord, on lugenud oma koera
kirjeldust ning esitanud küsimuse „Mida see kohtunik küll
mõtles?!“. Selles olukorras tuleks siiski jääda võimalikult
neutraalseks ja viisakaks kohtuniku ning ümbritsevate
võistlejate, ringitöötajate jt suhtes. Kohtuniku arvamus on
Teine tähtis punkt, mis ka meie näitusemaastikul kahjuks
sellel hetkel täpselt selline, nagu kirjeldusest/tulemusest
liigagi sageli silma paistab ning meelde tuletamist vajab,
nähtub – händler ei ole see, kes peaks seda bravuuri või
on reegel, et händler peab käituma aumehelikult teiste
žestidega kohtunikule väljendama. Händleri asi on olla
händlerite, kohtunike, ringikorraldajate, võistlejate ja
esinduslik, eetiline ja aupaklik kohtuniku ning teiste
teiste näitusel viibijatega nii verbaalses suhtluses kui ka
osalejate suhtes. Siia alla tooksin veel ka selle, et ringides
žestikuleerides. Pean seda punkti kõige olulisemaks. Miks?
üksteise õnnitlemine on meie näitustel
pigem harv nähtus – hea tava oleks ju nii
Emotsioonid – eelkõige positiivsed! Sõprade ring juubeldamas. Foto: Kristiina Tammik
võitjaid kui ka kolmandaid ja neljandaid
õnnitleda hea tulemuse puhul!
AKC koodeksis on toodud veel mitu punkti,
mis kuuluvad ühe eetilise elukutselise
händleri
käitumismaneeridesse
ja
tavadesse. Olulisima saab kokku võtta
lühidalt: AKC on selle koodeksi koostanud
professionaalsete
händlerite
häid
tavasid arvesse võttes ning koostanud
selle n-ö „händlerite tõustandardina“.
Kas see pole mitte hea mõte?
Arvan,
et
selline
koodeks
on
tänapäevases näitusemaailmas üks
väärt mõte ning iga riigi kennelliidul
võiks olla selline allüksus või kodulehe
nurgake, mis koondaks just selle riigi
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Esinduslik händler koos koera ning tema üle uhke omaniku ja kohtunikega. Rahvusvaheline näitus Luigel 18.08.2019. Foto: Jane Faizullin

2. Händler palgatakse tema teadmiste ja teenuste põhjal,
mida ta pakkuda suudab – veenduge, et küsite händlerilt
tema oskuste ja teadmiste kohta just oma tõu kontekstis,
esitage küsimusi ja tehke kirjalik leping, kus sätestatakse
händleri kohustused näituse/eksponendi ulatuses.

„kutselisi händlereid“, kes on oma allkirjaga lubanud olla
kohusetundlikud ja eetilised koeraesitajad. Nii oleks ka
koeraomanikul lihtsam leida kontakte usaldusväärsete ja
professionaalsete händlerite kohta.
Siinkohal ongi paslik võtta ette teine AKC poolt
loodud huvitav dokument, mis on suunatud otseselt
koeraomanikele. Nimetatud dokumendist saab infot ka
algaja koeraomanik, kes on ostnud endale näiteks elu
esimese koera ning plaanib teda näitusele viia – kust leida
händler, millist händlerit valida ja kuidas. Vägagi tihti tuleb
ette olukordi, kus aktiivsed inimesed on endale välismaalt
toonud tõukoera, kuid sellega lõppeb side värskete
koeraomanike ja kasvataja vahel, olgu siis lõhestajaks
keelebarjäär, kasvataja ebapiisav huvi või muu eluline
põhjus. Kust siis alustada, kui ise ringis koera näidata ei
oska ja sooviks palgata händleri? Kuhu pöörduda ja millega
arvestada? Kes on parim ja kes saab just minu valitud
tõuga hakkama?

3. Tuuakse välja, et händlerid on erinevad – osa on
spetsialiseerunud ainult teatud tõu/tõugude esitamisele
ja ettevalmistamisele (treening, grooming ) ning osa
händlereid esitavad ja valmistavad ette kõiki tõuge.
Elementaarne! Kas pole?

Händlerit palgates eeldame,
et sellega on koeraesitaja
arvestanud kaasneva kohustusega
hoolitseda ja vastutada koera
eest, kuid kas kõik händlerid ikka
on nii pühendunud või on meie
näitusemaastikul vahel tähtsam
miski muu?

Jällegi on AKC toonud välja olulisemad aspektid händleri
leidmise ja õige händleri valimise kohta. Toon ka siin paar
näidet AKC tekstist.
1. Enne händleri palkamist tutvu händleriga, külasta
tema treeninguid ja küsi soovitusi. Jälgi händleri tööd
näitusel nii ringis kui ka ringi kõrval. Professionaalne
händler hoolitseb sinu koera eest igal hetkel ega jäta teda
unarusse pärast ringist lahkumist.
Ajakiri KOER 4/2021

Kas tihtilugu tuleb enne „oma
nägu“ kui koer ja tema heaolu?
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Näitusel osalejana olen tihtilugu pidanud märkama seda,
et händler unustab, et temaga koos näitusele tulid ka
koerad, kes tahavad näiteks pissile ja juua. Ma kindlasti
ei taha öelda, et kõik koeraesitajad nii toimetavad, pigem
pean silmas seda, kas ja kes on näituseplatsile jõudes
prioriteet.
Mõtiskledes, milline on üks hea ja eeskujulik händler, panen
siia kirja enda helesinise unistuse, mille poole pürgida.
•
Händler on kannatlik – ta saab aru, et koera treenimine
nõuab aega, ning on valmis oma aega ja energiat
pühendama.
•
Händleril on hea intuitsioon – ta tunnetab koera
iseloomu, olemust ja hetkemeeleolu ning oskab
saavutada temaga kontakti ning leida õige motivaatori.
•
Händler mõtleb mitu sammu ette, seda nii trennis
kui ka näitusel. Ta mõistab, millised on ühe või teise
teguviisi tagajärjed.
•
Händler on viisakas – ta jätab ringis nii enda
kaasvõistlejatele ruumi (ei jookse selga või ei pane
oma koera teisele liiga lähedale seisma); käitub
heatahtlikult nii koera, kohtuniku kui ka teiste
võistlejatega; aumehelik käitumine ei lõppe ringist
välja astudes, vaid jätkub ka sealt väljaspool.
Händler esitab koera liikumist kohtunikule.
Händler kontrollib olukorda – koer liigub stabiilselt ja tõule
omaselt. Händleri kehakeel on avatud ja sõbralik, samas
keskendunud. Händler esitab koera liikumist kohtunikule
temaga sama joont järgides. Crufts, Inglismaa 2018.
Foto: Tommaso Urciuolo
Suurepärane kontakt ja koostöö koera ja händleri vahel.
Händleri riietus on tagasihoidlik ja maitsekas, mis lisab nende
koostööle stiili. Juuniorhändlerite võistlus,
„Maailma võitja 2021“, Brno. Foto: Kaire Rjadnev-Meristo

•

•

•
•
•
•

•

Händleri riietus austab nii teda ennast, kohtunikku kui
ka koera – miniseelik ja kontsakingad ei ole kindlasti
õige valik! Puhtad toonid ja triigitud seelik/püksid
jätavad viimistletud mulje.
Võitmine ei ole elu ja surma küsimus – mõlemat, nii
võitu kui ka kaotust tuleb osata. Koertenäitused ei
käi mõisa peale, see peaks olema eelkõige nauding
koerale ja händlerile/omanikule.
Händler annab endast parima, et koer tunneks end
igal hetkel hästi nii ringis kui ka väljaspool.
Händler tunneb põhjalikult esitatava tõu eripärasid –
iseloomu, välimikku, tõupärast esitusviisi.
Händler lahendab võimalikud ebameeldivad olukorrad
rahulikult ja tasakaalukalt.
Händler teab oma väärtust ja terviklikkust – ta
on isiksus ja tema olemust ei tee paremaks ega
halvemaks esitletava(te) koera(te) tulemused.
Händler oskab olla enesekriitiline ja analüüsida olukordi.

Händler on inimene, kes austab koera.
Austab koera, sest ta on
KOER, mitte asi, kes toob kuulsust ja karikaid.
KOER, kellel on emotsioonid – kes elab ja hingab.
KOER, kes on kellegi jaoks terve maailm...
Ajakiri KOER 4/2021
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2020 WUT maailmavõitja Eestis
Korraldaja Eesti Takside Tõuühing
Fotod: Siret Nõurus

Kevad 2018. WUT üldkoosolekul on otsustamisel järgmiste maailmanäituste korraldajad.
2020. aastaks kandideerib teiste hulgas ka Eesti. Ja võidab! 2020 WUT maailmavõitja tiitlid
jagatakse Eestis – milline tunnustus meile, kes me oleme WUT liikmed olnud alles mõne aasta.
Algavad ettevalmistused – tõu maailmanäituse korraldus
ei ole väike ettevõtmine! Meie tõuühingul on veidi alla
50 liikme, oma jõududega üritust ei korralda – soovivad
ju enamik oma koeri niivõrd prominentsel tiitlinäitusel
ise näidata. Abiks leiame peasekretäriks Lea Aljase, kes
vapralt meiega kogu selle teekonna läbi tegi – suur tänu!
Esialgselt näitusetoimkonna esimeheks soostunu vannub
aga alla – inimeste elus plaanid paraku muutuvad.

WUT,
Welt Union Teckel –
rahvusvaheline ühing, mis koondab
endas taksidega tegelevaid klubisid
eri riikidest. Loodud 1992, peakontor
takside kodumaal Saksamaal.

Seda, kui palju plaanid muutuvad, ei
osanud tol hetkel aimata veel keegi.

WUT egiidi all toimub igal aastal
maailmanäitus, kus jagatakse WUT

Rosetid-karikad-auhinnad tellitud, koht kokku lepitud,
kohtunikud olemas, meeskond koos – alustasime suure
rõõmuga 2019. aasta sügisel registreerimist. Algus oli
paljutõotav – enne aastavahetust oli koos juba peaaegu
sadakond koera. Ja siis... tuli COVID... viimase hetkeni
lootsime, et ehk lõdvendatakse reegleid nii palju, et
üritus siiski toimub tänu piiratud reisimisele vähendatud
mahus juunis 2020, ent paraku lõdvenesid reeglid alles
kuu hiljem. Kiire ümberplaneerimine, uus siht – oktoober
2020. Paraku oli septembri alguseks selge, et nii see siiski
ei lähe. Isegi kui Eestis õnnestub näituse korraldamine

Winneri tiitlid, toimuvad WUT
tiitlivõistlused märkidega verejäljel,
väljastatakse WUT tšempionitiitlit.
Ent põhiline tegevus on taksitõu
arendamine läbi standarditõlgenduste,
kohtunikukoolituse jms.
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Lühikarvaline kääbustaks Minidogland Renaissance. Omanikud Albina Maistrenko ja Irina Romashova, Venemaa.
Näituse BIS1. Kohtunik Elisabeth Rhodin, Rootsi.

Albina iseloomustab oma koera nii: Leksa on
tõeline taks, väga kaval, oskab inimestega
manipuleerida.

Sellegipoolest

on

ta

väga

mugav koer – rahulik kodus, toimekas metsas,
suurepärase instinktiga jäljel. Talle meeldib
väga võõrastes kohtades ringi uurida ning ta
rahuneb alles siis, kui on oma nina suutnud
toppida kõikjale. Talle meeldib väga mängida
mänguasjadega, eriti uutega. Talle meeldib
väga õppida trikke ja ta on alati koostöövalmis
(tingimusel, et kasutusel on piisavalt maiust).
Meeldib magada teki all, olenemata ilmast, ning
ta ei salli vihma ja külma. Ning nagu taksid ikka
– ta armastab väga süüa.

sisehooajal, oli võimalus suur, et saame näituse teha vaid
oma riigist pärit osalejatele. Sellega oleks aga kaduma
läinud kogu ürituse mõte. Läbirääkimistel WUT ja 2022. aasta
näituse korraldusõiguse saanud Tšehhi klubiga sündis otsus
korraldada näitus 2021. aasta augustis koos „Balti võitja“
näitusega.
Algselt oleks pidanud näitus toimuma koos „Eesti võitja“
näitusega, planeeritud olid ühised kohtunikudki. Täname
siinkohal südamest Karlis Hallikut, kes suutis kõikide nende
muudatuste raames alati rahulikult ja sõbralikult ümber
orienteeruda ning suhelda kõigi kohtunikega ikka ja jälle
uuesti muutunud tingimustes – ilma sinuta oleks meil olnud
väga keeruline! Augustis 2021 jäi vähenenud mahtude tõttu
algsetest kohtunikest alles vaid kolm – ülejäänud kohtunikud
on nõustunud hindama meie erinäitusi järgmistel aastatel.
Kokku osales 192 koera Eestist, Lätist, Leedust, Soomest,
Rootsist, Venemaalt, Poolast, Iisraelist ja Rumeeniast.
Suurepärane tulemus, arvestades raskeid olusid. Elisabeth
Rhodin (kennel Örnbergets, Rootsi) hindas pikakarvalisi takse,
Valeria Bobikova (kennel Kantri Parks, Venemaa) lühikarvalisi
takse ning Lenka Faraislova (kennel Kalokagathia, Tšehhi)
karmikarvalisi takse. Näitusepäev kulges rahulikus ja
meeldivas õhkkonnas – taksidele omaselt häält ikka vahel
tõsteti, ent tõule omaselt ka lepiti kohe. Ringid töötasid
ajagraafikus ja kõigile arusaadavalt – aitäh siinkohal meie
ringipersonalile!
Näituse parimaks valis Elisabeth Rhodin Eestis elava,
Venemaal sündinud lühikarvalise kääbustaksi Minidogland
Renaissance, omanikud Albina Maistrenko ja Irina Romashova.
Teise koha viisid koju pikakarvaliste takside kasvatajad
perekond Traneliene Leedust nende endi kasvatatud koeraga
Broadway Rude. Kolmas koht kuulus seekord Lätis elavale,
ent Poolas sündinud lühikarvalisele taksile nimega Ed
Hardy Love Canis Venator, omanik Jelizaveta Borodajenko.
Neljanda koha viis kaasa Soomes sündinud ja seal ka elav
karmikarvaline kääbustaks Gozzytix Justainoa.

Ajakiri KOER 4/2021
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Kokkuvõttes võib öelda, et Eesti koerad esinesid sellel
näitusel väga hästi – Eestisse jäid beebide 1. ja 2. koht,
kutsikate 1. ja 3. koht, juunioride 1. ja 2. koht, kasvatajate
1. koht, paaride 2. koht – meie kasvatajatel on, mille üle
uhked olla!
Me täname kõiki, kes aitasid kaasa näituse õnnestumisele!
Meie eriline tänu kuulub meie sponsoritele Advance
ja Onega ning kõigile ühingu liikmetele, kes aitasid
kaasa näituse korraldusele selle eri faasides, toetades
auhindadega, näituse ülespaneku ja mahavõtmisega,
aidates korraldusega näitusepäeval. Teie tugi annab
julgustust ka tulevikus sarnaseid ettevõtmisi korraldada.

Parim beebi. Kohtunik Lenka Fairaislova, Tšehhi.
Lühikarvaline kääbustaks Free Soul Miss Maxine.
Omanik Juha Savanlampi, Eesti

Parim veteran. Kohtunik Elisabeth Rhodin, Rootsi.
Lühikarvaline taks Nezhnyj Hischnik Alfirina.
Omanik Ivan Simonenko, Venemaa

Parim kutsikas. Kohtunik Valeria Bobikova, Venemaa.
Lühikarvaline taks Tomland Teckel Janey.
Omanik Tatjana Tomingas, Eesti

Parim juunior.
Kohtunik
Valeria Bobikova,
Venemaa
I koht
pikakarvaline taks
Huntaks Kiara
Solar Queen
Omanik
Darja Tšinikina,
Eesti
II koht
lühikarvaline taks
Tomland Teckel
Indigo
Omanik
Tatjana Tomingas,
Eesti
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EESTISSE JÄÄNUD TIITLID:
WUT juuniorvõitjad
lühikarvaline taks Tomland Teckel Indigo,
omanik Tatjana Tomingas
pikakarvaline kääbustaks XS Stuudio Eleleis,
omanik Veera Pakina
pikakarvaline taks Huntaks Kiara Solar Queen,
omanik Darja Tsinikina
WUT võitjad
lühikarvaline küülikutaks
Minidogland Renaissanse,
omanikud Irina Romashova ja
Albina Maistrenko
lühikarvaline kääbustaks
Gyrfalcon Fortuna Opal,
omanik Marelle Papli
Parim kasvataja. Kohtunik Elisabeth Rhodin, Rootsi.
Lühikarvalised kääbustaksid kennel Gyrfalcon.
Omanik Ilona Alla, Eesti

karmikarvaline küülikutaks
Nipidiri Kingfisher,
omanik Inga Eik-Olsson
pikakarvaline taks
Duende Alanta Benelli Montefeltro,
omanik Natalia Litvinova
WUT veteranvõitjad
lühikarvaline kääbustaks
Batash Zhan Zhak,
omanik Tiiu Vaher
lühikarvaline kääbustaks
Magic Rainbow Jamaican Rum,
omanik Julia Jakovleva
lühikarvaline taks
Free Soul Ready To Love Rudy Jr.,
omanikud Margit Pütsepp ja Riina Reinart
karmikarvaline küülikutaks
Laring’s Brown April Melodi,
omanik Jelena Vdovina

Parimad järglased. Kohtunik Lenka Fairaislova, Tšehhi.
Karmikarvalised taksid Tappijalan Miss Marple.
Omanikud Nina Lehtolammi ja Ninni Siljander, Soome

Parim paar.
Kohtunik
Valeria Bobikova,
Venemaa
I koht
karmikarvalised taksid
Tappijalan Miss Marple ja
Tappijalan ZZ Top
Omanikud
Nina Lehtolammi ja
Ninni Siljander, Soome
II koht
lühikarvalised taksid
Tomland Teckel Grace ja
Tomland Teckel Grey
Omanikud
Tatjana Tomingas ja
Jaak Laving, Eesti
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SPECIFIC™ VETERINAARNE
MAIUSTE SARI KOERTELE JA KASSIDELE
ÜMBERTÖÖDELDAVAS PAKENDIS

TERVISLIKUD MAIUSED

MAIUSED ERIDIEEDIL
KOERTELE

MADALA
RASVA- JA KÕRGE
KIUSISALDUSEGA
MAIUSED TERVETELE
KOERTELE

NÄRIMISMAIUSED
Maiused on
elastse tekstuuri ja
õhukanalitega –
närides tungivad
koera hambad
sügavale maiusesse
ja puhastuvad
mehaanilise

ERIDIEEDIGA SOBIVAD JA
HÜPOALLERGEENSED MAIUSED KOERTELE,
KEDA VAEVAVAD
pankreatiit | koliit | neeruhaigus | seedeprobleemid
südamehaigus | allergiad | diabeet

MAHEMAIUSED

SISALDAVAD
ENAM KUI 80%
ULATUSES
VÄRSKET
LINNU-, SEA- JA
LOOMALIHA

MAIUSED KASSIDELE
KRÕBE
MAIUS
KREEMJA
KALASISUGA

MAHEMAIUSED KASSIDELE JA KOERTELE
Krõbe

HEA IDEE
JÕULUKINGIKS!

Kreemjas

Tänu madalale süsivesikute sisaldusele sobivad
mahemaiused ka diabetes mellitus’ega kassidele.

KÕIK SPECIFIC MAIUSED JA LEMMIKLOOMATOIDUD
LEIAD LOOMAKLIINIKUST VÕI E-POEST
TM
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www.specific.ee
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Marika Klossneri
karjatamise seminarid
Tekst: Elin Sild, Terell Pihlak
Fotod: Kimmo Klossner

suurused sõltuvad nii sellest, millised on lambad, kui ka
sellest, kui ohtlik parasjagu tegutsev koer lammastele
tundub. Kogenud karjakoer peaks ise oskama hinnata eri
lammaste liikumise kergust ning sellele vastavalt leidma
sobiva vahemaa. Treenimise käigus saab koera õpetada
lammastele rohkem ruumi jätma ning neile aeglasemalt
lähenema. Algajatel koertel on tihti kalduvus oma kerge
ebakindluse tõttu liiga kiiresti ja liiga karja lähedale
joosta, kuna selline teguviis paneb karja kindlasti liikuma
ja lahendab olukorra koera jaoks kiiremini. Loomade
liigutamine aeglaselt hiilides ja loomi üksisilmi vaadates
nõuab koeralt suuremat enesekindlust ja julgust, kuna
pingeline olukord kestab pikemalt.

Koertele saab karjatamist õpetada mitmel eri viisil
ja seetõttu on väga tore, et oma lähenemist on Eestis
tutvustamas käinud kogenud välismaised koolitajad.
Sellel aastal õnnestus Elva lähedale Hellenurme
meelitada väga tunnustatud Soome karjatamise treener
ja kohtunik Marika Klossner koos abikaasa Kimmoga.
Kahepäevane intensiivne seminar algas mõlemal päeval
väikese teoreetilise osaga.

Olukorras, kus koer läheb kaugemalt lambaid ära tooma
(väljajooks), peaks koer jooksma lambakarja taha ning seal
seisma jääma ja seda nii, et lambad ei liigu väljajooksu
käigus kuhugi. Selle saavutamiseks peab koer väljajooksu
tegema piisavalt suure kaarega ning minema karjale
kaugele taha. Seejärel peaks koer järgmisena lambad
liikuma panema ( lift) hästi rahulikus tempos. Lammaste
liigutamine aeglaselt on väga oluline, kuna sellisel juhul
on nad paremini koera ning koerajuhi kontrolli all ning kari
püsib rohkem koos. Paanikas põgenevad lambad võivad
ennast vigastada, käituvad kohati ettearvamatult, kari
võib joosta laiali ning lisaks on loomad suuremas stressis.

Marika rõhutas, et koera õpetamiseks
peab esimese asjana koerajuht ise aru
saama, millist tulemust ta ootab.

Lambakarja võib lihtsustatult kujutada ringina, mille
ümber on erinevad tsoonid. Lammaste käitumine sõltub
sellest, millises tsoonis asub koer. Juhul, kui koer sattub
liiga lähedale, niinimetatud põgene või ründa (flight or
fight) -tsooni, siis lambad tunnevad ennast liiga ohustatult.
Seetõttu nad kas põgenevad ummisjalu või ründavad
koera. Kui lambad kaaluvad koerale vastuhakkamist, siis
pööravad nad esimese asjana pea koera poole. Seejärel
võivad nad koera hoiatada esijalga vastu maad lüües ning
lõpuks ka peaga lüüa. Viimast võivad teha nii uted kui ka
jäärad ning sarviliste loomade puhul võib see ka üsna valus
olla. Koerajuht peab oskama lugeda lammaste kehakeelt
ning oskama koerale vajaduse korral appi minna, eriti kui
tegemist on kogenematu karjavalvuriga.

Seekordsel karjatamise seminaril lihvisid oma
oskuseid erineval tasemel karjakoerad. Teist korda sai
lammastega kokku noor bordercollie Le. Esimene kord
nägi Le lambaid kaheksa nädala vanusena ning nii noorelt
tal veel karjatamisinstinkti ei ilmnenud. Marika seminari
ajaks oli Le saanud üheksa kuud vanaks ning pakkus
pealtvaatajatele võimaluse näha maagilist hetke, mil
temas karjatamisinstinkt ärkas. Kellel on vähegi võimalust,
minge vaatama noorte karjakoerte esmakohtumist
lammastega! Karjatamisinstinkti sisselülitumine koeral
on silmanähtav muutus koera käitumises ja olekus,
täielik metamorfoos. Võib julgelt öelda, et enne ja pärast
instinkti ärkamist on tegemist kahe täiesti erineva

Juhul kui koer on karjast liiga kaugel, siis lambad ei liigu.
Oluline on hoida koera karjast täpselt parajal kaugusel, et
lambad liiguksid vajalikus suunas rahulikus tempos. Kogu
olukorra teeb keerulisemaks asjaolu, et nende tsoonide
Ajakiri KOER 4/2021
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koeraga. Le oli esimese 15 minuti jooksul lambaaedikus
ebakindel ja hämmingus, pigem hoidis lammastest eemale
ning otsis tuge oma koerajuhilt. Pärast väikest puhkust
sai ta uuesti lammaste juurde ja siis käis tal peast klõps
läbi. Noor bordercollie mõistis viimaks, kes ta tegelikult
on ja mis on tema eesmärk elus. Tema liikumine muutus
madalaks ja hiilivaks. Endise koerajuhi najal hüpleva
kutsika asemel oli üksisilmi lambaid valvav ja nende
liigutustele instinktiivselt reageeriv karjakoer. Mõnel
koeral võib instinkti ärkamine võtta muidugi rohkem aega
ja selleks võib kuluda mitmeid kokkusaamisi lammastega.
Paljusid noori koeri võib selle juures aidata kogenud koerte
tegevuse jälgimine või nendega koos lammaste ajamine.

ristanduttesid, kes on võrreldes lihatõugu lammastega
üsnagi kiired ja lähevad kergesti jooksma. Lambaid oli enne
üsna palju koerte treenimisel kasutatud ning seetõttu
„kleepusid“ nad kergesti inimeste külge. Osale koertest
valmistas seetõttu raskusi lammaste toomisel asjaolu, et
lambad koondusid ümber abikohtuniku Kimmo Klossneri
ega soovinud sealt eriti kergelt lahkuda.
Rada algas lammaste vabastamisega ringaedikust ja
seejärel pidid lambad läbima esimese värava, tegema
täisnurkse pöörde ning minema läbi teise värava. Pärast
väravatest läbiminekut pidi koerajuht jätma lambad
abikohtuniku ja tema koera valve alla ning oma koeraga
eemalduma väljajooksu (outrun) tegemise kohta. Sealt
pidi koera saatma väljajooksule ning seejärel oli viimase
elemendina vaja sooritada lammaste aedikusse panemine.

Marika Klossneri seminari viimane osa oli Elva karjatamise
meistrivõistlus. Eestis on juba olemas eeskirjad ja juhendid
karjatamise algtaseme katse ning karjatamise instinktitesti
läbiviimise jaoks. Mõlemaid on juba Eestis ka korraldatud.
Algtaseme katse positiivselt sooritanud koeral on olemas
tõestus selle kohta, et tegemist on väljaõpetatud, töötava
karjakoeraga. Instinktitesti tulemuste tõlgendamine
on pisut keerulisem ning kindlasti ei tohiks pelgalt vaid
vanemate instinktitesti tulemuste põhjal müüa koeri neile,
kes vajavad töötavat karjakoera.
Seekordsed meistrivõistlused olid mõeldud võimalikult
paljudele
jõukohase
lõbusa
meelelahutusena.
Meistrivõistluste formaadi jaoks veel eeskirju pole ning
seega oli tegemist mitteametliku võistlusega. Küllap
jõuab aja jooksul ka karjatamise testide, katsete ning
võistluste eeskirju ja juhendeid täiendada, parandada ning
juurde teha. Hetkel on selle koeraspordiala arenguks kõige
olulisem just kohalike teadmiste ning oskuste edendamine
väljastpoolt tulnud kogenumate tegijate abil. Ilmselt
pole kaugel ka aeg, kui meil Eestis on olemas esimesed
kogenud ja pädevad Eesti Kennelliidu poolt atesteeritud
karjatamise treenerid ja kohtunikud.

Võistlusel osales kuus koera, kõik seekord bordercollie’d.
Võistlusel osalejaid oli kohale tulnud üle terve Eesti.
Tähelepanuväärne
võistluspaar
oli
kolme
jalaga
bordercollie Eddy koos oma koerajuhiga. Nemad tõestasid,
et karjatamiseks piisab bordercollie töötahtest ja jalgade
arv olulist rolli ei mängi. Kohtunik hindas taas kord
lammaste liikumiskiirust ja liikumise sirgjoonelisust ühe
rajal oleva elemendi juurest teiseni. Otse loomulikult ei
tohi koerad võistluse käigus lambaid hammustada.

Kellel on vähegi võimalust,
minge vaatama noorte karjakoerte
esmakohtumist lammastega!
Karjatamisinstinkti sisselülitumine
koeral on silmanähtav muutus
koera käitumises ja olekus,
täielik metamorfoos.

Võistlejad olid kõik väga tublid ning lõpuks tulid punktide
vahed üsnagi väikesed. Kõikidel koertel on vaja veel
treenida lammaste liikuma panemist ning toomist,
kuid ülejäänud hinnatud elementidest õnnestus mõnel
võistlejal saada maksimumpunkte.
Nii igapäevaseks karjatamiseks kui võistlemiseks on
vaja tähelepanu pöörata samade asjade treenimisele –
koera ja lammaste aeglane liikumine ajamisel, hoidmaks
olukorda kontrolli all, lai kaar väljajooksul, et lambaid
mitte enneaegselt häirida, ja koera kiire reageerimine
peatumismärguandele.

Karjatamise võistlused ise on saanud alguse bordercollie’de
tõu sünnimaal Suurbritannias, kui kohalikud talunikud
soovisid hakata oma karjakoerte tööoskusi võrdlema.
Peagi said need väga populaarseks ning praeguseks on
sellest saanud arvestatav spordiala, millega tegeletakse
üle terve maailma. Võistlused võimaldavad erapooletult
hinnata koerte karjatamisoskusi ning kasutada hiljem
aretuses just parimate tulemustega karjakoeri.

Marika Klossner on Eestis ka eelnevalt käinud
karjatamise treeninguid andmas ning tema hinnangul
on koerte tase võrreldes kuue aasta taguse ajaga
kõvasti tõusnud.

Seekordsetel Elva karjatamise meistrivõistlustel pidid
koerad ajama noori kihnu maalamba veresusega
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Nete (vasemal) ja Tete (paremal) auhindadega.
Foto: Mari Saviauk

Võistlust ja seminari toetasid Elva vald, Eesti
Kennelliit, Hellenurme vesiveski, Birch Lagoon.
Võistluse korraldas MTÜ Eesti Bordercollie Ühing.
Karjatamisest huvitatud võivad vaadata lisa:

		www.bordercollie.ee
		www.karjatamine.ee
		

FB grupp Karjatamine

Võistluse tulemused:
Koht

koera nimi / koerajuht

aedikust
ajamine lammastest väljajooks lammaste liikuma toomine aedikusse
väljavõtmine (drive)
ära tulek
(outrun)
panek ( lift)
(fetch) panek( pen)

KOKKU

1

Tete / Terell Pihlak

8/10

25/30

5/5

18/20

2/10

12/15

10/10

80/100

2

Nete / Triin Jaaniste

9/10

28/30

4/5

14/20

8/10

14/15

2/10

79/100

3

Grima / Elin Sild

6/10

25/50

5/5

20/20

7/10

12/15

2/10

77/100

4

Juuli / Taavi Ustav

10/10

30/30

5/5

14/20

2/10

5/15

2/10

74/100

5

Jessy / Imbi Soa

4/10

28/30

5/5

10/20

4/10

14/15

2/10

67/100

6

Eddy / Kaidar Kingo

5/10

15/30

5/5

2/20

5/10

5/15

5/10

41/100

Lemmik voodis
pole patt

sisse jäävad karvad justkui okkad püsti, aga meil sellega
probleemi pole, kate on niiske lapiga puhastatav,“ selgitab
Allikas. Lisaks on ta oma diivanile õmmelnud samast
kangast katteriide, mida saab vajadusel pesumasinas
pesta. „See on eriti praktiline poriste ilmade ja moosiste
käte korral,“ muheleb Allikas.

Me ei luba koeri oma voodisse.
Mitte kunagi.
Peaaegu mitte kunagi.
Mõnikord.

Diivani valikul soovitab Allikas mõelda ka sellele, kas seda
on soov kasutada varumagamiskohana ning kas diivan
peab kergelt lahti käima, olema tugeva konstruktsiooniga
ja mahuka pesukastiga. Hea valik on ka ratastel
süsteem, mis ei kriibi põrandat ega nõua jõumehe abi.
Lemmikloomasõbraliku diivani puhul võiks arvestada veel
jalgade kõrgusega – hea, kui robottolmuimeja alt läbi
mahub ja karvad kokku korjab.

Need kavalpead varitsevad momenti ja kui pea ära keerad,
on nad sekundiga voodis mõnusa poosi sisse võtnud.
Altkulmu alandlik pilk ja sõbralik sabalehvitus sulatavad
peremehe külma südame ja lemmikul lubatakse „korraks“
diivanile pikutama jääda.
Märksa toredam variant on see, kui lemmik võibki diivanil
lesida. Pehme mööbli tootja Võru Empaki juhil Remo Allikal
on kodus 9-kuune Ungari linnukoer (Vizla) NÁDOR.

Oluline on veel see, et eestimaise mööbli transport ei
tekita enne meie koju jõudmist hiigelsuurt ökoloogilist
jalajälge, see on valmistatud oma inimeste poolt ja
kodumaisest puidust. Pühi lemmikul käpad puhtaks ja
lase ta rahumeeli diivanile pikutama!

NÁDOR võib vabalt koos perega pikutada, sest
diivani valmistamisel on kasutatud vett hülgavat ja
lemmikloomasõbralikku kattematerjali. „Mõne diivani

Lemmikloomasõbraliku kanga näidistega saab tutvuda
SOTKA / ASKO kauplustes või empak.ee kodulehel. Põneva
valiku eestimaist mööblit leiab puiduklaster.ee lehelt.
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Kagu-Eesti Puiduklastri tegevust toetab
Euroopa Regionaalarengu Fond.
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Annaliisa Raidjõe lendavad lumepallid ehk
kõige kiiremad samojeedid oma klassis.
Foto: Tiina Topoleva

Põhjamaised kelgukoerad
				 võtsid veokatsel mõõtu

Tekst: Kairi Kreek

Novembrikuu kolmandal nädalavahetusel said Jõulumäel kokku Eestist ja Lätist kohale tulnud siberi husky ’d,
alaska malamuudid ja samojeedi koerad, et pea 11-kilomeetrisel lumeta rajal endale veokatse tulemus kirja
saada. Justnimelt endale, sest erinevalt veokoera spordivõistlustest ei tee veokatsetel tulemusi rakendi taga
olevad inimesed, vaid koerad ise. Ehkki rebimist oli, said veokatse tulemuse kõik 38 koera.
„Veokatset korraldama hakates julgesime vaid unistada
sellest, et 20. novembri hommikul saame stardi anda 16
rakendile neljas eri klassis. Vast kõige erakordsem on see, et
nii samojeedid kui ka malamuudid said veokatse tulemuse
kätte just eraldi klassides mõõtu võttes. Et koertel endil
on mõnevõrra keeruline end võistlustele registreerida,
tähendab see, et meil on supertublid koeraomanikud, kellest
nii mõnigi oli valmis veokatse tulemuse kättesaamiseks
oma tavapärasest keskkonnast välja tulema ning enda ja
oma koerte võimekust rajal proovile panema,“ muheleb
veokatse peakorraldaja Martin Kreek.

Järjekorras teise veokatse Eestis korraldas EKL-i
põhjamaiste kelgukoerte katsete kogu 20. ja 21. novembril
Jõulumäe tervisespordikeskuses Pärnumaal, kohtunikuks
Margus Harak. Osaleda said kõik koerad, kes kuuluvad
FCI poolt tunnustatud tõugude põhjamaiste kelgukoerte
alarühma, moodustades vastavalt osalevate tõugude
arvule kas ühe või mitu gruppi. Võistlemiseks sai valida
kahe koeraga tõukerattaveo või nelja koeraga käruveo
klassi vahel. Klassi või grupi saab avada vaid siis, kui seal
osaleb vähemalt kolm samatõulistest koertest koosnevat
rakendit. Erandina võivad ühes klassis osaleda alaska
malamuudid, samojeedi koerad, grööni koerad, kanada
eskimo koerad, jakuudi laikad ja tšukotka kelgukoerad,
seda juhul, kui kõik registreeritud tõud ei ületa kolme
rakendi piiri. Siberi husky ’d on aga alati eraldi klassis.
Tulemuse kirja saamiseks tuli läbida kahel järjestikusel
päeval 10,7 kilomeetri pikkune lumeta rada.
Ajakiri KOER 4/2021

Veokatse rada sisaldas kõiki veokatseks olulisi nüansse –
järsumaid tõuse ja langusi, keerulisi kurve, kõrvaliste teede
ristumisi, möödasõiduvõimalusi ja parasjagu pikkust, et
testida oma koerte võimet kogu distantsi jooksul rakendit
vedada, kuulekust rajavõrkudega tähistamata kohtades

18

KR-klassi kiireim Erle Hermann.
Foto: Andrus Maimann

omas tempos ja rütmis, naudime eelkõige protsessi ja
tiimitööd, kogume positiivseid emotsioone. Meid on sellel
alal väga soojalt vastu võetud ning kindlasti plaanime ka
edaspidi võistelda!“

pöördeid võttes ning ka inimeste oskust rajamärgiseid
(kollane kolmnurk, sinine ruut, punane ring) lugeda, et
mitte rajalt eksida.
Katserajale läksid väga erinevate kogemustega koerad
ja koeraomanikud. Rajal oli neid, kes on juba kogenud
võistlejad, kui ka neid, keda nii tihti võistlustel ei näe.

Katse hinne ehk tulemus vahemikus suurepärane (VEO
1) ja mittearvestatud (VEO 0) arvutatakse põhiaja järgi,
mis sel veokatsel oli klassi kahe kõige kiirema rakendi
keskmine aeg. Veokatse tulemuse said kirja kõik 38 koera,
sealhulgas tulemuse VEO-1 said 32 koera, VEO-2 kaks
koera ning VEO-3 neli koera.

Ehkki rajal tuli ette ka kukkumisi, väiksemaid eksimusi
ja üht rakendit ehmatas vabalt ringi hulkuv koer, kes ei
olnud silmapiirile ilmunud rakendist just kõige suuremas
vaimustuses, jäid kahe- ja neljajalgsed osalejad terveks
ja meeled ikka rõõmsaks. „„Rada oli huvitav!“ oli vist
enim kõlama jäänud tagasiside, mis pärast finišeerimist
osalejate huulilt kõlas,“ räägib Martin, kes muu hulgas
oli ka veokatse rajameister. „Martins Kristons, meie hea
sõber Lätist, ütles esimese päeva lõpus naerul sui, et rajal
puhata üldse ei saanud, kogu aeg pidi mõtlema,“ jagas
Martin veel lustakamat tagasisidet.

Veotulemuse said kõik kirja

2021. aasta lumeta raja veokatsel avati nelja koeraga
käruveo (KR) ja kahe koeraga tõukerattaveo klassid (TR),
sealjuures jagunes TR-klass omakorda gruppideks: siberi
husky ’d, alaska malamuudid ja samojeedi koerad. Kõige
populaarsem oli siberi husky ’de TR-klass, kus starti
läks seitse rakendit. Ülejäänud kolm klassi avati tubli
miinimumiga ehk kolme rakendiga. Alaska malamuutide
grupp avanes kolme Läti rakendi toel.
Samojeedi koertega oma klassi parima tulemuse teinud
Annaliisa Raidjõe võtab katse kokku nii: „Oh, need emotsioonid
– senini tuleb sellele nädalavahetusele tagasi mõeldes lai
naeratus näole. Meie jaoks oli veokatsete läbimine üheks
suureks unistuseks ja sihiks meie treeningutel. Juba paar
aastat tagasi sai sellel teemal mõtteid mõlgutatud ning
unistatud, et „ühel päeval...“. Praegu võib öelda, et veosport
on võitnud meie südame. Teeme seda, mida armastame,

Siberi husky’de TR-grupi kaks kõige kiiremat Silver ja Alice liiguvad
stiilselt finiši poole. Foto: Tiina Topoleva
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Peakohtunik
Margus
jäi
veokatsega igati rahule: „Tead,
ma olen päris rahul! Peamine
on minu arust see, et kõik
koerad said veokatse tulemuse
kätte. Olin alguses natuke
mures, et äkki muidu eeskätt
veokoeraspordi sprindialadega
tegelevad koerad ja nende juhid
ilma
neile
harjumuspärase
tiheda rajamärgistuseta rajalt
ehk eksima kipuvad. Aga ei –
õnneks ainult paaril juhul pisut
rajalt eksiti, kuid saadi siiski
kiirelt õige suund jälle ruttu
kätte. Tublid koerad ja tublid
inimesed! Mis seal salata!
Tõeline kelgukoera-kaardivägi!“

Alaska malamuudid rajal omas elemendis. Foto: Tiina Topoleva

Järgmist veokatset on oodata kõigi
eelduste kohaselt 2022. aasta
veebruaris-märtsis ja esmakordselt
lumerajal. Kohtumiseni rajal!
EKL-i põhjamaiste kelgukoerte katsete
kogu korraldatavate veokatsete eesmärk
on säilitada põhjamaiste kelgukoerte
ajaloolist otstarvet, hinnata koerte
veoomadusi, väärtustada ja edendada
koerte kuulekusomadusi ning edendada
veokoeraspordialast ühistegevust.

Martins Kristons – üks viiest Läti võistlejast, kes kõik läksid koju VEO-1
tulemuste võrra rikkamana. Foto: Andrus Maimann

Ajakiri KOER 4/2021

PKKK tegemiste kohta loe rohkem
aadressil https://kennelliit.ee/et/
meist/alluksused/ekl-pohjamaistekelgukoerte-katsete-kogu/.

Veokatse osalejad ja korraldajad ehk need inimesed, 20
kelle kire ja entusiasmi najal saavad kelgukoerad oma loomuomaseid
instinkte parimal moel kasutada. Foto: Andrus Maimann

EESTI KENNELLIIDU
PEASPONSOR

ROHKEM LIHA, MITTE NISU
PrimaDogi tootevalikust leiate nisuvabad kuivtoidud,
täiesti teraviljavabad kuivtoidud, konservtoidud,
vorstid ning maiused ja närimiskondid kõik, mida koera õigeks toitmiseks vaja.
Lisainfot toodete kohta leiad prima.dog ja telli mobec.ee e-poest tooted koju kätte!
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Eesti Valgete
Lambakoerte Tõuühing
sai 15-aastaseks

T

E

Tekst: Kersti Pink,
Eesti Valgete Lambakoerte Tõuühingu juhatuse esimees
Kehtna mõisas. Kehtnas olime suisa kahel korral, korraldasime
seal maikuus ka oma näitusekoolituse kevadlaagri. Seekord
oli siis tordi ja vahuveini hooaeg, kondiitrid nuputasid eraldi
tordi ka koertele. Laagrid on EVLÜ-l traditsioonilised, sinna on
oodatud koeraomanikud koos sõprade ja pereliikmetega ning
on avatud kõikidele koertele, olenemata tõust/tõutusest,
värvist või vanusest. Laager tähendab meie jaoks koolituse ja
vaba aja sidumist. Viimased suvelaagrid oleme korraldanud
Elvas Tartumaa Tervisespordikeskuses.

15-aastaselt on inimene parimas teismelise eas, koer
kõrges veteranieas, organisatsioon parajalt rööbastel
püsimise eas, et edasi liikuda. Eesti Valgete Lambakoerte
tõuühing on nüüdseks 15-aastane.
Eestisse toodi esimesed kaks valget lambakoera 2003.
aastal, nende omanikud olid Urve Lageda ja Monika
Laneman. MTÜ Eesti Valgete Lambakoerte Tõuühing
(edaspidi EVLÜ) kutsuti ellu 2006. aastal, samast aastast
on ühing ka EKL-i liige. Ühingu asutajateks olid Monika
Laneman, Pille Kask ja Lauri Bauvald. Tookord alustati
väikese grupina, edasi on ühingu liikmete arv kasvanud
– kui algusaastatel oli liikmeid suurusjärgus 20–35, siis
praeguseks on see aegade suurim ehk 65 toredat liiget.

Alates 2006. aastast korraldab EVLÜ kuulekuskoolituse
karikasarja ja tõu erinäitust. Karikasarja raames toimub igal
aastal kolm etappi, võistlus ise jaotub kolmeks karikaks:
karikas, minikarikas ja seeniorkarikas. Kui EVLÜ võistlused on
avatud kõikidele tõugudele ja tõututele, kus autasustatakse
kõikide klasside ja etappide parimaid, siis eraldi arvestuses
tunnustame šveitsi valgeid lambakoeri ja nende omanikke.
Nii tunnustame võistluspaare spetsiaalsete valgete
karikate ja mitteametlike tiitlitega: kuulekuses Valge
Võitja, Väike Valge Võitja, Väärikas Valge Võitja, erinäitusel
EVLÜ Klubi Võitja, EVLÜ Klubi Juuniorvõitja, EVLÜ Klubi
Veteranvõitja, mitteametlikul jäljevõistlusel EVLÜ Hobijälje
Meister, EVLÜ Hobijälje Open -Meister ja A-katse võistlusel
EVLÜ Jäljekarikas – „Oma nina on kuningas“. Kui hobijälje
võistlust korraldasime juba seitsmendat aastat, siis oli aeg
edasi astuda ning juubeliaastal korraldasime esimest korda
ka ametliku A-katse jäljevõistluse.

Valge lambakoera tõugu tunnustas FCI ametlikult 2002.
aastal, tõustandardi kohaselt on šveitsi valge lambakoer
pere- ja seltsikoer. Peame oluliseks koerte tervist,
standardile vastavat välimust ja iseloomu ning lisaks
ka tööomadusi. Valgetel lambakoertel on loomupäraselt
head eeldused karjatamiseks ja nina kasutamiseks, samuti
saagil ja muul sarnasel motivatsioonil põhinevateks
koolitusvaldkondadeks. Rõõm on tõdeda, et meie
sportivate koerte arv üha suureneb.
Nii nagu inimene ja koer, on ka ühing elusorganism, kes vajab
järjepidevat tegutsemist ja edasiliikumist. Planeerisime
kogu 2021. aasta „EVLÜ 15“ juubelihooaja tähistamiseks.
Kuna meie ühing hõlmab kogu Eestit, siis kavandasime
oma tegevused Eesti eri paikadesse – läksime liikmetele
lähemale ja tutvustasime tõugu kohalikele kogukondadele,
jätkasime mõni aasta tagasi alustatud tuuriga „Valged
mõisapargis“ Eestimaa mõisates. Startisime jaanuaris tänuja tunnustamisüritusega Ruunawere postimõisas, suvel
külastasime tõu erinäituse ja hobijälje võistlusega Olustvere
mõisa ning lõpetasime oktoobris A-katse jäljevõistlusega

EVLÜ-l on oma aretuseeskiri ühingu algusaastatest, mida
analüüsitakse ja uuendatakse iga viie aasta järel. Kõige
enam on šveitsi valgete lambakoerte aretusse Eestis
panustanud kennelid Born To Win White, Born To Win
Warrior ja Estrellest. Varem on aktiivselt tegutsenud White
Gold Dream ning mõned väiksemad kennelid ja kasvatajad.
Viimase kahe aasta jooksul on lisandunud kennelid
Hundiline, Estrellest White ja Borntowinwise Titan.

Valged lambakoerad erinäitusel „EVLÜ klubi võitja 2021“ Olustvere mõisas. Foto: Siim Kinnas
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Erinäitus
„EVLÜ klubi võitja 2021“
Olustvere mõisas.
Kohtunik Alar Müürisepp.
Fotol kohtunik Alar Müürisepp,
tõu parimaks valitud Estrellest
Vesiroos Lucky ja omanik Katre
Külaots
(kasvataja Urve Lageda Eestist) ja
vastassugupoole parim
Karneliks Hit ja Roman Adams
(kasvataja A.V. Nikiforov Venemaalt,
omanik Emilia Adam Eestist).
Foto: Siim Kinnas

Kennel Estrellest erinäitusel
„EVLÜ klubi võitja 2021“
Olustvere mõisas.
Foto: Siim Kinnas

Kersti Pink ja Born To Win White Target A-katse võistlusel
„EVLÜ jäljekarikas 2021 - oma nina on kuningas“. Foto: Mihkel Rikas

Kristlin Pärt ja Born To Win White Manchester
EVLÜ treeninglaagris Elva Tervisespordikeskuses 2020. aastal.
Foto: Jaana Muna

Soovime kõigile imetoredaid hetki koos
oma neljajalgsete sõpradega!

Olete alati oodatud EVLÜ üritustele!
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EESTI VA AR AOKOER A, ETNA
CIRNECO JA BASENJI TÕUÜHING
Tekst: Meeli Eismann
Kui vaadata EKL-i tõuregistri andmeid, näeme vaaraokoerte,
cirneco’de ja basenji’de populaarsuse tõusu, samuti võib
näitustel ja võistlustel märgata järjest rohkem nende
osavõttu. 2021. aasta novembri seisuga on EKL-i tõuregistris
57 vaaraokoera, 26 etna cirneco’t ja 363 basenji’t.
2021. aasta kevadel sai selgeks, et nimetatud tõugude
omanike ja kasvatajate hulgas on palju aktiivseid inimesi,
kes tahaks oma tõugu Eestis rohkem tutvustada. Nende
kolme tõu omanikest koosnev sõpruskond otsustas
organiseerituma tegevuse huvides luua uue tõuühingu.
Otsus kaasata basenji’d vaaraokoertele ja cirneco’dele
tuli lihtsalt, kuna tõugudel on sama taust ning pealegi
suheldakse ja võisteldakse koos mitmesugustel (näiteks
hurtade) maastikujooksudel.

Biatlon, IV grupi autasustamine. Foto: Aleksandr Tarlõkov

Vastloodud Eesti Vaaraokoera, Etna Cirneco ja Basenji
Tõuühing (VEB TÜ) alustas aktiivselt. Kõige suurem huvi
ühise tegevuse vastu oli eelkõige kasvatajate hulgas.
Ühingu esimene avalik väljaastumine oli 22. mail 2021
Eesti Hurtade Liidu korraldatud maastikujooksu võistlusel,
kus korraldasime huvilistele infotunni. Tutvustasime seal
ühingu eesmärke ning autasustasime päeva parimaid.
Juunis toimus Tartumaal teine tõuühingu infotund.
Kogukonnatunde tugevdamiseks korraldasime ühise matka.

VEB TÜ parimad 22.05.2021 EHL-i maastikujooksul. Foto: Meeli Eismann

Vaaraokoerte, etna cirneco’de ja basenji’de peamiseks
väljundiks on hurtade maastikujooks, mida ühingu liikmed
kõige aktiivsemalt harrastavad. Meil on väga tugevaid
ja edukaid võistlejaid, kes esindavad meid nii Eestis kui
ka võõrsil, olles saavutanud hiljuti toimunud Euroopa
meistrivõistlustel ka poodiumikohti.
Suurim seni korraldatud üritus oli VEB Biatlon, kus osales
51 koera. Suurima osalejate arvuga olid basenji’d – kokku 26
koera. Iga koer jooksis kaks jooksu, millest üks oli kiiruse
rada ja teine tehniline tehisjänese jälitamine. Võistlust
hindas kohtunik, kes andis igale osalejale ka personaalse
kirjelduse. Üritus oli heategevuslik, auhinnad tulid
sponsoritelt ja kogu ürituse tulu läks VEB TÜ annetusfondi.
VEB TÜ soovib kaasata ja julgustada kasvatajaid tegema
koostööd ning luua meie tõugudest emakeelseid materjale.

Infotund Tallinnas. Foto: Inna Gaston

Põnevaim uudis on ühe meie liikme poolt välja töötatud
valmimisjärgus programm basenji’de värvigeneetika kohta.
Edaspidi saavad seda kasutada kasvatajad pesakondade
planeerimisel. Klubi aktivistide südameasjaks on koostada
ja pidada statistikat meie tõugude ajaloo, terviseandmete
ja märkimisväärsete saavutuste kohta.
Seminar noortele koertele ja heategevuslik jooksutrenn Tartus.
Foto: Aleksandr Tarlõkov

2021. aasta novembri seisuga on meil 45 liiget ja
2022. aasta suurimaks eesmärgiks on saada EKL-i liikmeks.

VEB TÜ soovib kõigile praegustele ja
tulevastele liikmetele tegusat 2022. aastat!

Tõuühingu kontaktid on leitavad kodulehelt
www.primtypedog.ee.
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Šoti terjer –

Kennel Marland, kasvataja Viive Maranik

						suure hingega
		väike vennike

Viive Maranik kuulub oma šotlastega Eesti näitusemaastikku nagu suitsupääsuke
või rukkilill Eesti tähtpäevade atribuutikas.
Tekst: Kaire Rjadnev-Meristo
Fotod: Viive Maranik erakogu

tihtipeale kutsuti ka niinimetatud agitgrupiga üritustele
esinema ning koerte oskusi demonstreerima.

Esimesed koerad –
mitte ainult šotlased

Igatsetud tõug dobermann tuli ellu 1989. aastal. Teda
käis Viive koos paari tõuasjatundjaga rongiga Moskvast
ise toomas. Piiride avanemisel arenesid ka suhted Soome
dobermannikasvatajatega ning sealt õnnestus hankida ka
järgmine koer.

Esimese koera sai Viive 1971. aastal kaheksanda klassi
lõpetamise puhul. Huvi koerte vastu oli suur ning ta
käis pidevalt toonaseid näituseid vaatamas. Sel ajal sai
tõukoera omanikuks ainult läbi vastava klubi (tegutsevad
klubid sel ajal olid ALMAVÜ Vabariiklik Koertekasvatajate
Klubi, Tallinna Koerakasvatajate Klubi) järjekorra alusel.
Lisaks huvile koerte vastu mängis rolli ka hea saatus.
Tollane noorteleht Säde korraldas viktoriine ning üheks
auhinnaks oli õigus järjekorrata kutsikaloaks, mille Viive
võitis. Nõnda sai temast õnnelik bokserikutsika omanik.
Klubi kaudu toimusid koolitused, võistlused ja näitused,
Ajakiri KOER 4/2021

Šotlaste peale ei jäänud pilk mitte just kohe. Viive
tegeles endiselt oma dobermannidega, kui tema tädi sai
seltsiliseks šoti terjeri. See oli kena välimikuga loom,
kelle Viive viis näitustele ning arenes isiklik kokkupuude
tõuga. Varasemad kontaktid naaberriigi Soomega jätkusid
(tänu sealsetele kasvatajatele sai viisa ning vabalt edasitagasi reisida, õppida keelt ja koerandusterminoloogiat)
ning Viivele usaldati emane koer, keda oli vaja Soome
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paaritama viia. Protsess ise oli kiire ja lühike – koer võeti
ära, tooja jäeti tuppa ootama, ei näidatud paarilist ega
paaritust - seejärel toodi koer tagasi ja teatati, et nüüd
võib koju minna.
Siiski, esimesed suhted olid tõukasvatajatega loodud
ning edaspidi need aina kasvasid. 1992. aastal ilmus koju
esimene šoti terjeri kutsikas Misting’s Piclock Pocket
(hüüdnimi Roope) – samast kennelist, mille elutoas Viive
mõni aasta tagasi paarituse ajal pöidlaid keerutas.
Järgmine šotlane, Bet On Undercover Man (hüüdnimega
Matti, samuti Soomest) sattus aga tema juurde hoopis
seetõttu, et algne soovija ei saanud koera võtta, küll aga
oli selleks valmis Viive. Mattist sai Eesti esimene šoti
terjerist rahvusvaheline tšempion (INT & BALT & FIN & EST
& LV & LT CH, EST W-96, LT W-96). Nendest kahest koerast
ja Roope tütrest Neckyst on alguse saanud praegune
kennel Marlandi šotlane.

Mis teeb šoti terjeri eriliseks?

Väike, kompaktne, ilusa pika habemega koer, kel šotlasele
omaselt „seelik seljas“. Kui veel ilusasti trimmitud, siis
silmale lausa lust vaadata. Mida enam iseloomu tundma
õppida, seda enam see võlub – julge, tasakaalukas ja
samas temperamentne koer. Temaga tuleb osata kontakti
luua, sest tegemist on iseteadliku, mõnikord veidi jonnaka
tõuga. Kokkuvõtteks – suure koera hing väikeses kehas.

Aretustöö ja oma kennel

Kennel Marland on registreeritud 3. veebruaril 1991 (EKL-i
registris on märgitud FCI-s registreerimise aeg 1993).
Samal aastal sündis esimene dobermannide pesakond
(vanemad Graaf Bronco v. Neerlands Stam x Optimistic
Pamela). Esimene šoti terjerite pesakond (vanemad Bet On
Undercover Man x Necky) sündis 1997. aastal ning sellest
pesakonnast on pärit ka esimene Eestis sündinud šoti
terjerist rahvusvaheline tšempion EST W-98,-00,-01, BALT

W-98, LV W-99, LT W-99, INT & BALT & EST & LV & LT & FIN
CH Marland Lord Lancaster (omanik Andrus Oks).
1998. aastal sündinud „M“-pesakonnast jäi koju kasvama
esimene emane šotlane Marland Mona Mia (tiitlid EST
W-99,-00,-01,-04,-05, LAT W-01, EST VetW-07, INT & BALT &
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FIN & EST & RUS & EST & LV & LT CH), kellest sai hiljem kenneli
üks alustaladest. Suure jälje šotlaste aretusse lisaks kahele
Soomest toodud isasele jättis kindlasti kuulsast Rootsi
kennelist Raglan 2004. aastal toodud isane Raglan Rufus
(tiitlid EurW-07, S W-07, EST W-06, FIN W-06, BALT W-06,
BALTER W-06, NORD JW-05, FIN JW-05, EST JW-05, INT &
EST & LV & S & FIN & RUS & HR CH, EST & LV JCH).
Mona Mia tütar EST CH Marland Say-So kinkis kasvatajale
kombinatsioonist Raglan Rufusega kaks väga kaunist ja
näitustel võidukat emast, kellelt on tulnud samuti häid
järglasi: Marland Jacqueline (tiitlid JWW-06, ESTJW-06,
PL JW-06, LV W-07, INT & EST & FIN & LV CH, Soome
šoti terjerite erinäituse tõu parim (kasvatajakohtunik
Inglismaalt) 2008) ning Marland Tresor (tiitlid INT CH, EST
CH, LV CH, LTU CH, BALT CH, FIN CH, RUS CH, EST JCH, EST
VetCH, BALT W-09,-10,-11, BALTER W-09,-11, LVA W-10, LTU
W-10, HeW-11, EST W-12, FIN W-12, Tln W-14, Tln Winter
Cup -13,-14,-15,-16, FIN VetW-15, TlnVetW-16, Soome šoti
terjerite erinäituse VSP (kasvatajakohtunik Inglismaalt)
2009, Champion Of Champions 2012 II koht).

tähtsusega on ka aretuses kasutatavate vanemate
iseloom ja temperament - ükskõik kui kauni isendiga
on tegemist, arg koer ei peaks olema aktsepteeritav.
Isegi kui ühe vanema puhul on tegemist väga stabiilse
ja hea närvisüsteemiga isendiga, siis teise poole argust
see ei kompenseeri - iseloomuprobleemid võivad hakata
kasvandikes siiski ilmnema.
Aretusisase valikul soovib Viive kindlasti näha koera oma
silmaga ja kindlasti ka katsuda (pikakarvalise tõu puhul
on oluline tunnetada tema keha ja luustikku just oma
kätega). Foto järgi ei vali ta aretusmaterjali kunagi. Samuti
tuleb põhjalikult uurida sugupuud, vaadata seda mitu
põlve tagasi, varasemate pesakondade järglaste plusse
ja miinuseid. Üldmeedia (sotsiaalmeedia, kodulehed
jpm) ei anna sugugi täit pilti ning avameelitsema ka ei
kiputa. Tõese info kättesaamine pole kuigi kerge, suurt
rolli mängib siis inimestevaheline usaldus, mis aga
põhineb pikaajalistel suhetel. Samuti on oluline säilitada
konfidentsiaalsus, usaldust ei tohi kuritarvitada. Kõige
parem ongi inimestega jutule saada otsekontaktide kaudu,
nendega vahetult vesteldes.

Marland Tresor

Aastate jooksul on kennel Marland kolmel korral (1997,
2007, 2010) võitnud edukaima kasvataja tiitli ning lisaks
sellele figureerinud lugematul arvul kordi esikolmikus Eesti
kennelliidu poolt korraldatud konkursil „Aasta koer“. Oma
koerte ja kasvandike võidetud tšempionitiitlite arvu üle
arvestuse pidamisest on Viive juba ammu loobunud, kuna
nimekaid koeri ja nende häid tulemusi on aastate jooksul
kogunenud väga-väga palju. Siiski on nende hulgas alati
meelde jäävaid tiitlivõite „Maailma võitja“ ja „Euroopa
võitja“ näitustelt, nagu Marland Jacqueline’i JWW-06
tiitel, Marland Lenten Rose’i EurJW07, Marland Maradona
EurJW07 (omanik N. Babich Venemaalt) ning teistes riikides
„ilma teinud“ kasvandikud: Rootsi TOP šoti terjer 2017 –
INT & Multi CH Marland Imagination (omanik S. Marchuk
Venemaalt), Taani TOP šoti terjer 2019 ja 2021 – INT & Multi
CH Marland Ultimate (omanikud I. Asboe ja J. Juel Taanist).

Mida aretuses silmas pidada?

Aretuses
peab
Viive
oluliseks
saavutada
hästibalansseeritud koer. Ideaali me ilmselt kunagi ei
saavutagi aga tähtis on vähemalt selles suunas püüelda.
Alati tuleb vaadata koera kui tervikut. Siiski üheks
tähtsamaks šotlase puhul peaks olema rinnakorv ja
selle kuju, samuti õigete proportsioonidega pea. Suure
Ajakiri KOER 4/2021
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Kokkuvõtvalt võib öelda, et midagi ei ole võimalik
saavutada esimese põlvkonnaga, kõik võtab aega.
Samamoodi ei lähe ka ükski asi käest ära ühe põlvkonnaga,
see toimub ikka aastate jooksul. Samas, kui midagi on
juba käest läinud, siis sama aretusmaterjali baasil õigete
proportsioonidega koera ei pruugigi olla võimalik enam
saavutada, vaid tuleb hakata täiesti algusest peale –
otsida võimalikult hea emane koer, kellele leida sobiv
isane partner. See ei puuduta ainult koera välimikku, vaid
ka iseloomu, temperamenti, pärilikke haigusi.
Loomulikult peab õnne ka olema. Hea emane aretuskoer
on suur õnn ning kui talle leida hea sobiv partner, siis
teoreetiliselt võiksid ka head järglased tulla. Siiski tuleb
ise palju vaadata, õppida, tõugu tunda. Uurida sugupuid,
koeri, nende järglasi eri kombinatsioonides. Ühe-kahe
pesakonna õnn ei pruugi jätkuda, kui kasvataja ise tõugu
ei tunne ja juurde ei õpi. Hea on hoida kontakte kogenud
kasvatajate ja vanade kennelitega, keda võib usaldada ja
kellega paaritusplaane ning sugupuusid arutada.
Endiselt on tõu puhul probleemiks (nagu ka mitmetel
teistel tõugudel) keisrilõikused, sest emased koerad ei
suuda ise poegida. Samuti esineb seda teatud liinides.
Põhjuseks ikka peamiselt suured kutsikad – näiteks
ületoidetud ema, väike pesakond (üks-kaks kutsikat) suure
pea ja laia rinnakorviga.

minna, kuigi nendega enam jahil ei käida ja urgu nad
mahtuma ei pea. Viimasel ajal peetaksegi neil põhiliselt
seltsikoertena.
Kuna pikk pea on atraktiivne, siis tehakse mõnikord viga
sellega, et hakatakse aretama ülipikki päid, arvestamata,
et see toob endaga kaasa pea muutumise kitsamaks,
millega koos aheneb ka alalõug.

Hetkel kehtivaid aretusreegleid tõus ei ole, küll aga on
esindatud soovitused tervise suhtes, mida pesakonna
planeerimisel jälgida.

Samas ei saa kuidagi seda veaks pidada, et tõug ei näe
enam välja samasugune nagu sada aastat tagasi. Tõud ikka
muutuvad aja jooksul. Viive arvates on tõug muutnud aretuse
jooksul pigem imposantsemaks. On teatud erinevusi, mille
on tinginud aretus eri kontinentidel – Euroopas, Ameerikas.
Väikesed erinevused on isegi FCI ja AKC tõustandardites.
Üldjuhul võib öelda, et Ameerikas on šoti terjerid veidi
kõrgema jalaga ning üldmulje on elegantsem.

Ei saa öelda, et tõuaretuses oleks mingeid suuri
vigu tehtud, aga siiani kehtiv standardijärgne kaal
(maksimaalselt 10,5 kg) tundub aeg-ajalt mõne koera
puhul päris mitme kiloga ületatud olevat. Selliste koerte
proportsioonid võivad ju olla õiged, siiski ei tohiks tõug
nii suurekasvuliseks muutuda. Head proportsioonid
on olulised, aga koerad ei tohiks ikka liiga suureks
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Kennel Marland parima kasvataja võistlusel

Tõu eeliseks lisaks atraktiivsele välimusele on kindlasti
temperamentne iseloom, kui selline meeldib. Neil on
tasakaalukust ja sisemist kindlust, särtsakust. Soovi korral
saaks ka jahil käia, aga sellisel puhul peab olema lühema
karvaga ning mitte väga massiivne koer. Viive soovitab
käia oma koertega ka urukatsetel, sest koeral peavad ikka
instinktid säilima.

osaleda ja tõuge stažeerida), ei ole alati võimalik ka sinna
sõita. Kui ikka tuleb pidevalt oma koerte eest ise hoolt
kanda, siis piirab see oluliselt reisimise võimalusi.
Soov kohtunikuks hakata tulenes eelkõige huvist näha
koeri ringis, neid lähemalt vaadata ja hinnata. Šoti terjeri
kehaehitusest saab aru alles siis, kui teda katsuda, lihtsalt
vaatamisest ei piisa. Iga kasvataja jaoks on väga hariv
olla ka oma tõu kohtunik. Eriti just sellise tõu puhul,
mille trimmimise ja tupeerimisega saab kogenematu
kohtuniku jaoks teatud iluvigu korrigeerida. Kui paned
koerale nii-öelda „käed külge“, siis alles mõistad, kui
suur osa sellest on tegelik koer ning kui palju karva abil
loodud ideaalilähedane siluett. Kuigi see pole lubatud,
töötlevad mõned koeraomanikud nisukarva koerte vähest
nina pigmenti tumedamaks. Kuna terjeril peab olema karm
traatjas karv, siis pehmemat siidisemat karva üritatakse
töödelda karmimaks.

1 + 1 pole alati 2
Aretuskoera ei saa valida vaid tiitlite järgi.
Näiteks kui võtame „Maailma võitja“ või
mõne eduka tšempioni, siis me ju ei tea, mida
ta ise pärandab. Kahe tšempioni järglasest
ei pruugi alati tšempioni kasvada. Alati tuleb
vaadata mõlemaid vanemaid, nende õdesid-

Lisaks kohtunikutööle eelistab Viive võimalikult palju ise
näitusi vaadata ning nendel osaleda. See annab võimaluse
hinnata tõu olukorda teistes riikides. Näiteks Inglismaa,
Venemaa, Rootsi ja Soome tippkennelites on väga head
koerad ja alati on soov neid koeri ka oma silmaga näha.

vendi, eelnevaid sugupõlvi. Jälgida, kust
tulevad head liinid.

Kohtunikutöö

Esimeseks õpetajaks ja eeskujuks šotlaste maailmas oli
Viivele Tuula Taipale (kennel Misting’s), kellega tekkis
kontakt. Edaspidi Soomes ja mujalgi näitustel käies tekkis
palju uusi tutvusi ning suhteid kogenud kasvatajate,
samuti tõugu hindavate kasvatajakohtunikega.

Tegelikult on aretustegevus väga kallis hobi. Tihti on
jõuakamatel kennelitel paremad võimalused muretseda uut
ja väärtuslikku aretusmaterjali maailma tippkasvatajatelt,
käia oma emaskoeri parimate isaskoertega paaritamas jne.
Õnneks saavad siis ka väiksemad kohalikud tegijad kas neid
riiki sisse ostetud koeri või siis nende järeltulijaid aretuses
kasutada. Enamasti teevad Euroopa kennelid tihedat
koostööd. Kahjuks on tõu kodumaal tõug unarusse jäänud.

Kohtunikuõigused sai Viive veidi enam kui 20 aastat tagasi
ehk aastal 2000. Eesmärgiks pole mitte saada endale liiga
paljude tõugude hindamise õigusi, vaid töötada sügavuti
ja õppida põhjalikult tundma teatud tõuge, eelkõige
enda omi. Seoses oma koerte esitamise ning näitusteks
ettevalmistamisega (lisaks tuleb tihti ette valmistada ka
tublimaid kasvandikke) pole võimalik pidevalt stažeerida
ning uusi eksameid teha. Kuigi kohtunike koolitused
toimuvad ka Soomes (Eesti kohtunikel on õigus nendel
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Rääkides näitustest ning sealsest õhustikust, peab
tunnistama, et see on omajagu muutunud. Mitte niivõrd
inimesed (inimloomus on ikka sama), vaid igasuguste
teemade avaldamiseks on rohkem võimalusi. Toredat
seltskoda oli varem ning on praegugi, samuti nagu
kadedust. Kommertslikkust on praegu ehk rohkem,
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tema vanemaid, õdesid, vendi, varasemaid järglasi. Võibolla mõni tagasihoidlikumate näitusetulemustega koer
pärandab hoopis paremini oma esivanemate välimikku
ja omadusi. Näitusel käimine on ikka väga palju kinni
inimeste võimalustest, seega ei tohiks näitusetulemusi
aretusvalikutes ainsaks kriteeriumiks võtta. Samas
näitavad aga rohkemad võidud, et paljud kohtunikud on
tõepoolest selle koera välimiku ja omadused heaks kiitnud.

Sotsiaalmeedia ja tõu olukord
tänapäeval

Sotsiaalmeedia kipub üha enam inimeste arvamust
mõjutama. Sellel on nii head kui halvad küljed. Halvad
küljed siis, kui info ei ole tõene. Samas liigub sealtkaudu
palju vajalikku materjali, mille kättesaadavus oleks muidu
raskendatud. On näituste ja võistluste tulemusi, tohutul
hulgal fotosid erinevate maade koertest, kasulikke artikleid
oma ala spetsialistidelt, kasvatajate ja koeraomanike
arutelusid huvipakkuvatel ja päevakajalistel teemadel.
Šoti terjeri omanikuks on sirgeseljalised inimesed,
kes teavad, mida nad tahavad. Neile meeldivad kindla
iseloomuga temperamentsed koerad. Muidugi on oluline
ka välimus. Pehmele ja malbele inimesele see tõug eriti ei
sobi - šotlane keerab ta lihtsalt „ümber sõrme’’. Samas on
Viivel mitmeid kutsikaomanikke, kes tulevad ikka ja jälle
kutsikasooviga tema juurde tagasi. Mõnikord võetakse
ühele koerale ka mõne aasta pärast teine lisaks.

varem oli inimestes enam entusiasmi midagi oma tõu
ja koeranduse jaoks korda saata. Viive ise oli Eesti
Dobermanniühingu (loodud 1993. aastal) asutajaliige ning
Eesti Šoti Terjerite Tõuühingu (asutatud 2000) asutajaliige
ja kauaaegne juhatuse esimees.

Kutsikate sotsialiseerimis- ja näitusekoolitust korraldab
Viive ise. Tallinna lähiümbruse inimestele alguses korra
nädalas või paari nädala järel, hiljem korra kuus. Mõnega
toimuvad kohtumised siiamaani, kuigi koerad on juba
suured. Lisaks koos märgimisele on oluline neid harjutada
ka uute olukordade ning linnakeskkonnaga. Inimesed ise
saavad omavahel jutustada ning muljeid ja kogemusi
vahetada. Eramajades elavate koerte omanikke utsitab
kasvataja koeri jalutama viima, et nad välismaailmaga
harjuksid. Ise võtab Viive koeri igale poole kaasa, kuhu
võimalik. Tema jaoks on nad sõbrad ja kaaslased, kellega
koos käiakse nii külas kui ka linnatänavatel.

Tõust näituseringis ja selle
ääres

Kuna šoti terjer on kehaehituselt tugev ja jõuline, jalad
lühikesed ja koer ise lai, siis peab tema liikumine olema
kehaehitusele vastav – tugev, jõuline, vaba ja väärikas.
Selle tõu liikumist hinnates ei saa neid võrrelda nagu
võistlevaid traavleid, et kes esimesena lõpetab, on parim.
Šoti terjer on algselt aretatud kui jahikoer, ette nähtud
urusaagi kinnivõtmiseks ja väljasikutamiseks. Kuigi
tänapäeval üldjuhul nendega jahti ei peeta, siis ei
tohiks aretuses kaugeneda koerte algsetest omadustest
tulenevatest välimikunõuetest. Koeral peab olema tugev
ja lai koonuosa ning suured tugevad hambad, et saaki
urust välja sikutada.

Näitusekoolituse juurde kuulub ka koerte karva näituseks
ettevalmistamine. Kuna Viivel on kogemusi kuhjaga, siis
pakub ta kasvandikele enne näitust trimmimise võimalust,
aga leiab samas, et on väga tore, kui omanik ise selle
töö ära õpib. Häid spetsialiste, kes oskavad šotlase karva
hooldada ja trimmida, võiks rohkem olla.

Ei saa öelda, et šoti terjerite hindamisel teevad kohtunikud
mingeid erilisi vigu, kuid mõned nüansid siiski on. Loomulikult
on igal kohtunikul oma vaatenurk, mida ta standardis
pidepunktiks võtab. Mõni seab tähtsamaks üht, teine teist
asja. Kindlasti on oluline koer põhjalikult üle katsuda, mitte
hinnata teda visuaalse vaatlemise ja minimaalse katsumine
teel. Tähelepanu tuleb pöörata koera iseloomule. Šotlane
peab olema julge ja enesekindel koer. Argus ja pelglikkus
ei kuulu tema iseloomu juurde. Saba hoiak, eriti liikumisel,
annab kohtunikule selle kohta piisavalt infot.

Tõug on püsinud väikesearvulisena üpris pikalt. Vaid korra,
1999. aastal oli importide ja kutsikate arv kokku 50 ja 2001.
aastal 44 koera. Sel ajal oli kasvatajaid rohkem ning tuli
juurde uusi kenneleid. Aastate jooksul on aretus hääbunud
ja šoti terjer pole ka just kõige kergem tõug. Kuigi iseloom
on neil tore, aga inimesed ei viitsi aega karvahooldusele
kulutada, otsitakse kergemaid tõuge. Kaalult raske koer ka
– käekotti ei pista.

Kohtuniku ja kasvataja töö ei pruugi kõigile alati kattuvad
olla, kuid Viive seisukoht on selles vallas kindel – mida
aktsepteerin näituseringis, seda ka aretuses ja vastupidi.
Aretajana aga tuleb mõista, et näituse võitja ei pruugi
tähendada veel head aretuskoera, vaadata tuleb ka

Viimaste aastatega on registreeritud pesakondade arv
kokku kuivanud (EKL-i tõuregistri andmetel on 2021. aastal
registreeritud 10 kutsikat, 2020. aastal 12 kutsikat, 2019.
aastal 3 kutsikat). Kui endal pakkuda pole, siis aitab Viive
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šoti terjeri kutsikat ka teistest riikidest tuua.
Keskmine pesakonna suurus on tavaliselt
neli-viis koera, aga mõnikord võib loodus
õnnistada hoopis kaheksa või vastupidi,
pelgalt paari-kolme kutsikaga.
Õnneks tõu populaarsust filmid või raamatud
kasvatanud pole. Kui, siis ehk siiski veidi
tuntud inimeste omanduses olevad koerad,
näiteks USA president George W. Bush ja
tema koer Barney ning Venemaal kloun
Karandashi koer.
Tõupaberiteta
pesakondi
oli
viimati
paarkümmend aastat tagasi, aga siis oli
ka arv minimaalne. Inimesed on toonud
küll naaberriikidest UCI paberitega koeri,
aga see on pigem teadmatusest. Liigsest
tähelepanust ongi päästnud tõu paiknemine
kuhugi keskele – pole suur raske valvetõug
ega pisike käekotitäide. Kutsikavabrikud
lihtsalt ei ole huvitatud spetsiifilisest tõust,
keda pole kerge müüa.
Viive enda kodus elavad praegu neli
võluvat šoti terjerit: Rootsist pärit
isane Raglan Robert Burns, emased
Marland Solaris ja Marland Volare ning
nooruke Marland Ariana.

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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Professionaalne
kosmeetika
nüüd Eestis
Esindaja Eestis:
Pontu OÜ
+372 503 5140
koer@pontu.eu
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Kaisa võistluskaaslastega.
Foto: Kirstin Põld

Kaisa Tsäro tegi agility
Eesti meistrivõistlustel puhta töö!
Küsis Margareta Telliskivi
2021. aasta agility Eesti meistrivõistluste midiklassi poodiumikohad panid esialgu õhku
ahmima: on see võimalik? Või on tulemustes viga?
1. Zira, WandaPesa Coconut Zehra Zareen, shetlandi lambakoer, koerajuht Kaisa Tsäro		
2. Lizzi, Elbar’s Black Joconde, shetlandi lambakoer, koerajuht Kaisa Tsäro
3. Zemi, Lizzira’s Athletic Zafirah, shetlandi lambakoer, koerajuht Kaisa Tsäro
Meistritiitlit püüdvaid A3 ehk kõrgeima võistlusklassi
paare oli Eesti meistrivõistluste midiklassis kokku 17.

midiklassi individuaalarvestuse IV koht, Eesti 2019.
aasta agility -koer midiklassis, Eesti meistritiitel agility
midiklassis 2020. aastal.

Eesti agility -eluga hästi kursis olevaid inimesi Kaisa
saavutus võib-olla ei šokeerinudki. On tal ju ette näidata
2015. aasta Euroopa lahtiste agility meistrivõistluste
midiklassi V koht, 2016. aasta Euroopa lahtiste
agility meistrivõistluste midiklassi IV koht, Eesti
meistritiitel agility midiklassis 2016. aastal, Eesti
agility meistrivõistluste midiklassi hõbe 2017. aastal,
suurvõistluse Moravia Open Grand Prix I koht 2017. aastal,
Moravia Open Grand Final I koht 2018. aastal, agility Eesti
meistritiitel ja III koht midiklassis 2019. aastal, Moravia
Open Grand Final I ja III koht 2019. aastal, Grand Prix II koht
2019. aastal, agility 2019. aasta maailmameistrivõistluste
Ajakiri KOER 4/2021

Küsisin Kaisalt mõne küsimuse, et ajakirja Koer lugejad
andeka koerajuhiga lähemalt tuttavaks saaksid.
Kas sul lapsena olid koerad?
Jah, mul on terve elu koerad olnud. Kui ma ise päris
pisikene olin, siis meil oli peres arlekiindogi. Paar järgmist
olid segaverelised perekoerad, kes meil maal elasid.
Esimene koer, kellega ma agility ’t hakkasin harrastama,
oli kääbuspuudel. Võib-olla mäletavad mõned inimesed
meid jooksmas. Kahjuks vigastuste tõttu me pikalt
võistelda ei saanud.
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Kas sheltie’d olid spetsiaalselt agility ’t silmas pidades
tehtud valik?
Jah. Puudliga võisteldes jäid sheltie’d eriti silma ja valisin
just selle tõu, et edasi agility ’ga tegeleda. Üks asi, mis
mulle väga meeldis, oli nende energilisus rajal. Nägin,
et nad tahtsid alati omanikuga koostööd teha. Tundus
niisugune väga äge, aktiivne tõug. Samuti oli mulle oluline
koera suurus, ma ei saanud endale väga suurt koera
lubada. Sheltie on hea kompaktne sportkoer.

ja teha kaheksa võistlusjooksu. See on sama, nagu täiesti
treenimata inimene otsustaks minna maratoni jooksma.
Sportlane peab olema pidevas treeningus, et lihased
püsiksid toonuses. Teeme spetsiaalseid fitnessiharjutusi,
aga minu jaoks on üks väga oluline asi metsas käimine.
Väikestel metsaradadel saavad koerad looduslikus
keskkonnas vabalt liikuda. Olen aastate jooksul tähele
pannud, et ma ei peagi koertega tegema kodus palli peal
mingeid harjutusi, võin lihtsalt minna metsa ja lasta neil
olla koerad.

Kas esimese agility-sheltie’ga läks kõik algusest peale
ladusalt või oli ka keerulisemaid hetki?
Eks oli ka keerulisi. Mulle sattus võrdlemisi kiire koer.
Samuti pidin kõik alates kutsika kasvatamisest algusest
peale ise tegema. Lizzi oli üks esimesi jooksukontaktidega
koeri Eestis, sellega nägime palju vaeva. Aga kui võistlema
jõudsime, sujus kõik hästi ja stabiilselt, ei olnud suuri
tagasilööke. Me klappisime omavahel suhteliselt hästi.

Võistlusi vaadates on jäänud silma, et sa oled
händlerina mitte ainult kiire, vaid ka väga täpne. Oled sa
selleks midagi spetsiaalselt teinud, et täpset juhtimist
harjutada?
Jah, see on üks mu kõige suurem pluss, tean seda ise ka, et
oskan olla täpselt õigel ajal õiges kohas. Aga ma ei ole seda
kuidagi eraldi treeninud, näiteks spetsiaalseid harjutusi
teinud. Üritan hästi aru saada koera trajektoorist. Juba
rada õppides pean väga hästi tundma oma koeri, et teada,
kus maal nad on antud hetkel, ja pean väga hästi teadma
ka seda, kuhu ma ise jõuan mingiks ajaks. See on raja
tunnetamine, enda ja oma koera tunnetamine. Oskan oma
koeri väga hästi lugeda, ütleme siis võib-olla niimoodi.
Hea koordinatsioon on mulle juba looduse poolt kaasa
antud. Üritan alati rajal oma koera jaoks olemas olla. Jah,
kohati peab koer ka iseseisvalt tegutsema, aga ma katsun
alati olla talle võimalikult palju toeks, olla õigel ajal õiges
kohas, hästi korralikult näidata. Mitte ainult koer, vaid ka
mina pean andma endast sada protsenti. Üritan koertega
koostööd teha nii palju, kui ma vähegi suudan, et me ikka
jookseks tiimina, et me jookseks koos.

Lizzi oli kahene, kui käisime esimest korda juba Euroopa
lahtistel meistrivõistlustel ja saime seal finaalis viienda
koha. See oli üllatus mulle ja teistele eestlastele. Olin sel
hetkel mitte keegi, lihtsalt üks tüdruk oma väga noore
koeraga. Läksime lihtsalt proovima, kuidas meil läheb.
Ja läks ülihästi! Tegelikult ongi sellest ajast hästi läinud,
meil polegi suuri langusi olnud.
Oled sa treeninud põhiliselt omal käel või koostöös
treeneriga?
Mul on kogu aeg olnud treener. Alustasin Keida Raamatu
käe all. Ka praegu treenime noorema koeraga tema juures.
Ma ei ole selles mõttes isetegija, pean oluliseks, et treener
hoiaks silma peal. Teine paar silmi on ikkagi teine paar
silmi, ma ei näe ise kõiki asju.

Oled edukalt osalenud paljudel suurvõistlustel. Kuidas
sellise melu keskel võistlemine erineb tavalisest
võistlusest?
Õhkkond suurvõistlusel on ikkagi täiesti teine. Kõik
inimesed, isegi kui nad ei tea, kes sa oled, elavad sulle
kaasa, elavad üleüldiselt agility ’le kaasa. Üldine õhkkond

Kui oluliseks sa pead koerte füüsilist vormi ja kuidas sa
seda arendad?
Agility on tippsport. Koeraga, kes muidu istub terve
nädala kodus diivani peal, ei saa nädalavahetusel minna

Kolm võidukat. Foto: Karoline Lääts
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meeldib mulle väga. Kõik on toetavad. Kui keegi jookseb
väga hästi, siis inimestel ei ole vahet, kust sa pärit oled, mis
koer sul on, kõik plaksutavad sulle. Muidugi, kui joostakse
kas finaale või mingeid tähtsaid jookse, siis on ka palju
närvesöövam enda jaoks. Aga kui starti lähed, kaob närv
ära ja jooksed nii nagu jooksed. Kui tõesti tuleb hästi välja,
siis see emotsioon, mis sealt saad, tasub ennast kuhjaga
ära. Suurvõistlustel on oluline käia. Agility on nii kiirelt
arenev spordiala, et kui me siin ainult oma maal võistleme
ja n-ö omaette nikerdame, siis me võib-olla ei näegi suurt
pilti, mis mujal toimub.
Millised rajad sulle sportlasena meeldivad?
Viimased paar-kolm aastat on suundumus, et vaadatakse
järjest rohkem koera trajektoori, et see oleks koera jaoks
mugav ja turvaline. See, et koera jaoks on trajektoor sujuv,
ei tähenda alati, et juhtimine händleri jaoks lihtne oleks.
Hindan just selliseid radu.
Hästi palju on räägitud ka takistuste ohtlikkusest, kogu
aeg leitakse uusi aspekte, mis võivad olla ohtlikud.
Kuidas sa seda teemat kommenteerid?
Koerad on niivõrd kiireks läinud, me ju ise tahame järjest
kiiremaid koeri ja radu. Kohtunike ülesanne on need kiired
rajad teha sellised, et need ohtlikud poleks. Ja osa takistusi
on suurenenud kiirustel ohtlikuks osutunud, kott ehk
umbtunnel näiteks, mis ongi juba takistuste nimekirjast
maha võetud. Kümme aastat tagasi ei olnud kott
probleem, sest koerad ei olnud nii kiired. Sama asi on ka
kontaktpindadega takistustega. Kunagi olid puitkontaktid
täiesti okei, ka MM-il olid puitkontaktid. Tänapäeval nii ei
saa. Isegi kiik on pehmendusega: kui koer maha kukub, on
väike vedrustussüsteem, et ei põrutaks koera liigeseid.
Õnneks mõeldakse ohutusele päris palju.

Nii nad panevadki pea õlale.... Foto: Jukka Pätynen. Koirakuvat

Palun räägi ka 2021. aasta Eesti meistrivõistlustest. Sinu
hiilgavatest tulemustest – kolme koeraga midiklassis
poodiumil – juba kirjutasime, aga kuidas võistlus sujus?
See oli paras üllatus! Kui ma kolme koeraga registreerusin,
ei julgenud ma midagi sellist loota. Arvan, et igal inimesel,
kes registreerib ennast meistrivõistlustele, käib mingi
hetk mõte läbi, et oh, äkki ma saan poodiumile või äkki
ma võidan. Ka minul käis see mõte peast läbi. Aga seda,
et kolme koeraga poodiumil olla... Mul ei käinud seda
mõtet kordagi peast läbi! Seda enam, et kolmanda koha
saavutanud koer on alles kaheaastane. Veebruarikuus
mõtlesin, et kuna ta sai A3 ehk kõrgeimasse võistlusklassi,
siis panen ka tema meistrivõistlustele kirja, et jooksen
kõigi kolmega, küll ma hakkama saan. Aga see, et ta
päriselt mul kaks puhast rada jooksis, see oli minu jaoks
pigem üllatus, sest ta on tegelikult alles väga roheline
koer. Vanematelt tüdrukutelt võisin oodata häid tulemusi,
nad on ikkagi kogenud A3 koerad, aga noor koer üllatas.

Foto: Kirstin Põld

Hüpperada oli esimene. Eks ma natuke kartsin, kuidas
füüsiliselt vastu pean, kas ma päriselt suudan ka kuuma
ilmaga lauspäikese käes kolme koeraga põhimõtteliselt
jutti joosta. Väike paus kulub sellele, et võtan puurist
teise koera ja soojendan ta ära ning põhimõtteliselt pean
kohe jälle startima. Hüpperada õnnestus suhteliselt ilusti.
Minu üllatuseks saime kolm nulli ehk vigadeta tulemuse
ja meistrivõistlustel ongi hüpperada selles mõttes väga
oluline, et kui hüpperajal saad nulltulemuse, siis on lootus
jõuda ka üldpoodiumile. Kui aga hüpperada läheb väga
metsa, siis rikub see põhimõtteliselt kõik võimalused ära.
Järgnes paus pärast midihüpperada, kuni ootasime midiagility -rada ja küpsesime seal aeglaselt. Agility -raja puhul
ei olnud minu kõige suurem mure raja raskus. Mu mure
oli pigem see, et kas ma suudan järjestikku joosta, sest
agility -raja stardijärjekord on hüpperaja paremusjärjestus
tagurpidi ehk siis hüpperaja parimad koerad on lõpus.
Jooksin oma esimese koeraga, siis oli kahe koera jagu pausi
ja juba pidin minema järgmise koeraga starti. Seejärel oli
üks koer vahet ja pidin minema viimase koeraga starti. See
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füüsiliseks pingutuseks kokku võtta. Ütlesin vaimselt
endale, et ei, praegu sa ei väsi ära, sa lähed ja jooksed,
pead hakkama saama. Annad endast sada protsenti, juhid
igal pool korralikult, ei lase kuskilt lõdvaks, ei lase koeral
teha tööd enda eest, vaid töötad koos koeraga.

võttis füüsiliselt meeletult läbi: tead, et sul on pärast finišit
täpselt kaks minutit aega koer ära panna ja minna järgmise
koeraga starti. Ütleme nii, et ma lihtsalt ei lubanud endal
ära väsida. Jooksingi esimese koeraga puhta raja, see
oli siis mu kõige rohelisem koer. Aga ega ma seal kaua
pidutseda saanud. Vahetasin koerad ära, võtsin järgmise,
soojendasin üles ja hakkasin starti minema.

Meil ei olnud mingeid probleeme ja kui ma jõudsime
lõpusirgele, siis hakkasingi juba mõtlema, et kas päriselt ka
tulebki kolmanda koera null ka ära? Kõige viimane tõke oli
veel okser (kahekordne tõke) ja kui nägin, et selle pulk jäi
peale, siis lubasin endale aduda, et ma just päriselt jooksingi
kõikide koertega kõik rajad puhtalt! Siis lihtsalt läksin oma
koerte juurde ja premeerisin neid korralikult. Sel hetkel ma
ei teadnud, et olen poodiumil kõigi kolme koeraga, teadsin
vaid, et olen Eesti meister viimase koera Ziraga.

Vaimses mõttes hakkas kõik jälle otsast peale, keskendusin
järgmisele koerale, ma ei tohtinud lasta end mõjutada
sellest, et jooksime just puhta raja ja tõenäoliselt oleme
selle koeraga poodiumil. Võtad järgmise koera, see on
teistsugune koer, see ei ole sama, kellega sa juba jooksid.
Tuleb keskenduda, ennast täiesti ümber lülitada teise
koera jaoks, ja siis samal ajal suuta ennast füüsiliselt
kokku võtta. Teise koeraga finišisse jõudes oli mul väga
hea meel, ma teadsin, et selle koeraga on poodiumikoht
raudselt käes. Siis algas tegelikult minu jaoks kõige
keerulisem hetk, sest mul oli täpselt ühe koera jagu aega
võtta oma kõige kiirem ja võib-olla selles mõttes kõige
keerulisem koer ja minna starti. Samal ajal olin ise kõige
rohkem väsinud, sest olin juba kaks rada jooksnud.

Mida su koerad sinu jaoks tähendavad?
Paljud on mulle öelnud, et nad näevad, et minu jaoks on
koerad ka tavaelus väga olulised, et nad ei ole mulle ainult
sportvahendid. Tahaksingi öelda, et tegelikult on minu
jaoks ikkagi kõige olulisem, et mu koerad oleks terved, et
nad oleks minuga, et me saaks tavaelus kõike koos teha.
See, et nad on väga head agility-koerad, et meil sujub see
kõik väga hästi, ei tähenda, et nad on nagu masina eest,
et ma võtan koera ja kogun karikaid või tiitleid. See ei ole
tegelikult üldse eesmärk, mulle lihtsalt meeldib nendega
koostööd teha. Agility on meie ühine tore harrastus, aga kui
nad mingil põhjusel ei saaks enam sellega tegeleda, ei oleks
nad kuidagi vähem kallid mulle, nad on ikkagi eelkõige mu
pereliikmed ja alles siis meeskonnaliikmed spordis.

Korraldajad andsid mulle lisaks kaks minutit, et jõuaksin
koerad ära vahetada, koera ilusasti ära soojendada ja
natuke hinge tõmmata. Kuna minu koer oli hüpperaja
parim, siis võistles ta agility -rajal viimasena. On väga
eriline tunne, kui lähed starti teades, et kui nüüd tuleb
puhas rada, siis sada protsenti sa oled Eesti meister. Enne
starti üritasin oma hingamise korda saada ja ennast selleks

Väike kallistus enne starti on traditsiooniks saanud.
Foto: Martti Vaidla
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Reis sloughi’de
kodumaale Põhja-Aafrikasse
Milline figuur – peenike piht ja sügav rinnakorv! Milline hoiak, väärikas ja lausa kuninglik!
Silmavaade tark ja terane. See on sloughi ehk Araabia hurt – mitte koer, vaid jumala kingitus!
Aborigeenne hurdatõug Põhja-Saharast. Haruldane. Vähetuntud. Terve, pikaealine.
Tekst ja fotod: Janika Hirvi

Reis Tuneesiasse

Reede varahommikul istusin Tallinnast Frankfurdi lennule, et
sealt edasi suunduda Tuneesia pealinna Tunisisse. Minu suureks
üllatuseks oli varahommikul väljuval lennul päris mitu tuttavat.
Üks neist oli varasemalt tuttav Inga Siil, kellega saime terve lennu
huvitavaid koerajutte rääkida, mis viis lõpuks artikli kirjutamiseni.
Nii saan jagada oma reisimuljeid ka teistega, sest lendama läksin
just imeliste sloughi’de pärast.
Ma olen sloughi’de maailmas tegutsenud nüüdseks juba üle kümne
aasta, mul on oma kennel Ward al Yasmeen, kus on sündinud
kaks pesakonda, ja praeguseks on Eestis üheksa sloughi’t. Enne
meie kennelit ja pesakondi seda tõugu Eestis ei esinenud. Olen
täiesti lummatud sellest kaunist hurdatõust, nende iseloomust
ja rikkalikust ajaloost. Peame tihedat ühendust teiste sloughiomanike ja kasvatajatega Euroopas, Ameerikas ja Austraalias ning
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oleme üha kindlamad, et aretustegevuses tuleb
vaadata just päritoluriikide poole. Uued sõbrad
on tekkinud Tuneesias, Alžeerias ja Marokos, kus
sloughi-kasvatajad on vägagi aktiivsed suhtlejad
ja ülimalt abivalmid, et üheskoos seda haruldast
tõugu säilitada ja aretada.

Sloughi’de kodumaa külastamine on olnud minu
ammune unistus, et näha oma silmaga nende
eluolu ja jahil käimist ning mis peamine, kuidas
aretada paremaid sloughi’sid. Nüüd tekkiski
suurepärane võimalus minna Tuneesia sloughikasvatajale lausa külla. Reisi võtsin ette koos
sõbraga Euroopast, keda pean sloughi’de vallas
oma mentoriks.

Reisist. Lennuk maandus Tunises ja
sloughi’de kasvataja elas umbes kahe tunni
kaugusel. Kui esialgu arvasin, et võiksime rentida
auto ja sihtkohta sõita, siis lõpuks oli ikkagi hea
meel, et meile lennujaama vastu tuldi. Liiklus,
eriti just Tunises, oli väga korrapäratu. Samuti
ehmatas mind veidi see, kui palju oli igal pool
prügi ja kuidas kõik majad olid justkui poolikud.
Hiljem tuli see ka võõrustajatega jutuks, et pärast
Tuneesia revolutsiooni 2011. aastal muutus
majanduslik olukord riigis palju halvemaks ning
majaehitus jäigi lihtsalt pooleli.
Paljudes piirkondades elavad inimesed suures
vaesuses, vee saamiseks käiakse eesliga
küla kaevudest vett toomas ja kodudes
puudub meile nii iseenesestmõistetav asi
nagu elekter. Sellegipoolest võeti meid vastu
suurima külalislahkusega. Meie võõrustaja
elas kohalikus mõistes siiski hästi – majja
toodud vee ja elektriga. Kuigi esialgu oli plaan
ööbida hotellis, siis lõpuks maandusime ikka
võõrustaja koju. Tuneesias elatakse suurte
peredena suhteliselt traditsioonilist elu ja
hoitakse väga kokku. Ka üle pisikese küla
kostavad mošee kutsed palvele tuletasid ikka
ja jälle meelde, et olin saabunud islamiriiki.

Igal sammul oli tunda ülevoolavat külalislahkust
ja hoolivust. Mitmekülgne rahvuslik köök üllatas
pidevalt oma külluslikkuse ja rikkalike maitsetega.
Meie tulekust olid teadlikud ka pererahva sõbrad,
kes helistasid ja uurisid, kuidas meil läheb ning
kas ka nemad saaksid kuidagi abiks olla.
Plaan oli kõigepealt tutvuda kasvataja enda
sloughi ’dega ning seejärel teha tiir paljude

tuttavate juures, et näha tema hinnangul parimaid piirkonna
sloughi ’sid. Ja tõepoolest – nägime väga palju ilusaid koeri!
Kasvataja kodus liikusid koerad vabalt ringi. Nende sisehoovis
elutsesid kaks lehma, hobune, kitsed ja kanad – kõik elasid
harmooniliselt koos. Koerad käisid sisehoovi külastamas
aialippide vahelt. Üldiselt hoidsid koerad oma territooriumile ja
hulkumas ei käinud. Kuna meie võõrustaja sõnul naabritele nende
sloughi ’d meeldivad, siis käisid koerad neid mõnikord iseseisvalt
külastamas.

Üldiselt olid koerad sotsiaalsed ja julged, reserveerituid koeri
oli vähem. Koeri oli eri vanuses, kõige eakam neist 13-aastane.
Eraldi hoiti pisikesed kutsikad, kes olid vaid paari päeva vanused.
Samuti hoiti eraldi jooksuajaga emaseid – mingit vabaaretust ei
toimunud. Kõik koerad ei olnudki sloughi’d, nende seas oli paar
kohalikku berberite karjakoera, keda kutsutakse aïdi’ks, ja mõni
pointerisarnane, keda kutsutakse tarouss’iks. Aïdi’sid ja tarouss’e
kasutatakse jahil sloughi’dega koos „ninadeks“, et nad jälitaksid
saaki lõhna järgi.
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Tänapäeval on jahi pidamine Tuneesias seadusega
reguleeritud, saakloomad tohivad olla vaid jänesed, rebased
ja šaakalid. Meie kasvataja jahib peamiselt šaakaleid, keda
on piirkonnas väga palju ja kes murravad kohalike elanike
kariloomi. Reisi vältel nägime lambakarju, kellega koos oli
alati inimene ning vahel ka aïdi. Meie reisi ajal oli parajasti
põud, aga praeguseks peaks olema käes juba vihmaperiood
ja põllud rohelised.

põlvkond eelistab kolida linna ja vanad kombed maha jätta.
Linnadesse rännates sloughi’sid üldjuhul kaasa ei võeta.
Arvatakse, et sloughi on vabas keskkonnas rõõmsam kui
korteris ja vahel lihtsalt ka ei viitsita koeri hädadeks õue
viia. Minu arvates ei vasta see päris tõele. Oma kogemuste
põhjal võin väita, et sloughi on tõeliselt mugavust
armastav koer. Kui pakkuda talle piisavalt liikumist, siis on
sloughi ka korteris väga rõõmus koer.

Nägime küll piirkonna parimaid isendeid, kuid üldiselt
sarnaselt Euroopaga ei ole sloughi’de olukord Tuneesias
kvaliteedi mõistes kuigi hea. Peamiseks probleemiks on
tõupuhtus. Probleem pole ainult Tuneesias, vaid tegelikult
kogu Põhja-Aafrikas, kus osa jahimehi segavad sloughi’sid
galgodega (kes on sprinterid), et saada kiiremaid koeri.
Sloughi on aga hoopis pikamaajooksja ja suudab vastu
pidada ka kõrbekuumuse rasketes tingimustes. Mida
rohkem eri tõuge satub päritoluriikidesse, seda rohkem
tekib ka eri segusid sloughi’dega ja selle tulemusena on
tõupuhaste sloughi’de osakaal tunduvalt väiksem. PõhjaAafrika tänavatel sloughi’sid pigem ei kohta.
Varem oli sloughi Põhja-Aafrikas palju populaarsem
koer, beduiinile ehk kõrbeelanikule võis sloughi omamine
tähendada elu või surma küsimust. Sloughi tõi lauale söögi,
valvas telki ja karja ning oli seltsiliseks. Beduiini jaoks olid
kõige väärtuslikumad tema sloughi ja araabia hobune.
Traditsiooniliselt sloughi’sid ei müüdud, vaid kingiti, sest
sloughi väärtus oli hindamatu. See tähendas, et igaühel ei
olnudki võimalik sloughi’t omada. Ka tänapäeval on veel
kasvatajaid, kes jätkavad sarnaseid traditsioone, kuid eks
üha arenevas ühiskonnas pole see ka päritoluriikides enam
alati võimalik. Suure tagasilöögi andis tõule beduiinide
massiline ränne linnadesse 1877. aastal. Alžeerias on küll
endiselt traditsioonilise eluviisiga beduiine, kuid noorem
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Oleme siin Euroopas harjunud mõtlema, et kui koeral on
FCI tõutunnistus, siis on ta tõupuhas. Probleem seisneb
pigem selles, et päritoluriikidest koera tuues ei saa
tegelikult koera põlvnemises kindel olla. Kindlasti on
toodud päris palju ebapuhtaid koeri. Paljudes riikides on
tõugu võtmiseks vaja kolme näitusekohtuniku hinnangut
hindele vähemalt „väga hea“, PRA-testi ja nüüd justkui
ongi täiesti tõupuhas sloughi.

tunnustatud tõuregistrisse. Tõupuhtuse säilitamiseks on
päritoluriikides järgitud kahte peamist tegurit: fenotüüp
(peamiselt käitumine ja välimus) ning jahtimise osavus.
Jaht hurtadega on Eestis, nagu ka paljudes Euroopa
maades, keelatud. Seega sloughi’de aretustegevust ei ole
võimalik jahtimise osavuse järgi suunata. Maastikujooks
on neile küll väga tore harrastus, aga ei näita eluslooma

Kohalikud räägivad, et kui sloughi ei ole õppinud
tapma, siis toob ta saagi vigastamatult kätte.
Tapma õpivad nad siis, kui saak (näiteks rebane ja
šaakal) ründab vastu.

Kahjuks on ka selliseid juhtumeid, et liinides, kus pole
pikalt importkoeri kasutatud, sünnivad pika karvaga
„ sloughi’d“. Kui panna kokku kaks pika karva geeni kandvat
koera, siis võivadki osa kutsikaid pikakarvalisena sündida.
Aga… sloughi’del ei saa kuidagi esineda pikka karva.
Õnneks on pikakarvalisuse kandmist võimalik tuvastada
geenitesti abil, mis aga tõupuhtust ei garanteeri. Muidugi
on Euroopas ka kvaliteetseid sloughi’sid, kuid geenibaas
on väike ja koerad kipuvad olema omavahel lähisuguluses.
Minu arvates on tõu parendamiseks vaja just pöörduda
tagasi päritoluriikide poole. Jah, häid koeri on vaja küll
tikutulega taga otsida, kuid siiski neid seal esineb.
Perekonnad, kes veel kasvatavad puhtatõulisi sloughi’sid,
tunnevad suurt uhkust oma loomade üle, ka meie tuttav
kasvataja otsib igapäevaselt uusi koeri, et aretuse
geenibaasi suurendada ja tõugu säilitada. Praegu otsib ta
isendeid peamiselt Alžeeria kõrbealadelt, kus kuuldavasti
on parimad isendid. Pean ütlema, et mulle tõepoolest
meeldisid tema sloughi’dest kõige enam just Alžeeria
veresusega koerad.
Tuneesias ja Alžeerias ei väljastata sloughi’dele kirjalikke
tõutunnistusi. Marokos on see võimalik, aga millegipärast
kantakse ainult väike osa sloughi’dest FCI poolt
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Milline koer on sloughi?

Sloughi on üks vanimaid teadaolevaid
koeratõuge. Sloughi’ga sarnaseid lühikarvalisi
lontis kõrvadega hurtasid on leitud üle
6000 aasta vanustelt Mesopotaamiast pärit
koopamaalingutelt. Tõu täpne päritolu pärineb
liiga kaugelt, et olla täiesti kindel, kuid
spekuleeritakse, et nad pärinevad Lähis-Idast,
kust hiljem rändasid juba koos inimestega
Põhja-Aafrika aladele. Sloughi on silmadega
jahti pidav tõug. Peamiselt jahiti aegu tagasi
nendega jäneseid, gaselle ja antiloope.

jahtimisoskust. Võib-olla ei ole sloughi, kes oleks väga hea jahikoer,
lihtsalt huvitatud maastikujooksus kasutatavast peibutisest.
Ka minul on üks selline sloughi, keda maastikujooks ei paelugi,
aga põllul on ta jänese või rebasega kohtudes üllatanud oma
jahiinstinktiga.
Kahjuks seekord sain olla vaid nädalavahetuse ja palju jäi
nägemata. Kindlasti lähen sinna uuesti tagasi. Ma sooviksin
kunagi külastada ka sloughi’sid Alžeerias ja tutvuda nende
beduiinide elustiiliga, kes veel selle tõuga tegelevad. Mulle jäi
reisil kogetud külalislahkus ja hoolivus nii hinge, et mõtlesin – ka
meie võiksime olla üksteise suhtes hoolivamad.
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Praegu on kogu Põhja-Aafrikas jahtimine
piiratud ning jahitakse peamiselt šaakaleid
ja rebaseid, kes on ohuks karjaloomadele.
Kuna sloughi’dega käidi jahil peamiselt toidu
saamiseks, siis eelistati, et koer pidas saagi
kinni ilma ära tapmata. Nii püsis liha islami usu
kohaselt puhas.
FCI tunnustas sloughi’t tõuna esmakordselt
1934. aastal kui 10. rühma lühikarvaliste
hurtade alarühma. FCI järgi on sloughi’de
kodumaaks Maroko, kuid tegelikult peetakse
kodumaadeks ka Tuneesiat, Alžeeriat ja isegi
Liibüat. Kuigi sloughi’le meeldib palju liikuda,
on nad kodus siiski väga rahulikud ja hurdalikult
laisad. Iseloomult pigem malbed ja võõraste
suhtes reserveeritud. Sloughi ei tohiks olla
liiga arg või agressiivne.
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SUPER PREMIUM KVALITEET
Tipptasemel toodang Saksamaalt.
Kontrollitud kvaliteet läbi meie siselabori.

80-aastane kogemus söödatootmises.
Kogu toodang DLG-sertifitseeritud.

Ainult kõrgeima kvaliteediga koostisosad.

Meie lemmikloomatoidu on loomkatsete
vabad.

Retsept ilma geneetiliselt muundatud
koostisosade, kunstlike värvainete, lõhna- ja
maitseainete ning säilitusainetetta.

100% kliimaneutraalne toodang.
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JÄLGI MEID

Joostes on oluline sirutus ja painutus. Sünkroonse liikumise eest punkte
ei jagata, aga ilus on vaadata ikka. Foto: Anna Tereszkiewicz

Midagi vana ja midagi uut
Tekst: Katrin Raie, Eesti võistkonna kapten 2021

Elu käib ringi nagu ratas. Ja

Toimumiskohaks oli valitud kaunis puhkekeskus Ronostrand,
mis on ümbritsetud karjamaade ja põldudega ning mille
keskel on laia liivarannaga järv. Kaks jooksurada olid üles
pandud järveäärsele liivarannale, kolmas heinamaale.

üks ring on jälle täis saanud.
Sedakorda siis Hollandis.

Õhtusele avatseremooniale järgneval ööl sadas vihma.
Öelda, et lihtsalt sadas, on sama kui mitte midagi öelda.
Vihma kallas… Ega see Holland muidugi mingi kõrge koht
ei ole ja nii olid hommikuseks stardiks rannale valmis
tehtud jooksurajad osaliselt vee all ja heinamaal olev
rada oleks hästi sobinud ujumisvõistluste korraldamiseks.
Kiire reageerimine ja tõhus kommunikatsioon on sellisel
võistlusel eluliselt olulised. Hommikusel võistkondade
kaptenite koosolekul võeti vastu otsus, et oodatakse
veetaseme alanemist, rajad tehakse ümber, koerad
jooksevad planeeritud kolme raja asemel kahel ja vaid
eeljooksud ning planeeritud kolme kohtuniku asemel
kasutatakse viit kohtunikku. Mõeldud-tehtud. Kuigi
võistluste andmebaasi haldav programm oli sätitud kolme
kohtuniku punkte lugema, mõeldi kiiresti välja lahendus,
kuidas tulla toime suurema infohulgaga. IT-pool saadi
kiiresti toimima, kahjuks aga oli jooksude tehnilise poolega
ühel rajal viperusi. Nimelt katkes nöör, mille otsas „jänes
jookseb“, peaaegu iga jooksu ajal paar korda ja see pani
niigi suurenenud koerte arvuga põllumeeskonna võimed
tõsise katsumuse ette. Ega kohtunikel ka lihtne hinnata
polnud. Koertel muidugi oli lõbu laialt…

FCI hurtade maastikujooksu Euroopa meistrivõistlused
toimusid sel aastal Hollandis, kuhu kogunes pärast
pandeemiast põhjustatud aastast pausi taas Euroopa
hurtade ja hurdaliste paremik. Erinevalt eelnevatest
aastatest, kus võistlused toimusid aasta teises veerandis,
peeti seekordne suurvõistlus sügisel, 21.–24. oktoobril 2021.
Kui eelmistel aastatel valitses kogu mitmepäevase ürituse
kestel lõbus ja pidulik õhkkond, siis tänavusel üritusel oli
kurb alatoon. Raske haiguse tagajärjel oli vahetult enne
suurüritust lahkunud meie hulgast üks selle korraldajatest,
FCI hurtade spordikomisjoni sekretär Chris Bekker – salukide
entusiast ning läbi-lõhki tore, soe ja südamlik inimene.
Tavaliselt jäävad jooksuhuvilised pärast võistluse lõppu
juba uusi ootama. Seekord aga on lugu hoopis teine –
edaspidi Euroopa meistrivõistlusi enam ei toimu, vaid
hoopis uute reeglitega maailmameistrivõistlused. Elu
läheb siiski edasi.
Nüüd siis võistlustest endast ning Eesti väikesest, kuid
tublist võistkonnast. Kataloogis oli registreeritud 636
koera kümnendast rühmast, 60 koera viiendast rühmast
ning rahvuslikust klassist 121 koera. Osalejaid oli kohale
tulnud 20 riigist, mis moodustas päris kirju rahvusvahelise
seltskonna, kuhu kuulus ka Eesti võistkond koos 14 koeraga.
Ajakiri KOER 4/2021

Õhtusel auhinnatseremoonial oli poodiumile asja Eesti
võistkonnast Meeli Eismannile kuuluval Flightmaster Now
and Foreveril, kes sai emaste cirneco’de hulgas 5. koha.
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Kristiina Tammikule kuuluv Red Stripe
Answered Prayers sai isaste ibiza
podenco’de seas 3. koha.
Väga tubli oli ka Laura-Liisa Heinojale
kuuluv vaaraokoer Obrigado Sharm
DeWelt, kellel jäi poodiumikohast
puudu vaid 1 punkt ja jättis ta sellega
7. kohale.
Järgmiseks hommikuks, kui oli meie
võistkonna salukide kord joosta, oli
maapind kenasti tahenenud ja avar
heinamaa ootas jooksjaid. Sedasama
tegid ka jooksupõllu servas koplis
olevad hobused. Õnneks ei pannud
meie salukide jooksud neid hirnuma,
sest õhtul oli poodiumil Kerttu
Kõllile kuuluv emane saluki Penktas
Elementas Desert Wahba 3. kohal.
Tema õde, Krista Parvele kuuluv
Penktas Elementas Desert Al Khatim
jooksis ennast tublile 12. kohale väga
tugevas konkurentsis (57 koera).

Kogemustega võistlejad Flightmaster Now and Forever ja Flightmaster Bellissima koos
omaniku ja treeneri Meeli Eismanniga. Foto: erakogu

Laupäevane päev oli whippet ’ite
päralt. Sel õhtul me poodiumile ei
jõudnud, aga häbeneda ka vaja polnud.
Koerad ei kaotanud jänest, jooksid
innukalt ja tulid tervelt finišisse.
Pühapäeval aga hakkas nalja saama.
Järve kaldal oleval rajal alustasid
afganistani hurdad. Kes jooksis, kes
ujus. Hurt ei ole ikka sugugi rumal
koer ja nutika lahenduseotsijana leiab
ta otsetee kurvi taha kaduva jänese
püüdmiseks. See, et otsetee peale
jäi ette järv, ei mõjutanud mõnda
julgemat ja hasartsemat sugugi.

Saluki Penktas Elementas Desert Wahba „Selma“. Foto: Martina Corrado

Borsoid kui rahulikumad tegelased
võtsid ka võistlust tüünemalt ning kui
jooksustiili eest oleks punkte jagatud,
saavutaksid nad stiilis esikoha. Isastel
borsoidel oli 2. ja 12. koha vahel olevate
koerte punktisummade erinevus 1 või
2 punkti. Seega võime ikka uhked
olla, isegi kui seekord poodiumile ei
mahtunud.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et Eesti
koerad olid tublid. Eraldi tänusõnad
Harrile, Meelile ja Innale, kes mind
enda juurde tuppa sooja lasid, kui
vahepeal pani õues asjatamine
külmast kringlisse tõmbuma.

Penktas Elementas Desert Al Khatim, koduse nimega Hanna finaaljooksus.
Foto: Anna Tereszkiewicz

Järgmised suured jooksuvõistlused 2022. aasta mais-juunis toimuvad
uute reeglite järgi ja kannavad nime World Coursing Championship ehk
teisisõnu hurtade maastikujooksu maailmameistrivõistlused.
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Sissesöödavad
ohud koertele
Tekst: Ingrid Hang, DVM, PhD

Andke oma lemmikule alati (ka pühade
ajal) tavapärast toitu normaalses koguses,
Lisaks ületoitmisele annavad omanikud tihti ka enda
toidujääke ja peoroogasid, mis võivad olla lemmikutele
sobimatud ja/või liiga rasvased (nt sealihapraad,
pasteet, piparkoogid jne), põhjustades mitmesuguseid
tervisehädasid, eeskätt oksendamine ja kõhulahtisus.
Raskematel
juhtudel
võivad
tekitada
ägedat
gastroenteriiti ja pankreatiiti (kõhunäärme põletik),
mis põhjustab oksendamist, kõhulahtisust, kõhuvalu
ja halba enesetunnet. Lemmikule tuleks ka pühade ajal
anda sedasama toitu normaalses koguses, millega ta on
igapäevaselt harjunud!

millega ta on igapäevaselt harjunud, ning
joogiks puhast vett!
Ja ongi käes taas jõulud ja uusaastaüritused – kauaoodatud
või hoopis kardetud aeg? Tihti just pühade ajal on meil
kodudes laua peal kausid ja vaagnad täidetud maitsvate
toitudega – olgu selleks siis pähklid, piparkoogid või
puuviljad – ning tubades leidub rohkem pakkepaberit ja
-paela ning muid koerale ebasobivaid esemeid. Koer aga
käitub ikkagi liigiomaselt, olgu pühad või mitte ja seega
võib võtta silmapiiril kättesaadavat kui toiduressurssi
või lihtsalt mängimiseks/igavuse peletamiseks. Kahjuks
ei pruugi see alati olla sobiv koerale, põhjustades
erinevaid tervisemuresid. Siinkohal olekski igati paslik
meelde tuletada erinevad sissesöödavad ohud koertele
igapäevaelus, mitte ainult pühade ajal.

Koerale sissesöödavaid ohtlikke asju on õige palju –
inimestele mõeldud ravimid, erinevad võõrkehad (pisikesed
allaneelatavad esemed, paelad-nöörid, kilekotid, veini- ja
šampusepudelikorgid jne) ja teatud toiduained.
Enamlevinud ohtlikud/mürgised toidud ja toiduained
lemmiku jaoks on alljärgnevad.

Pühade ajal ollakse rohkem kodus, kokatakse ja süüakse
rohkem. Sageli tahavad omanikud, et ka nende lemmikud
sööksid rohkem. Omanikud peaksid pühade ajal kindlasti
vältima koerte ülesöötmist, sest raskematel juhtudel on
vajalik pöörduda loomaarsti poole!

1. Pärmitaigen – suuremas koguses põhjustab maos/
soolestikus käärides alkoholi vabanemise tõttu koera
purju jäämist. Ka väiksem sissesöödud kogus hakkab
koera maos paisuma ja võib tekitada loomale tugevat
ebamugavustunnet ja valu. Vajalikuks võib osutuda
maoloputus või tainamassi kirurgiline eemaldamine.
2. Šokolaad – eriti mürgine on tume ja väga kakaorikas
šokolaad (mürgine kogus umbes 1 g/kg). Võib põhjustada
kõhulahtisust ja oksendamist ning raskematel juhtudel ka
eluohtlikke südame rütmihäireid. Lisaks tasub vältida ka
kofeiini sisaldavaid toiduaineid – kohv, must ja roheline
tee, kakao, energiajoogid jne.
3. Ksülitool, mida leidub eeskätt närimiskummis ja
pastillides, samas leidub seda ka pähklivõis, teatud
küpsetistes ning kommides. Põhjustab veresuhkru langust
(hüpoglükeemia), mis omakorda võib tekitada oksendamist,
koordinatsioonihäireid ja krampe. Ksülitool võib olla
eluohtlik, kuna lisaks eespool mainitud hüpoglükeemiale
põhjustab maksakahjustust
4. Pähklid – eriti ohtlikud on makadaamiapähklid, mis
häirivad närvisüsteemi ja lihaste tööd, tekitades nõrkust,
paistes liigeseid, palavikku ja lõõtsutamist.
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Tasub meeles pidada, et ka alkohol (k.a õlu ja vein) on lemmikule ohtlik!
Värske puhas vesi on koerale alati parim valik!

5. Rosinad ja viinamarjad – võivad põhjustada seedehäireid
(oksendamine, kõhulahtisus), aga teatud koguses võivad
põhjustada ägedat neerupuudulikkust ning tekitada
maksakahjustust!

Saabuvate pühade ajal tasuks erilist tähelepanu pöörata
ka kõikvõimalike pühadekaunistuste (sh kuuseehted)
paigutamisele, et koer neid kätte ja ära süüa ei saaks.
Samuti tuleks elektrikaunistuste juhtmed teha võimaluse
korral koerale kättesaamatuks. Elava tulega küünlad
kuusel tasuks paigutada kõrgemale, et koera saba neid
liputamisel ei puudutaks. Lisaks peaksime kodudes
olema hoolsad kuuseokaste koristamisega, sest põrandal
vedelevad okkad võivad torkida käppa või sattuda makku
ja soolestikku (eriti ohtlik!).

6. Avokaado – enamasti põhjustab seedehäireid
(oksendamine, kõhulahtisus). Mürgised on nii avokaado
lehed, vili ise kui ka sees olev seeme. Lisaks võib
avokaado seeme jääda väiksemal koeral ka makku või
soolestikku kinni, tekitades ummistust, mis tihti vajab
kirurgilist sekkumist.

Kindlasti tuleks võtta ühendust loomaarstiga, kui lemmik
on söönud midagi mürgist või seedumatut (inimestele
mõeldud ravimid, võõrkehad, loomale ohtlikud toiduained),
eriti ohtlikuks võib olukord muutuda väga väikese
kehakaaluga koeral või kutsikal ning eakal koeral, kes
oksendab korduvalt, kõhulahtisus on pikalt kestnud,
väljaheites on verd või lisandub tugev kõhuvalu. Soovitan
juba enne pühi selgeks teha, kus asub lähim loomaarst,
kes pühade ajal teostab vastuvõtte ja saaks vajaduse
korral aidata!

7. Sibul ja küüslauk – pikaaegsem suuremas koguses
tarbimine võib põhjustada kehvveresust ehk aneemiat.
Mürgistus võib ilmneda nõrkuse ja hingamisraskusena.
8. Kondid – eeskätt keedetud/kuumtöödeldud kondid,
mille närimisel tekivad teravaservalised konditükid,
mis võivad magu ja soolestikku kahjustada (haavandid,
perforatsioon) või tekitada soolesulgust, mis tihti vajab
kirurgilist sekkumist!
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Ill 1. Frans Snyders (1579–1657). Hirvejaht. U 1625–1650. Õli

SÜLES JA SOOMUSRÜÜS.
KOERAD BAROKK-KUNSTIS
Tekst: Anu Allikvee, kunstiajaloolane,
Eesti Kunstimuuseumi kuraator-koguhoidja
Fotod: internet

KOERAD JA KRIISID

tegelikkusele täis erilist lopsakust, elurõõmu, vitaalsust ja
vürtsiks veidi vägivaldagi. Ehk just niimoodi otsis stressis
ühiskond oma „haigusele“ ravi? „Kus on elu, pole surma,“
tõdesid juba antiikfilosoofid ning kunstis valitsev eluküllus
mõjus kindlasti omamoodi teraapiliselt.

17. sajand on jäädvustunud eestlaste mällu kui „hea Rootsi
aeg.“ Euroopas oli see aga periood, mil sajand varem
alguse saanud probleemid jätkusid ja isegi võimendusid.
Kliima muutus veel karmimaks, vaesed vaesemaks,
sõjad hävitavamaks ja nõiajaht agaramaks. Eriti raske ja
vägivallast küllastunud oli sajandi esimene pool.

Kirglike usumaalide kõrval said kunstnikud ja vaatajad
end välja elada ilmalikes maalides, kus ikka ja jälle näeme
mõnd koera. Eriti olulised olid nad muidugi ägedates
jahistseenides. Vast kõige enam armastati kujutada
hirvejahti, mis demonstreeris jälitajate ilu ja kiirust,
kuid võimaldas ka ägedaid murdmisstseene (ill 1). Veelgi
dramaatilisemad on aga võitlusstseenid kiskjatega,
milles on aimata varjatud huvi metsikuste vastu. Ajal, mil
mõne osalise võimsad lõuad klammerduvad saagi külge,
vedelevad teised – nagu see päriselt oligi – haavatuna
maas. Kas mõni valust karjuv ohver äratas sellases
vaatajas kaastunnet või mõjus vaid erutavalt? Oletada
võib, et reaktsioonid olid erinevad, nagu nüüdsetel
inimestel filme vaadates. Samas on need pildid küllaltki
idealiseeritud ning verd ja soolikaid neil ei näe. Parimaid ja
armsamaid jahikoeri siiski kaitsti ning nemad võisid kanda
lausa hinnalisi soomusrüüsid. See oli peen kerge raudvõrk,
mis ei takistanud jooksmist (ill 2).

Mis puutub koertesse, siis tuli neilgi koos inimestega
raskusi taluda ning valitseva mentaliteediga leppida. Selle
üks kuulsamaid esindajaid, ratsionalistlik filosoof René
Descartes arvas nimelt, et loom on vaid masin, kes kiunub
valust sama mehaaniliselt, kui kriuksub ratas. Halvimatel
näljahäda päevadel ähvardas kehvemaid krantse isegi
oht sattuda linnade ühistoitlustuse supikateldesse. Hea
oli aga see, et rahvalike lõbustuste hulka ei kuulunud
koerte tänavatel jahtimine ega jaanipäevaaegsed
masspõletamised, nagu juhtus sellal siin-seal kassidega.

VÕITLUSES JA VALVEPOSTIL

Kui
jätta
kõrvale
protestantismist
tulenevalt
realismilähedast stiili harrastav Holland ja pärandist
inspiratsiooni otsiv Prantsusmaa, siis oli toona valitsenud
barokkstiili
peavool
vastukaaluks
masendavale
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Üllatuslikult ei puudu koerad
isegi
suuremõõdulistelt
vaikeludel, mida loodi kõige
enam
Flandrias.
Nendes
grandioossetes vaatemängudes
„osalevad“ luksuslikud esemed,
puuviljad ja äsja tabatud saak
ning
kogu
sel
varandusel
pidi ju silma peal hoidma!
Neljajalgsete ustavate valvurite
ülesanne oli tuua elutute asjade
ja surnud looduse tardunud
pillerkaari liikuvust ja elu.
Sama tegid saaki näppama
hiilivad kassid, kes tegutsesid
märkamatult
ning
vihjasid
inimeses peituvatele inetutele
instinktidele. Erinevalt neist
jäid koerad aga tasakaalukaks
ning sümboliseerisid kirgede
vaoshoidmist. Mõnikord kujutati
aga võrdset vastasseisu – väike
vapper koer vs. tige ja ohtlik
kass (ill 3). Justkui teema
edasiarendusena ei puudu ka
ajastu pimedale poolele vihjavad
vihaga täidetud stseenid koerte
omavahelistest kaklustest (ill 4)
ning ebavõrdsetest võitlustest
kassidega. Vahel aga võisid
hoopis kiisud olla need, kes
hakkavad ägedalt vastu ja
püüavad ründajatelt silmi välja
kraapida.
Hoopis teistsugust meeleolu
leiame jõukas ja stabiilses
Hollandis, kus loodud kunstki
võimaldab rahu ja süvenemist.
Väga iseloomulik on töö magava
kutsikaga, mille äärmiselt peen
teostus teeb eriliselt reaalseks
(ill 5). Räägitakse, et kuna iga
karvake on eraldi maalitud, on
muuseumi külastajatel raske
oma näppe pehmest kasukast
eemale hoida… Tegemist on
jällegi natüürmordiga, mille
üks osaline on „elus asi“. Nagu
igal baroksel vaikelul, oli sel
maalil kunagi oma sügavam
tähendus. Paistab aga, et töö
sümboliseerib talve kui looduse
puhkehetke.
Põletamiseks
toodud hagu, tühi toidukorv ja
tausta tume talveööpimedus
näivad seda kinnitavat.

Ill 2. Jahikoera kaitserüü. XVII saj. (Saksamaa)

Ill 3. David de Coninck (u 1644 – pärast 1701). Kass ja koer jahilindude pärast tülitsemas. U 1659–1701. Õli

Ill 4. Paul de Vos (u 1596–1678). Võitlevad
koerad. 17. saj keskpaik. Õli
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Ill 5. Gerrit Dou (1613–1675). Puhkav koer. 1650. Õli

ALATI KOOS VAESTEGA

Pildid, kus koeri kujutatakse koos inimestega, on aga
tänapäeva vaatajale palju lähedasemad. Nii näitavad meile
kunstiteosed, et vaatamata laastavale viletsusele jäid
igat masti krantsid siiski saatma ühiskonna alamkihtegi.
Arvatavasti kaalus rõõm loomaga suhtlemisest üles
tema toitmise kulu. Seega näeme isegi räbalaid kandva
prantsuse perekonna juures tillukest koerakest, kes ei
suutnud ei maja valvata ega karja ajada ning keda peeti
pelgalt lemmikuna (ill 6).
Jacques Callot, sõjaõudusi kirjeldav ja kerjuseid
kaastundlikult jälgiv kuulus prantsuse graafik, on oma
viletsuste galeriisse lisanud aga pimeda mehe ja teda
saatva krantsikese (ill 7). Tegemist pole küll tänapäevase
väljaõppinud pimedate juhtkoeraga, aga eks oli valvas
silmapaar ja ohtu tajuv nina abiks ikka.
Eriti oli koertest rõõmu lastel, keda pole kunagi kujutatud
neid kiusamas. Vaevalt, et see nähtus üldse puudus, kuid
vist mõisteti seda hukka ning niisugused teemad kunsti
lihtsalt ei jõudnud. (Küll kujutatakse nagu mingit „väikest
nalja“ meelsasti, kuidas lapsed kisuvad kasse sabast või
teevad midagi veel hullemat.) Selle asemel näeme lapsi
mõne peniga hoopis klassikalist „mina-viskan-sina-tooära“-mängu mängimas, sitsimist õpetamas ja… kirpe
otsimas. Kuna sellist heategu teevad nii hollandi (ill 8)
kui hispaania poiss, võib arvata, et selline tegevus oli
kõikjal tavaline.
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Ill 6. Antoine Le Nain (1588–1648) või Louis Le Nain (1593–1648).
Talutuba vana flöödimängijaga. 1642. Õli
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Ill 7. Tundmatu kunstnik,
peegelkoopia Jacques Callot (1593–1635) järgi.
Pime kerjus koeraga. Sarjast “Kerjused”.
Pärast 1622. Ofort. Eesti Kunstimuuseum

Ill 8. Gerard ter Borch (1617–1681).
Poiss oma koeralt kirpe otsimas.
U 1665. Õli

IKKA KOOS RIKASTEGA

Portreekunstis jätkus juba renessansi ajal alguse saanud
traditsioon kujutada mehi väga suurte ja naisi väga
väikeste koertega, et rõhutada nende kaudu ühiskondlikke
rolle. Samas vastas see tegelikkusele, sest lemmikuidki
võeti soost lähtuvaid kirjutamata seadusi järgides. Lisaks
võimsatele mastifitele sobis kõrgseltskonna meespoolel
esitleda end elegantse hurdaga, mis viitas jahikirele ja
laialdaste jahimaade olemasolule (st rikkusele). Samuti
rõhutati sel viisil aadlimehele omast rafineeritust ja
elegantsi, mis kaunistasid pikalokiliste musketäride
ajastul mehigi. Vahel, nagu kuulsa portretisti Anthony
van Dycki Inglise hertsogi porteel, pole tööle lisatud
neljajalgne lihtsalt kaunistus, vaid ta suhtleb omanikuga
(ill 9). Siirale kiindumusavaldusele vastab ta peremees
aga sõbraliku paiga. Mitte alati pole inimese ja looma
suhe maalil sedavõrd lähedane! Küll pidi kujutatud koer
olema alati võimalikult elav ja loomulik. Näiteks saksa
kunstnikku Benjamin Blocki on kiidetud selle eest, et üks
tema poolt maalitud koer suutis ehmatada oma lihast ja
luust liigikaaslast.

Ill 9. Anthony van Dyck (1599–1641).
James Stuart, Lennoxi ja Richmondi hertsog.
U 1633–1635. Õli
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Kuigi tundub endastmõistetav, et modellid on pildil oma lemmiku või
vähemalt neile kuuluva loomaga, pole see alati nii. Meeste puhul
võiks seda ju oletada, sest vaevalt on suur koer nõus poseerima
võõraga. Aga kui ta on hoopis hilisem lisandus mingi eeskuju järgi?
Naiste ja laste puhul on see võimalus tõestatud. Nimelt kasutas
hollandlane Nicolaes Maes karvapealt sama kääbusspanjelit samas
poosis lausa kolmel korral. Ühel maalil on ta daami süles, teisel
väikese preili kõrval trepil ja kolmandal korral kuulus kolmest lapsest
koosneva grupi juurde. Kelle oma ta siis tegelikult oli? Kuna valminud
portree antakse üle tellijale, pidi kunstnik järgmiste maalide puhul
kasutama mingit varem tehtud kavandit. Siit näeme, et oletatav
lemmik pildil võis olla vaid aksessuaar, kaunis lisand, keda vaadati
mitte kui sõpra, vaid kui ehet. Ja… ta võis maalimise ajal modelli
kõrval üldse mitte olla. Kindlasti kuuluvad portreteeritu ja ta koer
aga kokku itaallase Pierfrancesco Cittadini ringkonnast pärit autori
teosel, mis kujutab tundmatut aadlidaami mustas (ill 10). Loomake
on tõstetud pjedestaalile, kuhu tavaliselt paigutati mõni võimu
atribuut. Tal on kaelas vahva krae (vist omaniku enda näputöö) ja
pealegi katsub daam oma „aardekest“ sõrmega, saades vastuseks
käpaandmise. Niisugune liigutav lähedus lisab inimliku soojuse noodi
modelli epohhile omaselt pidulik-jäika hoiakusse.

LOOMAPORTREED

Lisaks inimestele jõudsid XVII sajandi maalidele iseseisvate modellidena
koerad. Uue nähtuse põhjust võis otsida asjaolus, et mitte iga kord ei
tahetud koos oma lemmikuga poseerida ning lihtsam oli oma loom
eraldi jäädvustada. Kuna kunstnikule maksti lõuendipinna järgi, oli
selline väike pilt vähem jõukatelegi taskukohane. Vahel on kujutamiseks
ka mõni oluline põhjus. Näiteks on kellegi härra Boseni taksi pildil tekst,
et tegemist on vürstliku kingitusega. Reeglina seisavad loom-modellid
mustal neutraalsel taustal, mis toob esile nende värvi ja vormi ilu.
Aadlikud võisid lasta lisada ka võimu sümboli – samba, mida näeme Paul
I Esterházy hiiglasliku Lampeli taga. (See mastif kandis muide uhket
tiitlit „vürstlik kammer- ja jahikoer“).

Kõige tuntum koeraportree sellest ajajärgust
on aga rangelt võttes žanrimaal, sest see pole
looma omaniku tellimustöö (ill 11). Teisalt
mõjub loom monumentaalselt ja tundub,
kunstnik on alusjoonistuse teinud maas
lamades. Seega on tegemist konkreetse
isendiga, mitte sagris ketikoerte üldistava
võrdkujuga. Kuna selle autor, tuntud
hollandi animalist Paulus Potter oli teose
loomise ajal juba raskelt haige, on oletatud,
et ketistatu nukker kaugusse vaatamine
peegeldab autori enda hingeseisundit.
Pealegi on kunstniku signatuur kuudi ukse
kohal justkui selle elaniku nimi. Isegi kett,
mis on ebareaalselt lühike, mõjub justkui
aimdus, et maalijale pole enam palju aega
jäänud. Samas näevad teised uurijad pildis
teatud optimismi ja rõhutavad, et pärast
pikka rasket talve on saabunud kevad ning
talvekarva ära ajav koer pole tegelikult kurb,
vaid hoopis valvas – kõrvad nagu midagi
kuulatades tahapoole lidus ja jalad pinges.
Seega peidab see näivalt lihtne pilt endas
nii lootust kui lootusetust samamoodi nagu
kogu ajastu, mil see loodi.

Ill 11. Paulus Potter (1625–1654). Ketikoer. U 1650–1652. Õli
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Ill 10. Pierfrancesco Cittadini (1616–1681) ringkond.
Aadlidaami portree koerakesega. XVII saj. Õli
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Aegade hämarusest
on rubriik, milles Rahvusarhiivi teadus- ja publitseerimisbüroo peaspetsialist
Margus Lääne toob meieni arhiividesse talletunud, koertega seotud lugusid.

Saanilõhkujad fantoomkoerad
Seekordne lugu on Kolga külas elavatest koertest. Peremehed andsid küll oma truudele neljajalgsetele sõpradele alibi,
mis aga ei takistanud kohut tekitatud kahju välja mõistmast. Õnneks said osapooled siiski lõpuks kokkuleppele.
Tekst on ära toodud originaalkujul. Allikas RA.EAA.2630.1.376
„Kohtusse sisseantud 11. Januaril 1894
Kõnnu walla kohtule
Sellega mina, lesk Miina Wiilipus, annan walla kohdule järgmist nõudmist üles
ja palun kohut seda asja seletada.
Selle kuu 6mall päewal tuli Anna Reinholm (walla kirjutaja abikaasa) ligi naabrusest minu
juurde ja kurtis et temal oleks üks kast Uedoa peresse wiia (umbes 2 wersta kohdumajast).
Selle peale lasin mina oma hobuse saani ette rakendada ja tema Reinholm läks kasti wiima
ilma mingisugust kartust aimamata, sest mina ise ja minu lapsed selle hobusega käime.
Uedoalt tagasi tulles on Kõrtsi pere koer walju käredusega tee peale hobuse kallale tulnud,
peale seda tulnud ka Jaagu pere koer, kelledest esimene hobuse ja wiimane saani peal istuja
kallale kippunud mispeale hobune weel umbes 150-200 sammu tasa käinud aga peale selle
kui tänaw ära lõpend on koerad mõlemad hobuse kallale läinud ja hobuse ninasse karganud
mispeale hobune häkitselt kangest lõhguma hakanud nii et Anna Reinholmi saanist maha
wisganud misjuures ta porutusest ja ehmatusest uimaseks jäänud. Triinu Silkmanni ja
Hindrek Liidemanni tunnistuse järel on koerad peale selle weel lõhguja hobuse kannul
jooksnud, nõnda et hobune Koolimaja kiwi sammasdega wärawa wahele lõhgudes läinud ja
saani mis 15 (wiisteist rubla) wäärt täjest ära purunud.
Palume, et Kohus mulle seda saani hinda koera omanikusi kõrtsi Magnus Freibachi ja Jaagu
Juhan Andrespuki mõistaks wäljamaksma ehg uut selle wäärilisd saani wälja andma.
Olen kuulnud, et nende koerte kinnipidamiseks on juba aasda eest Loksa wabriku Walitsuse
nõudmise peale Tallitaja Juhann Parktali poolest käsk antud mis aga täitmata jäenud milleks
nimetud Tallitajad tunnistuseks palun ette kutsuda.
Alandlikult Miina Wiilipus“
18. jaanuaril toimus Kõnnu vallakohtus asja arutelu.
Magnus Freibachi sõnul oli tema koer toas, kui naisterahvas tema majast „hobusega mööda
läinud“. Andrespuki tunnistuse järgi oli tema koer temaga sel päeval kaasas Loksal ja seetõttu
ei saanud hobust rünnata. Anna Reinholm tunnistas, et mõlemad koerad hobust ründasid,
kui too parajasti nende majadest mööda sõitis. Reinholm lisas, et ta saanist välja lennates
ei lasknud kohe ohjadest lahti, mistõttu Anna „wähe maad järel saanud weetud ja palju wiga
saanud, nenda et mitmel ööl peale selle rahu ei ole saanud ja Reinholm nõuab oma haiguse
tasumiseks 5 (wiis) rubla.“
Kõnnu valla talitaja Johannes Parktal tunnistas, et tema juba novembris 1892 oli „kõwad käsud
annud, et need koerad peawad kinni peetud ehk ära surmatud saama“. Ka siis kaevati nende
koerte peale, kes mitmel korral ründasid Kolga külast läbi sõitnud Loksa vabriku hobuseid.
Kohus püüdis osapooli lepitada. Miina Viilipus nõudis ikka kas raha või uut saani. Koerte
omanikud ei lubanud midagi. Lõpuks vallakohus „tegi otsuseks“: Freibach ja Andrespuk
peavad kahju tasuma kas rahas või „uue saani katki tehtud saani kõvaduses ja headuses
tegema“. Anna Reinholmi nõutud 5 rubla tuleb „tagajärgedeta jätta“. Lisaks peab Freibach
maksma 1 rubla trahvi, kuna polnud koera kinni pannud, „mis käsu saamise üle ta küll allkirja
on andnud“.
Veebruaris arutas asja Reveli (Tallinna) Kõrgem Talurahvakohus ja leidis, et vallakohtu otsus
kuulub tühistamisele, sest vahepeal on osapooled ära leppinud. Samuti ei olnud vallakohtul
pädevust teha trahvi Freibachile.

Ajakiri KOER 4/2021

54

Ajakiri KOER 4/2021

EKL-i volinike
koosoleku uudised

vaid temale kuuluvaid, tema poolt kasvatatud, lähisugulastele
kuuluvaid või temaga samas majapidamises elavaid koeri.
Tühistada punkt 13.2.16
Välimikukohtunik ei tohi:
13.2.16. registreerida ise või lubada registreerida tema omanduses/
kaasomanduses/majapidamises elavat koera Eesti näitustele,
kus ta kohtunikuna tegev on.
Muudatused hakkavad kehtima vastuvõtmise hetkest
(05.10.2021).

Koosolek 5. oktoobril 2021
1. Otsus. Luua töörühmad ja määrata nende juhid:
Eesti hagija töörühm – Tiia Ariko
tõugude tunnustamise reeglite töörühm – Merike Kalle
jahikoerte töörühm – Merike Kalle
EKL-i näituste eeskirja töörühm – Kristin Kerem
EKL-i põhikirja töörühm – Janne Orro

3. Kinnitada spanjelite tõuomase katse kohtuniku statuudi
muudatusettepanekud.
Muudatused
hakkavad
kehtima
vastuvõtmise hetkest (05.10.2021).
Statuudiga saab tutvuda Eesti Springerspanjelite Tõuühingu
kodulehel http://www.springerspanjelid.ee/totildeuomase-katsekohtuniku-statuut.html

2. Otsus. Kinnitada EKL-VKK EKL-i välimikukohtuniku statuudi
muudatusettepanekud.
„Ühest tõust või tõuvariatsioonist teise üleviimise kord“, punkt 4
Praegune tekst: Tõust/tõuvariatsioonist üleviimine peab toimuma
enne ringide töö algust ning selle toimumise aeg peab olema
märgitud ürituse ajakavasse.
Muudatuste järgselt: Tõust/tõuvariatsioonist üleviimine peab
toimuma enne tõu hindamise algust ning selle toimumise aeg
peab olema märgitud ürituse ajakavasse.
Punkt 6.6
Praegune tekst: Rahvusvaheliseks kohtunikuks kinnitatakse
isik tema avalduse alusel vastavalt kehtivale korrale.
Rahvusvahelisel kohtunikul on õigus hinnata rahvuslikel (SERT)
ja rahvusvahelistel (CACIB) näitustel Eestis ja väljaspool Eestit,
anda sertifikaate, juuniorsertifikaate ja CACIB’eid vastavalt
oma pädevusele. Rahvusvaheline kohtunik võib hinnata FCI
liikmesorganisatsioonide ja nende liikmete poolt korraldatud
mitteametlikel näitustel kõiki tõuge.
Muudatuste järgselt: Rahvusvaheliseks kohtunikuks kinnitatakse
isik tema avalduse alusel vastavalt kehtivale korrale.
Rahvusvahelisel kohtunikul on õigus hinnata rahvuslikel (SERT)
ja rahvusvahelistel (CACIB) näitustel Eestis ja väljaspool Eestit,
anda sertifikaate, juuniorsertifikaate, veteransertifikaate ja
CACIB’eid vastavalt oma pädevusele. Rahvusvaheline kohtunik
võib hinnata FCI liikmesorganisatsioonide ja nende liikmete poolt
korraldatud mitteametlikel näitustel kõiki tõuge.
Punkt 13.2.13
Praegune tekst: kohtunik ei tohi näitusel, millel ta kohtunikuna
tegev on, koera esitada. Muudel näitustel võib esitada vaid tema
omanduses olevaid või tema poolt kasvatatud koeri.
Muudatuste järgselt: Kohtunik ei tohi näitusel, millel ta
kohtunikuna tegev on, koera esitada. Muudel näitustel võib esitada

Registreeritud
kennelnimed
vahemikus
25.10-13.12.2021

Jätkukoosolek 18.10.2021
4. Otsus. Kinnitada inglise buldogite aretuserinõuded. Nõuded
hakkavad kehtima alates 01.01.2022.
Nõuetega saab tutvuda https://inglisebuldog.ee/aretus/.
5. Otsus. Kinnitada iiri punase setteri aretuserinõuete
kinnitamisavaldus, nõuete kehtima hakkamise tähtaeg 01.01.2022,
lõpp 31.12.2026. Nõuetega saab tutvuda EKL-i kodulehel, vt TRM
määruse lisa 2.
6.
Otsus.
Kinnitada
Gordoni
setteri
aretuserinõuete
kinnitamisavaldus, nõuete kehtima hakkamise tähtaeg 01.01.2022,
lõpp 31.12.2026. Nõuetega saab tutvuda EKL-i kodulehel, vt TRM
määruse lisa 2.
7.
Otsus.
Kinnitada
inglise
setteri
aretuserinõuete
kinnitamisavaldus, nõuete kehtima hakkamise tähtaeg 01.01.2022,
lõpp 31.12.2026. Nõuetega saab tutvuda EKL-i kodulehel, vt TRM
määruse lisa 2.
8. Otsus. Kinnitada toy fox terjeri tõu tunnustamisavaldus,
tunnustamaks tõugu 3. rühma koerana alates 01.01.2022.
9. Otsus. Kinnitada Louisiana-Catahoula leopardikoera tõu
tunnustamisavaldus, tunnustamaks tõugu 6. rühma koerana
alates 01.01.2022.
10. Otsus. Kinnitada plotti tõu tunnustamisavaldus, tunnustamaks
tõugu 6. rühma koerana alates 01.01.2022.

AELLA STAR

KIRSIPERE

ARCOSTELE

LACRIMAM PLUVIA

CHERRY FLAME

MYSTIC TRANQUILITY

DAGENHOV

SKY HARMONY

ESKIMYSOUL

ZAYARANSI

GENEDDA (üle toodud Soomest)

ZISMEY

HIDDEN FLAME

Ajakiri KOER 4/2021

56

E

G

M B AKO

ER

T

T
ÕU

Ü H ING

E E S T I VA L

LA

Olgu jõuluaeg

iit
eL
tad
ur

Rõõm
said
pü

E

E

uut aastat soovib E
ead
est
h
iH
ja
hi

T

sama särav kui Teie
ja Teie lemmikud!

57

Ajakiri KOER 4/2021

Kallid sõbrad,
Imelist jõuluaega ja särtsakat uut aastat!
Soovib Eesti Jack Russelli Terjerite Tõuühing
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Kauneid pühi ja toredaid
kohtumisi uuel aastal!

Eesti Chow Chow Klubi
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HEI SINA,
koerakasvataja!

Oleme loonud kasvatajatele ainulaadse boonussüsteemi.

Küsimuste korral
pöörduge:

Tule tutvu Mobec AS
kasvatajaprogrammiga
www.mobec.ee

Klelia Veske
Lemmikloomatoodete
müügikonsultant

Kuivtoidud
✔ Maiustused
✔ Märgtoidud
✔ Tarvikud
✔ Mänguasjad
✔
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klelia.veske@mobec.ee

+372 5303 3083
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