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Tulevärki oli kogu aasta, 
ehk teeks nüüd lõpu ilma?
Tekst:	Kaire	Rjadnev-Meristo

Koeraomanike	 ja	 paugutamisentusiastide	
vahel	 on	 alanud	 iga-aastane	 diskussioon,	
kuidas	 on	 ikka	 õige	 uut	 aastat	 vastu	 võtta.	
2.	 sajandil	 eKr	 Hiinas	 alguse	 saanud	 kurjade	
vaimude	peletamise	meetodist	on	saanud	iga-
aastane	 loomasõprade	 õudusunenägu,	 mille	
tulemuseks	on	järjekordselt	suur	hulk	kodust	
põgenenud	 lemmikloomi	 ja	 traumeeritud	
metsloomi.

2022.	aasta	jääb	ilma	paugutamisetagi	meelde.	
Halvas	mõttes	 tulevärki	on	olnud	nii	 reaalselt	
kui	ka	 inimeste	vahel	aasta	 läbi.	Astronoomid	
peavad	 põhjuseks	 muidugi	 pisikest	 punast	
ja	 kurja	 planeeti	 Marssi,	 mis	 meid	 mõjutab.		
Kuid	 isegi	 sõjakas	 ja	 riiuhimuline	 kreeklaste	
sõjajumal	Ares	 (roomlaste	Mars)	ei	 kulutanud	
kogu	oma	vaba	aega	peade	lõhkilöömisele,	vaid	
ajas	hoopis	naisi	taga,	eelistades	armastuse-	ja	
ilujumalanna	Aphroditet.

Niipalju	 siis	 kodusest	 köögiastronoomiast,	
kuid	 kahjuks	 ilmutasid	 end	 sel	 aastal	
paljud	 möödalaskmised	 ja	 valupunktid	 eriti	
teravalt.	 Seda	 ka	 meile	 kõigile	 nii	 tuttavas	
koeramaailmas.	 Oli	 rohkelt	 toredaid	
õnnestumisi – suuri avalikke ja isiklikke 
väikeseid	 võite,	 nende	 kõrval	 aga	 ka	 traagilisi	
juhtumeid,	mis	vapustasid	eelkõige	osalisi	kui	
ka	kõrvalseisjaid.	Ma	ei	taha	võimendada	niigi	
kurbi	 sündmusi	 ning	 tagantjärele	 süüdlasi	
otsida,	 kuid	 me	 võiksime	 vähemalt	 iseenda	
vastu	ausad	olla	ning	põhjustele	otsa	vaadata.	

Kellel	 huvi,	 on	 saanud	 lugeda	 rohkem	 ja	
vähem	 kogenud	 koeratreenerite	 hinnanguid	
agressiivsuse tekkepõhjuste, treenimise ja 
kuulekuse	 kohta.	 Siiski	 ei	 tohiks	 unustada,	
et tegemist on konkreetsete juhtumite ja 
kogemustega	 –	 mis	 töötab	 ühe	 tõu	 puhul,	 ei	
pruugi	 seda	 teha	 teisel,	 erinevused	 on	 lausa	
tõu-	 või	 pesakonnasisesed.	 Ehk	 siis	 tuleme	
uuesti	tagasi	kasvataja	ja	tema	otsuste	juurde.	
Pesakonna	 vanemate	 valimine.	 Kutsikate	

sotsialiseerimine.	Omanike	valimine.	Omanike	
juhendamine.	See	võib	kesta	kogu	kasvandiku	
eluea,	aga	kas	kõik	kasvatajad	on	selleks	 ikka	
valmis?

Tänavustes	ajakirjanumbrites	oleme	avaldanud	
mitu	tähelepanuväärset	lugu	kasvatajate	poolt.	
Laura	 Põldsam	 kennelist	 Finaldesire	 räägib	
avameelselt ja kirega oma aretustegevusest, Lily 
Mals	kennelist	Heramii	kaukaasia	lambakoerte	
kasvatamisest	 ja	 kutsikate	 sotsialiseerimisest.	
Kindlasti	 tuleb	 eri	 kennelitest	 ja	 kasvatajatest	
veel	palju	häid	lugusid,	millest	on	palju	õppida.	

Ükskord	 ehk	 õnnestub	 teha	 lugu	 ka	 teiselt	
poolelt	–	kuidas	heade	eesmärkidega	alustanud	
kennel	liigub	mööda	allakäiguspiraali,	endalegi	
aru	 andmata,	 millises	 olukorras	 on	 koerad,	
milleks	 tehakse	 pesakondi	 ning	 kuhu	 need	
satuvad.	 See	 oleks	 väga	 õpetlik	 lugu	 meile	
kõigile, sest inimene on väga osav silmi sulgema 
ja	pettekujutlusi	looma.

Ma	austan	kasvatajaid	ning	pean	neist	sügavalt	
lugu.	Minu	peres	on	enam	kui	kahekümne	aasta	
jooksul	elanud	kolm	 isast	 tiibeti	mastifit	ning	
kaks	emast.	Poisid	tulid	kutsikatena	kennelist	
ning	 tüdrukud	 küllaltki	 eakatena,	 mõlemad	
vajasid	uut	kodu.	Alles	mõni	aasta	tagasi	tegin	
tutvust emase jooksuaja ning sellega kaasneva 
elu	 ümberkorraldustega.	 See	 süvendas	minu	
lugupidamist	 nende	 inimeste	 vastu,	 kellel	
on	 kodus	 küll	 emased	 koerad,	 kuid	 mitte	
soovimatuid	pesakondi.	Hetkel	ei	pea	ma	küll	
silmas	 mitte	 kenneleid,	 vaid	 lihtsalt	 emaste	
koerte	 omanikke.	 Selliseks	 vastutuseks	 pole	
igaüks võimeline ja kui see tõesti on nii, siis 
miks mitte esimesel võimalusel emane koer 
steriliseerida	 ning	 rahulikult	 elukest	 edasi	
veeretada?

Need	 on	 loomulikult	 kõikide	 koeraomanike	
enda	 otsused.	 Aga	 kahjuks	 tegelevad	
tagajärgedega	üldjuhul	kõik	teised.

Ilusat pühadeaega ning soovin 
ikka endiselt paremat ja 
koerasõbralikumat uut aastat!
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Agressiivsusest

Agressiivsuse	 teemal	 arutledes	 on	 kõige	
keerulisem	ehk	see,	et	agressioonil	on	erinevaid	
definitsioone.	 On	 neid,	 kes	 defineerivad	
agressiooni	 eesmärki	 kui	 tahet	 suurendada	
distantsi	enda	 ja	ärriti	vahel,	ning	on	neid,	kes	
defineerivad	 agressiooni	 kui	 püüet	 kedagi	
kahjustada	või	vigastada.	Agressiooni	peamine	
eesmärk loomariigis on füüsilise kontakti 
vältimine	 ja	 vähendamine,	 sest	 looduses	 võib	
reaalse	võitluse	tagajärjel	hukkuda	nii	kaotaja	kui	
ka	võitja.	Seetõttu	näiteks	jahikäitumist	(sh	saagi	
murdmine)	 sageli	 agressiooniks	 ei	 nimetata	
või	 siis	 eristatakse	 ritualiseeritud	 agressiooni	
(kahju	 vältiv)	 ja	 pärisagressiooni	 (kahjustav).	
Mõnikord	 eristatakse	 hirmuagressiooni	 ja	
pärisagressiooni vastavalt sellele, kas koera 

motivatsioon	 on	 distantsi	 ärritiga	 suurendada	
või teha tollele reaalset kahju, paraku 
võivad	 need	 motivaatorid	 konfliktiolukorras	
välgukiirusel	 vahetuda	 või	 omavahel	 kattuda.	
Nii koeratreenerite omavahelises suhtluses 
kui ka vestlustes õpilastega võiks seetõttu olla 
esikohal	 konkreetsete	 käitumiste	 kirjeldamine	
(koer	 lidutab	 kõrvu,	 kortsutab	 koonu,	 uriseb,	
hammustab...).	 Siis	 saame	 olla	 kindlad,	 et	
räägime	ühest	asjast.

Millised on põhilised probleemid, millega sa 
koeratreenerina kokku puutud? Kui palju 
puutud sa oma töös kokku agressiivsete või 
agressioonile kalduvate koertega?
Kuna	 olen	 spetsialiseerunud	 probleem-
käitumistele,	 siis	 satub	 minu	 juurde	
agressioonile	 kalduvaid	 või	 muul	 moel	
iseendale	ja	teistele	võimalikku	ohtu	kujutavaid	
koeri	 ebaproportsionaalselt	 palju.	Neist	 kõige	
rohkem	 on	 nn	 reaktiivseid	 koeri	 ehk	 koeri,	
kes	 reageerivad	 intensiivselt	 tüüpilistele	

Küsis:	Carol	Laurimaa,	
Tallinna	loomade	varjupaiga	juhataja
Vastas:	Gerda	Kose	koertekoolist	Kratt
Fotod:	internet
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väliskeskkonna	 ärrititele,	 nagu	 võõrad	 koerad	
või	 inimesed.	 Selliste	 „tänavamurede“	 järel	
teisel	kohal	on	kodused	mured	ehk	agressiivne	
käitumine	pereliikmete	või	teiste	koduloomade	
suhtes.	 Kolmas	 küllaltki	 levinud	 probleem	 on	
keskkonna-	 või	 helitundlikkus,	 mis	 võib	 kõiki	
teisi	muresid	võimendada.

Milline on praegune loomapidamiskultuur 
Eestis? Kas ajaga on märgata parenemist/
halvenemist? Kas võib olla, et tänu info 
kättesaadavusele tundub, et probleem on 
süvenenud, kuigi tegelikult ei ole?
Tegelikult on märgata üheaegselt nii 
olukorra	 parenemist	 kui	 ka	 halvenemist.	
Info	 kättesaadavus	 on	 väga	 oluline	
tegur	 mõlemal	 suunal.	 Ühest	 küljest	 on	
koeraomanikud	 teadlikumad,	 et	 on	 olemas	
probleemkäitumistele	 spetsialiseerunud	
koolitajad,	 mistõttu	 murekoerte	 omanikud	
üldse	 otsivad	 ja	 ka	 leiavad	 abi.	 Omanikud	 on	
nõus	 pühendama	 oma	 koera	 aitamisele	 ja	
käitumise	 parendamisele	 rohkem	 ressursse	
kui kunagi varem, samuti levib info koerast kui 
loomaliigist	ja	tema	vajadustest	üha	kergemini.	

Teisest küljest on koeramaailm lõhestumas 
samamoodi	nagu	ühiskond	tervikuna,	inimesed	
satuvad	sotsiaalmeedias	kergesti	infosulgu	ning	
äärmuslikud	seisukohad	ja	treenimisvõtted	on	
altid	 levima.	 Üldine	 loodusest	 võõrandumine	
koos	 sotsiaalmeedia	 mõjuga	 kujundab	 ja	
kinnistab koeraomanikes väärarusaamu ja 
ebarealistlikke	ootusi	koerte	käitumisele.

Käitumisprobleeme	 näib	 olevat	 järjest	 enam,	
sest	 koeri	 võetakse	 ja	 nendega	 tegeletakse	
järjest	 rohkem	 ning	 nad	 on	 ühiskonnas	 (ja	
meedias)	nähtavamad	kui	kunagi	varem.	Koerte	
elukorraldus	 ja	 -keskkond	 on	 aga	 viimastel	
aastakümnetel	 olnud	 tohutus	 muutumises	
ning	 me	 oleme	 moodsa	 ühiskonnana	 suures	
osas	kõrvaldanud	kodukoera	kui	liigi	arengust	
loodusliku	valiku,	mille	eesmärk	on	just	nimelt	
liigi	kohanemine	muutustega.	Selle	tulemusena	
on	 meil	 hetkel	 ja	 ilmselt	 ka	 edaspidi	 palju	

koeri, kes lihtsalt ei tule tänapäeva eluga väga 
hästi	toime,	olgu	põhjuseks	aretuseesmärkide	
mittevastavus elukeskkonnaga või siis 
ebarealistlikud	 ootused,	 mille	 tõttu	 nähakse	
paljuski	 koerte	 normaalset	 liigi-	 või	 tõuomast	
käitumist	probleemsena.

Kas agressiivne koer on meie ühiskonnas 
praegu juba normaalsus või pigem siiski 
erand?
Agressiivsus	 ei	 ole	 iseloomuomadus,	 seega	
„agressiivset koera“ ei ole tegelikult olemas, iga 
koer	 võib	 teatud	 oludes	 agressiivselt	 käituda.	
See	 käitumine	 on	 üldjuhul	 normaalne	 nii	
koertes	 kui	 ka	 teistes	 loomades,	 eeldusel,	 et	
see on kontekstiga kooskõlas (koer tajub ohtu 
ja	käitumine	lõpeb	ohu	taandudes).	

Ühiskonna	vaatepunktist	on	koerad	praegu	väga	
nähtaval	ja	neid	on	väga	palju	ning	muidugi	on	
nad	 kõik	 hästi	 erinevad.	 Kontrast	 väga	 leplike	
koerte	 ja	 pigem	 reserveeritud	 iseloomuga	
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koerte	 vahel	 on	 hästi	 suur	 ning	 viimased	 ei	
tundu	 inimestele	enam	normaalsed,	eriti	 kuna	
sellised	koerad	võivad	sõltuvalt	elukeskkonnast	
kohata	oma	 tüüpilisi	 ärriteid	kohutavalt	 sageli,	
neile	 pidevalt	 ja	 väga	 märgatavalt	 reageerida	
ning	 olla	 seetõttu	 häirivad.	 Inimesele	 ohtlikud	
koerad	 on	 siiski	 veel	 erandlikud,	 me	 lihtsalt	
oleme	neist	varasemast	rohkem	teadlikud.

Millised võivad olla juurpõhjused 
agressiooni tekkimisel?
Agressiivse	 käitumise	 juurpõhjused	 on	
samad,	 mis	 igasuguse	 muu	 käitumise	
avaldumisel:	 käitumise	 kujundab	 geneetika	
ja	epigeneetika	(tõuomadused,	aga	ka	näiteks	
vanemate	 võimalikud	 traumad),	 keskkond	
(mis käitumise hetkel ja sellele eelnevalt 
koera ümber toimub, kus ta kasvab ja 
areneb),	õppimisajalugu	(milliseid	varasemaid	
käitumisi	 on	 karistatud	 või	 kinnistatud)	 ning	
koera	individuaalne	iseloom	ja	temperament.	
Agressiooniteemalistes	 aruteludes	 kohtab	
sageli	 väljendit	 „Kõik	 on	 kasvatuses	 kinni“,	
kuid	 see	 kindlasti	 ei	 päde.	 Koer	 ei	 saabu	

maailma tühja lehena, ühe näitena on just 
hirmuagressioon	 ehk	 arg-agressiivsus	 väga	
kergesti	 järglastele	 edasipäranduv	 omadus.	
Samuti	 on	 inimeste	 arusaam	 kasvatusest	
väga	erinev	ning	nüüdseks	on	meil	 teadmine,	
et	 nii	 mõnigi	 varem	 levinud	 ja	 tunnustatud	
koolitusvõte (nt koera selili surumine või turjast 
sakutamine)	 võib	 süvendada	 agressiivset	
käitumist, eriti juhul, kui koeral on selleks 
geneetilised	eeldused.

Igal koeral on oma moodus stressi või 
ärrititega toime tulemiseks, üsna tihti 
kasutatakse nende selgitamiseks kolme 
F-i. Oled sa nendega kursis? Kas saaksid 
neid veidi laiendada, tuua välja nende 
tähenduse, põhjused? Kas saab öelda, et 
mõni nendest on parim variant?
F-id	 on	 hea	 viis	 mõista	 ja	 selgitada	 koerte	
ja	 kõigi	 teiste	 loomade,	 ka	 inimese	
toimetulekumehhanisme	 stressi-	 ja	 ohu-
olukordades,	 nende	 eesmärk	 on	 vältida	
konflikte	ja	traumat.	Kolm	esimest	F-i	on	väga	
tuntud.
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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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Flight ehk põgenemine on kõige leebem ja 
turvalisem	 viis	 konflikti	 vältimiseks.	 Üldjuhul	
püüab	 terve	 loom,	 kelle	 põhivajadused	 on	
rahuldatud,	 seda	 võimalust	 kasutada.	 Koer	
eemaldub,	taganeb,	väldib	silmsidet,	pöörab	pea	
kõrvale.	 On	 ääretult	 oluline,	 et	 me	 lubaksime	
koeral	 (eriti	 kutsikaeas)	 soovi	 korral	 taanduda	
ja	 taganeda,	 et	 ta	 ei	 õpiks	 ohutundele	 kohe	
intensiivsemalt	reageerima.

Fight ehk võitlemine: võitlusreaktsioon lülitub 
sisse, kui põgenemisvõimalust ei ole (nt koer 
on rihma otsas) või koer ei oska ise olukorrast 
väljapääsu	 leida.	 Koer	 ründab,	 viskleb	 rihmas	
või	 sööstab	 ärritile	 peale,	 uriseb,	 haugub,	
näitab	hambaid	ja/või	hammustab.

Freeze ehk tardumine: kui	 põgenemis-
võimalust	 ei	 ole,	 võib	 koer	 paigale	 tarduda.	
Kui	 olukord	 tardumise	 järel	 ei	 leevendu,	 võib	
järgneda	rünnak.	Kui	hirm	on	võitlemiseks	liiga	
suur,	võib	koer	„välja	 lülituda“.	Koer	on	jäigalt	
paigale	tardunud	ja	ründevalmis	või	laseb	end	
täiesti	lõdvaks	ega	osuta	üldse	vastupanu.

Nendele	 kolmele	 lisaks	 on	 veel	 kaks	 F-i,	
mida	 vahel	 kirjeldatakse	 sama	 kategooriana.	
Nendes	 käitumisviisides	 võib	 olla	 keeruline	
stressireaktsiooni	ära	tunda.

Flirt ehk lipitsemine	 on	 püüd	 olla	
hirmuäratavale	 ärritile	meele	 järele,	matkides	
kutsikate	 käitumist	 ja	 näidates	 end	 seeläbi	
ohutuna.	Koer	heidab	selili,	niutsub,	urineerib,	
hoiab	 end	 maadligi	 ja/või	 lakub	 intensiivselt	
inimese nägu ja käsi või teise koera suu 
ümbrust.

Fool around ehk lollitamine hõlmab 
asendustegevusi	enda	 ja	ärriti	 rahustamiseks,	
et	 vabastada	 pinget	 ja	 leevendada	 olukorda.	
Koer	 hüppab,	 haugub,	 hammustab	 rihma	 või	
mänguasja, kargab mänguasja, teist koera või 
inimest.	Samuti	võib	koer	hakata	äreval	hetkel	
tegelema	 näiliselt	 kõrvaliste	 asjadega,	 nagu	
nuuskimine,	urineerimine,	kratsimine.

Pärilikud	 omadused,	 iseloom,	 individu-
aalne õppimisajalugu ja ümbritsev 
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keskkond	 mõjutavad	 seda,	 milline	
toimetulekumehhanism	 konfliktiolukorras	
kõige tõenäolisemalt sisse lülitub: mõni koer 
on	 altim	 võitlema,	 mõni	 lipitsema.	 Mida	
tugevam	 on	 koeras	 põgenemiseelistus,	 seda	
enam	 on	 ta	 indiviidina	 vastuseisu	 vältiv	 ja	
konfliktiolukorras	 pigem	 taanduja	 rollis	 –	
eeldusel,	 et	 talle	 antakse	 selleks	 võimalus.	
Hea	 koolitaja	 abiga	on	 võimalik	 koer	õpetada	
otsima	ärevas	olukorras	pigem	taganemisteed.

Kas agressioon on käitumismaneer, mis 
kujuneb iseenesest või on selles oma roll ka 
inimesel? Kui on, siis milline? Kas me saame 
midagi teha, et seda vältida?
Mõni koer „sünnib kurjaks“, sest kahjuks on 
tema geneetiline taust selline, et omanik võib 
teha	 kõik	 õigesti	 ja	 sellegipoolest	 avalduvad	
teatud	 tingimustel	 agressiivsed	 käitumised.	
Mõni koer „kasvab kurjaks“, sest tema signaale 
ei	 kuulata,	 tema	 vajadusi	 ei	 rahuldata	 ja/
või õpib koer tajuma inimest ohtlikuna, olgu 
selle	 põhjuseks	 vägivaldne	 omanik	 või	 muu	
traumaatiline	 kogemus.	 On	 palju,	 mida	 me	
saame	 ära	 teha,	 et	 koerad	 meie	 ühiskonnas	
oleksid	 ohutumad.	Me	 saame	 seada	 aretuses	
käitumuslikud	 omadused	 esikohale	 ja	
paljundada	 tugeva	 närvikavaga	 koeri,	 kes	
sobituvad	 neile	 seatud	 ootustega.	 Me	 saame	

kutsikat	 võttes	 teha	 põhjaliku	 eeltöö,	 hinnata	
kriitiliselt	 enda	 vajadusi	 ja	 võimalusi	 ning	
kutsika	 koju	 saabudes	 seada	 eesmärgiks	
läbimõeldud	 ja	 sihipärase	 sotsialiseerimise.	
Me	saame	õppida	ise	ja	õpetada	lastele,	kuidas	
koertega	suhelda.	Me	saame	keerulisi	olukordi	
hallata	 ja	 mitte	 panna	 koeri	 olukordadesse,	
milles	 nad	 ei	 tule	 (veel)	 toime.	 Me	 saame	
kasutada	 preemiapõhist	 treeningut,	 et	 kasva-
tada	koeri,	kes	on	optimistlikud	ja	teevad	häid	
valikuid.	Info,	mille	põhjal	kõiki	neid	kaalutletud	
otsuseid	 teha,	 peab	 aga	 jõudma	 ka	 nende	
koeraomanikeni,	kes	seda	ise	teadlikult	ei	otsi.

Kuidas agressiooni hallata? Mida peaks 
omanik tegema, kui talle tundub, et tema 
koer võib olla agressiivne? Kas on midagi, 
mida kindlasti teha ei tohiks? Kas on midagi, 
mis võib probleemi hoopis süvendada?
Küsimus	 algab	 olulise	 sõnastusega,	 sest	
tõepoolest	 just	 haldamine	 on	 agressiivselt	
käituda	võiva	 looma	puhul	a	 ja	o	ning	see	on	
100%	omaniku	vastutus.	Haldamine	tähendab,	
et me ei lase ebasoovitaval käitumisel 
korduda,	 st	 me	 ei	 lase	 koeral	 sattuda	
olukorda,	milles	 ta	 ei	 tule	 toime	 või	milles	 ta	
võib	 olla	 kellelegi	 ohtlik.	 Ohuolukorrad	 tuleb	
välistada	 mitte	 ainult	 võimalike	 kannatajate	
huvides,	 vaid	 ka	 selleks,	 et	 meil	 oleks	 üldse	
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lootust	 koera	 käitumist	 muuta	 –	 haldamine	
on	 treeningu	 vundament.	 Haldamine	 võib	
tähendada	 koera	 territooriumilt	 lahkumise	
välistamist,	suukorvi,	puuri,	aediku	vm	barjääri	
kasutuselevõttu,	teatud	tegevustest	(nt	teatud	
kohas	 jalutamisest)	 ajutiselt	 loobumist	 jpm.	
Haldamise	 ja	 seejärel	 treeningu	 suhtes	 tasub	
koeraomanikul	 pöörduda	 koeratreeneri	 või	
käitumisnõustaja	poole.

Koeraomaniku	 tüüpiline	 vastus	 koera	
ootamatule	 reaktsioonile	 on	 püüd	 koera	
karistada	 –	 meil	 on	 raske	 seda	 mitte	 teha,	
sest	 oleme	 tavaliselt	 ise	 sel	 hetkel	 ehmunud	
või	 tunneme	 häbi.	 Seda	 teed	 minnes	 võib	
aga	probleem	süveneda,	sest	meie	ajastus	on	
sellistes	situatsioonides	kehv	ning	tihti	seostab	
koer	 tajutava	 valu/ebamugavuse	 hoopis	
ärriti	 või	 omanikuga,	mitte	 enda	 käitumisega.	
Muidugi	 jääb	 sel	 juhul	 ka	 tähelepanuta	 koera	
käitumise põhjus ehk miks ta sel moel reageeris 
ning on tõenäoline, et omanik paneb oma 
koera	samasse	olukorda	üha	uuesti	ja	uuesti.

Kas võib juhtuda, et agressiooni probleem 
kui selline ei olegi mõningatel juhtudel 

lahendatav? Oskad ehk mõne näite tuua – 
on sul kogemust selliste juhtumitega?
Jah,	kuid	need	 juhtumid	ei	ole	sagedased.	On	
koeri,	 kes	 on	 haiged.	 On	 koeri,	 kes	 naudivad	
liigikaaslastega	 võitlemist	 või	 peavad	 neile	
jahti.	 On	 koeri,	 kelle	 puhul	 ainus	 lootus	
probleemi	 lahendamiseks	 on	 kodu-	 ja/või	
omanikuvahetus	ja/või	eluaegsed	ravimid	koos	
eluaegse	 hoolika	 haldamisega.	 Määramatu	
tähtajaga	 range	 haldamisplaani	 puhul	 tuleb	
arvestada,	 et	 see	 mõjutab	 nii	 koera	 kui	 ka	
omaniku	elukvaliteeti,	samuti	kipub	haldamine	
meid	 varem	 või	 hiljem	 alt	 vedama	 –	 rihmad	
purunevad	või	libisevad	käest,	uksed	ja	väravad	
unustatakse	lahti.	Kas	treening	on	olnud	selleks	
hetkeks	piisavalt	tõhus?	Prognoos	sõltub	väga	
paljudest	teguritest	ja	selliste	juhtumite	puhul	
ei	ole	ükski	otsus	asjaosalistele	lihtne.

Millal tuleks pöörduda koeratreeneri või 
käitumisspetsialisti poole? Kas võib juhtuda, 
et probleemiga pöördutakse liiga hilja?
Parem	 hilja	 kui	 mitte	 kunagi,	 kuid	 varem	 on	
parem.	Minu	hinnangul	on	suur	vahe,	kas	koer	
on	 või	 ei	 ole	 kunagi	 kedagi	 hammustanud,	
isegi	 kui	 me	 räägime	 ühest	 hammustusest.	
Seetõttu	 on	 hästi	 oluline,	 et	 koeraomanikud	
oskaksid	 märgata	 ohumärke,	 hinnata	 oma	
koera	 ja	 situatsiooni	 ning	 seda	 kõige	 esimest	
hammustust	 ennetada.	 Hiljaks	 kiputakse	
jääma	 siis,	 kui	 agressiooniprobleem	 avaldub	
kutsikaeas	 –	 loodetakse,	 et	 kutsikas	 kasvab	
sellest	välja.	Sellised	juhtumid	on	ajakriitilised,	
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sest	 mida	 varem	 saame	 kutsika	 ohtlikku	
käitumisse	 sekkuda,	 seda	 tõenäolisem	 on,	
et	 ta	 areneb	 eelduste	 kiuste	 siiski	 üsna	 hästi	
toime	tulevaks	täiskasvanud	koeraks.	Julgustan	
koeraomanikke	 pöörduma	 treeneri	 või	
nõustaja poole kohe, kui neil tekib oma koera 
käitumisega	seoses	muresid	või	küsimusi.

Koera käitumise iseloomustamiseks 
kasutatakse ka väljendit arg-agressiivne. 
Saaksid sa seda ehk veidi avada? Millal me 
saame öelda, et koer on arg-agressiivne?
Arg-agressiivsuse	 või	 hirmuagressiooni	 all	
mõeldakse	agressiivset	käitumist,	mille	käivitab	
koera	hirmutunne.	Tüüpilisel	juhul	soovib	koer	
distantsi	ärritiga	suurendada,	kuid	kui	tal	selleks	
võimalust	 ei	 ole	 või	 ta	 ei	 oska	 teisiti	 toimida,	
asub	ta	ründele.	Edasi	 läheb	 lugu	keeruliseks,	
sest	 sõltub	 taas	 sellest,	 kuidas	 agressiooni	
defineerida.	 Osa	 treenerite	 hinnangul	
võib	 kõikidest	 agressioonijuhtumitest	 arg-
agressiivsuse	 alla	 liigitada	 ligikaudu	 90%.	 Kui	
otsustame, et hirmuagressioon hõlmab ka nt 
territoriaalsust või ressursikaitsekäitumist, 
mille	võib	tingida	kaudne	hirm	sissetungija	või	
millegi väärtusliku kaotuse ees, siis vähemalt 
95%.	 Ka	 „hirm“	 on	 selles	 kontekstis	 tegelikult	
üldistav	silt,	mis	meid	õigelt	teelt	eksitada	võib,	
sest	käitumist	vallandav	tunne	koera	sees	võib	
olla	pigem	ebamugavus,	ebakindlus,	ehmatus,	
vastus	valule	või	pingele	vm.	Seetõttu	on	oluline	
rääkida	 konkreetsetest	 silmaga	 nähtavatest	
käitumistest,	koera	kehakeelest	ja	kontekstist.

Minu jaoks on äärmiselt oluline, et sellist koera 
ei	treenita	käitumist	allasuruvate	meetoditega	
(karistusel	 või	 kergendusel	 põhinevad	 võtted	
ja	 vahendid),	 vaid	 muudetakse	 seda,	 mida	
koer sisemiselt tunneb, kui ta ärritit kohtab 
või varasemalt agressiivset käitumist esile 
kutsunud	 olukorda	 satub.	 Käitumise	 taga	 on	
alati emotsioon ja emotsiooni taga on alati 
vajadus	–	kui	me	tegeleme	ainult	käitumisega	
(nt karistame koera, kui ta haugub või uriseb), 
siis me tegeleme sümptomi ja mitte tegeliku 
probleemiga	(nt	puuduv	turvatunne).

Meil on Eestis tohutult palju koera-
treenereid ja käitumisspetsialiste, mis on 
tegelikult peamiselt tingitud sellest, et 
see valdkond on meil tegelikult täielikult 
reguleerimata ning teenust võib osutada 
iga inimene (intervjueerija arvamus). Kuidas 
sina soovitaksid olukorrale läheneda, et 
leida just endale sobiv treener? Kas on 
mingid küsimused, mida treenerilt eelnevalt 
küsida? Milliseid?
Koerandusmaailmas	 on	 palju	 eri	 valdkondi,	
sh	 veterinaarmeditsiin,	 koeraspordialad,	
tõuaretus,	 koerte	 käitumine.	 Kõikidel	 nendel	
kategooriatel	 on	 omakorda	 kitsamad	 allharud	
ning	 nende	 juurde	 kuulub	 spetsiifiline	
väljaõpe	 ja	 töökogemus,	 mis	 teeb	 kellestki	
konkreetse	valdkonna	asjatundja.	On	oluline,	et	
koeraomanikud	teaksid	pöörduda	oma	murega	
just	 vastava	 valdkonna	 spetsialisti	 poole.	
Eestis	ei	ole	kutseeksameid	ega	atesteeringuid	
koerte	 käitumisnõustajatele,	 kutsika-	 ega	
perekoerakoolitajatele	 ning	 nende	 olemasolu	
üksi	 tõenäoliselt	 ei	muudaks	oluliselt	praegust	
olukorda,	sest	koolitajad	on	valivad	selle	suhtes,	
milliste	organisatsioonidega	nad	ennast	seovad.	
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Praegusel	ajal	on	see	seotud	eetikateemadega,	
mis	ei	ole	varem	olnud	koeratreeneri	väljaõppes	
ja	ametis	nii	tähtsal	kohal.	Samuti	ei	ole	varem	
olnud	 oluline,	 et	 koeratreener	 sildistaks	
enda	 meetodid	 ja	 eetilised	 seisukohad,	 kuid	
teadlike	 tarbijatena	 on	 koeraomanikel	 sellise	
konkreetsuse	vastu	üha	suurem	huvi.

Harilikult	 soovitatakse	 küsida	 koolitajalt	 tema	
koolitusmeetodite	 kohta,	 kuid	 mitte	 ükski	
treener	 ei	 ütle	 huvilisele:	 „Minu	 meetodid	
põhinevad	müütidel“	või	„Ma	teen	sinu	koerale	
haiget	 ja	 sa	 oled	 pärast	 seda	 kurb.“	 Praegu	
on	 koeraomaniku	 vastutus	 õppida	 lugema	
ridade	 vahelt	 ja	 seista	 oma	 koera	 eest,	 kui	
pakutavad	 lahendused	 tunduvad	 kahtlased	
või	 ebamäärased.	 Soovin,	 et	 koeraomanikel	
jaguks	 kriitilist	 mõtlemist	 ja	 julgust	 küsida	
koolitajalt, miks me ühte või teist teeme, 
miks	 koera	 käitumine	 sellest	 muutub.	 Nii	
alustavate	kui	ka	kogenud	treenerite	puhul	on	
ääretult	 oluline	 jätkuharidus	 –	 teadus	 uurib	
koeri usinamalt kui iial varem ja me õpime 
nende	kohta	praegu	pidevalt	midagi	uut.	Mida	

rohkem	on	koeraomanikel	endil	huvi	koerte	ja	
nende	käitumise	vastu,	seda	rohkem	osatakse	
esitada	 selliseid	 küsimusi,	 mis	 aitavad	 neil	
leida	enda	koerale	sobiv	treener.

Kui me räägime agressiivsest koerast, siis 
enamasti peame silmas agressiooni inimese 
suunal, kuid kui koer on agressiivne hoopis 
liigikaaslaste või näiteks autode, jalgrataste 
või lausa liikumatute objektide suhtes? 
Kuidas siis peaks omanik käituma?
Tegelikult	 üsna	 samamoodi,	 sest	 selline	
käitumine	 on	 ikkagi	 ohtlik	 nii	 koerale	 endale	
kui	 ka	 teistele	 elusolenditele.	 Kui	 koer	 ei	 ole	
varem	 niimoodi	 käitunud,	 siis	 peaks	 esimene	
samm olema põhjalik tervisekontroll, et 
välistada	 haigused	 ja	 valu,	 mis	 võivad	 koera	
käitumist	äkiliselt	muuta.	Kui	koer	on	füüsiliselt	
terveks	 tunnistatud,	 siis	 on	 mõistlik	 võtta	
ühendust	 treeneri	 või	 nõustajaga.	 Samal	 ajal	
tuleb	omanikul	teha	haldamisplaan	ehk	kuidas	
püsiva	 lahenduse	 leidmiseni	 ohuolukordi	
vältida,	 et	 ei	 juhtuks	 õnnetusi	 ja	 et	 koer	 ei	
harjutaks	ebasoovitavat	käitumismustrit.
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Merle värvuse müsteerium 

Mari	Palgi,	bioloog-geneetik,	PhD,	
FCI	välimikukohtunik	ja	collie kasvataja 
aastast	1982,	kennelnimi	Dolmaris,	
Soome	collie-ühingu	aretusnõukogu	liige

Koerte	 merle värvust iseloomustab 
juhuslike	teravajooneliste	tumedate	laikude	
ilmnemine	heledal	taustal.	Sageli	on	alusvärv	
sinakashall	ja	laigud	mustad,	mida	tuntakse	
paljudel	 tõugudel	 blue merle	 värvusena.	
Bordercollie’l ja austraalia lambakoeral 
esineb samuti red merle värvus, kui koera 
taustavärvus	on	punakaspruun.	Taksikoerte	
merle värvust kutsutakse laigulisuseks (ingl 
dapple).	Merle	ei	ole	värvus	kui	selline,	vaid	
tumeda	pigmendi	(eumelaniini)	ebaühtlane	
jaotus	 taustavärvuse	 suhtes.	 Heledat	
pigmenti, pheomelaniini, merle	ei	mõjuta.

Merle geneetikast
Merle	 värvus	 on	 tekkinud	 arvatavasti	
mõnisada	aastat	 tagasi	enne	koeratõugude	
eristumist	 toimunud	 mutatsiooni	
tulemusena,	 kui	 liikuv	 DNA-järjestus	 (SINE,	
Short	Interspersed	Nuclear	Element)	sisenes	
PMEL-geeni	 järjestusse	 (ingl	premelanosome 

protein),	rikkudes	selle	geeni	poolt	määratava	
valgu	 funktsiooni.	 Sellised	 liikuvad	 DNA-
järjestused	on	 imetaja	genoomis	suhteliselt	
tavalised,	 nende	 osakaal	 moodustab	
ligikaudu	 13%	 kogu	 genoomi	 DNA-st.	
PMEL-geenilt	 toodetud	 valgul	 on	 oluline	
roll	 pigmendirakkude	 ehk	 melanotsüütide	
arengus,	 kui	 sellest	 valgust	 moodustuvad	
võrgustikud,	 kuhu	 pigmendigraanulid	
kinnituvad.	 PMEL-geenimutatsiooni	 tulemu-
sena	võrgustikud	n-ö	lekivad	ja	põhjustavad	
pigmendi	ebaühtlase	jaotumise.

Kõikidel	 tõugudel,	 kellel	 esineb	 merle 
värvust,	 on	 leitud	 PMEL-geenis	 ainult	 üks	
konkreetne	 SINE-elemendi	 sisenemiskoht,	
mis	 on	 pärit	 ühiselt	 kaugelt	 esivanemalt.	
On äärmiselt ebatõenäoline, et evolutsiooni 
käigus	 oleks	 sisenenud	 täpselt	 samasse	
kohta	sama	element	teistkordselt.

Merle värvuse ilmnemine on mittetäielikult 
dominantne	 tunnus	 normaalse	 n-ö	
metsiktüüpi	alleeli	m	suhtes.	Tavalist	PMEL-
geeni alleeli tähistatakse väikese m tähega 
ja vastavalt merle	 alleeli	 suure	 M	 tähena.	
Merle	värvusega	koerad	on	genotüübilt	M/m	
ja ilma merle	 värvuseta	 m/m.	 Kahe	 merle 
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värvusega	 koera	 M/m	 ristamisel	 tekivad	
topelt-merle	 järglased	M/M,	kes	on	saanud	
nii	isalt	kui	ka	emalt	M	alleeli.	Sellised	koerad	
on	 valdavalt	 valged	 ja	 vähese	 pigmendiga,	
neil	 võivad	 puududa	 pigmendirakud	 ka	
sisekõrvas	 ja	 silmas,	 mis	 võib	 põhjustada	
kuulmis-	 ja/või	 nägemishäireid.	 Seetõttu	
keelati	1998.	aastal	Euroopa	Liidu	direktiiviga	
kahe merle värvusega koera omavahel 
paaritamine.	 Senini	 on	 lubatud	 merle’de	
omavaheline paaritamine mõningates 
maades,	 nagu	 näiteks	 Norras	 ja	 USA-s.	
Merle värvust põhjustav geenimutatsioon 

(avaldatud	2018)	näitasid,	et	SINE-elemendi	
polü-A	 saba	 pikkus	 võib	 varieeruda.	
Sõltuvalt	 M-alleeli	 SINE-elemendi	 polü-A	
saba pikkusest muutub ka koerte värvus 
–	 lühimad	 polü-A	 sabad	 ei	 mõjuta	 värvust	
üldse	 ja	 pikimad	 põhjustavad	 tausta	
helenemist	 peaaegu	 valgeks	 ning	 lisavad	
valgete	märgiste	esinemist.	Erinevad	autorid	
ja	 laborid	 klassifitseerivad	 polü-A	 sabasid	
erinevalt.	 Mary	 Langevin	 uuris	 ja	 kirjeldas	
louisiana catahoula’de	värvusi	ja	testis	nende	
merle	alleelide	polü-A	sabade	pikkusi,	jagades	
neid	 aretuse	 seisukohalt	 kuueks,	 mis	 aitab	

Topelt-merle	kutsikas,	kelle	kuulmine-nägemine	korras.	Foto:	Mari	Palgi

määrati	 Ann	 Clarke’i	 rühma	 poolt	 2006.	
aastal	 ja	 peatselt	 töötati	 välja	 PMEL-geeni	
SINE-elemendiga	M	alleeli	määrav	geenitest.	
Kuid	 testimisel	 selgus,	 et	 sageli	 saadi	
M/m	 ja	 isegi	 M/M	 tulemusi	 väliselt	 mitte-
merle koertele ja geenitesti kasutamine 
peatati	 lisauuringuteks.	 Mobiilne	 DNA	
SINE-element	 koosneb	 kolmest	 osast:	
pea,	 keha	 ja	 saba.	 Saba	 koosneb	 ainult	
adenosiinnukleotiididest	 (A),	 mida	 kutsu-
takse	polü-A	sabaks.	Algne	geenitest	määras	
SINE-elemendi	 olemasolu	 tema	 keha	 järgi.	
Hilisemad	uurimistööd	Paw	Print	Geneticsi,	
Mary	 Langevini	 ja	 Ann	 Clarke’i	 rühmadelt	

mõista	merle	alleelide	ilmnemist	ristamistes.	
Louisiana catahoula	 leopardikoertel	 on	 eriti	
levinud	 erineva	 pikkusega	 merle	 alleelid	 ja	
huvitaval kombel catahoula’del	 avalduvad	
merle	alleelid	nõrgemini	kui	näiteks	collie’del	
või	austraalia	 lambakoertel.	Selle	põhjuseks	
arvatakse	M-	 ja	S-	 (valgete	märgiste	 lookus)	
geenilookuste koosmõju collie’del	 ja	 teistel	
tõugudel,	 kel	 esinevad	 nii	 merle	 kui	 ka	
S-lookuse	 valged	 märgised.	 S-lookusesse	
kuuluvad	 collie’dele	 tüüpilised	 irish spotting 
-märgiste	 alleel	 (si) ja valgekirjususe alleel 
sw, piebald-alleel	 sp ning valgete märgiste 
puudumine	tähistatakse	S-ga.
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Tegelikult	 on	 polü-A	 saba	 ühetaoline	 jätkuv	DNA-jada	 ja	 jaotused	 SINE-elemendi	 pikkuse	
järgi	aitavad	kasvatajatel	praktiliselt	mõista	kolme	põhiküsimust	merle	aretuses:	
1.	Millised	polü-A	saba	pikkuste	kombinatsioonid	põhjustavad	traditsioonilist	merle värvust?
2.	Kuidas	saada	selge	ja	kontrastse	mustriga	merle’sid?
3.	 Millised	 alleelide	 kombinatsioonid	 võivad	 põhjustada	 pigmendi	 kadu	 ja	 valge	 värvuse	
domineerimist	ja	siit	tulenevaid	võimalikke	kuulmis-nägemisprobleeme?

Joonis	on	laenatud	Mary	Langevini	raamatust	(2020)	ja	näitab	merle	SINE-elemendi	insertsiooni	pikkustele	
vastavaid	alleelinimetusi	lühimast	Mc	kuni	pikimani	Mh.

m

Mc

Mc+

Ma

Ma+

M

Mh

alleel

metsik alleel 

krüptiline merle 

krüptiline merle+

ebatüüpiline merle

ebatüüpiline merle+

merle

arlekiin-merle

puudub	

200–230	

231–246 

247–254 

255–264 

265–268 

269–280	
ja pikem

välimiku	kirjeldus

normaalne värvus

puudub	merle-muster,	normaalne	värvus

puudub	merle-muster,	normaalne	värvus

puudub	merle-muster,	võib	esineda	pleekinud	või	pruunika	tooniga	värvust	

ebaselge ähmane merle-muster,	pleekinud	või	pruunika	tooniga	värvus	

klassikaline merle-muster

klassikaline merle-muster,	põhitoon	võib	olla	heledam,	 
sageli	valgeid	laike

insertsiooni 
pikkus

Erineva pikkusega merle alleelide 
kirjeldused
Krüptiliseks	 merle’ks kutsuti enne 
geenitestide	 ajajärku	 sellist	 koera,	 kelle	
merle	 värvus	 oli	 minimaalne	 või	 puudus	
välimikust	 täiesti,	 kuid	 kes	 jättis	 oma	
järglastele merle	 värvust.	 Praeguse	
teadmise	 järgi	on	sellistel	 koertel	 tavaliselt	
pikim merle alleel Mh	 (alleelid	 pikkusega	
alates	 269-st).	 Nüüd	 kutsutakse	 neid	 koeri	
peite-merle’deks.	 Termin	 krüptiline	 merle 
on aga hoopis kasutuses koertele, kel on 
minimaalse	 polü-A	 saba	 pikkusega	 alleel,	
mis	ei	mõjuta	tumeda	pigmenti	jaotumist	ja	
kes	välimuse	järgi	näevad	välja	nagu	mitte-
merle’d	 ega	 jäta	 merle-järglasi	 mitte-merle 
koeraga	 paaritades	 (alleeli	 pikkus	 200–230	
– genotüübilt Mc/m	või	Mc/Mc).	

Tava-merle alleeli insertsiooni pikkus 
varieerub	 265–268	 vahel	 (M).	 Merle ja 
krüptilise merle	vahele	jäävad	polü-A	sabade	
pikkused,	mis	on	pikemad	kui	Mc	ja	lühemad	
kui	M	ning	põhjustavad	värvuse	lahjenemist,	
savikarva	 või	 kohvipruune	 toone,	 mida	
vahel harva merle	pesakondadesse	sünnib.	
Selliseid	 keskmise	 pikkusega	 alleele	 hakati	
kutsuma ebatüüpilisteks Ma (atypical).	 Mc 

ja Ma	 pikkusega	 alleelide	 vahele	 jääb	 Mc+ 

231-246	 ,	 samuti	Ma ja M vahele jääb Ma+ 

alleel	 255–264	 ap.	 Merle alleeliskaala on 
jätkuv ja igale merle alleelile vastab alati 
konkreetse	 polü-A	 saba	 pikkusega	 DNA-
ahel.	Ma/m	ja	Ma+/m	alleelidega	koerad	on	
kas	ühevärvilised	ilma	nähtava	merle mõjuta 
või	neil	võib	esineda	merle	laike.	Siiani	ei	ole	
suudetud	määrata	konkreetset	polü-A	saba	
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pikkust,	millest	lühemad	oleksid	alati	ühtlase	
värvusega	 ja	 pikemad	 merle-laikudega.	
Võimalik,	 et	 ka	 muud	 geenid	 mõjutavad	
laikude	ilmnemise	lõpptulemust.

Elvis, tricolor Mc	226	/m	testitud	spermaproovist	Tilias.	Foto:	Satu	Havukainen

Morgan,	Elvise	ema,	M	268/m	testitud	karvaproovist.	Foto:	Satu	Havukainen

Mc, Ma	 ja	 M-alleelidele	 lisaks	 leiti	 veelgi	
pikem	alleel,	mis	nimetati	arlekiin-merle’ks, 
Mh (harlequin,	 269–280).	 Siinkohal	 tuleb	
selget	 teha	 vahet	 arlekiin-merle ja saksa 
dogide	arlekiinivärvuse	vahel,	mis	pärandub	
hoopis	 H-geenilookuse	 (harlequin)	 kaudu.	
Mh/m	 koerad	 võivad	 olla	 värvuselt	 nagu	

tavalised	 merle’d	 või	 neil	 esineb	 rohkem	
valget	 kui	 tavaliselt.	 Mida	 pikem	 on	 Mh 

alleel,	seda	rohkem	esineb	koera	värvuses	
valget.	Siinkohal	tuleb	rõhutada,	et	see	Mh 

alleeliga kaasnev valge erineb geneetiliselt 
S-lookuse	 kaudu	 päranduvatest	 valgetest	
märgistest.	S-lookuse	valged	märgised	on	si 
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(irish spotting) puhul valge krae, rinnaesine, 
kõhualune,	käpad	ja	valge	sabaots,	mis	on	
iseloomulikud	 collie ja sheltie	 tõugudele.	
S-lookusega	 kaasnevad	 ka	 mittevalgete	
peadega	 valged	 collie’d	 või	 sheltie’d,	 kellel	
on si	 alleelide	 asemel	 on	 sw	 alleelid	 ja	
kelle pea on põhivärvuse järgi kas soobel, 
tricolor või blue-merle ning keha valge 
põhivärvusega	 laiguline	 või	 üleni	 valge.	
Arlekiin-merle	 pikimad	 alleelid	 häirivad	
PMEL-geenilt	toodetavat	valgujärjestust	nii	

palju,	 et	 osa	 pigmenti	 tootvaid	 rakke	 ehk	
melanotsüüte	 hukkub.	 Merle värvusega 
kaasnev valge värvus ilmneb juhuslikult 
üle	 kogu	 organismi	 ja	 kui	 melanotsüüdid	
juhuse	 tõttu	 hukkuvad	 sisekõrvas	 või	
silmas,	kaasnevad	sellega	aistinguorganite	
toimehäired.	 Arlekiin-merle’d	 võivad	 olla	
heledama	taustavärvusega	ja	selle	alleeliga	
seostatakse ka tweed’i ehk pruunikamate 
laikude	ilmnemist.

Finn,	Morgani	poeg	ja	Elvise	vend,	blue-merle Mc/M	227/268,	testitud	
spermast	Tilias.	Foto:	Satu	Havukainen

Notte,	Finni	tütar	Mc/m,	testitud	karvaproovist	Tilias.	
Foto:	Satu	Havukainen
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Austin,	Morgani	poolvend	
samast	emast	ja	Freya	isa	
m/Mc/M	224/268,	
testitud	spermast	Tilias.	
Foto:	Satu	Havukainen

Freya	blue-merle	M/m	267,	
Austini	tütar,	testitud	
vereproovist	EVG-s.	
Tõenäoliselt kannab 
sugurakkudes	ka	mosaiikselt	
Mc alleeli, kuna sai poja Mc/Mc.	
Foto:	Satu	Havukainen

Elvise	ja	Freya	kutsikad	–	
vasakult ettepoole 
tricolor Vinski Mc/Mc	228/228,	
tricolor	Kuura	m/m,	
blue-merle	Frankie	Mc/M	227/267,	
tricolor	Cheri	m/m,	
blue-merle	Renni	M/m	268,	
testitud	vereproovidest	EVG-s.	
Foto:	Satu	Havukainen
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Friend, blue merle,	M	268/m,	testitud	põsekaapest.	
Foto:	Marge	Perri

Merle alleelide stabiilsus ja mosaiiksus
Kuid	see	pole	veel	kõik.	Vanemate	ja	sündinud	
kutsikate merle	alleelide	pikkuste	määramisel	
ilmnes, et merle	 alleelide	 polü-A	 sabadel	
on	 omadus	 vahel	 lüheneda	 sugurakkude	
jagunemise	käigus.	See	seletab,	miks	vahel	
merle ja tricolor	 vanematega	 pesakonda	
sünnib	 ebatüüpilise	 lahjenenud	 mustaga	
hallikaid	 tricolor’e	 –	M	alleel	 on	 lühenenud	
Ma-ks	ehk	ebatüüpiliseks	merle’ks.	Lisaks	on	
avastatud,	et	esineb	n-ö	mosaiikseid	koeri,	
kelle	 rakkudes,	 sh	 sugurakkudes	 esineb	
mitme	erineva	polü-A	saba	pikkusega	merle 
alleele.	 Geneetikas	 tähendab	 mosaiiksus	
seda,	et	osa	isendi	rakkudest	on	pärilikkuselt	
erinevad	kui	ülejäänud	keharakud.	

Organismi	 arengu	 käigus	 võivad	 aset	
leida	 muutused	 geenide	 DNA	 järjestuses.	
Muutused	 on	 eriti	 altid	 tekkima	 DNA-
regioonidesse,	 mis	 sisaldavad	 kas	
lühikesi	 DNA	 kordusjärjestusi	 või	 pikki	
homopolümeerseid	 nukleotiidseid	 järjes-
tusi,	 nagu	 polü-A	 saba.	 Sellised	 DNA-
regioonid	 on	 keerulisema	 struktuuriga	

ja	 DNA	 kopeerimismasin	 võib	 teha	 vigu,	
kui	 raku	 jagunemise	 käigus	 toimub	 DNA	
kopeerimine.

Rakk,	mille	 DNA-sse	 on	 tekkinud	muutus,	
jaguneb	 omakorda	 ja	 tema	 tütarrakud	
pärivad	 sama	 muutuse.	 Nii	 tekib	 rühm	
rakke,	 mille	 DNA	 sisaldab	 muutust	
võrreldes	algsete	rakkude	DNA-ga.	Selliseid	
muutusi	 tekib	 pidevalt	 ja	 enamasti	 neil	 ei	
ole	 suuremat	 tähendust	 terve	 organismi	
seisukohalt.	 Merle alleeli puhul toimub 
muutus	 just	 SINE-elemendi	 polü-A	 saba	
pikkuses.	 SINE-elemendi	 keha	 regioon	 ei	
muutu	ega	hävi	PMEL-geeni	järjestusest,	nii	
et	M	alleelist	ei	saa	kunagi	m	alleeli.

Seega,	 DNA	 kopeerimisel	 enne	 raku	
jagunemist	 võib	 juhtuda,	 et	 DNA-d	 ei	
kopeerita	 täpselt	 algsena,	 vaid	 juhuslikult	
SINE-elemendi	 polü-A	 võib	 saba	 saada	
kopeeritud	lühemalt.	Näiteks	M	alleeli	267	
nukleotiidine	 saba	 kopeeritakse	 hoopis	
248	nukleotiidi	pikana,	muutes	M	alleeli	Ma 

alleeliks.	 Kui	 see	 rakk	 omakorda	 jaguneb,	
siis	 tema	 tütarrakud	 pärivad	 Ma alleeli, 
aga mitte enam M alleeli, kuna rakus 
sellist	enam	pole.	Sellisel	moel	moodustub	
värvuse mosaiiksus – keha enamikus 
rakkudes	 on	 vanemalt	 päritud	 M	 alleel,	
kuid	 osas	 rakkudes	 hoopis	Ma	 lühenenud	
alleel.	 Merle	 alleeli	 pikkusest	 sõltub,	 kui	
lühenemisaldis	 ta	on	 –	mida	pikem	alleel,	
seda	 lihtsamini	 juhtuvad	 kopeerimisvead	
ja	 lühenemine.	 Mõned	 uurimisrühmad	
on	 pakkunud	 välja,	 et	 merle alleel võib 
ka	 pikeneda,	 kuid	 seda	 ei	 ole	 suudetud	
seni	 tõestada.	 Pigem	 on	 võinud	 olla	 tegu	
mosaiiksusega,	 mis	 on	 põhjustatud	 juba	
olemasolevate	 pikemate	 alleelide	 poolt,	
kuid	mida	pole	suudetud	näidata.

Merle	 alleeli	 lühenemise	mõju	 isendile	 või	
tema järglastele sõltub sellest, millistes 
rakkudes	lühenemine	toimub.	Isendi	puhul	
võib	 lühenemine	 ilmneda	 värvuses	 eri	
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värvi	 laikudena	–	 sageli	blue merle koertel 
esineb	üksikuid	erinevat	halli	tooni	ja	isegi	
pruunikaid	laike.

Arvatakse, et võib olla merle	 mustades	
laikudes	ongi	toimunud	suurem	lühenemine	
Mc	 alleeliks	 ja	 sellepärast	 karvad	 ongi	
normaalset	põhivärvi,	kuid	seda	ei	ole	veel	
suudetud	tõestada.

Vahel võib merle alleeli lühenemine 
toimuda	ka	isendi	sugurakkudes.	Sel	juhul	
võib	 koer	 pärandada	 oma	 järglastele	
lühenenud	merle	alleeli.	Kui	merle alleel on 
lühenenud	Mc alleeliks, jätab merle vanem 
oma järglastele Mc alleeli ja sünnib kutsikas, 
kes on tricolor	 välimuselt,	 kuid	 kel	 on	üks	
lühike merle krüptiline alleel Mc.	 Sellist	
koera kasutatakse aretuses kui tricolor’i ja 
nii levib tema Mc alleel ka teiste värvuste 
taustale,	 kus	 ta	 püsib	 endiselt	 varjatuna	
ega	oma	suuremat	tähendust.	

Merle aretus praktiliselt
Merle alleeli lühenemine on võimalik 
iga merle	 alleeli	 kandja	 puhul.	 Alati,	 kui	
merle	 alleeli	 kandja	 saab	 järglasi,	 esineb	
võimalus,	 et	 järglased	 pärivad	 lühenenud	
merle	alleeli.	Võimalik,	et	kui	inimene	poleks	
alal	 hoidnud	 ja	 soosinud	 merle värvust, 
oleks merle	 alleel	 aegade	 jooksul	 võinud	
lüheneda	märkamatuks.	

Tavaliselt märgatakse merle alleeli 
lühenemist,	kui	soovitud	merle	pesakonda	
sünnib hallikas tricolor	või	pruunikashallide	
n-ö	 ligaste	 laikudega	 kutsikas.	 Enamasti	
edasises	aretuses	neid	koeri	ei	kasutata	ja	
jätkatakse pika merle alleeliga selge puhta 
merle	mustriga	koertega.	

Siinkohal	 tuleb	vahet	 teha	 lihtsalt	 tumeda	
merle	 ja	 lühenenud	 alleeliga	 merle	 vahel.	
Esimesel juhul on tegu pika merle alleeliga 
M,	mis	omab	tumedamat	blue-merle tausta, 
aga	 võib	 aja	 jooksul	 karva	 vahetades	 n-ö	
puhastuda.	

Vahel sünnib tricolor – blue merle 
paaritusest	 valgeid	 hallide	 laikudega	
kutsikaid,	 kel	 esineb	 kuulmise	 ja/või	
nägemisega	probleeme.	Seda	võib	juhtuda	
kahel	 juhul.	 Esiteks,	 tricolor vanem võib 
olla	peite-merle ja ta on geneetiliselt hoopis 
pika merle	 alleeli	 kandja	 (M	 või	 Mh) ning 
osa	kutsikatest	on	saanud	pika	merle alleeli 
mõlemalt	 vanemalt.	 Teisel	 juhul	 tricolor 
vanemal	 on	 olnud	 keskmise	 pikkusega	
ebatüüpiline Ma+	 alleel.	 Sel	 juhul	 osa	
kutsikatest on Ma+/M	või	Ma+/Mh sõltuvalt 
teise vanema merle	 alleeli	 pikkusest.	 See	
on selline merle	 alleelide	 kombinatsioon,	
kus	muundunud	valku	toodetakse	nii	palju,	
et	suur	osa	melanotsüütidest	sureb.	Siis	on	
koera	värvuses	suuri	valgeid	alasid	ja	võib	
olla	 probleeme	 kuulmise	 ja	 nägemisega.	
Vastavalt Ma/m	(välimikult	tricolor) ja Mh/m	
(välimikult blue-merle) paaritusest võib 
sündida	Ma/Mh	kutsikaid	ning	sellise	merle 
alleelide	 kombinatsiooniga	 on	 samuti	
võimalikud	 aistinguprobleemid	 ja	 valged	
laigulised	kutsikad.	

Erandjuhtumid 
Läbi	aegade	on	olnud	üksikuid	 juhtumeid,	
kus merle vanema tricolor värvusega 
järglasele	 on	 sündinud	 seletamatut	
kummalist	värvi	järglasi.	Näiteks	1990ndatel	
Eestis oli juhus, kus tricolor emane collie, 
kelle ema oli blue merle ja isa tricolor, 
sai	 kahelt	 erinevalt	 mitte-merle isaselt 
merle mõjutustega järglasi – esimeses 
pesakonnas	 soobel	 isasega	 sündis	 teiste	
seas	 soobel-merle	 kutsikas.	 Teinekord	
paaritas kasvataja ta juba tricolor isasega 
(soobeli	aretusest)	ning	sedakorda	sündisid	
kaks	 valget	 hallide	 laikudega	 kutsikat,	
nagu topelt merle’d	 ja	 üks	 lahjendatud	
tumehall tricolor-märgistega	kutsikas	lisaks	
tavalistele tricolor	 kutsikatele.	 Tänase	
teadmise	järgi	võib	oletada,	et	antud	tricolor 
emane oli kas peitemerle Mh/m	ja/või	olid	ta	
sugurakud	mosaiiksed	ning	ta	kandis	oma	
sugurakkudes	 lisaks	m	 alleelidele	 ülipikka	
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merle alleeli ja lisaks ebatüüpilist merle 
alleeli Ma.

Mc/m	koerad	on	tricolor	värvusega.	Mc+ või 
Ma	alleel	muudab	värvuse	pisut	ebapuhtaks	
või	 pleekinuks.	Ma/m	 genotüübiga	 kutsika	
võib	 ära	 tunda,	 võrreldes	 teda	 sama	
pesakonna tricolor	 m/m	 kutsikatega	 pisut	
teise	 erineva	 värvuse	 tooni	 järgi.	 Ma+/m	
koerad	 võivad	 olla	 pleekinud	 või	 ilma	
muutusteta tricolor	 värvusega.	 Sinised	
silmad	 võivad	 esineda	 Ma/m	 ja	 Ma+/m	
ja	 muidugi	 M/m	 ja	 Mh/m	 koertel.	 Ka	 Mc/
Mc	 koerad	 võivad	 olla	 veidi	 pleekinud	 või	
pruunika	tooniga.

Collie	 kutsikas,	 sündinud	 2.07.1990	 kahe	 tricolor’i 
paaritusest, tõenäoliselt Ma/m	või	Ma+/m.	
Foto:	Eha	Ruutu

Collie	kutsikas,	sündinud	2.07.1990	kahe	tricolor’i 
paaritusest, tõenäoliselt Mh/m.	Foto:	Eha	Ruutu

Geenitestist
Mc/m	 koeri	 on	 leitud	mitmetes	 tõugudes.	
Mc	 alleel	 võib	 kulgeda	 põlvest	 põlve,	 ilma	
et	 seda	 märgataks	 koerte	 värvuses	 ja	
teda	saab	määrata	ainult	geenitesti	abiga.	
Austraalia lambakoertel uuriti ühevärvilisi 
koeri ja leiti, et pooltel oli merle	 alleel.	
Nendest	 omakorda	 pooled	 olid	 Mc/m	 või	
Mc/Mc	ja	teised	pooled	Mc+ või Ma	alleeliga.	
Tänapäevane arusaam merle	 alleelidest	
aitab	 valida	 aretuskoerale	 partneri	 nii,	 et	
kedagi	 ei	 pea	 vaid	merle alleeli olemasolu 
pärast	välistama,	vaid	tuleb	vaadata,	millist	
riski merle-alleelide	 ühendamine	 võib	
põhjustada	sündivale	pesakonnale.	

Merle	 geenitestidest	 osa	 määrab	 ainult	
SINE-keha	 olemasolu,	 aga	 mitte	 polü-A	
saba	pikkust	–	tulemuseks	saadakse	M*/m,	
kus	 *-märk	 tähendab,	 et	 koeral	 on	 merle 
alleel,	 kuid	 ei	 teata,	 millise	 pikkusega.	
Teised	geenitestid	määravad	SINE	elemendi	
polü-A	 saba	 pikkust	 ja	 tulemus	 antakse	
testi	 vastuses.	 Seega	 kui	 tahetakse	 teada	
merle	alleeli	pikkust,	tuleb	uurida,	kas	antud	
labor	 on	 võimeline	 seda	määrama.	 Isaste	
merle	 alleelide	 testimiseks	 on	 soovituslik	
proov	 spermast,	 et	 testida	 võimalikku	
sugurakkude	 mosaiiksust.	 Emaste	 puhul	
mosaiiksuse	 testimine	 sugurakkudest	
pole teostatav ja seetõttu soovi korral võib 
kasutada	 mitmeid	 karvaproove	 erineva	
värvusega merle	 laikudelt	 erinevatest	
paikadest	 kehalt.	 Emaste	mosaiiksus	 võib	
ilmneda	järglaste	testimise	käigus.

Osa	 pildimaterjalist	 pärineb	 Soome	
Collie-ühingu	 esinaise	 ja	 collie-kasvataja	
Satu	 Havukainenilt,	 kelle	 tricolor emane 
Notte	 osutus	 MyDogDNA	 testi	 tulemusel	
üllatavalt merle	geeni	kandjaks.	MyDogDNA	
määrab ainult merle	 SINE-insertsiooni	
olemasolu,	 aga	 mitte	 alleelide	 pikkusi.	
Satu	testis	Notte	karvaproovist	uuesti	Tilia	
laboris, kellega Mary Langevin alustas 
alleelide	 pikkuste	 määramist.	 Notte	
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osutuski Mc	alleeli	pikkusega	227	kandjaks.	
Seejärel	testis	Satu	mitmeid	kasvandikke	ja	
viimati terve pesakonna, mille põhjal võib 
väita,	 et	 alleelide	 pikkused	 pärinevad	 ja	
erinevust	oli	märgata	 vaid	ühe	nukleotiidi	
võrra	Freya	267	kutsika	Renni	268	suhtes,	
kuid	 Satu	 on	 otsustanud	 Freya	 testida	
uuesti	 karvaproovidest	 võimaliku	 Mc 

mosaiikse	 alleeli	 suhtes,	 kuna	 üks	 Freya	
tricolor	 poegadest	 osutus	Mc/	Mc	 alleelide	
kandjaks,	mis	viitab	sellele,	et	Freya	kannab	
ka Mc mosaiikset	alleeli.	Võimalik,	et,	Freyal	
on	 lisaks	 mosaiikselt	 nii	 lühenenud	 alleel	
267	kui	ka	isalt	saadud	268,	kuna	Freya	isa	
Austini merle	alleeli	pikkus	on	just	see	268.	

Milliseid merle alleele on turvaline 
omavahel ristata (tähistatud värviliselt): 
turvaline	–	ei	põhjusta	järglastes	üle-							
määrast valget ega aistinguprobleeme; 
madal risk	–	järglastel	võib	esineda	
mõningaid	aistinguprobleeme,	peamiselt	
kuulmisega; 
keskmine risk – järglastel võib olla 
aistinguprobleeme nii kuulmise kui ka 
nägemise suhtes; 
kõrge risk – kuulmis-	ja	nägemis-
probleemid	suure	tõenäosusega.	

Kasutatud	Tilia	laboratooriumi	skaalat	ja	algselt	on	
tabeli	koostanud	Corinne	Benavides	Langevin	et	al.,	
2018	uurimistöö	põhjal.
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Millistel tõugudel on praegu merle värvus 
tõustandardis aktsepteeritud? 
Karjakoertest	bordercollie, collie’d,	shetlandi	
lambakoer, koolie, austraalia lambakoer, 
austraalia karjakoer, kelpi, welsh corgi 
cardigan, pürenee lambakoer, beauceron, 
bergamasco,	 mudi,	 vanainglise	 lambakoer,	
väike	 ameerika	 lambakoer,	 saksa	 dogi,	
jahikoertest	 taksid,	 louisiana	 catahoula 
leopardikoer.

Eri laborite andmetel, kes merle 
geeniteste teevad, leidub merle alleele 
veel järgmistel tõugudel: ameerika 
kokkerspanjel, ameerika foksterjer, 
ameerika	 staffordshire	 terjer,	 bolognese, 
Cavalier	 King	 Charlesi	 spanjel,	 chihuahua, 
kokkerspanjel,	 dunkeri	 hagijas,	 inglise	
buldog,	kääbusšnautser,	labradori	retriiver,	
mops, peruu karvutu koer, pomeranian, 
praha	 rotikoer,	 prantsuse	buldog,	 puudlid,	
yorkshire’i	terjer.	
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Laborid, kus testitakse merle alleelide pikkusi:
	 Tilia	Laboratories,	Tšehhi
	 UC	Davis,	USA	
	 Orivet	Genetic	Pet	Care
	 EVG	–	Euro	Vet	Gene,	Sloveenia
	 Laboklin/Labogen
	 Slovgen	–		 annab	alleeli	pikkuse	polü	A	saba	pikkusena	
   (artikli Murphy et al.	järgi),	millele	tuleb	lisada	+187,	
	 	 	 et	saada	siin	kirjeldatud	alleelide	pikkused	
	 Genomia	–		 sama	praktika	kui	Slovgenil
	 Feragen
	 MyDogDNA	–	testib	merle	alleeli	olemasolu,	kuid	mitte	pikkusi
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Marko Lepasaar – ühe näitusekohtuniku omapärane juubel

Küsis:	Kaire	Rjadnev-Meristo	
Fotod:	erakogu

Äsja täitus sul üks huvitav juubel. Kas 
tahaksid seda meiega jagada? 
Nii	 see	 tõesti	 on.	 Olen	 välimikukohtunik	
alates	 2010.	 aastast	 ja	 praeguseks	 ka	
kõikide	 tõugude	 kohtunik.	 Novembris	
täitus	50	riiki,	kus	olen	näitusekohtunikuna	
töötanud.	 Alustava	 kohtunikuna	 kursustel	
käies	 räägiti	 meile,	 et	 50	 riiki	 on	 selline	
maagiline	 number,	 kuhu	 peaksid	
kohtunikud	 püüdlema,	 aga	 kuhu	 paljud	
ei	 jõua	 kunagi.	 Endalegi	 üllatuseks	 täitus	
minul	see	eesmärk	2022.	aastal.

Kuidas sa selle avastasid?
Facebookis	 on	 terve	 hulk	 kohtunike,	 kes	
loevad	ja	postitavad	oma	riikide	arve,	ning	
ühel	päeval	otsustasin	ka	enda	omad	kokku	
lugeda.	 Üllatuslikult	 selguski,	 et	 sel	 aastal	
täitus	 mul	 see	 näitaja,	 mida	 kohtunike	
maailmas	peetakse	eriliseks	tähiseks.

Kas on välja kujunenud ka n-ö 
lemmikriike, kuhu võiksid kasvõi silmad 
kinni igal ajal minna? 
Päris	 sellist	 nimekirja	 pole.	 Üks	 eelistus	
on	 kindlasti	 uued	 riigid,	 kus	 pole	 varem	
käinud,	sest	iga	näitus	on	erinev	ja	avardab	
silmaringi.	 Samuti	 meeldivad	 riigid,	 kus	
on	 sellised	 händlerid	 ja	 kasvatajad,	 kes	
on	 kohtuniku	 arvamusest	 huvitatud	 ning	
oskavad	viisakalt	kaotada.	Ehk	siis	üldiselt	
Põhjamaad	 ja	 teised	 enam	 arenenud	
koerandusriigid.

Ja vastupidi – kuhu eriti ei kipu?
Uuesti	 ei	 kipu	 pigem	 sellistele	 näitustele,	
kus	 vastuvõtt	 ei	 ole	 korraldajate	 poolt	
meeldiv	 ning	 osavõtjad	 ei	 oska	 väärikalt	
kaotada.	 Pole	 võimalik	 välja	 tuua	 kindlaid	
riike,	sest	samas	riigis	võivad	näitused	olla	
täiesti	 erinevad.	 Seega	 on	 pigem	 olemas	
teatud	 näitused,	 kuhu	 eriti	 tagasi	 ei	 kipu.	
Eks	 võib-olla	 mul	 on	 ka	 veidi	 kõrgemad	
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ootused	kui	tavakohtunikul,	sest	olen	ka	ise	
pikka	 aega	 näitusi	 korraldanud	 ja	 vaatan	
üritusi	veidi	teise	pilguga.

Põnevamad reisid? 
Põnevamad sihtkohad?
Eks	 neid	 on	 päris	 palju.	 Kindlasti	 Jaapan,	
Hiina,	Austraalia,	Araabia	Ühendemiraadid,	
Uruguai,	Mehhiko	ja	Iisrael.	Meelde	jäävad	
ikkagi	 eksootilisemad	 sihtkohad,	 kus	 on	
erinev	 kultuur,	 koerte	 tase	 ja	 teistmoodi	
näitusekorraldus.

Mis on näitusereisi juures kõige 
meeldivam? Mis kõige ebameeldivam? 
Kõige	 meeldivam	 on	 kindlasti	 see,	 et	
on	 võimalik	 näha	 erinevaid	 koeri	 ja	 eri	
riikides	 on	 tõugudel	 erinev	 tase.	 Väga	
huvitav ja tõeliseks väljakutseks on tõu 
päritolumaades	nende	oma	tõuge	hinnata.	
Tõenäoliselt	 kõige	 ebameeldivam	 on	
pikad	 väsitavad	 reisid	 ja	 lennujaamades	
ootamine, aga õnneks on mul tihtilugu 
parim võimalik reisikaaslane kaasas – 
nimelt	 minu	 abikaasa	 Siret	 on	 samuti	
välimikukohtunik ja võimaluse korral 
reisime	üheskoos.

Kindlasti on ka nii suure hulga 
reiside juures ette tulnud naljakaid 
vahejuhtumeid. Ehk jagaksid meiega 
kõige värvikamaid? 
Eks	 neid	 vahejuhtumeid	 on	 ikka	 üksjagu	
olnud,	nii	naljakaid	kui	ka	tõsiseid.	Võib-olla	
kõige	meeldejäävam	on	reis	Iisraeli,	mis	on	
tulvil	vastuolusid.	Alustades	Jeruusalemma	
külastamisest, mis on minu arvates üks 
kõige erilisem koht maailmas, kus ma kunagi 
käinud	olen,	ja	lõpetades	sellega,	et	näituse	
lõppvõistlusi	 ei	 olnud	 raketirünnaku	 tõttu	
võimalik	läbi	viia.	Päris	kõhedust	tekitav	oli	
taevas	näha,	kuidas	õhutõrjerakett	tabas	ja	
nad	õhus	plahvatasid.	Pärast	saadeti	Mega 
Hero	tunnistus	ka.

Üks	viimase	aasta	naljakamaid	koeraesitlusi	
oli see, kui Rootsis esitati mulle koera, 
magav	 imik	 traksidega	 seljas.	 Või	 siis	
tagasilend	 Lõuna-Koreast,	 mille	 käigus	
ületasime põhjapooluse ja hiljem väljastati 
selle	kohta	ka	tunnistus.

Kuidas võtad kutseid vastu?
Kutseid	võtan	vastu	siis,	kui	mul	on	vabad	
nädalavahetused.	 Kindlasti	 pole	 mul	
võimalik	hinnata	igal	nädalavahetusel,	sest	
soovin	 oma	 perega	 aega	 veeta	 ja	 ka	 töö	
tõttu	olen	nädalavahetuseti	hõivatud.

Kui pika aja peale tuleb sind broneerida? 
Üldiselt	on	 ikka	nii,	et	vähemalt	üks	aasta	
ette	ehk	siis	praeguseks	on	2023.	aasta	täis	
ja	kutseid	saan	võtta	2024.	aastaks.

Milline on näitusekorralduse tase eri 
riikides? Omapärasemad juhtumid? 
Tase	 on	 väga	 erinev.	 Kuna	 Eesti	 tase	 on	
muu	 maailmaga	 võrreldes	 kõrge,	 siis	
tuleb	mujal	 ikka	üllatusi	ette.	Küll	ei	valda	
ringikorraldaja	 sõnagi	 inglise	 keelt	 või	
tuleb	ta	tund	aega	hiljem	või	tõuseb	poole	
hindamise	 pealt	 püsti	 ja	 läheb	 lõunale.	
Või	 siis	 sõidetakse	 kuus	 tundi	 mööda	
külavaheteid,	 et	 jõuda	 hotelli	 ning	 hiljem	
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selgub,	 et	 mööda	 kiirteed	 oleks	 saanud	
poole	 kiiremini,	 kuid	 näitusekorraldaja	
soovis	10	eurot	kiirteemaksu	kokku	hoida	
jms.

Kas oled valmis ka viimasel hetkel 
lennukisse hüppama, et hädas kolleegi 
välja aidata? 
Kuna	 olen	 ka	 ise	 näitusekorraldaja,	 siis	
kindlasti	 võimaluse	 korral	 aitan	 alati.	
Seda	 juhtub	 viimasel	 ajal	 üha	 sagedamini	
haigestumiste	 tõttu.	 Ka	 sellel	 aastal	 olen	
päris	mitu	korda	kolleegidele	appi	tõtanud.

Kas on riike ja sealseid konkreetseid 
tõuge, mida sooviksid kindlasti hinnata? 
Päris	selliseid	riike	 ja	tõuge	pole,	aga	alati	
on põnev hinnata päritolumaa tõuge ja 
muidugi	 ka	 rohkearvuliselt	 esindatud	
tõuge.	Kuna	olen	hinnanud	ka	päris	mitmel	
„Maailma võitja“ ja „Euroopa võitja“ näitusel, 

siis alati on suur au ja huvitav hinnata seal 
endaga	seotud	tõuge.

Mida vaatad hindamisel alati 
esimesena? Kas see on näituseringis ja 
lõppvõistlustel erinev?
Alati	vaatan	esimesena	üldmuljet.	Üldjuhul	
võib	 selle	 järgi	 juba	 ära	 öelda,	 millised	
koerad	 meeldivad	 rohkem.	 Muidugi	
mõnikord	 lähemal	 vaatlusel	 või	 karvaseid	
koeri	 katsudes	 võib	 mulje	 muutuda,	 kuid	
üldjuhul	on	esmamulje	ikka	kõige	olulisem.
Lõppvõistlustel on aeg veelgi rohkem 
piiratud	ja	seal	tuleb	otsus	teha	veel	rohkem	
üldmulje	põhjal	ning	kindlasti	suudab	hea	
händler	 oma	 koera	 teiste	 hulgast	 esile	
tõsta.	 Seega	 on	 koera	 esitamine	 olulisem	
lõpuringis.	

Oled ise samuti enam kui 20 aastat 
olnud näitusekorraldaja, EKL-i näituse-
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toimkonna esimees, samuti korraldanud 
pikka aega Lõuna-Eestis näitusi. Kas 
reisidelt on ka põnevaid kogemusi 
kaasa võtta, mida kohalike näituste 
korraldamisel kasutada?
Seda	 kindlasti.	 Pikaaegse	 näituse-
korraldajana	 märkan	 ka	 pisiasju,	 mida	
teised	võib-olla	ei	märka,	ning	seetõttu	käin	
alati	silmad	lahti	ringi.	Tihtilugu	on	muidugi	
see,	 et	 päris	 paljusid	 asju	 ei	 ole	 võimalik	
Eestis	 rakendada,	 kuid	 iga	 kord	 jääb	 ikka	
midagi	silma	ja	saab	kõrva	taha	panna.

Millal ja kuidas alustasid kohtunikuteed? 
Oled välimikukohtunikuna tegutsenud 
enam kui 12 aastat. Tänaseks on 
sul kogunenud kõikide rühmade 
hindamisõigus. Mis on selle aja jooksul 
kõige rohkem muutunud? Mis on kõige 
vähem?
Kohtunikuteed	 alustasin	 2010.	 aastal	
ja minu jaoks oli see loogiline jätk 
muudele	 koerandusalastele	 tegevustele.	
Kuna	 olin	 aastaid	 aktiivselt	 töötanud	
ringikorraldajana	 ja	 näinud	 lähedalt	
kohtunike	 tööd,	 siis	 otsustasin	 ka	 ise	
proovida.	Nende	aastate	jooksul	on	kindlasti	
muutunud	see,	et	kohtunikud	peavad	üha	
enam	 hindamisel	 tähelepanu	 pöörama	
koerte	tervisele	ja	heaolule.	Kindlasti	ei	ole	
ka	reisimine	ja	sellega	seotud	hügieen	ning	
inimestevaheline lähisuhtlus sama, kui see 
oli	enne	koroonat.

Mis sulle meeldib kõige enam 
näitusekohtuniku töös? 
Ikka	 koerad.	 See	 on	 võimalus	 kasvõi	
lühiajaliselt	suhelda	suure	hulga	erinevate	
koertega.

Kas sul on eeskujusid või mentoreid 
teiste näitusekohtunike hulgast? 
On	 päris	mitmed,	 kes	 on	mind	 sellel	 teel	
aidanud,	 kuid	 kahjuks	 paljusid	 neist	 pole	
enam	meiega.

Millised on parimad soovitused, mis 
oled saanud? 
Kuna	ringis	on	koerte	hindamisaeg	piiratud,	
siis	 tuleks	 tegutseda	 ajaliselt	 optimaalselt	
ja	mitte	pisiasjadesse	kinni	 jääda.	Alguses	
oli see päris raske ja võttis üksjagu aega, et 
leida	õige	süsteem.

Mida soovitaksid ise algajatele 
kohtunikele?
Soovitaksin	 hästi	 järele	 mõelda,	 mida	
hindamisel	 oluliseks	 pidada,	 ja	 leida	 igas	
koeras	midagi	positiivset.

Mida pead kohtunikutöös ise kõige 
olulisemaks?
Minu arust on kõige olulisem suhtlemine 
ja	 julgus	otsuseid	vastu	võtta.	 Ilma	selleta	
pole	võimalik	olla	hea	kohtunik.	Samuti	olla	
aus	iseenda	ja	teiste	suhtes.
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Iva Raič Horvaatiast - 
kasvataja ja edukas händler
Küsis:	Kristine	Siitan	
Fotod:	Kristine	Siitan	

Palun räägi meile pisut endast. Kuidas 
alustasid koeramaailmas?
Alustasin	juuniorhändlerina,	minu	esimene	
koer	oli	inglise	kokkerspanjel.	Kuna	sel	ajal	
Horvaatias	 vastavad	 treenerid	 puudusid,	
pidin	ise	kõike	õppima	ja	uurima.	Suurem	
osa	 minu	 teadmistest	 ongi	 isikliku	
kogemuse	 tulemus.	 Meie	 kokkerspanjel	
õpetas	mulle	väga	palju	–	ta	ei	olnud	ühestki	
küljest	 lihtne	 koer	 näitusel	 esitamiseks.	
Tema treenimine oli paras väljakutse, 
kuid	 nautisin	 seda	 protsessi	 väga.	 Olen	
järjekindel	 inimene	 ja	 keerulise	 koeraga	
töötamine	oli	tõeliselt	inspireeriv.

Oled kasvataja ja väga edukas händler. 
Räägi meile, mida sa selle juures enim 
naudid?
Mulle	 meeldib	 väga	 erinevate	 koertega	
näituseringis	käia,	see	on	alati	uus	kogemus.	
Koer	 on	 ikkagi	 loom	 ning	 võib	 vahel	 teha	
igasuguseid	ootamatuid	krutskeid.	Erinevate	
olukordade	lahendamine,	koeraga	kontakti	
hoidmine	ja	nende	esitamine	on	alati	väga	
huvitav	 –	 pead	 alati	 olema	 koerast	 „ühe	
sammu	 võrra	 ees“.	 Kasvatan	 ise	 vendeeni	
suuri	 ja	 väikeseid	 basset grifoone (Petit 
Basset Griffon Vendeen, Grand Basset Griffon 
Vendeen),	nad	on	väga	lustakad	koerad	ning	
nendega	 näituseringis	 käimine	 on	 alati	
väike	 väljakutse	 –	hagijale	omaselt	on	nad	
tihti	ninapidi	igal	pool	ja	nende	tähelepanu	
hoidmine	 on	 paras	 töö.	 Olgugi	 et	 naudin	
väga näitustel käimist ja koerte esitamist, on 
kasvatajatöö	siiski	mulle	südamelähedasem.	
See	on	põnev	protsess,	kus	üks	pluss	üks	ei	
võrdu	kunagi	kaks.

Mis on kõige tähtsam asi, mida koera 
esitamisel meeles pidada?
Loomulikult	see,	et	oleks	lõbus!	Nii	händleril	

kui	 ka	 koeral.	Näitused	 on	 show (eelkõige 
dog SHOW).	 Milleks	 minna	 näitusele,	 kui	
sinul	ja	koeral	ei	ole	seal	lõbus!?	Koer	ei	ole	
robot	–	koer	 jääb	alati	koeraks...	 loomaks.	
Temaga	kontakti	hoidmine	 ja	 koos	millegi	
toreda	 tegemine	 on	 minu	 jaoks	 kõige	
olulisem.	Isegi	kui	näiteks	noor	koer	hüppab	
või haugatab ringis – see on vahva! Las koer 
olla	koer	igal	pool,	ka	näituseringis.

Käisid septembris Tallinnas seminaril 
oma kogemusi jagamas – esimesel 
päeval händlingu, teisel päeval näituse-
grooming’u kohta. Räägi meile kõigepealt 
oma muljeid händlingupäevalt: mis 
sulle meeldis? Mida arvasid meie noorte 
händlerite tasemest? Kas märkasid 
midagi, millele tuleks eriti rõhku panna 
ja millest rohkem rääkida?
Händlingupäev	 oli	 äge!	 Mulle	 väga	
meeldib	 noori	 õpetada	 ja	 oma	 teadmisi	
jagada.	 Teie	 üldine	 noorte	 tase	 oli	
väga	 hea.	 Igaüks	 teadis,	 kuidas	 esitada	
koolitusele	 kaasavõetud	 koera.	 Pidime	
vaid	 korrigeerima	 mõningaid	 detaile,	 et	
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esitust tasakaalukamaks ja rahulikumaks, 
kuid	 samas	 efektiivsemaks	 muuta.	 Kuna	
koera esitamine algab tema anatoomia 
tundmisest,	siis	alustasimegi	sellest.

Püüdsin	 noortele	 selgitada,	 miks	 ühe	 või	
teise	 anatoomilise	 iseärasusega	 koerad	
seisavad	 või	 liiguvad	 nii,	 nagu	 nad	 seda	
teevad.	Minu	hinnangul	on	koera	anatoomia	
tundmine	 kõige	 alustala.	Õppisime	nippe,	
kuidas	koera	paremini	liikuma	panna	ning	
tõuomaselt	 esitada,	 samas	 unustamata,	
et	ka	händler	peab	olema	esinduslik,	kuid	
mitte	 varjutama	 koera.	 Kõik	 õpilased	 olid	
väga	tublid	ning	omandasid	teadmisi	lausa	
lennult	–	seda	oli	väga	tore	vaadata!	

Noortele	 tuleks	 kindlasti	meelde	 tuletada,	
et	ringis	esitad	eelkõige	koera	ning	ise	pead	
jääma	 tema	 taustal	 soliidseks.	 Samuti	 ei	
tohi	unustada,	et	kontakt	koeraga	on	kõige	
tähtsam! Vali koerale õige liikumiskiirus – 
ära	 torma.	 Püüa	 koera	 alati	 esitada	 lõdva	
rihmaga	 –	 „poodud“	 koer	 on	 ringis	 väga	
inetu	vaatepilt.	Kui	sul	on	koeraga	kontakt,	
siis	ei	peagi	teda	rihmast	„järele	tirima“.	

Koeraga	 kontakti	 loomine	 on	 kunst	 ja	
seda	kunsti	tuleb	arendada	ning	leida	uusi	
võimalusi – kasuta selleks kõikvõimalikke 
vahendeid,	nt	mänguasja,	maiust,	häält	 ja	
kehakeelt.

Muljeid grooming’u-päevalt 
Ma	 jumaldan	 grooming’ut, see on minu 
jaoks	eriti	südamelähedane.	Iga	koera	ja	tõu	
ning karvatüübi ettevalmistus on erinev ja 
huvitav.	Erinevaid	koeri	(isegi	samast	tõust)	
korda	seada	on	alati	ka	õppetund	iseendale.	
Alustasime jällegi anatoomiast – ka selle 
teema	 puhul	 on	 iga	 indiviidi	 anatoomia	
tundmine	 väga	 tähtis.	 Grooming näitustel 
on	 tänapäeval	 väga	 oluline	 osa	 üldpildist.	
Samas	ei	tohi	me	unustada,	et	koera	üldmulje	
peaks	nägema	välja	võimalikult	hoolitsetud,	
kuid	 mitte	 ülepaisutatud.	 Koolitusel	 oli	
meil	 palju	 erinevaid	 koeri	 –	 nende	 peal	
saime	 õppida	 erinevaid	 karvakasvuetappe	
(karmikarvalised	 koerad),	 kuidas	 õigesti	
koera	 pesta	 ning	 teha	 tõupärast	 lõikust.	
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Alati	tuleb	meeles	pidada,	et	hoolikas	pesu	
ja	 õigete	 vahenditega	 kuivatustehnika	 on	
kõige	aluseks.	Puhas	koer	on	ilus	koer	ning	
ükski	kohtunik	ei	taha	katsuda	musta	koera.	
See	 on	 ka	 austus	 kohtunikule.	 Ära	 iial	 vii	
musta/räpast	 ja	 kammimata	 koera	 ringi!	
Mulle	 väga	 meeldis,	 et	 meil	 oli	 võimalus	
kõigi	 õpilastega	 teha	 nii-öelda	 käed-külge-
koolitust.	 Kõik	 said	 proovida	 erinevaid	
etappe	 ning	 loodetavasti	 õppisid	 midagi	
uut.	 Oluline	 on	 meeles	 pidada,	 et	 ilus	
näituse-grooming	 ei	 teki	 ühe	 õhtuga.	 See	
on	 järjepidev	 töö,	 et	 näitusekoera	 (aga	 ka	
lihtsalt	 perelemmikut)	 heas	 konditsioonis	
hoida.	 Eriti	 käib	 see	 trimmitavate	 tõugude	
kohta.

Mida sa rohkem naudid, kas grooming’ut 
või händlingut ja miks?
Kindlasti	grooming’ut!	See	on	super	huvitav	
ja	samal	ajal	on	tulemus	kohe	näha.	

Eredamaid hetki Tallinnas käimisest?
Mulle	väga	meeldis	Tallinnas!	Käisin	viimati	
kümme aastat tagasi siin „Eesti võitja“ 
näitusel.	 Sellest	 ajast	 on	 palju	muutunud.	
Olgugi et septembris oli minu jaoks siin 
juba väga külm (hommikune härmas muru 

oli	 äärmiselt	 ilus	 vaatepilt),	 vedas	 meil	
päikesepaisteliste	 päevadega.	 Jõudsime	
ühel õhtul ka Tallinna vanalinna – see oli 
super	ilus	jalutuskäik.

2–3 soovitust 
händlerile

•	Ole	sõbralik	ja	väljapeetud.
•	Ära	unusta,	et	esitad	koera,	

mitte	ennast.
•	Kontakt	koeraga	
on	kõige	alus.

2–3 soovitust 
näituse-grooming’uks

•	Hoolikas	ja	põhjalik	pesu	
on	ülioluline.

•	Vali	õiged	vahendid	pesemiseks	
ja	kuivata	hoolikalt.

• Näitusekoera ei „valmistata“ 
ühe õhtuga!
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Tekst: Anu Allikvee
kunstiajaloolane,	Eesti	Kunstimuuseumi	
kuraator-koguhoidja
Fotod:	internet

Üheskoos uude sajandisse. 
Koerad 20. sajandi 
I poole kunstis

Kuna	 inimestel	 puudub	 võime	 tulevikku	
ette	näha,	tervitati	uue,	20.	sajandi	tulekut	
suure	rõõmu	ja	lootustega.	See	pidi	tulema	
uute	 vabaduste	 ja	 progressi	 sajand,	 mil	
lõppevad	kõik	militaarsed	konfliktid.	Nagu	
me	nüüd	tagantjärele	tarkusega	teame,	läks	
esimene	soov	täide,	kuid	teine	mitte.	Otse	
vastupidi,	see	tõi	kaasa	kaks	enneolematult	
hävitavat	ja	kogu	maailma	haaravad	sõda.	
Aga algas kõik nii kaunilt…

Noorus on moes
Kuna	iga	kunstistiil	peegeldab	oma	ajastu	
vaimseid	 ideaale	 ja	 otsinguid,	 tähistas	
19.	 sajandi	 lõpukümnendil	 sündinud	
juugendstiilgi	 muutunud	 mentaliteeti.	
Saksa	 ja	 selle	 kaudu	 ka	 eesti	 keeles	
tuleneb uue suuna nimi ühe Müncheni 
väljaande	 nimetusest.	 See	 end	 „kunsti	 ja	
elu	 nädalakirjaks“	 nimetav	 ajakiri	 Jugend	
(’noorus’)	 oli	 varase	modernismi1)  ja uue 
elulaadi	 lipulaev.	 Juba	 selline	 nimetus	 oli	
mäss konservatiivsete reeglite vastu, sest 
siiani	oli	noorust	peetud	mitte	vooruseks,	
vaid	 puuduseks.	 Kuid	 nüüd	 muutus	 kõik	
– kiire tehniline progress viis üha enam 
selleni, et hakati väärtustama kõike uut, 
kaasa	arvatud	„uusi“,	st	noori	inimesi.	Olid	
ju	nemad	kaasaegse	väljendi	alusel	„ajaloo	
mootor“, mis suutis puruks tõmmata 
traditsioonide	 ahelad.	 Teises	 saksa	

ajakirjas	 Simplicissimus	on	 seda	 suutnud	
võimas	 buldog,	 uuendusmeelse	 noorsoo	
sümbol	(ill	1).

Üldiselt	 armastas	 juugendstiil	 ühe	
põhikujundina	pigem	pikki	ja	saledaid	(ning	
muidugi	 noori!)	 daame.	 Nende	 peenust	 ja	
graatsiat	rõhutas	aga	sageli	elegantne	koer.	
Eelistatavalt oli see mõni hurt ning veel parem 
borzoi,	sest	tema	pikad	karvad	moodustasid	
kerges	 tuulehoos	 kauneid	 mustreid	 (ill	 2).	
Mõlemad	peategelased	võimaldasid	nimelt	
kasutada	 stiilile	 iseloomulikku	 voolavat	 ja	
paindlikku	 joont,	milles	on	nähtud	 igatsust	
kõigest	aegunust	„välja	voolata“.

Lemmikloomakliiniku sünd
Sama	 kena	 ja	 stiilne	 kui	 pronksist	
jahijumalanna on nii koerte kui ka 
kasside	 poolt	 armastatud	 neiu	 prantsuse	
reklaamplakatil	 (ill	 3).	 Tegemist	 on	 väga	

Ill	1.	Thomas	Theodor	Heine	(1867–1948).	
Ajakirja	Simplicissimus	aastaväljaande	kaas.	1908.	
Värviline	litograafia

1) Teistes keeltes viitab uue stiili nimi tavaliselt 
modernsusele.	Nii	on	see	prantsuse	keeles	Art 
nouveau	(’uus	kunst’).	Inglise	keeles	kasutatakse	
sama	väljendi	kõrval	aga	ka	omakeelset	–	Modern 
Style	(’modernne	stiil’).



33 KOER 4/2022

Ill	2.	Arthur	Bock	
(1875–1957).	
Diana	koertega.	1911.	
Pronks.	
Asukoht: 
Hamburg.	Linnapark

uudse	 nähtuse	 –	 lemmikloomakliiniku	
reklaamiga.	 Seejuures	 nimetatakse	
üllatuslikult isegi kaht lisateenust – 
„sanatooriumi“	 ja	 „pansioni“.	 Nähtavasti	
võimaldas	 esimene	 neist	 jätta	 haiged	
loomad	 järelevalve	alla	kosuma,	 teine	aga	
viitab	isegi	loomahotellile.

Siinkohas	 tuleb	meenutada,	 et	 veterinaar-
meditsiin	muutus	Euroopas	eraldi	õppeaineks	
alles	 18.	 sajandil	 ning	 sellal	 tegeleti	 vaid	
põllumajandusloomadega2).	 Isegi	 veel	
inglise	 loomaarst	 James	 Herriot	 (1916–
1995)	 meenutas	 oma	 lõbusates	 lugudes	
stuudiumi,	milles	domineeris	mäekõrguselt	
hobune, seejärel tuli mängu veis ja lõpuks 
oli	 midagi	 lambast.	 Koeri	 mainiti	 vaid	
möödaminnes.	Kuid	eks	praktika	õpetas	nii	
teda	kui	ka	ta	eelkäijaid	Pariisi	kliinikus!

2)   Aidata	püüti	loomi	muidugi	juba	varem.	Maailma	
esimest	loomaarsti	(„loomade	ravimise	spetsialisti“)	–	
Mesopotaamias	elanud	Urlugaledinna’t	nimetatakse	
3000	 eKr.	 Esimesed	 säilinud	 veterinaaria	 alased	
tekstid	pärinevad	Vanast-Egiptusest	ja	Indiast	(1900	
a	eKr).	Varaseim	loomakliinik	oli	teadaolevalt	Indias	
(250	a	eKr).

Ill	3.	Theophile	Steinlen	(1859–1923).
Chéroni	loomakliiniku	reklaamplakat.	

1894.	Trükis,	paber
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Tehnikaimed
Isegi	 juhul,	 kui	 kunstnikud	 kasutasid	 veel	
traditsioonilisemaid	võtteid,	ilmusid	nende	
maalidele	 noored	 ja	 rõõmsad	 inimesed,	
kes	nautisid	kätte	võidetud	vabadusi.	Eriti	
erakordne	 oli	 vaatepilt,	 mida	 nähti	 1897.	
aastal	 Bois	 de	 Boulogne’i	 pargis	 Pariisi	
lähedal.	Maali	pealkirjast	selgub,	et	tegemist	
on	sellal	nähtavasti	väga	tuntud	Goldsmithi	
leedidega,	 kes	 –	 oh	 õudust!	 –	 on	 võtnud	
ette	jultunud	katse	tungida	maskuliinsesse	
sfääri.	 Nimelt	 kihutavad	 nad	 autos	 3), 
saavutades	 kindlasti	 tollase	 maksimumi,	
uskumatud	30	km/h.	Nendega	koos	naudib	
saavutatud	kiirust	ja	vabadustunnet	nende	
koer,	kõrvad	tuules	lehvimas	(ill	4).

Teine	 tollane	 tehnikaime	 oli	 1877.	 aastal	
leiutatud	 grammofoni	 eelkäija	 fonograaf.	
Ja	 sedagi	 kujutaval	 maalil	 on	 koer	 (ill	 5)!	

3) Tegemist on ühe varasema maaliga uuest 
leiutisest	–	autost.	Nimelt	leiutati	see	alles	1886.

Ill	4.	Julius	Leblanc	Stewart	(1855–1919).	Goldsmithi	leedid	Peugeot’s.	1901.	Õli,	lõuend

Ill	5.	Francis	Barraud	(1856–1924).	Koer	
fonograafi	kuulamas.	1898–1899.	Õli,	lõuend

Teos	sai	kohe	tuntuks,	sest	jõudis	sisuliselt	
kohe Victor Talking Machine Company 
kaubamärgile	„His	Master’s	Voice“	 (ill	6)	 ja	
jäi	 sinna	 aastakümneteks.	 Hilisem	 kumu,	
et	koerake	kuulab	oma	surnud	peremehe	
kõnet,	on	õnneks	vale.	Nimelt	on	tegemist	
maali	autori	Francis	Barraud’i	venna	koera	
Nipperiga (1884–1895), kes tunneb aga 
tõesti	tuttava	hääle	ära.
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Ill	6.	„His	Master’s	Voice’i“	grammofoniplaat.	
Detail.	1928.	Trükis,	paber

Ill	7.	Franz	Marc	(1880–1916).	Lumes	lamav	koer.	U	1910–1911.	Õli,	lõuend

Koer lumes
Kui	 loomadest	 modellid	 jäävad	 üldjuhul	
anonüümseks, siis lisaks Nipperile 
on	 sellest	 ajastust	 teada	 veel	 teinegi	
kujutatu.	 Selleks	 on	 kunstnik	 Franz	 Marci	
nn „siberi karjakoer“ Russi, kes tegelikult 
oli	 saksa	 lambakoera	 ja	 laika	 segu	 (ill	 7).	
„Ametlikule“	 juugendstiile	 oponeerivat	
varast	ekspressionismi	esindav	autor	otsis	

elu	 olemust	 ja	 loomulikkust,	 mida	 tema	
jaoks	 kehastasid	 loomad.	 Samuti	 lõi	 ta	
ainulaadse	 värvifilosoofia,	 milles	 oli	 igal	
toonil	oma	tähendus.	Russi	värv	–	kollane	–	
oli tema jaoks naiselik printsiip, õrn, helge 
ja	 meeleline.	 Valge	 seevastu	 tähendas	
lõpmatust,	müstilisust	ja	tundmatut.	Seega	
on Marci stiiliomaselt nurgeline Russi ühelt 
poolt	jäädvustus	reaalsest	lumelembelisest	
loomast,	 teisalt	 aga	 sümbol	 looduse	 ja	
looma	 ühtsusest,	 mis	 peegeldab	 rahu	 ja	
harmooniat.

Koerad sõjas
Kahjuks	sai	sajandi	ilus	algus	enneaegselt	
otsa ning enamik Euroopast muutus 
sõjatandriks.	 Suurde	 heitlusse	 tõmmati	
ka	 miljonid	 loomad,	 peamiselt	 hobused,	
samuti	tuvid,	kaamelid	ja	isegi	üks	elevant.	
Muidugi	 ei	 jäänud	 kõrvale	 koeradki.	
Nende	 arv	 jäi	 üllatavalt	 tagasihoidlikuks	
(u	 100	 000),	 kuid	 oma	 roll	 oli	 neil	 ometi.	
Kõige	varem	viisid	need	rindele	Saksamaa	
ja	 Austria-Ungari	 väed,	 kes	 treenisid	
neid	 loomi	 juba	enne	konflikti	puhkemist	
oma	 sõjakoolides.	 Seejuures	 kasutati	
uuenduslikku	 meetodit,	 mis	 põhines	
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pigem	 koostööl	 kui	 hirmul.	 Juhtnöörides	
esile	 toodud	 „rõõmus	 side“	 peremehega	
muutis	 looma	 ohtlikes	 olukordades	
julgemaks.	Samuti	harjutati	koeri	varakult	
plahvatustega,	 andes	 neile	 just	 sellel	
ajal	 süüa.	 Nii	 muutusid	 paugud	 lausa	
meeldivaks!	 Lisaks	 otsiti	 neis	 riikides	
koerasoost	nekruteid	lausa	ajalehtede	abil	
ning	 paljud	 patrioodid	 olidki	 valmis	 oma	
sõbrad	 rindele	 saatma.	 Eelistatud	 tõud	
olid	 saksa	 lambakoerad,	 dobermannid	 ja	
airedale’i	terjerid,	kes	pidid	nüüd	harjuma	
uute	 juhtide	 ja	 õudsete	 tingimustega.	
Teistes	riikides	saadeti	koerad	sõtta	hiljem.

Õpetatud	 koeri	 kasutati	 sõnumiviijatena	
(ill	 8)	 ja	 haavatute	 leidmisel.	 Samuti	
tõmbasid	 nad	 sideliine	 ning	 olid	 oma	
arenenud	 meelte	 abil	 silmadeks	 ja	
kõrvadeks.	 Nende	 lisafunktsiooniks	
oli	 emotsionaalne	 tugi	 sõjaõudustes.	
Seetõttu	 hakati	 alates	 1917.	 aastast	
sõduritel	 lubama	 kaitsekraavides	 pidada	
koeri	lihtsalt	lemmikutena	(!).

Kuigi	 sõda	 muutis	 meeled	 tuimaks	 ja	
kalestas	 hinge,	 ei	 jäetud	 neljajalgseid	
sõjasõpru	 pärast	 rahu	 sõlmimist	 maha.	
„Värvatud“	 loomad	 tagastati	 omanikele,	
teised	võtsid	sõdurid	koju	kaasa.	Üksikutele	
ülejäänutele	 otsiti	 huvilisi	 ajakirjanduse	
kaudu.	 Õnneks	 pääses	 enamik	 sõjakoeri	
eluga.	Hukkunuid	oli	nende	seas	u	25%,	mis	
ületas	 siiski	 tunduvalt	 langenud	 inimeste	
osakaalu.	Koertest	sattusid	suurima	löögi	
alla	 hiiglaslikud	 belgia	 mastifid,	 kes	 olid	
aretatud	 n-ö	 eesleid	 asendama.	 Seda,	 et	
neid	kurnati	 liigselt	varemgi,	 tõestab	vaid	
viis	 aastat	 enne	 sõja	 puhkemist	 loodud	
maal	 väsinud	 veopenist	 (ill	 9).	 Nüüd	 aga	
sunniti	neid	lausa	kuulipildujaid	vedama…	
Eks	ole	see	üks	põhjuseid,	mis	tõug	mõne	
aastakümne	järel	hoopiski	välja	suri.

Pärast	 sõda	 kirjutati	 sõjakoertest	 palju,	
kuid	 kunsti	 jõudis	 neid	 väga	 vähe.	 Üks	
erand	 on	 ameeriklase	 Alexander	 Pope’i	
maal	 „Punase	 risti	 koer“	 (1918),	 kes	
hoopis kannab rõõmsalt joostes hambus 

Ill	8.	Kuningliku	Sideinseneride	Teenistuse	koer	sõnumikullerina	Läänerindel.	1918.	Foto
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Ill	9.	Henriëtte	Ronner-Knip	(1821–1909).	Lühike	puhkehetk.	1909.	Õli,	puit

lamedat	 Inglise	 kiivrit	 nagu	 taldriku	
viskamise	 mängus.	 Mõni	 kuu	 enne	 sõja	
lõppu	valminud	maal	peegeldab	rõõmu	ja	
optimismi,	et	Saksamaa	võidetakse	peagi.
(väikepilt	 https://en.wikipedia.org/wiki/
File:%22Red_Cross_Dog%22_-_Alexander_
Pope.png)

Koerte	 tegelik	 roll	 ja	 nende	 kannatused	
seevastu	 kunstnikke	 ei	 huvitanud.	 See	
on üsna hämmastav, sest esimese 
maailmasõja	 šokk	 kajastus	 paljudel	
teostel.

Pärast kaotust
Kui	 võitnud	 maad	 toibusid	 pärast	
sõda	 kriisist	 kergesti,	 langes	 Saksamaa	
majanduslikku	 ja	 moraalsesse	 kaosesse.	
Inflatsioon	 muutis	 raha	 väärtusetuks,	
pettumus	 ja	 frustratsioon	 käivitasid	 aga	
halvimad	instinktid.	Neile	reageeris	valusa	
aususega	 saksa	 kunst.	 Üks	 teravamaid	
valupunktidele	vajutajaid	oli	Otto	Dix,	kelle	
piltidel	 näeme	 koeri	mitmel	 korral.	Ometi	
pole	 need	 sageli	 enam	 inimese	 armsad	
sõbrad,	 vaid	 ühiskonna	 vaimse	 allakäigu	
peegeldajad.
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Ühes oma tuntuimas kompositsioonis 
kohtame	pimedat,	kätetut	ja	jalutut	invaliidi,	
sõja ihu ja hinge hävitava jõu sümbolit 
(ill	 10).	 Ta	 püüab	 müüa	 tuletikke,	 kuid	
inimesed	 mööduvad	 temast	 ükskõikselt.	
Isegi	 taks,	 Saksamaal	 aretatud	 koer	 ja	
seega	kohaliku	mentaliteedi	sümbol,	pissib	
tema	 peale.	 Seega	 lisandub	 ühiskonna	
hoolimatusele	 põlgus.	 Oma	 graafilises	
lehes	„Kiremõrv“	(1922)	näeme	aga	midagi	
lausa	 võigast.	 Surnud	 vägistatud	 naise	
laiba	 kõrval	 paarituvad	 koerad	 viitavad	
inimesi	vallanud	loomalikele	instinktidele.

Hoopis	 teises	 tähenduses	 on	 koer	 ta	
tuntud	 fotograafi	Hugo	Erfurthi	 kujutaval	

portreel	 (vt.	 https://www.museothyssen.
org/en/collection/artists/dix-otto/hugo-
erfurth-dog)	 Rõhutatult	 teravakoonuline	
ehk teravataibuline peni vaatab koos 
oma peremehega ühes suunas, justkui 
midagi	 märgates.	 Olles	 küll	 modelli	
lemmikloom, on ta samas oma peremehe 
teravapilgulisuse	 kehastus.	 Märkas	
ja	 jäädvustas	 ju	 Erfurth	 seda,	 millest	
tavainimesed	 mööda	 vaatasid.	 Kas	 nad	
näevad	 aga	 ka	 tulevikku?	 Oli	 ju	 ootamas	
nii	 uus	 maailmasõda,	 mille	 järel	 muutus	
kujutav	 kunst	 hoopis	 vähem	 kujutavaks.	
Ometi	 ei	 kadunud	 sealt	 lõplikult	 ei	
inimesed	ega	neid	alati	saatvad	koerad.

Ill	10.	Otto	Dix	(1891–1969).	Tuletikumüüja.	1921.	Õli,	lõuend
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CARABERTA
BERENAIK
IMPERTERRITO
BRIGHT	LOVESTONE
GRAND	TALLIONE
PAWEST	PRIDE
CRAZY	MOON
MAGIC	SKYFALL
AKRONESIS
STARCOMPANIONS
CLAN	CATALEYA
VIA	GOTHIC
AMANTE	DELSOLE
STOCKMAN	THOR
AMBER	GLORY
MOONFLICK
FIAT	AMICUS
SVARGSAGA

Registreeritud kennelnimed 
vahemikus 14.11 kuni 20.12.2022

Kutsume teid kõiki toetama 
eraalgatuslikku projekti, 
mille eesmärk on anda au eesti hagijale 

ning väärtustada koera ja inimese suhet. 
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	 arveldus-
kontole.	Saaja	Eesti	Kennelliit	MTÜ
EE831010220035300228	SEB	Pank

Eesti hagija skulptuur

EKL-i juhatuse korralise koosoleku 
protokoll nr 12-2022 (08.12.2022)
Gala	Show	korralduse	ja	Eesti	edukaimate	
näitusekoerte	ja	-koerakasvatajate	konkursi	
statuudi	muudatused.
•	 Muuta	 Eesti	 edukaimate	 näitusekoerte	
ja	 -koerakasvatajate	 konkursi	 statuudi	
punkti 1 lõigu 4 sõnastust järgnevalt: Igas 
võistluskategoorias	läheb	ühel	kandidaadil	
arvesse	kuni	10	tulemust.
•	 Alates	 2023.	 aastast	 saavad	 Champion 
of Champions	 -võistlusest	 osa	 võtta	 ainult	
koerad,	kes	on	kantud	EST-registrisse.
•	Üks	koer	võib	osaleda	mitmes	Champion 
of Champions	-võistluse	kategoorias,	kui	ta	
on	nendesse	kvalifitseerunud.

EKL-i juhatuse 
uudised ja teated

ALISTONIKS
KIN-DZA-DZA
WINTER	HUNTER
AMBER	SCATTERING
TIMGYL
PLAYFUL	FRIENDS
ALLEGRO BRILLANTE
BEAUTY	SHANCE
HIRVEKÜTT	EJ
MAZHESTRA
PAKS	PANDA
K-TRICKS
MICHEL	NABILA’S
CARMARIS
LUIGIANO’S
FLAMING	LOVE
ZION	ESMA
DARKLINDCORSO
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Kutsikate ja veteranide jõulu-show

Kutsikate ja veteranide jõulu-show

Fotod:	Kristiina	Tammik

17.	 detsembril	 toimus	 mitteametlik,	 kuid	
väga	 populaarne	 näitus	 Tallinnas	 Kristiine	
spordihallis.	 Eesti	 Kennelliidu	 korraldatud	
veteranide	 ja	 kutsikate	 jõulu-show	 on	 kord	
aastas toimuv mitteametlik koertenäitus, 
kus	võivad	osaleda	F.C.I.	ja	EKL-i	tunnustatud	
koeratõud.	Näitusele	oli	registreeritud	enam	
kui	280	koera	ning	neid	hindasid	kohtunikud	

Tiina	 Taulos	 Soomest,	 Laurent	 Heinesche	
Luksemburgist,	 Arne	 Foss	 Norrast	 ja	 Siret	
Lepasaar	Eestist.

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

Näituse parim / Best in Show
Kohtunik	Arne	Foss	(Norra)

1.	koht	tiibeti	mastif	(do khyi) 
NIGHT	SOUL	ANDROMEDA	AMORE	MIO.
Omanik Evelyn Tomson (Eesti)

2.	koht	kuldne	retriiver	
SEMPRE	FELICITA	SOFIA.
Omanikud	Karme	ja	Kerlin	Reiljan	(Eesti)

3.	koht	bostoni	terjer	
BOKS-BEST	SAIZ	NANETTE.
Omanikud	Klarissa	ja	Igor	Orgusaar	(Eesti)
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Parim beebi
Kohtunik	Tiina	Taulos	(Soome)

Parim kutsikas
Kohtunik	Laurent	Heinesche	(Luksemburg)

1.	koht	bostoni	terjer	
BOKS-BEST	SAIZ	NANETTE.
Omanikud	Klarissa	ja	Igor	Orgusaar	(Eesti)

2.	koht	ameerika	staffordshire’i	terjer	
ANTE	BELLUM	PRINCE	OF	THE	UNIVERSE.
Omanikud	Triin	Peterson	ja	
Häli	Tammeleht	(Eesti)

3.	koht	suur	puudel,	aprikoos	
AURORA	SUNSTONE	DARLING	DO	NOT	CRY.
Omanik	Galina	Seeder	(Eesti)

4.	koht	prantsuse	buldog	
RIPSALIDOPSIS	BRANDY	AGLAIA.
Omanik	Valentina	Berzina	(Eesti)

1.	koht	kuldne	retriiver	
SEMPRE	FELICITA	SOFIA.
Omanikud	Karme	ja	Kerlin	Reiljan	(Eesti)

2.	koht	austraalia	lambakoer	
ALIAS	EMPIRE	MORE	THAN	A	MAGIC	(NBT).	
Omanikud	Laima	Hamitova	ja	
Irina	Hamitova	(Eesti)

3.	koht	inglise	pointer	
BEAGPOINT	BE	LIKE	A	DIAMOND.
Omanik Merle Virula (Eesti)

4.	koht	saksa	dogi,	arlekiin	
HOPPINGHAM’S	MOON	CRAFTS	LOVELY	OPHELIA.
Omanikud	Kaili	Tamm	(Eesti)	ja	
Anitta	Kilpeläinen	(Soome)

Parim juunior
Kohtunik	Tiina	Taulos	(Soome)

1.	koht	tiibeti	mastif	(do khyi) 
NIGHT	SOUL	ANDROMEDA	AMORE	MIO.
Omanik Evelyn Tomson (Eesti)

2.	koht	austraalia	lambakoer	
KALLISKIVI	IMELINE	APHRODITE.
Omanik	Marili	Kallikivi	(Eesti)

3.	koht	inglise	hurt,	greyhound 
ESTET	CLASSIC	FORTUNATE.
Omanik	Liisa	Zjabrikova	(Eesti)

4.	koht	mops	
KLAYD	HALINFOR	CHARM.
Omanik	Ruslan	Murtazin	(Eesti)
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Parim veteran
Kohtunik	Arne	Foss	(Norra)	

Parim paar
Kohtunik	Tiina	Taulos	(Soome)

1.	koht	portugali	veekoer	
Multi	CH,	Multi	W	
ADVENTURER’S	DORIAN	GRAY	BY	ALEX.
Omanikud	Sanna	Tammi	ja	
Jaana	Railamaa	(Soome)

2.	koht	labradori	retriiver	
Multi	CH,	LTU	VetW22,	LVA	CLW16,	TLN	
WCup16	TSUNAMI	BELLA	MARE.
Omanik	Pille-Riin	Sepp	(Eesti)

3.	koht	nova	scotia	retriiver	
Multi	CH,	Multi	W	
KITIMAT	BIG	LEAF	MAPLE.
Omanik	Marja	Koski	(Soome)

4.	koht	inglise	springerspanjel	
Multi	CH,	Multi	W	ALFALEX	KING	OF	JOY.
Omanik	Urve	Hiie	(Eesti)

1.	koht	labradori	retriiver
PRAMENTOS	CANDYTUFT	OF	SPRING	ja	
TSUNAMI	BELLA	MARE.
Omanik	Pille-Riin	Sepp	(Eesti)

2.	koht	whippet
AMBERONIA	A	HAKUNA	MY	TATA	ja	
AMBERONIA	AM	I	THE	KING.	
Omanik	Kathriin	Usai	(Eesti)

3.	koht	lühikarvaline	kääbustaks
CHAVER	HACHI	TOV	KING	OF	KINGS	ja
CHAVER	HACHI	TOV	KISS	OF	VIKING.
Omanik Ruth Orro (Eesti)

4.	koht	kääbusšnautser,	must	hõbedaga
BLITHELY	CUBA	MY	PRODIGY	ja	
BLITHELY	CUBA	MY	STAR.
Omanikud	Margit	ja	Karl	Oskar	Toovere	(Eesti)
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Parim kasvataja
Kohtunik	Arne	Foss	(Norra)

Parimad järglased
Kohtunik	Laurent	Heinesche	(Luksemburg)

1.	koht	kennel	KALLISKIVI.
Tõug	austraalia	lambakoer.	
Omanik	Marili	Kallikivi	(Eesti)

2.	koht	kennel	AMBERONIA.
Tõug whippet.	
Omanik	Kathriin	Usai	(Eesti)

3.	koht	kennel	SHAGGY	FRIENDS.
Tõug	dogi.	
Omanik	Mirjam	Kangur	(Eesti)

4.	koht	kennel	ANTE	BELLUM.	
Tõug	ameerika	staffordshire’i	terjer.	
Omanik	Häli	Tammeleht	(Eesti)

1.	koht	whippet 
LVA	LC	W21,	TWIN	CUP21,	Multi	CH	
BAFFY	GREENFIELD	DOGS.	
Omanik	Kathriin	Usai	(Eesti)

2.	koht	ameerika	staffordshire’i	terjer
EST	CH	EST	JCH	EST	W20	LTU	JCH	
LVA	JCH	TLNJW19
ANTE	BELLUM	HASTA	LA	VISTA	BABE.
Omanik	Häli	Tammeleht	(Eesti)

3.	koht	inglise	setter	
BALT	JCH	BALT	JW17	EST	JCH	
EST	W18	LTU	JCH	LVA	JCH	
TLN	JWCup17	TLN	WCup17	
EDENBRIDGE	NATIONAL	TREASURE.
Omanik	Marge	Kaju	(Eesti)

4.	koht	austraalia	terjer	
ESTJW20	POL	W21	TLN	WCup22	
TLNJW20	TLNW21,	Multi	CH	
ARMIRELLI	PRIVATE	PARTY.
Omanik	Anne-Lii	Sild	(Eesti)
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Juuniorhändlerite Eesti 
meistrivõistlused 2022

Tekst:	Aleksei	Smetanin,		Eesti	Kennelliidu	
Noortekogu eestseisuse liige
Fotod:	Kristiina	Tammik	

Juba	 kolmandat	 aastat	 järjest	
korraldab	 Eesti	 Kennelliidu	 Noortekogu	
juuniorhändlerite	meistrivõistlusi	pidulikus	
formaadis:	 kolmekäiguline	 õhtusöök	 nii	
händleritele	 kui	 ka	 nende	 vanematele	 ja	
treeneritele.	See	aasta	ei	olnud	erand	ning	
16	 andekat	 noort,	 kes	 olid	 aasta	 jooksul	
võistlustel	 kogunud	 vähemalt	 15	 punkti,	
kogunesid	 17.	 detsembril	 Sokos	 Hotelli	
Viru,	et	välja	selgitada	parimad	–	kes	saab	
tiitli	„Juuniorhändlerite	Eesti	meister	2022“	
ja	 võimaluse	 esindada	 Eestit	 2023.	 aasta	
veebruarikuus	toimuval	Cruftsi	näitusel.

Seda	 rasket	 valikut	 oli	 tegema	 kutsutud	
pikaajalise	 händlerikogemusega	 ning	
koertemaailmas	 tuntud	 Patrick	 Oware	
Norrast.	 Patrick	 on	 tegelenud	 koertega	
terve oma elu ja tal on pikaajaline kogemus 
eri	 tõugudega.	 Praegu	 on	 tema	 kodus	
siledakarvalised	 retriiverid,	 keda	 ta	 ka	
näitustel	 esitab.	 Aja	 jooksul	 on	 kogunud	
palju	 võite	 nii	 juuniorhändlerina	 kui	 ka	
täiskasvanuna.	 Patricku	 suurim	 võit	 oli	
käesoleva aasta alguses, kui tema koer 
Almanza	 Backseat	 Driver	 võitis	 Cruftsi	
Best	In	Show.

Kui	kõik	osalejad	olid	saalis	ning	võtsid	oma	
kohti	laudade	taga	ja	valisid	eelroogi,	siis	oli	
tunda,	kui	närviline	ja	pingeline	on	õhkkond.	
Õhtu	 algas	 reeglite	 tutvustamisega	 ja	
osalejate	 järjekorranumbrite	 loosimisega.	
Võistlus	koosnes	kahest	voorust.	Esimeses	
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voorus	 esinesid	 juuniorhändlerid	 oma	
valitud	koeraga.	Kohtunik	hindas	ükshaaval	
põhjalikult	 kõike,	 osalejad	 pidid	 näitama	
kõiki oma oskusi, et koer seisaks või liiguks 
paremini.	 Pärast	 seda,	 kui	 osalejad	 olid	
saanud	 individuaalsed	 hinded,	 kutsus	
kohtunik	nad	tagasi,	et	vaadata,	kuidas	nad	
koos	 liiguvad	 ja	 oskavad	 distantsi	 hoida.	
Patrick	oli	kindel	oma	valikus	 ja	valis	kuus	
finalisti,	 kes	 pääsesid	 teise	 vooru	 ja	 pidid	
esitama	samatõulisi	koeri.

Vahetustõu pakkus kohtunik ise, meie 
ülesanne	 oli	 leida	 need	 kuus	 koera.	
Osalejad	ei	teadnud	kuni	viimase	hetkeni,	
mis	 tõug	 see	 olema	 saab,	 kuna	 koerad	
olid	 teises	 saalis.	 Väga	 huvitav	 oli	 näha	
händlerite	nägusid,	kui	nad	astusid	sinna	
ruumi ja vastu vaatas kuus afganistani 
hurta.	 Hurt	 ei	 ole	 kindlasti	 kõige	 lihtsam	
tõug	 esitamiseks	 –	 nad	 jooksevad	 lõdva	
rihmaga	 ja	 on	 vaja	 leida	 kontakti,	 et	

koer	 teeks,	 mida	 sa	 soovid.	 Samuti	 ei	
tohi	 afganistani	 hurda	 puhul	 unustada	
karva,	 mida	 on	 vaja	 eelnevalt	 kammida.	
Finalistidel	oli	aega	20	minutit,	et	koeraga	
harjutada	ja	teha	vajalik	grooming.	Seejärel	
sisenesid	 nad	 suurde	 ringi	 ning	 kohtunik	
hindas	nende	teadmisi	ja	viisi,	kuidas	nad	
tundmatu	koeraga	hakkama	saavad.

Kuna	 kohti	 oli	 ainult	 neli,	 valis	 Patrick	
kõigepealt	 need,	 kes	 ei	 jätka.	 Neli	 tubli	
händlerit,	kes	said	edasi,	võtsid	oma	koerad	
ja	näitasid	veel	kord,	et	nad	on	väljavalimist	
väärt.	 Kohtunik	 pani	 paika	 neljanda	 ja	
kolmanda	koha,	aga	tal	oli	raske	otsustada,	
kellest	 saab	2022.	aasta	meister.	 Seetõttu	
palus	 ta	 afgaanid	 veel	 kord	 tagasi	 tuua.	
Mõlemad	tüdrukud	särasid	koos	koertega,	
kui	 tegid	 oma	 viimaseid	 ringe.	 Lõpuks	
oli	 otsus	 tehtud	 ning	 sellele	 järgnesid	
kiiduavaldused,	 vanemate	 ja	 sõprade	
pisarad	ja	suur	hulk	õnnitlusi.

Eesti	meister	2022	Karen	Kristal	Dunaway
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II koht Anna Tsvetkova

IV	koht	Evelina	Karolina	Saar

III	koht	Valeria	Pugatsova

Kõige edukaim juuniorhändler 
2022. aastal oli 

Gerda Vunš, kes kogus kõige 
suurema punktisumma. 

EKL	 NK	 soovib	 tänada	 kohtunikku	 Patrick	
Oware’i,	 et	 ta	 leidis	 aega	 tulla	 hindama	
meie	noori,	 ja	selle	põneva	võistluse	eest.	
Ka	 täname	 südamest	 kõiki	 vahetuskoerte	
omanikke,	kes	 tõid	koerad	kohale	 ja	enne	
seda	 neid	 pesid,	 föönitasid,	 trimmisid	
ja groom’isid.	 Suur	 tänu	 meie	 peamisele	
sponsorile	 Prima	 Dog	 ja	 fotograafile	
Kristiina	Tammikule.	Ja	kõige	suurem	aitäh	
läheb meie osalejatele: aitäh, et olete meie 
tulevik! Me usume teisse!

Kohtumiseni järgmisel aastal!



47 KOER 4/2022

Tiitli „Champion Of Champions“ 
võitjaks valiti ameerika väike lambakoer 
Legacy’s Boom Boom Boom

Tekst:	Viktoria	Korpan
Fotod:	Kristiina	Tammik	

18.	detsembril	 toimunud	Eesti	Kennelliidu	
gala-show’l	 omistasid	 kohtunikud	 tiitli	
„Champion Of Champions“ kaheaastasele 
ameerika väikesele lambakoerale nimega 
Legacy’s Boom Boom Boom,	kodusemalt	
Boomer.

„Boomer on just nii särtsu täis nagu 
tema	 ametlik	 nimi.	 Boomeri	 elufilosoofiat	
iseloomustab kõige paremini Charlie 

Chaplini	 tsitaat	 „Päev	 ilma	 naeruta	 on	
raisatud	 päev“,“	 kirjeldavad	 omanikud	
Kersti	 Paju	 ja	 Karen	 Kristal	 Dunaway	
tšempionide	 tšempionit.	 „Kuna	 ameerika	
väike lambakoer on alles värske tõug 
(tõustandard	avaldati	2019.	aastal	–	 toim), 
on	 paljud	 Boomeri	 saavutused	 olnud	
sellele	 tõule	 esmakordsed,	 mida	 ei	 ole	
ükski ameerika väike lambakoer Eestis 
varem	saavutanud,“	lisavad	omanikud.
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2.	koht	–	airedale’i	terjer	Saredon	Deliverance.	
Omanikud	Jekaterina	Kantijevskaja	ja	John	Averis

3.	koht	–	inglise	setter	Lucksheray	Apollo.	
Omanik	Karis	Rämmer

4.	koht	–	beagle	Beagpoint	Summer	Storm.	
Omanik	Ilmar	Pärn

Tiitli„Veteran Of Veterans“ võitjaks valiti 
lhasa apso Siimline	Chic	Tuxedo	ehk	Diego.	
„Diego	on	oma	elu	 jooksul	 korda	saatnud	
väga	 palju!	 Meie	 teada	 on	 ta	 on	 ainuke	
koer	Eestis	ja	üks	väheseid	maalimas,	kellel	
on	 „taskus“	 nii	 Suurbritannia,	 USA	 kui	 ka	
Euroopa	 riikide	 erinevad	 tiitlid.	 Ameerika	
Ühendriikide	 tiitli	 lisas	 Diego	 alles	 sellel	
aastal	 USA	 lhasa apso’de	 peaerinäitusel	
peaaegu	 10-aastaselt,“	 iseloomustavad	
oma	väärikat	koera	omanikud	Vivian	Muttik	
ja	Kersti	Paju.

2.	koht	–	iiri	pehmekarvaline	nisuterjer	Angel’s	Charli	
Olinda	O	Liviy.	Omanikud	Jelena	ja	Kristiina	Tupalskaja
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3.	koht	–	welsh corgi pembroke	Astersland	You	
Know	Who.	Omanik	Merle	Laut

4.	koht	–	lühikarvaline	kääbustaks	Magic	Rainbow	
Jamaican	Rum.	Omanik	Julia	Jakovleva

Tiitli „Junior Of Juniors“ võitja on sel 
aastal welsh corgi pembroke	 Astersland	
Unresistable	 ehk	 Ruudi,	 kelle	 omanik	 on	
Ingrid	Lehtsalu-Paju.	

„Ruudi	 on	 väga	 arukas	 ja	 sõbralik	
noorsand,	 kes	 üle	 kõige	 tahab	 olla	 koos	
oma	 inimestega,	 armastab	 meid	 ja	 meie	

sõpru.	 Kindlasti	 õpi-	 ja	 mänguhimuline,	
uudishimulik	ning	pisut	kaval,“	räägib	Ingrid	
Lehtsalu-Paju.	 „2022.	 aasta	 alguses	 saime	
vormistada	 Eesti	 juuniortšempioni	 tiitli,	
millele	 järgnesid	 ka	 Läti,	 Leedu	 ja	 Soome	
juuniortšempioni	 tiitlid.“	 Samuti	 oli	 Ruudi	
tõu parim juunior „Tallinna võitjal“ ja „Eesti 
võitjal“,	edukas	paljudel	teistelgi	näitustel.
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2.	koht	–	welshi	terjer	Ak	Mil	Vista	Hey	Hilda.	
Omanik	Anu-Sirje	Keerd

3.	koht	–	väike	puudel	Chernika	Iz	Kazanskogo	
Hanstva.	Omanikud	Inga	Siil	ja	Jekaterina	Jalonen

4.	koht	–	siberi	husky	Empire	Of	Miracle	Cesar.	
Omanik	Maia	Jurtšenko

2022.	 aasta	 „Champion	
of Championsi“ võistluse 
kohtunikud	 olid	 Laurent	
Heinesche	 (Luxemburg),	
Arne	 Foss	 (Norra)	 ja	 Tiina	
Taulos	(Soome).
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Eesti Kennelliit tunnustas parimaid 
sportkoeri ja koerajuhte

Tekst:	Viktoria	Korpan
Fotod:	Kristiina	Tammik	

Eesti	 Kennelliit	 tunnustas	 eri	 kategooriates	
võistlevaid	 2022.	 aasta	 Eesti	 edukamaid	
sportkoeri	ja	nende	omanikke.	Kõige	rohkem	
tiitleid	noppisid	 tänavu	saksa	 lambakoerad	
ja bordercollie’d.	

Aasta sportkoer sõnakuulelikkuse kate-
goorias on bordercollie	 Tending	 Bonfire	
ehk	 Iti.	 „Iti	 on	 üks	 väike	 armas	 ja	 võrratu	
sõstrasilm,	 kelle	 imelised	 pruunid	 silmad	 ei	
jäta	 kedagi	 külmaks.	 Oma	 mitmekülgsete	
omadustega,	 nagu	 oskuslik	 pugemine,	
meeletu	 töötahe	 ja	 energia,	 tohutu	 sära	
töötades,	 mängulisus,	 on	 Iti	 võitnud	
südameid	 nii	 Eestimaal	 kui	 ka	 väljaspool	
Eestit.	 Iti	 on	 viinud	 Eesti	 sõnakuulelikkuse	
maailma	 suurele	 kaardile,“	 ei	 ole	 koerajuht	
Anne	Tammiksalu	kiidusõnadega	kitsi.

Aasta sportkoer kuulekuskoolituse kate-
goorias	 on	 saksa	 lambakoer	 Flutwelle	
Frisko	 ehk	 koduselt	 Roko.	 „Roko	 on	
enesekindel,	 võimas,	 tal	 on	 palju	 instinkti,	
ta	 on	 töötahteline,	 pisut	 kangekaelne	 oma	
tahtmist	saama	ja	samas	nagu	pisike	usaldav	
kassipoeg,	 kes	 armastab	 süles	 nurruda.	
Tema juhtimiseks pean olema tark kael, et 
selle	tugeva	meheliku	koera	pead	oskuslikult	
keerata,“	räägib	koerajuht	Ene	Vöörmann.

Aasta sportkoer kategoorias IFH on saksa 
lambakoer	 Estrellest	 Seth	 Sesto.	 „Seth	
näeb välja nagu suur hall hunt ja metsas 
vastu	 tulles	 mõjub	 ilmselt	 hirmuäratavalt.	
Tegelikult on ta väga inimsõbralik ja mõnus 
loom – kõige mugavam koer, kes mul kunagi 
on	 olnud.	 Avatud	 loomuga,	 tasakaalukas	
ja	üritab	 kogu	oma	40	 kiloga	 sülle	 ronida,“	
ütleb	koerajuht	Meeli	Puusepp.	„Jäljeajamist	
võtab	 Seth	 suure	 kirega.	 Õnneks	 on	 see	
meie	ühine	kirg,	sellest	ka	edu.“

Aasta parimaks IGP kategoorias on 
tulnud	 saksa	 lambakoer	 Estlellest	 Särts	
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Sahara	 ehk	 koduselt	 Sara,	 kuueaastane	
tööliini	 saksa	 lambakoer.	 „Sara	 on	 lõputu	
toidumotivatsiooniga	 innukas	 jäljeajaja	
ning tugeva võitlustahte ja suurepärase 
haardetööga	 kaitsekoer.	 Kuulekuse	
treenimises on ta oma isepäisuse ja 
reaktiivsusega	 pakkunud	 aga	 palju	 peavalu	
ja	 väljakutseid.	 Oma	 nime	 vääriliselt	 on	 ta	
väga kuiva kehaehitusega ja väga särtsaka 
temperamendiga,“	 räägib	 oma	 koerast	
Merlin	Kanter.

Põllujäljekaitse kategoorias sai tänavu 
esikoha	 saksa	 lambakoer	 Allsaare	 Fury.	
Koerajuht	 Ingrid	Mahoni	 tunnistab,	et	ehkki	
Fury	ei	ole	kerge	koer	 iseloomu	poolest,	on	
temaga alati võimalik treeningutel ühist keelt 
leida.	Koos	 treenimist	naudivad	nii	 koer	kui	
ka	koerajuht.	„Kõige	rohkem	meeldib	Furyle	
jälge	 ajada,	 millega	 me	 ka	 tavaliselt	 kõige	
rohkem	tegeleme,“	ütles	Mahoni.

Aasta sportkoer pääste kategoorias on 
saksa lambakoer Margman Luminosa ehk 
koduselt	 Minni.	 „Minnil	 ei	 ole	 vahet,	 kust	
tuleb	inimest	otsida	–	kas	metsast,	rusude	või	
lume	alt	või	tuleb	hoopis	üles	võtta	jäljerada	
või	hüpata	lainetesse,	et	aidata	inimene	veest	
välja	tuua,“	räägib	koerajuht	Monika	Rusing.	
„Ta	teeb	seda	alati	täie	pühendumisega	ning	
kunagi	 ei	 jäta	 kedagi	 hätta!	 Ta	 on	 tõeline	
otsingukoer, tõeline saksa lambakoer – minu 
parim sõber!“

Veepääste kategoorias noppis esikoha 
siledakarvaline	 retriiver	 Zebulons	 Wick	
Rocks,	 koduse	 nimega	 Rahu.	 „Oma	 nimele	
vastava	 rahuliku	 tööstiiliga	 ning	 sooviga	
alati	tubli	olla	on	ta	kiiresti	saanud	minu	kui	
koerajuhi parimaks partneriks erinevatel 
võistlusaladel,“	 ütleb	 koerajuht	 Aet	 Toose.	
„Kui	parasjagu	trenni	ei	tule	teha,	siis	valvab	
ta	kodus	maiusetünni	ning	oma	diivaninurka.	
Rahu	on	koer,	kes	ei	nõua	koduses	elus	palju	
ruumi,	 kuid	 on	 alati	 valmis	 endast	 parimat	
andma	 ning	 kellega	 on	 rõõm	 koos	 edasi	
areneda!“

Aasta sportkoer agility väikemini 
kategoorias on Jack Russelli terjer Bruno, 
hüüdnimega	 Beam.	 „Väike	 Jack	 Russell	
lõvi	 südamega!“	 ütleb	 kasvandiku	 kohta	
koerajuht	 Andrei	 Gaidunko.	 2021.	 aasta	 oli	
Beami	 jaoks	 väga	 edukas	 ja	 tänavu	 suudeti	
seda	edu	korrata.

Parimaks agility mini kategoorias tuli 
shetlandi	 lambakoer	 Flyland	 Wildly	 Vital	
ehk	My.	 „My	on	oma	nimele	omaselt	 väike	
ja	särtsakas.	Muumitrollide	tegelasest	veidi	
erinevalt	küll	ka	paadunud	optimist	 ja	väga	
osav	varas.	Minu	jaoks	on	My	parim	kaaslane	
suurvõistlustel,	 sest	 finaalis	 jooksmist	
naudib	 ta	 sama	 palju	 kui	 mina,	 andes	
endast	 alati	 110%,“	 iseloomustab	 tänavust	
kategooriavõitjat	koerajuht	Keida	Raamat.

Aasta edukaim sportkoer agility midi 
kategoorias on	Ungarist	pärit	mudi	Irhaberki	
Ronja.	„Ta	on	väga	eriline	koer,	kes	oli	alguses	
äärmiselt	 vaoshoitud	 ja	 tagasihoidlik,	 eriti	
võõraste	inimestega.	Pisikese	kollase	kutsika	
sees	 oli	 peidus	 suure	 südamega	 lärmakas	
hing,	 kellest	 on	 tänaseks	 saanud	 väga	
sihikindel	ja	sporti	armastav	koer,	kes	püüab	
täita	 kõik	 käsud	 perfektselt!“	 räägib	 oma	
koerast	Elen	Kivi-Paju.

Aasta sportkoer agility väikemaksi 
kategoorias on bordercollie	 Enzo	 Hendl.	
„Kodus	 on	 Enza	 maailma	 vaiksem	 ja	
rahulikum bordercollie,	 ta	 võib	 magada	
päevad	 läbi,	 soovitatavalt	 peremehe	 kõrval	
ja	padjal.	Aga	kui	ta	tuleb	agility’sse , siis ta on 
ülikiire ja sõjakas,“ ütleb perenaine Natalja 
Garaštšenko.

Agility maksi kategoorias on aasta parimaks 
samuti	Natalja	Garaštšenko	koer,	bordercollie 
Follow	 The	 Leader	 Queen	 Of	 Hearts	 ehk	
Uma.	 Ehkki	 Uma	 on	 olnud	 võistlustel	 väga	
edukas,	 pole	 koerajuhi	 sõnul	 Uma	 jaoks	
agility	 tähtsam	 töö.	 „Talle	 rohkem	 meeldib	
inimestega	 suhelda,	 filmides	 töötada	 ja	
esineda.	Talle	meeldib	meeldida!“
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Balti riikide 32 edukaimat näitusekoeraBalti riikide 32 edukaimat näitusekoeraBalti riikide 32 edukaimat näitusekoera
võistlevadvõistlevadvõistlevad

"Tšempionite tšempioni" tiitlile."Tšempionite tšempioni" tiitlile."Tšempionite tšempioni" tiitlile.
   

Kohtunikud: Tamas Jakkel (Ungari), Juan NavedaKohtunikud: Tamas Jakkel (Ungari), Juan NavedaKohtunikud: Tamas Jakkel (Ungari), Juan Naveda
(Hispaania), Zeferino Silva (Portugal)(Hispaania), Zeferino Silva (Portugal)(Hispaania), Zeferino Silva (Portugal)

   
Olete oodatud 21.01.2023 algusega kell 16 PärnuOlete oodatud 21.01.2023 algusega kell 16 PärnuOlete oodatud 21.01.2023 algusega kell 16 Pärnu
Strand hotellis toimuvale pidulikule õhtusöögileStrand hotellis toimuvale pidulikule õhtusöögileStrand hotellis toimuvale pidulikule õhtusöögile
Eesti ja naabermaade tippkoertele kaasa elama.Eesti ja naabermaade tippkoertele kaasa elama.Eesti ja naabermaade tippkoertele kaasa elama.

   

Balti Gala Show 
"Champion of Champions"

Pilet: 70 eurot. Riietus: pidulikPilet: 70 eurot. Riietus: pidulikPilet: 70 eurot. Riietus: pidulik
Registreerimistähtaeg on 10.01.2023Registreerimistähtaeg on 10.01.2023Registreerimistähtaeg on 10.01.2023   

Lisainfo: Lisainfo: Lisainfo: terje.erdmann@kennelliit.eeterje.erdmann@kennelliit.eeterje.erdmann@kennelliit.ee, +372 5855 9020, +372 5855 9020, +372 5855 9020
   

Majutus 21.-22.01.2023: standardtuba ühele 58 €/öö,Majutus 21.-22.01.2023: standardtuba ühele 58 €/öö,Majutus 21.-22.01.2023: standardtuba ühele 58 €/öö,   
   kahele 66 €/öö. Hind sisaldab parkimist, buffet-kahele 66 €/öö. Hind sisaldab parkimist, buffet-kahele 66 €/öö. Hind sisaldab parkimist, buffet-

hommikusööki, spaa kasutust.hommikusööki, spaa kasutust.hommikusööki, spaa kasutust.
Broneerimine: Broneerimine: Broneerimine: sales@strand.eesales@strand.eesales@strand.ee

Salasõna „BALTI GALA“Salasõna „BALTI GALA“Salasõna „BALTI GALA“
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Ajakiri	ilmub	4	korda	aastas.	

Väljaandja	Eesti	Kennelliit	MTÜ
Alajaama 8, 11314 Tallinn
6540	130	
www.kennelliit.ee	

Toimetus: 
peatoimetaja,	layout,	kujundus:	Kaire	Rjadnev-Meristo
keelekorrektuur:	Killu	Mei

Kontaktid:
toimetus@kennelliit.ee	
kaire.meristo@kennelliit.ee

Reklaam:
reklaam@kennelliit.ee


