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Suvi on jälle kätte jõudmas ja ajakirja „Meie 
Terjerid“ järjekordne number kaante vahele saanud. 
Jätkame endises vaimus meie tublide koerte ja 
nende omanike tegemiste valgustamist. Selles 
väljaandes on peamine tähelepanu karmikarvalisel 
foksterjeril, iiri pehmekarvalisel nisuterjeril ja jack 
russell`i terjeril, aga põgusat äramärkimist leiavad 
veel mitmete tõugude esindajad. 

Kõrgendatud tähelepanu alla on sattunud veterinaarid 
- persoonilugu tutvustab meile koerte taastusravile 
pühendunud Kadi Viitmaad, „kaanepoiss“ Zeusi 
jahikoera elust jutustab veterinaar Kaja Lillemets ja  
aktuaalsete veterinaaria  teemade käsitlemist jätkab 
PetCity Kliiniku peaarst Heli Säre. 

Rõõm on nentida, et seekord teeb ajakirjale kaastööd  
Kindlustusfi rma If, põgusalt lemmikloomade 
kindlustamisega seonduvat tutvustades. 
Ajalooürikute käsitlus saab jätkuloo ja uue 
rubriigina on sisse toodud tõlkelugu, mis tutvustab 
koeramaailmas hästi tuntud Juha Karese nägemust 
kogenud ja edukast kasvatajast.  Jahikatsetest ja 
jahpidamisest koos terjeritega pajatavad  Mari-Ann 
Rehk ja Aili Pärtel.

„Top terjeri“  konkursi nominatsioonide hulk on  
kasvanud, aasta 2016 edukaimad terjerid  reastatud 
ja piltidega illustreeritud tulemustega saab  samuti 
tutvuda meie ajakirja veergudel.

Eesti Terjeriühingu järgmine näitus osutub ühingu 
40-ndaks juubelinäituseks ja toimub 18.08.2017.  
Täpsem info ETÜ kodulehel: www.terrier.ee

Ajakirja järgmine number ilmub detsembri alguses. 
Ootame jätkuvalt vihjeid tähelepanu väärivate 
sündmuste, inimeste ja terjerite kohta e-mailile:  
toimetus@terrier.ee

Täname kõiki koostööpartnereid ja toetajaid: 
Advance, Zoovetvaru, Norna, Nutikas Lemmik, 
Pet City Kliinik, EriVet, Juha Kares, If Kindlustus,  
Alatok OÜ.

Kaunist suve ja mõnusat lugemist!

Ajakirja toimetus

Trükkija: Printhouse OÜ. Tiraaž 500 tk .

A������� ��������:
Peatoimetaja: Anne-Lii Sild

Toimetaja: Aivi Kabur

Kujundaja: Mihhail Knut

Assistent: Rita Annus

Fotograaf: Margot Oder
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Kadi Viitmaa on meie koeramaailma 
laiemale üldsusele tuntud veterinaarina, 
kes on leidnud väga tänuväärse niši - 
nimelt loomade füsioteraapia, mis on meie 
riigis veel üsna lapsekingades veterinaaria 
haru. Koos abikaasa Rannoga loodud 
ortopeedilist, neuroloogilist ja taastusravi 
valdkonda ühendav loomakliinik „EriVet“  on 
patsientidele olnud avatud kõigest aasta. Kadi 
Viitmaa on üks väheseid loomade taastusravi 
spetsialiste Eestis ning nende kaasaegse 
sisustuse ja varustusega sõbralik kliinik pakub 
abivajajatele kvaliteetset teenust. Kadi jaoks 
pole armastatud töö kaugeltki kõik, ta on 
oma terjeritega  arvestatav tegija agilityrajal 
ja  näituseringis ning  koerakasvatajana tegev 
jack russell`ite aretuses. 

Armastus loomade vastu sai alguse varases  
lapsepõlves ja ema meelehärmiks tassis 
Kadi  koju kõik tänavakoerad. Pereliikmed 
räägivad, et juba 3-aastasena andis tütar emale 

teada, et temast saab loomaarst ja selles ta ei 
eksinud.

Esimese päris oma koera sai tüdruk esimeses 
klassis ja Kadi meenutab:  „Mulle osteti 
Moskvast hirmkallis pekingi paleekoer 
lootuses, et sellega lõpeb hulkuvate koerte 
koju toomine. Väga lahe pekinglane oli, 
tegime temaga kuulekust ja käsu peale läks 
isegi kallale. Mul polegi olnud aega kui mul 
ei ole koera.“

„Russell`ini jõudsin läbi fi lmi nimega 
„Mask“. Mõtlesin, et kui sellel koeral on 
tõug, siis seda koera ma tahan,“  räägib  Kadi, 
kellel olid eelnevalt  šnautserid ja just taolised 
isepäised habemikud ongi tema lemmikud. 
Tohutu kiirusega populaarseks saanud tõug 
polnud veel FCI poolt tunnustatud ja seega 
ilma paberiteta koera jahtis Kadi kolm aastat. 
Lõpuks, aastal 2000 sai ta unistuste koera oma 
kolleegilt Soomest ja see kõbus vanaproua on 
praegu 17 aastane.
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Kadi Viitmaa kennel KARANEST on 
loodud aastal 2002 ja kasvataja registris 
on hetkeseisuga kaheksa pesakonda. Kadi 
ise peab ennast pigem tõu harrastajaks kui 
kasvatajaks, teeb seda tasa ja targu ning 
plaanib samaviisi jätkata.  Aretuses ei panusta  
Kadi uhke välimikuga ringivõitjatele, vaid 
peab  prioriteediks  tervist ja iseloomu, 
unustamata seejuures välimikku.   

Kasvatajana soosib ta välispaaritusi ja 
möönab, et teatud tingimustes on kunstlik 
seemendamine hädavajalik.  Praegune suund 
russell`ite aretuses, kus koerad on muudetud 
šnautseritaolisteks suurteks ja karvasteks, 
samas efektseteks loomadeks, pole talle kuigi 
meelepärane. 

Jack russell peab olema rakats, kes on 
isemõtleja, iga kell valmis tegutsema ja ka 
urutöö pole talle võõras. Kontroll russell`i üle  
nõuab kindlakäelist kasvatust ja Viitmaade 
kodus on  kord majas - kaklused ja liigne 
mürgel välditud, kuigi tõug on kergesti 
ülekeeva loomuga.

Kasvataja Kadi sõnum kutsikaomanikele 
on järgmine: „Õpetage neile ABS 
pidurdussüsteemi -  maharahunemist, sest 
russell läheb nii hoogu ja seda stoppi ei 
tulegi. Borderterjer jääb mõtlema ja lahendab 
olukorra pausiga, aga russell aina kütab ja 
kütab ennast üles...“

Aastaid tagasi on Kadi olnud väga aktiivne 
näituseinimene, palju koertega reisinud ja 
kaks ühes koguperereise teinud  - koertenäitusi 
väisanud ja samas avastanud kohti, kuhu muidu 
ei satu. Praegu on näitusetuhin pisut raugenud 
ja agility suurema osa ajast vallutanud, kuid 
ta on jälle naasmas näituserajale. Koer ei 
peaks olema reisimisel takistuseks ja nemad 
rivistuvad alati, et ainult kaasa saada. 
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Kadi on tõsine koeraspordi fänn ja viis-kuus 
aastat on ta  oma kahe russell`iga agility radu 
jooksnud. „Läksin proovima ja nüüd on see 
pisik nii sees, et käin kaks korda nädalas 
trennis ja igal võimalusel võistlen,“ räägib 
sportlik koerajuht. Kadi eesmärgiks pole 
mitte MM-le jõudmine, pigem on see teda ja 
koeri maandav harrastus. „Terjerit ei saa ikka 
maailmaklassi sheltie või bordercollie’ga 
võrrelda – natuke jääb kiirusest puudu ja 
kui tal on terjerituju peal, võib juhtuda, et ta 
valib mõnel võistlusel näiteks ise tõkkeid“, 
selgitab Kadi. Hasart ja regulaarsed trennid 
on korduvalt A3 võistlustel pjedestaalikohti 
toonud ja see innustab veelgi. 

Veterinaariaõppeks valmistus Kadi 
sihiteadlikult juba keskkooli päevil. Korraks 
seadis ta kaalukausile ka arstiteaduskonna, 
kuid jäi plusse ja miinuseid vaagides oma 
lapsepõlve valikule kindlaks. Kui  aastal  1992 
ülikooli uks veterinaarteaduskonda avanes,  
järgnes hetkeline ehmatus, et nüüd tulebki 
Tartusse kolida ja kõik sõbrad Tallinnasse 
maha jätta.  Uus algus oli haarav ja elu 
õpinguradadel veeres edasi.

Esimeseks ja kõige pikaajalisemaks 
töökohaks sai Tiina Toometi Kliinik,  millele 
järgnes seitse aastat loomaarsti tööd  Viimsi 
Kliinikus.  Õpingud Soomes päädisid 
füsioterapeudi litsentsiga aastal 2010 ja neid 
oskusi on noor spetsialist võimalust mööda 
rakendanud. Nüüd on oma kliinik  „EriVet“  
hoogu kogumas ja koeraomanike teadlikkuse 
tõustes tuleb tööd aina juurde.

„Kõik, mis toob muudatusi koera ellu, on 
inimese tehtud ja kuude pikkune protsess.  
Koerad ise ei aita ennast, neil on ükskõik, 

kas käivad kolme või nelja jala peal ja nad 
ei põe nagu inimesed. Iga liigutus, mis viib 
paremuse poole tuleb omanikul koerast välja 
meelitada. Kõik, kes siia jõuavad, on kõvasti 
pühendunud ja olen neile väga tänulik“ räägib 
füsioterapeut oma neljajalgsete patsientide 
omanikke kiites. 

Kolleegides hindab Kadi eelkõige seda kui 
veterinaar tunnistab, et mõnda valdkonda 
ta piisavalt hästi ei tea ja suunab looma 
spetsialisti juurde edasi. „Kui inimene tuleb 
loomaarsti juurde, siis ta eeldab, et veterinaar 
teab ja teeb kõike. Kui me läheme perearsti 
juurde, siis me ei oota, et ta meil pimesoole 
välja peaks lõikama“, on veterinaar pisut 
nördinud, kuid nendib, et õnneks inimeste 
teadlikkus tõuseb aastast aastasse.

Viimastel aastakümnetel on meie veterinaaria 
arengus toimunud tohutu hüpe ja siinjuures  
jagab Kadi siirast kiitust: „Ühe suurema 
töö veterinaaria alal üldse on ära teinud 
Tiina Toomet. Tema promotöö ja koolituste 
hankimine on täiesti müstiline olnud. Kui 
tema ise alustas, polnud üldse midagi. Noori 
ja tublisid on praegu nii palju ja siin on raske 
kedagi eraldi välja tuua“. Veterinaarabi on 



kallis teenus ja  loomaarsti pisut kurvastab 
meie kindlustussüsteem, mis on üsna piiratud 
ja ei laiene vanemaealistele abivajajatele. 
„Soomes ei leia naljalt looma, kes pole 
kindlustatud ja ravivõimalused on seetõttu 
palju paremad. Kogu Euroopa on võimekas ja 
veterinaarias tehakse väga palju, vahel isegi 
liiga palju,“ räägib Kadi Viitmaas veterinaar.

7

Kõige paremat lõõgastust pakuvad agility 
trennid. „See on aeg, kus lülitan ennast 
kõigest välja ja vaatan kuidas valsisammud 
koos koeraga tõkete vahel välja tulevad. 
Igapäevased jalutuskäigud metsas loomadega 
on samuti hea lõõgastus ja koerad on need, 
kes mind maandavad“, selgitab energiline 
Kadi.
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Hetkel on Kadil kodus viis koera - kolm jack 
russell`i, borderterjer ja ibiza podengo, lisaks 
kolm akvaariumi, mis kuuluvad samuti tema 
hobide nimistusse. Peres on tütar Anna Emily, 
poeg Rune Rannar ja abikaasa Ranno ning 
Kadi arvab, et tal on üsna tavaline koerahullu 
elu.

Anne-Lii Sild

Pildid  Kadi Viitmaa erakogust
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Sageli põrkavad tõukoerte ostjad kokku üsna 
krõbedate müügihindadega ja kui raha napib, 
kaob lootus head koera saada ning ollakse 
valmis otsingutest loobuma. Head koerad 
on kallid ja peavadki olema. Samas tasub 
teada, et kõik meie maises elus ei sõltu siiski 
rahast ja nii ka koeranduses - kui midagi väga 
tahta, selle nimel sihikindlalt töötada ja olla 
valmis ka kompromissideks, võib soovunelm 
täituda.

Kutsika soetamisel kerkib päevakorrale 
mitmeid erinevaid ostu-müügilepingu 
variante ja  üsna kasulik  on sellest juba 
eelnevalt ülevaadet omada. Samuti tasub 
algajal kasvatajal olla kursis võimalustega, 
kuidas koeri müüa/paigutada nii, et hea 
potentsiaaliga koerad kasutust leiaksid ja 
kasvataja kontroll toimuva üle säiliks. 

Kõige lihtsam ja kõigile üheselt mõistetav 
on ostu-müügi tehing, kus kutsikas müüakse 
uuele omanikule täishinnaga ja omandiõigus 
läheb koheselt (kui rahaline pool on klaaritud) 
uuele omanikule üle. 

Paljude kasvatajatega on võimalik 
järelmaksu osas kokkulepe saavutada. 
Enamasti soovib kasvataja esimese maksena 
saada pool kogu hinnast ja edasi koostatakse 
mõlemale poolele sobiv järelmaksu graafik, 
aga on ka teisi skeeme ja kõik on kokkuleppe 
küsimus. Kogu summa tasumise järgselt 
saab ostja kätte koera tõutunnistuse ja  
omandiõigus läheb üle uuele omanikule. 

Osad kasvatajad soovivad mõned valitud 
kutsikad müüa kaasomandisse (koeral 
on mitu omanikku, kelle õigused ja 
kohustused on täpselt määratletud) või anda 
rendile (omandiõigus jääb kasvatajale, 
mõlema poole õigused ja kohustused on 
määratletud). Miks? Kasvataja, kes tegeleb 
aretusega tõsiselt, vajab võimalikult suurt 
tõukoerte  baasi, millest valida sobilikke 
kombinatsioone saamaks kõrgekvaliteedilisi 
pesakondi. Hea perspektiiviga kutsikaid ei 
müüda lemmikloomadeks, vaid kasvataja 

jätab nende kasutusõiguse endale, et peale  
vajalikku eeltööd (näitused, koolitused, 
terviseuuringud jne)  neid aretuses rakendada. 

Mida võidab sellest kaasomanik/rentnik? 
Kahtlemata saab kaasomanik/rentnik kutsika 
odavamalt, enamasti poole hinnaga, kuid 
kõikvõimalikud individuaalsed kokkulepped 
on mõeldavad. Kui kaasomanikuks on algaja 
koerapidaja ja sageli nii on, siis on julgustav 
teadmine, et loom kasvab kasvataja valvsa 
pilgu all ja vastutus on jagatud. Koeraga 
tegeletakse sihipäraselt - ta käib näitustel, saab 
regulaarset karvahooldust, läbib vajalikke 
koolitusi, katseid ja terviseuuringuid 
(sõltub tõuspetsiifilistest nõuetest). Peale 
aretusprogrammi lõppemist (enamasti on 
plaanitud 1-2 pesakonda) saab kaasomanikust 
koera ainuomanik. Loodetavasti on uus 
omanik selle aja jooksul kasvataja kõrval 
vajalikke kogemusi omandanud ja igati 
valmis iseseisvalt jätkama.

Mida võidab kasvataja?  Kasvataja huviks 
on eelkõige leida koerale hea kodu kus ta 
saab vastavalt kokkuleppele suunata koera 
edasist kasutust näituse- ja aretuskoerana. 
Vahel tuleb ka seda ette, et mitu kasvatajat 
ostavad väärtusliku ja ülikalli aretuskoera 
ühisomandisse, et siis vastavalt kokkuleppele 
ühiselt plaanida aretustegevust. 

Kaasomandi/rendi puhul on väga oluline, et 
mõlema poole õigused ja kohustused oleks 
väga täpselt määratletud, samuti võõrandamise 
tasu, aretustingimused, kulude ja tulude 
jaotus ning lepingu lõpetamise tingimused. 
Selleks koostatakse ostu-müügilepingu 
kirjalik lisa, mis  mõlema omaniku poolt 
heaks kiidetakse ja allkirjastatakse. Ühise 
eesmärgi nimel töötades on väga oluline, et 
valitseks vastastikune usaldus ja mõistmine.  
Kasvataja ei võta kutsika kaasomanikuks 
esimest suvalist sisseastujat, vaid esmalt 
tuleb tõestada enda sobivus sellesse rolli. 
Koerapidamiseks peavad olema kohased 
tingimused, heaperemehelik suhtumine, tahe 
järjekindlalt koeraga tegelda,  võimaldada 
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kasvatajal koera näitustele viia või vastavalt 
kokkuleppele seda ise teha. Kui jõuab 
kätte paarituse ja pesakonna sünni aeg, 
siis enamasti tuleb koer selleks perioodiks 
kasvatajale loovutada, kui just teisiti kokku 
ei lepita. 

Ühisomandi miinustest rääkides peab 
kaasomanik/rentnik arvestama mõningate 
tülikate aspektidega: 

- koera loovutamine kasvatajale 
karvahoolduseks, näitusereisideks, 
terviseuuringuteks, paarituseks, poegimiseks 
jne

- koera hea vaimse ja füüsilise seisundi 
tagamine/säilitamine, õige kehakaalu 
hoidmine jne 

- kasvataja teavitamine terviseriketest ja 
muudest kõrvalekalletest

- probleemide tekkimisel tuleks olla valmis 
kompromissideks parima lahendi leidmisel.

Millega kasvataja peaks koera 
kaasomandisse/rendile andes arvestama:

- valima partneriks usaldusväärse ja ausa 
inimese, paremal juhul tuttava või tuttava 
tuttava

- selgitama põhjalikult oma soove ja 
eesmärke, et need oleks partnerile üheselt 
mõistetavad

- vormistama lepingu täpselt, et 
kõikvõimalikeks ootamatusteks oleks töötav 
algoritm

- arvestama kaasomaniku soovide ja 
vajadustega, püüdma mõista, et tema ei 
pruugi mõelda kui kasvataja.

Tasub teada, et võimalik on osta ka 
täiskasvanud koera ja seejuures saada 
soodsa hinnaga väärtuslik kaaslane. Sobib 
inimesele, kel pole võimalik kutsika 
kasvatamisega mässata  ja saab eelnevalt 
koolitatud ja kodustatud niiöelda  “valmis 
koera“.

Koerakasvatajad kasutavad oma 
tegevuses põhiliselt kolme viisi või nende 
kombinatsioone: 

- Koeri aretatakse suurtes kennelites, kus 
on mitukümmend aedikutes/puurides elavat 
koera. Sõltub paljuski tõust ja on tänapäeval 
järjest vähem kasutusel. 

- Aretuses kasutatakse kaasomandis/rendil 
elavaid koeri ja kasvataja ei pea kodus 
suurt karja hoidma, küll aga võtab vajadusel 
emase enda juurde poegima ja pesakonna 
loovutamise järgselt läheb koer tagasi 
kaasomaniku valdusse või tema omandisse. 

- Kasvataja hoiab kõiki aretuses kasutatavad 
koeri kodus ja aretusprogrammi lõppedes 
leiab koertele uued kodud (sõltub tõust 
ja iseloomuomadustest, sobib kergemini 
kohanevatele koertele). Ja siit tulenebki, et 
loovutatakse parimates aastates suurepäraste 
omadustega oma rolli aretuskoerane täitnud 
koer. 

- Kasutatakse kahe eelmise variandi 
kombinatsiooni – nii kaasomandisse/rendile 
paigutatud emaseid, kui ka kodus peetavaid 
aretuskoeri, kes hiljem loovutatakse ja 
noortega asendatakse. 

Kutsikaid, kellel on varajases eas selgeid 
standardile mittevastavusi (värvivead, 
valehambumus, kõrvade vale hoid jne), 
müüakse alandatud hinnaga. Need pisivead 
on nähtavad, kuid ei mõjuta koera elu ja 
arengut. Sellise koera puhul võib ostja leida 
endale soodsa hinnaga tubli tõu esindaja, kes 
küll aga ei sobi aretuskoeraks.

Soovime teile häid koeri ja turvalisi 
lepinguid!   

Anne-Lii Sild
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Loomaarstidel tuleb koerte ravi osas tihti järeleandmisi teha, kuna inimesel ei pruugi kvaliteetse ravi 
tarvis rahast piisata, kuid sõltuvalt probleemist võivad ravihinnad olla üsna kallid. Seetõttu on arstil 
oluliselt lihtsam ravida kindlustatud looma, kuna siis saab teda ravida järeleandmisi tegemata. If 
Kindlustus kindlustab kasse ja koeri, kes on vähemalt 4 kuud vanad, kuid mitte vanemad kui 7 aastat. 
Tänaseks on If-is kindlustatud ligi 3000 koera ja kassi.

Millised on peamised koerte tervisemured?
 
Koerte tervisemured sarnanevad tihti inimeste omadega. Näiteks esineb ka koertel epilepsiat, 
suhkruhaigust ning palju on soolestikuga seotud probleeme ja kõhutõbesid. On ka juhtumeid, kui 
lemmik neelab alla mõne söömiseks sobimatu mänguasja või on jäänud leitud kondi kiud soolestikku 
pidama.
Kõige sagedasemad ravi vajavad haigused on seotud kõhuhädade ning kõrvadega. Samas on 
esinenud ka keerulisemaid haigusjuhtumeid, mille diagnoosimine on aeganõudev ja ravimid raskesti 
kättesaadavad ning kallid. Mõned loomad satuvad arsti juurde lausa 2-3 korda aastas.

Järgnevalt mõned näited viimase aja juhtumitest Ifi s:

•  Koeral hakkas kõht paisuma ning ta oksendas. Kliinikus diagnoositi maokeerd ja koera   
 opereeriti. Kuna koer vajas ravi, siis pidi omanik planeeritud lennureisi ära jätma. If hüvitas  
 kliendile lisaks ravikuludele ka ära jäänud reisi kulud summas 1858 eurot
•  Koeral tekkis müramise käigus sideme rebend põlveliigeses, mida oli vaja opereerida.   
 Kokku  läks ravi maksma 1400 eurot
•  Koer sai mürgistuse, mille tagajärjel tekkisid tüsistused neerudes. If hüvitas 704 eurot.

If Kindlustuse statistika kohaselt on 90% kahjudest seotud looma haigusest või õnnetusjuhtumist 
tingitud ravikuludega, aga tuleb ette ka hukkumise ja vargusega seotud kahjusid. Mitte vähem oluline 
on kindlasti ka vastutuskindlustus olukordadeks, kus kutsu läheb näiteks jõudu proovima naabri 
kassiga või rikub kellegi hinnalise mantli – ka sellisel juhul katab kulud kindlustus.

If-i lemmikloomakindlustus katab kõik peamised riskid:

•  hüvitatakse ootamatu haigestumisega seotud kulud, sh visiiditasud
•  kui lemmik kaob, röövitakse või hukkub, makstakse välja kogu kindlustussumma
• hüvitatakse lemmiku otsimisega seotud kulutused
• hüvitatakse koera või kassi poolt teistele tekitatud kahju

If-i e-büroos www.if.ee saab arvutada enda koera kindlustusmakse ja sõlmida enda lemmikule 
mugavalt ka kindlustuse.  

Kindlustusteenuse pakkuja on If P&C Insurance AS. Tutvu kindlustustingimustega www.if.ee ja küsi lisainfot 777 1211
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N������������ S��������� - kasvataja Ilona 
Luuk- Luuken. EST CH, LVA CH, LTU CH, 
BALT CH , EST VCH, LVA VCH, LTU VCH, 
BALT VCH, Cl VETW`14 , ClW´14, FTfox 
III j x 3, BL TR III j x 3, II j x 1

Lääne-Nigula vallas kohtume Kaja 
Lillemetsaga, kes  on mitmekülgne hakkaja 
naine ja  töötab kodukandis veterinaarina. Samas 
pakub ta  pügamise ja trimmimise teenust  ning 
tegeleb aktiivselt foksterjerite koolitamisega.  
Koerakasvatajana on Kaja tegev aastast 2008 
kui loodi kennel WESTLAND ACORN. 
Tema esimesed koerad olid puudlid, siis tulid 
kääbusšnautserid, karmikarvalised foksterjerid 
ja iiri hundikoerad. Viimased kolm aastat on 
Kaja Lillemets Eesti Foksterjerite Tõuühingu 
juhatuse liige.

Mis ajast alates sa jahikoertega tegeled? 

Esimene koer Zeus tuli 10 aastat tagasi ja sellest 
ajast tegelengi.

Kuidas Zeus  teile tuli ja millest  oli tõu valik 
ajendatud? 

Uue elukaaslasega hakkasime otsima jahikoera, 

foks välimikult meeldis ja ilma lähemalt 
tutvumata toodi mulle 3,5- kuune kutsikas 
Haapsalu näitusele -  see oligi Zeus. Tema ema 
oli aktiivne töökoer, isa mitte. 

Kes on teie peres jahimehe rollis? 

Vanamees, nagu me teda kutsume, on jahimees 
ja vahel võtab poisi kaasa. Minule jääb see au 
koerad välja õpetada.

Kui palju sul kodus koeri on ja kui paljud 
neist on  töötavad jahikoerad? 

Kodus on 12 koera, nendest 2 iiri hundikoera 
ja ülejäänud karmikarvalised foksid. Umbes 
pooled on aktiivsed jahikoerad. Jahil käime 
maksimaalselt kahe foksiga, kui on rohkem, 
tekib kaklus.

Mida foksid jahivad ja millist jahisaaki teie 
kandis leidub?

Kõike jahivad, absoluutselt kõike, ka karu. 
Karu ta peatab, hoiab paigal, nad on väga 
kiired ja sellega väldivad karu rünnakut. Meie 
kandis on metssigu, kitsesid, põtru, rebaseid ja 
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kährikuid. Lähikonnas on  ka karusid ja on ka 
koerhunte. Nendega olen kokku puutunud, kui 
käisin Kirna farmis tööl, need on hoopis teise 
käekirjaga loomad. Meie jahimehed lasid kolm 
tükki maha ja DNA tõestas, et olid koerhundid. 
Neid on hiljemgi nähtud, olen kuulnud nende 
ulgumist, mis on kohe häälest ära tunda. 

Missugune koer oli Zeus kutsikana? 

Käitus kohe jahikoerana. 5-kuuselt käisime 
urus, kohe haukus ja oli äge. Kord, kui läksime 
metsa seenele, kadus ta ära. Otsisime, otsisime 
ja kui autoni jõudsime selgus, et tema auto all - 
turris ja pahane, et teda ära kaotati. Peale seda 
eriti hulkuma ei läinud, hoidis peremehel silma 
peal. Ajus sama moodi - jookseb, ajab ja siis 
kontrollib, kus vanamees on.

Nosfelesmetus Semizeuseril on kaks 
pesakonda, kas on ka tegijaid järglasi? 

Esimesest pesakonnast on üks järglane minu 
juures. See koer on pigem tagasihoidlik. 
Verejälje tegi ära, aga õiget hasarti pole. Teine 
järglane on kõrval jahiseltsis ja tema on väga 
tragi. 

Kuidas valid pesakonnast jahikoera? 

Jahikoer on kohe ära tuntav. Umbes ühe kuu 
vanusena võib teha metslooma lihaga katset ja 

jahikoeral peab selle vastu aktiivne huvi olema. 
Teised kutsikad lihtsalt mängivad või ei tee 
väljagi.

Millises vanuses on jahikoer valmis tööle 
hakkama? 

Enamasti on töökoer 2-aastaselt valmis töötama. 
Zeus hakkas tööle alla aasta vanuselt, juba 
pooleaastaselt alustas. Zeusi viimase pesakonna 
lapsed hakkasid samuti väga varakult tööle. Üks 
minu emastest hakkas alles kolmeselt tõsiselt 
tööle. Emased hakkavadki hiljem, isased on 
varem valmis. 

Millised jahikatsed on sinu esimesel 
foksterjeril tehtud? 

Verejälg ja urukatsed. Urukatsetega oli Eestis 
nii, et üle III järgu siin ei saanud. Kui tahad 
kõvemat tulemust, tuleb Lätis urukatset tegemas 
käia. 

Eesti Jahimeeste XXIX kokkutuleku jahikoerte  
verejälje võistluse 1. koht - suurepärane 
tulemus!

Kui tihti Zeus jahil käis? 

Kui on jahihooaeg  ja enamasti on ikka midagi 
jahtida, siis käiakse jahil igal laupäeval, see on 
regulaarne tegevus. 
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Zeus oli selline, et kui kord nädalas jahti ei 
lastud, siis läks närviliseks. Laupäeva hommikul 
kui välja läks, siis vahtis kohe metsa poole. 

Milline on Nosfelesmetus Semizeuseri 
suhe näitustega? Noorena oli Zeus kõhna ja 
tulemust polnud. Kuidagi punnisime tiitlid ära 
ja kui juba tšempionklassi jõudis, siis oli igati 
küps.

Zeusil olid kindlasti esimese koera 
privileegid. Milline on tema igapäevaelu? 

Vabal ajal on ta tõsine diivanikoer. Kui noor 
oli, siis käis pidevalt veterinaariga tööl kaasas. 
Tööl on temast ka abi olnud, kui näiteks lehma 
vaja jalule ajada ja muudki. Ta käis mul kõikjal 
kaasas. Kui eelmine linnugripp oli, siis pidime 
käima linde loendamas ja kui mingi vihje tuli, 
siis kontrollimas. Tuli teade, et Tuksi rannas on 
surnud luik - koer kaasa ja otsima. Ilus öö oli, 
luiged ujuvad, romantika missugune- surnud 
luike me ei leidnud, aga Zeus avastas hulganisti 
ujuvaid luikesid, keda jahtima tõttas. Koerale 
võib see kergesti ohtlikuks saada - õnneks tuli 
mõistus pähe ja pöördus õigel ajal tagasi.

Zeusiga seotud jahilugusid on kindlasti 
palju, jutusta mõni.  

Põdrajaht oli, Zeus oli ajus ja mees kütiliinis 

ootamas. Zeus tuleb rabast välja kits ees, ilusti 
ajab kütiliini poole, jääb keset põldu seisma ja 
ootab, pauku ei tule, mõtleb - pole kitsejahi aeg. 
Kits läks läbi kütiliini edasi, Zeus läks metsa 
tagasi ja järgmine kord tuli põdraga ja siis käis 
pauk – oi, ta oli siis tähtis. 

Kui kaua Zeus töökoerana aktiivne oli? 

Zeus töötas peaaegu kümnenda eluaastani, 
kaheksaselt jäi juba töntsimaks, aga käisime 
temaga ikka järelotsingus  - niiöelda koera 
rõõmuks. Otsingukoerana on ta viimastel 
aastatel olnud meie seltsi parim. Kui kellelgi 
midagi äpardub, siis on esimene kõne meile. Kui 
ta oli noor, siis  ajamise ajal alati haukus, nüüd 
enam mitte. Kui on otsing, siis peab hoolega 
kuulama, sest ta teeb ainult 2 haugatust, siis 
tuleb kutsuma ja viib kohale. Ka jahikoer läheb 
lõpuks laisaks. 

Soovime sulle veel palju hasartseid 
jahiterjereid!

Ajakirja toimetus 

Pildid Kaja Lillemetsa erakogust
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dr. Heli Säre, DVM, PhD, CertVA, 
PetCity Loomakliinik

Viimaste aastakümnete jooksul on emaste 
lemmikloomade steriliseerimine ja  isaste loomade 
kastreerimine oluliselt sagenenud. See protseduur 
on aidanud vähendada hüljatud loomade arvu, kuid 
neid on siiski väga palju. Ameerikas kastreeritakse 
ja steriliseeritakse enamus lemmikuid juba enne 
6 kuu vanuseks saamist. On mitmeid  müüte,  
mis sugugi ei pea paika - kindlasti ei pea  
lemmikul olema üks peskond järglaseid, et elada 
täisväärtuslikku elu! Pigem vastupidi! Ja teine 
hirmus levinud müüt - loomal peab olema enne 
operatsiooni üks jooksuaeg ära - see ei ole ka õige. 

Aga kas tingimata peab oma looma opereerima? 
Enne esimest jooksuaega? On seal riske? 

Mis on steriliseerimise ja kastreerimise 
näidustused?

• Steriliseerimine ja kastreerimine hoiab 
ära soovimatute järglaste saamise. Liigub 
linnalegende, et igal emasel peaks justkui olema 
üks pesakond kutsikaid. Sel uskumisel pole ei 
meditsiinilist ega teaduslikku alust. 

• Steriliseerimine vähendab emaka, munasarjade 
ja teiste hormoonaalsete kasvajate, sealhulgas 
piimanäärme kasvajate teket. Piimanäärme 
kasvajad on väga levinud emastel, harvemini 
isastel koertel. Emasetel koertel on 50% 
piimanäärme kasvajatest pahaloomulised. 
Varajase piimanäärme kasvaja eemaldamise 
järgselt on prognoos koertel enamasti hea, ainult 
mõningate kasvaja tüüpide korral halb. 

• Kindlasti on vajalik steriliseerida pärilike 
haigustega loomad, et need haigused ei kanduks 
järglastele - ei ole vaja paljundada probleeme. 
Pärilikke haiguseid on väga palju (düsplaasia, 
degeneratiivne müelopaatia, reetina irdumine, 
dilatatiivne kardiomüopaatia, epilepsia, 
eksokriinne pankrease puudulikkus jne jne). 
Kohusetundliku loomaomanikuna on teil vaja 
teada lemmiku geneetilist tausta ja sellest lähtuvalt 
teha otsus.

• Steriliseerimine hoiab  ära  sünnitusega 
kaasnevad ohud.

• Steriliseerimine hoiab ära emakapõletiku 

(püometra) tekke. Emakapõletik on bakteriaalne 
haigus, see on loomale eluohtlik ja enamasti 
vajab kohest kirurgilist ravi – emakapõletiku 
korral eemaldatakse operatsiooniga emakas ja 
munasarjad, üksikutel juhtudel on näidustatud 
medikamentoosne ravi. Pea ühel neljast 
emasest koerast tekib emakapõletik. Varajases 
eas steriliseerimine hoiab ära püometra tekke, 
kuid harva võib tekkida ka steriliseerimise 
järgselt emaka köndi põletik- tüüpiliselt juhul, 
kui operatsiooniga on jäänud kõhuõõnde 
hormonaalselt aktiivset munasarja kudet.

• Emase koera steriliseerimine hoiab ära 
ebatiinuse tekke. Ebatiinus on sagedane mitte-
tiine looma konditsioon, kus hormonaalne 
tasakaaluhäire tekitab tiinuse sümptomid  - 
piimanäärmete suurenemine, piimaeritus, ärevus 
ja käitumishäired, ainevahetuse probleemid jne. 
Ebatiinuse sümptomid tekivad nädalaid peale 
jooksuaega, võivad kesta üle kuu ja  põhjustada 
tõsiseid tervisehäireid. Oluline on steriliseerida 
koer enne jooksuaega või pärast ebatiinuse 
tunnuste möödumist.

• Lemmiku steriliseerimine hoiab ära jooksuaja 
tekke ja sellega kaasnevad ebamugavused. 
Jooksuajal esineb tupest vereeritus, mis võib 
määrida mööblit ja vaipu ning sellega kaasneb 
ebameeldiv lõhn. Jooksuajal võib loom olla ärev, 
lakub (puhastab) ennast pidevalt, ihkab teiste 
loomade juurde ja meelitab võõraid loomi enda 
lähedale - aed võib olla ühel hommikul iseseid koeri 
täis. Koer on rahutu, häälitseb, võib demostreerida 
seksuaalset aktiivsust. Jooksuajal satub palju 
kodust plehku pannud loomi varjupaika,  sageli 
satutakse ka õnnetustesse. Jooksuajal peab omanik 
olema oma lemmiku suhtes ülimalt tähelepanelik, 
raskendatud on emase koeraga õues käimine. 
Isased koerad tunnevad jookuajaga emase lõhna 
eritatavate feromoonide kaudu. Feromoonid 
levivad õhus pika distantsi taha ja see erutab isast 
koera. Kui isane koer on varases eas kastreeritud, 
siis erutavad emase koera feromoonid isast 
oluliselt vähem või üldse mitte. . .

• Isase lemmiku kastreerimine hoiab ära munandi 
kasvajate tekke. 7% isastest koertest tekib munandi 
kasvaja. Krüptorhiidil (munand pole langenud 
munandikotti) on 13 korda suurem risk saada 
munandikasvaja. See on samuti pärilik probleem 
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ja seega ei ole krüptorhiidil lubatud saada järglasi. 

• Kastreerimine vähendab eesnäärme haiguseid. 
Esimese viie eluaasta jooksul tekib 80% isastest 
koertest eesnäärme suurenemine. Prostata 
healoomuline suurenemine on siiski ohtlik, sest 
võib põhjustada urineerimisraskusi ja seedehäireid. 

• Perineaal song on sagedane  vanemate isaste 
koerte haigus, mille riski saab vähendada 
kastreerimisega. 

• Perineaal fi stel on väga valulik ja raskesti ravitav 
haigus, mis ohustab just  kastreerimata  koeri. 

• Isastel koertel on suur vajadus territooriumit 
märgistada, see võib ka siseruume kahjustada. 
Isase koera kastreerimine varases eas võib 
vähendada seda kommet, kuid testosterooni 
toodetakse peale munandite ka mujal organismis, 
ning seega ei pruugi kastreerimine muuta looma 
harjumuslikku käitumist. Sellise probleemi 
lahendamiseks on soovituslik nõu pidada koerte 
nõustaja või kuulekustreeneriga.

• Kastreerimine vähendab dominantsust ja sellest 
tulenevat agressiooni, kuid mitte alati. Võib 
väheneda kaklushimu ja huvi teiste koerte vastu, 
kuid dominantsus ja agressioon võib hoopis 
olla tingitud ebapiisavast sotsialiseerimisest ja 
koolitusest - sellisel juhul pole kastreerimisest 
abi. Ei ole leidnud kinnitust, et kastreerimine-
steriliseerimine muudaks lemmiklooma 
temperamenti või parandaks juba kujunenud 
käitumisvigu. Hormoonide möllu lakkamine 
muudab üldiselt koera rahulikumaks - väheneb 
huvi teiste koerte vastu, soovi plehku panna, 
märgistada territooriumit, sookaaslastega 
rivaalitseda. Seeläbi paraneb võime keskenduda 
treeningutele ja tööle. 

Testosterooni kõrge tase lisab koerale 
ensekindlust ja agressiivsust. Kui isasel koeral 
hormooni tootmine lõpeb, siis väheneb enamasti 
ka agressiivsus ning pingelistes olukordades 
reageervad kastreeritud koerad tasakaalukamalt. 
Mõnel juhul võib kõrvalmõjuna suureneda 
ebakindlus ja ebakindel koer võib end ohustatuna 
tundes leida, et parim kaitse on rünnak. Seega 
päris ühest lahendust  polegi. 

• Kastreerimine võib vähendada seksuaalset 
käitumist - mõtlen siinkohal piinlikku jala, padja 
kargamist või teise looma ahistamist. Kuid ka 
need  maneerid võivad olla tingitud üleerutusest, 
vähesest liikumisest,  tegevusetusest, koolituse 
vähesusest ja siis ei ole ka kastreerimisest abi.

• Kastreerimine vähendab huvi jooksuajaga 
emaste vastu. See peab paika. Kastreeritud koer 
ei huvitu emase koera lõhnast ega jookse kodust 
kilomeetrite kaugusele pulma. Kui loomal on 
sotsialiseerumise probleeme, siis võib  teiste 
liigikaaslastega tülisid tekkida  sõltumata sellest, 
kas loom on seteriliseeritud või kastreeritud.

Sellest võib järeldada, et kastreerimine ja 
steriliseerimine on lemmikloomadel igati 
näidustatud. 

Kuid kas on ka riske? Vastunäidustusi?

On. Kindlasti. Steriliseerimise riskide statistika 
põhineb veterinaarias paljuski ühel uurimistööl, 
mis viidi läbi Kalifornia Veterinaaria Ülikooli 
loomakliinikus 2003-2013 aastate jooksul Dr. 
Benjamin Hart ja tema meeskonna poolt.

• Esiteks on tegemist operatsiooniga, mis viiakse 
läbi üldanesteesias. Ka terve ja noore looma 
puhul eksisteerib anesteesia ja operatsiooni 
risk. Anesteesia riski saame küll maksimaalselt 
vähendada, kasutades individuaalselt selle looma 
jaoks valitud anesteesia ravimeid (mõnele tõule ei 
sobi mõni ravim, erineva iseloomuga loomadele 
sobivad erinevad ravimid), manustades anesteesias 
loomale lisahapnikku, tagades vabad hingamisteed 
(intubeerides hingetoru), jälgides hingamise 
sagedust, süsihappegaasi konsentratsiooni,  
hemoglobiini hapnikuga küllastatuse taset 
(saturatsiooni), ehhokardiogrammi, mõõtes 
vererõhku ja temperatuuri. Aga statistika kohaselt 
on tervel loomal anesteesia risk endiselt olemas 
(tervel koeral 0,05%). Iga operatsiooniga kaasneb 
teatud risk, samuti kastreerimisega. Riski on 
võimalik viia miinimumini operatsioonitoa 
steriilsuse tagamise ja parima operatsioonimeetodi 
valikuga, olulised on head kirurgi käed, 
personali head oskused ja teadmised, kaasaegne 
instrumentaarium jne. Aga alati kaasnevad teatud 
riskid ja võimalikud tüsistused. Neist peamised 
on operatsioonijärgne verevalumi ja põletiku 
teke, songa ja armkoe moodustumine, mida 
omalt poolt mõjutab organismi individuaalne 
reaktsioon. Professionaalse meeskonnaga  
kõrgetele standarditele vastavas loomakliinikus 
esineb steriliseerimis- ja kastreerimislõikuste 
komplikatsioone väga harva - aga siiski tekib 
tõsiseid komplikatsioone statistika andmetel 5%.

• Operatsiooni järgselt ei muutu looma iseloom, 
kui operatsioon on läbi viidud korrektselt ja 
loom on saanud operatsioonijärgselt piisavalt 
valuvaigisteid. Ravimata valul on palju kahjulikke 
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tagajärgi. Valul on suur potentsiaal tõsiselt 
ohustada patsientide heaolu. Märkimisväärne 
teadustöö on tehtud ja leitud, et ebapiisavalt 
ravitud äge valu põhjustab pikemat operatsioonist 
taastumise aega , suurenendab tüsistuste tekkimise 
ohtu ja on oluline riskifaktor kroonilise valu 
kujunemisel. Kastreerimine ei ole lihtsalt üks 
väike operatsioon - eemaldatakse täielikult kaks 
organit- kaks munandit. Steriliseerimise korral 
avatakse kõhuõõs. Mõlemad  on tõsiselt võetavad 
operatsioonid ning valu selle järgselt ravimata 
jätmine ohustab looma tervist. Veendu, et loomaarst 
annab kaasa valuvaigistid operatsioonijärgseks 
perioodiks (operatsioonijärgne valu kestab 
minimaalselt 5 päeva ).

• Pärast steriliseerimist  on koeral kahekordselt 
suurem risk ülekaalulisusele. Muutub hormonaalne 
tase ja ainevahetus aeglustub, loom ei vaja enam 
sama suurt energiakogust, kui enne operatsiooni 
ja kui seda ei arvesta, tekib ülekaal. Ülekaal  
omakorda põhjustab liigeste haigusi, südame ja 
veresoonkonna haigusi, kõhunäärme haigusi, 
suhkruhaigust. Arvestades energiavajaduse 
muutust  on võimalik valida spetsiaalne toit 
steriliseeritud, kastreeritud loomale ning jälgida 
looma kehakonditsiooni ja seega ära hoida ülekaal. 
Loomakliinikutes on saadaval lai valik spetsiaalset 
toitu steriliseeritud ja kastreeritud loomadele!

• Liiga varajane kastreerimine ja steriliseerimine 
põhjustab luude-liigeste haigusi edaspidises elus. 
Östrogeen ja testosteroon on kaks olulist stiimulit, 
mis vastutavad luude füüsise sulgumise eest. On 
leitud, et enne luude füüsise sulgumist tekitab 
nende hormoonide produktsiooni vähendamine 
probleeme. Enne 5,5 kuu vanust opereeritud 
loomadel tekib rohkem kõõluste vigastusi, 
näiteks kraniaalse ristatisideme rebendeid. On 
see siis otseselt seotud hormonaalse muutuse või 
steriliseerimisjärgse ülekaalulisusega, pole päris 
selge.  Kindlasti tuleb hoida loom aktiivsena, 
tagada piisav lihasmass ja hoiduda ülekaalust. 

• Steriliseeritud koeral on suurem risk haigestuda 
mõningatesse kasvajatesse. Jah, üksikutes 
uurimustöödes on leitud mõningate kasvajate 
sagedasem esinemine opereeritud loomadel. 
Näiteks põrna ja veresoonkonna kasvajatesse ehk 
hemangiosarkoomi. Hemangiosarkoom on pärilik 
haigus ja seega on hea, et loom oli steriilne. Ühes 
uurimistöös on leitud, et luukasvajaid esineb 
kaks korda rohkem steriliseeritud ja kastreeritud 
loomadel. Kindlasti on hormoonidel oma koht 
organismis ja päris sajaprotsendiliselt pole 

meditsiin veel aru saanud kui oluline see on. 
Just varajases eas, alla 6 kuu vanuste loomade 
steriliseerimist on seostatud hormoonide 
puudusest tekkivate haigustega. Seega oleks minu 
soovitus jätta operatsioon veidi hilisemasse ikka, 
kuid siiski enne esimest jooksuaega.

• Emasel koeral on suurenenud oht uriinipidamatuse 
tekkeks operatsiooni järgselt. Seda nimetatakse ka 
östrogeeni langusest tingitud uriini pidamatuseks. 
Risk on eriti suur enne 3 elukuud steriliseeritud 
koertel. 

AGA! See oht on otseselt seotud operatsiooni 
meetodi ja tehnikaga. Varem eemaldati 
operatsiooniga munasarjad ja emakas ning siis 
leiti, et 20% koertest tekib uriinipidamatus. 
Uus standard näeb ette eemaldada vaid 
munasarjad, selline operatsioon on vähem 
invasiivne ning maandab operatsioonijärgse 
uriinipidamatuse riski. Samas ei põhjusta muid 
riske, kuna hormoonide teke on vähenenud ja 
emakapõletikud seetõttu ei ohusta. 

• Steriliseerimise ja kastreerimise järgselt on 
loomal kolmekordne risk kilpnäärme alatalitluse 
tekkeks. Reproduktiivhormoonide vähenemine 
põhjustab endokriinsüsteemi alatalitlust. 
Hüpotüreoosi raviks määratakse loomale 
igapäevane asendusteraapia kogu eluks.

• Steriilsel loomal on vananedes suurem oht 
kognitiivsete häirete tekkeks, dementsus on 
opereeritud vanadel lemmikutel sagedane.  
Oluline on manustada vanale koerale spetsiaalset 
toidulisandit, mis võib aidata kesknärvisüsteemi 
aktiivsena hoida ja dementsust vältida. 

• Steriliseerimise tulemusena on mõnedel tõugudel 
(spanjelid, setterid) täheldatud karvastruktuuri 
muutust.

• Kui olete tõukoera omanik, peate arvestama, 
et kastreeritud koertega ei saa osaleda ametlikel 
näitustel. 

Kas siis tuleks oma lemmik steriliseerida 
või kastreerida? Ühest vastust ei ole. Otsus 
sõltub paljuski individuaalsest loomast, tema 
tõust ja iseloomust ning perekonna soovist. 
Tuleb loomaarstiga nõu pidada ja veenduda, 
et operatsioon viiakse läbi maksimaalselt 
ohutus keskonnas oskusliku kirurgi poolt 
õigel ajal!  Operatsioonijärgselt tuleb järgida 
loomaarsti ettekirjutatud raviskeemi (manustada 
valuvaigisteid) ja järgida soovitusi toiduvalikul, et 
ei tekiks soovimatuid ülekilosid. 

V 
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Reisimine Moskvasse on olnud minu 
unistuseks juba lapsepõlvest saati, ajast, mil 
iga teine eakaaslane sai kiidelda sellega, et on 
käinud Punasel väljakul ja näinud oma silmaga 
Kremlit. Alates sellest, kui avastasin enda jaoks 
koertenäitused on minu kindlaks sooviks olnud 
sattuda mõnele grandioossele rahvusvahelisele 
näitusele Moskvas. Seega, kohe kui ilmus 
teade aastal 2016 Venemaa pealinnas toimuva 
koerte maailmanäituse kohta, seadsin endale 
eesmärgiks sellele kaalukale üritusele pääseda 
ja ühtlasi viia ellu oma kauaoodatud reis. 

Moskvasse reisisime me neljakesi: mina, minu 
tütar Alina ja kaks austraalia siiditerjerit - Kiss 
ja Kicu. Lennureis kestis pisut üle tunni ja 
olimegi Šeremetjevo lennujaamas. Ja olimegi 
Moskvas! Venemaa pealinn - tohutu metropol 
ja esimene mõte mis pähe tuli - kuidas siin 
mitte kaotsi minna!

Moskvas peatusime ühes prestiižikaima 
rajooni – Hodinskoe Pole - pisikeses ja hubases 
hotellis. Kaks heakorrastatud parki ja maalilised 
tänavakesed, kus me kõik päevad koertega 
jalutasime, lõid rahuliku ja harmoonilise 
atmosfääri. 

Hotelli läheduses on kaks metroojaama 
ja metroo - see on suurlinna suurim eelis. 

Eesti mastaapidega võrreldes ei suudaks ette 
kujutada, kuidas peaks mitu korda päevas 
sõitma näiteks Tallinna ja Tartu vahet. Peab 
mainima, et  kõik metroojaamad on erinevad ja 
mõned vapustavad oma ilu ja suursugususega. 
Üks sellistest jaamadest on Vorobjovi mäed 
- Venemaa esimene metroojaam, rajatud jõe 
kohal asuvale sillale. 

Reisi esimesel päeval külastasime Venemaa 
südant - Punast väljakut. Seal leidub 
hulganisti huvitavaid kultuurimälestisi ja 
vaatamisväärsusi. Kõige nimekamad neist 
on V.I. Lenini mausoleum, Vassili Blažennõi 
tempel, aga samuti kuulsad kaubahoovid ja 
Kaasani katedraal. Lisaks sellele ilutseb lääne 
suunal Moskva Kreml.

Meie reisi teisele päevale oli plaanitud 
ekskursioon legendaarse Mosfi lmi stuuudiosse. 
Külastuse algases tutvusime muuseumi 
põnevate eksponaatidega: retroautod, kaarikud, 
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kostüümid ja muud rekvisiidid, mida ei kasutatud 
ainult vanades fi lmides,  vaid need  leiavad 
kasutust ka tänapäeva fi lmikunstis. Seejärel 
tegime tutvust võtteplatside ja paviljonidega, 
kostüümistendide, operaatoritehnika, unikaalse 
grimmitöö näidiste ning palju muuga. 
Lõpetuseks lõunastasime Mosfi lmi sööklas, 
kus oli hästi tunda kahekümne viie aasta tagust 
interjööri, menüüd ja atmosfääri. 

Sama õhtupooliku kultuuriprogramm jätkus 
muusikaliga “Krahv Orlov”, mille süžee on 
ajendatud imepärasest ajaloolisest armastuse 
ja reetmise loost. Tolle aja tõsielusündmused 
on siiani kaetud saladuselooriga ja jäävad 
tänapäevani üheks Venemaa ajaloo 
kaasahaaravamaks legendiks. Ajakohased 
kostüümid, põnevad dekoratsioonid, 
suurepärane muusika ja suurejooneline 
näitlejatöö – etendus möödus ühe hingetõmbega 
ja jättis kustumatu emotsiooni.

Kolmandal päeval toimus “World Dog 
Show 2016”, mis oli õigupoolest meie reisi 
põhieesmärk. Näitus rõõmustas väga! Selle 
korralduslik  pool oli sellisel tasemel, mida 
keegi ei osanud oodatagi. Valgusküllased 
avarad ringid, ringikorraldajate hästi laabuv töö, 
lugupeetud kohtunikud, suurepärased auhinnad 
ja online ülekanne lisaks suurele ringile veel 

igast ringist eraldi. Kõik sujus suurepäraselt 
ja tiitel “Maailmavõitja 2016”, mille tõi ära 
austraalia siiditerjer Kicu, mitmekordistas meie 
positiivseid emotsioone. 

Järgmised kaks päeva peale näitust veetsime 
Moskvas koos meie kohalike sõpradega 
ja koerad ikka koos meiega. Külastasime 
VDNH-d, täpsemini okeanaariumi, mis on üks 
tühiselt väike osa hiiglaslikust kompleksist. 
Moskva okeanaariumi mikrokliima ja 
veepuhastussüsteemi tehnilised lahendused on 
unikaalsed nii Venemaal kui Euroopas. 

Meie tähelepanuta ei jäänud ka Moskva 
kuulus tänav Arbat. Hämmastav koht, kus 
leidub hulganisti suveniiriputkasid, kohvikuid 
ja kauplusi. Mida kõike ei leidunud nendes 
rohkearvulistes kirevates telkides: matrjoškad 
ja sinelid, märgid ja kaardid, kootud esemed 
kõrvuti pärlitega ….. Atmosfääri aitasid 
kujundada kunstnikud,  muusikud, tantsijad ja 
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teised loomingulised tegelased. Vaieldamatult 
on Arbat üks turistide lemmikuid. 

Järgmine päev algas ekskursiooniga, mis 
kandis üsna intrigeerivat nime ” Mjasnitskaja 
- vana Moskva kulissidetagune” Seejärel 
ootas meid unustamatu lõunasöök laeval, kus 
me mitte ainult ei nautinud meile pakutud 
peenemaitselisi toitusid, vaid samas imetlesime 
järjest vahelduvaid Moskva panoraame. 

Vaadates Moskvale erinevatest vaatenurkadest, 
haaras pilk ikka ja jälle pilvelõhkujate kompleksi, 
mida nimetatakse Moskva City`ks. Iga ehitis on 
omamoodi unikaalne nii seest- kui väljaspoolt 
ja kaugeltki kõik neist pole külastajatele 
avatud. Me ei jätnud kasutamata võimalust 
lähemalt tutvuda torniga “Impeerium”, kus 
saab kiirliftiga tõusta 58ndale korrusele ja heita 
242 meetri kõrguselt pilk Moskva fantastilisele 
panoraamile. Vaateplatvormilt avanes 
vapustav vaade Moskva paljudele erinevatele 
vaatamisväärsustele. Aga õhtuti särab Moskva 
City ja kogu muu Moskva miljonites tuledes – 
see on hingemattev vaatepilt!

Et tajuda suurlinna ilu, tuleb tingimata jalutada 
öises Moskvas. Jalutades kaldapealsel ja sisse 
hingates öise  Moskva leebet sooja õhku tekib 
tahtmine hõisata: “Oi, kui ilus siin on!”. Õhtul 
see linn elavneb, tuhanded ja tuhanded tuled 
annavad sellele suursugusele linnale veel palju 
suursugusema ilme.

Järgmisel hommikul oligi käes aeg kodu poole 
liikuma hakata. Tegime veel mõned ostud 
ja siis asusime teele lennujaama. Viis päeva 
möödus märkamatult. Jõudsime palju näha, 
aga väga palju jäi veel vaatamata. Kui peaks 
veelkord avanema võimalus, siis ilmtingimata 
ja suurima rõõmuga läheksin sellesse imelisse 
kultuurikeskusesse tagasi.

Oksana Bitjutskih

Tõlkinud ajakirja toimetus
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Eestis jahiks kasutatavate jahitõugude 
nimistusse kuuluvad saksa jahiterjer, welshi 
terjer, iiri terjer, karmi- ja siledakarvaline 
foksterjer, parson russelli terjer, jack russelli 
terjer ja borderterjer. 

Kõiki terjeritõuge iseloomustab jahipidamisel 
hasartsus, julgus ja kiirus. Eestis kasutatakse 
jahis enim saksa jahiterjereid ja foksterjereid. 
Teisi jahiks kasutatavaid terjeritõuge võib meie 
metsades kohata vähesel määral. 

Terjereid peetakse enamjaolt isepäisteks 
koerteks, kes sageli on valikulise kuulmisega 
ja ei taha teha seda, mida peremees nõuab. 
Tegelikult tuleb selline iseloomuomadus 
terjeritele metsas ainult kasuks, kuna urus 
või metsas looma jahtides peavad koerad ise 
langetama otsuseid, millal urus looma rünnata, 
kui kaua urus tööd teha, millal otsustada urust 
välja tulla, kui pikalt metsas loomale järgneda 
või kui kaugele otsingule üldse minna. Kõik 
see nõuab koeralt tugevat iseotsustamise 
oskust, mis põlvkondade kaupa edasi pärandub 
ja terjeritest tublid ning hinnatud jahikoerad 
teeb. Kuulekus metsas tuleb koeral igapäevase 
kasvatuse ja kogemustega. Terjerid on valdavalt 
aretatud uru- või väikekiskjate jahiks, kuid 
nendega saab edukalt pidada jahti ka põdrale, 
hirvele, metsseale. Peale takside on terjerid 
ainukesed, kellega Eestis metskitsele jahti võib 
pidada. Terjerid ajavad värsket jälge ja ulukit 
häälega ehk hagivad. Koeraga kokku kasvanud 
terjeriomanik ütleb tavaliselt hääle järgi, kas 
koer ajab suurt või väikest ulukit ning saab 

häälest aru, kui loom peatub. 

Urujahis on terjerid kiired ja käredad ning ei 
ole harvad juhused, kus peale urujahti tuleb 
koeraga veterinaari külastada. 

Samuti on terjerid tublid haavatud ulukite 
otsijad, kes looma juurde jõudes tõmbavad oma 
käreda haukumisega uluki tähelepanu osavalt 
endale, et kütt saaks lähedale hiilida. 

Saksamaal kasutatakse erinevaid terjereid 
paaris Hannoveri  või Baieri verekoertega. Kuna 
verekoerad on aeglased ja võivad metssealt 
lõhkuda saada, siis lastakse metslooma 
lähedusse jõudes verekoerale abiks terjer, kes 
tõmbab “löögi” nö enda peale. 

Veelembelisi terjereid saab kasutada edukalt 
veelinnnujahis kütitud lindude väljatoojana. 

Võrreldes suuremate jahikoertega jääb terjeritel 
puudu vahel käpa pikkusest (sügav lumi ja võsa/
oksarisu), väga käreda pakase korral  kasuka 
paksusest, kuid tugeva lumekooriku puhul on 
kergel terjeril eelis, kuna saab lumekoorikul 
joosta ilma sisse vajumata. 

Seega, kui terjerid on kord juba jahikaaslasena 
hinge pugenud ja iseloomud peremehega 
sobivad, siis see jahimees enam ilma terjerist 
jahikaaslaseta olla ei taha. 

Aili Pärtel- jahimees, kelle jahikaaslasteks on 
olnud juba 10 aastat saksa jahiterjerid
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Eesti Jahikoerte Tõuühingu liige, Tallinna 
Jahimeeste Seltsi Pillapalu Jahiseltsi juhatuse 
liige, jahikatsete kohtunik Mari-Ann Rehk.

Jahikoertele korraldatakse palju erinevaid 
jahikatseid. Katse tüüp sõltub palju koera tõust 
või kasutusotstarbest. Linnukoertel on omad 
katsed, hagijatel, laikadel omad ja samuti 
urukoertel. Taksid-terjerid klassifi tseeruvad 
nn „laiatarbekoerteks”, kellel on lubatud 
teha kõiki ulukikatseid.  Taksidel-terjeritel 
on väga põnev näiteks veelinnu katset teha. 
Samas leidub ka ”laiatarbekatseid”, mida on 
lubatud teha kõikidel koertel. Üks nendest 
„laiatarbekatsetest” on kunstliku verejälje 
katse, mille põhiidee on maksimaalselt 
looduslähedaselt matkida haavatud uluki 
otsimist. Uluk võib saada haavata nii 
jahisituatsioonis kui ka maanteel autolt löögi 
saades. Mõlemal juhul peaks uluki leidma ja 
tema piinad lõpetatama.

Eestis võib jahile (jahikatsetele) minna 
koeraga, kes kuulub Eestis jahiks kasutatavate 
koerte nimekirja. Selle nimekirja leiab EKL 
kodulehelt http://kennelliit.ee/jaht/.

Leian, et igas jahiseltsis peaks olema vähemalt 
üks verejälge ajav, st haavatut ulukit otsida 
oskav koer. Igas jahis tuleb ette kontrollotsimisi, 
kui lastakse looma, aga ei teata täpselt, kas 
loom sai pihta või ei. Samuti tuleb ette nn 
jahipraaki ehk looma lihtsalt haavatakse. 
Ka siis tuleb haavatud looma otsima minna. 
Koolitamata koeraga otsing pole töökindel. 

Jahi ajal on metsas väga palju värskeid ulukite 
jälgi ja treenimata koera suurim viga on, et ta 
läheb haavatu jälje pealt üle uue saaklooma 
jäljele ning haavatu jääb seetõttu leidmata. 
Kogenematu koerajuht võib sellest järeldada, 
et ju ei saanud lastud loom pihta ja pääses 
lihtsalt minema…

Selleks, et minna oma koeraga metsa jahile, ei 
pea olema jahimees. Piisab, kui on sinu koera 
tööst huvitatud jahiselts, kes sind koos koeraga 
jahile kutsub. 

Terjerid, arvestades nende  hasartsemat 
iseloomu,  töötavad enamasti verejäljel suurema 
hasardiga. See  omakorda võib põhjustada 
eksimusi - nurgad joostakse ”sirgeks”, ei 
märgata nurki e. ”lamamisasemeid”. Nurgad on 
kohad, kuhu on rohkem verd maha pandud ja 
koer peaks seal pikemalt peatuma ning märku 
andma. Samuti kipub terjerite jäljetöö olema 
tempokam.Tempokat koera tuleb ”pidurdada” - 
hoida jäljerihm pingul ja ise tempot dikteerida. 
Liigse kiirustamisega võib vigu sisse tulla – 
koer võib hooga minna jäljelt ära, kontrolima 
mingit lõhna rajalt eemal ja jätkata sama 
tempoga, kuid vales suunas. Terjeri jäljetöö 
”stiil” ei pruugi olla täpne mööda märgistatud 
rada, nina maas - ta võib töötada väikeste sikk-
sakkidega.
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Olen treeninud-koolitanud erinevat tõugu 
terjereid. Kõige suurema üllatuse valmistasid 
jack russell`id. Teades, missugused 
energiapommid nad on, ega mul erilisi lootusi 
nende jäljetöö huvile ei olnud. Õnneks pidin 
”pettuma” - enamus  10 koerast suutsid 
vähemalt selle tutvustava jäljejupi (50-100 
m) väga tähelepanelikult, nina maas ilusti 
rahulikult ja õigesti läbi nuuskida. Täiesti 
jäljetöö eeldused olemas! Kogu energia 
rakendus jälje nuuskimisele ..

Kunstverejälje katse

Kunstverejälje katsel märgitakse metsa rada, 
mille pikkus on umbes 600 meetrit ja millel on 
kolm 75-90-kraadist nurka. Tavaliselt tehakse 
M-kujuline jälg. Peale raja maha märkimist-
märgistamist õhtul (meie tähistame raja eri 
värvi linte puude külge sidudes, sammudega 
mõõtes), viiakse veri rajale (200 grammi kogu 
jälje kohta). Veri peab olema sama uluki oma, 
kelle nahk või jalg - sõra osa pannakse jälje 
lõppu.

Raja alguses on rohkem verd maha tilgutatud, 
sealt edasi võib verd maha kanda mitut moodi. 
Mina pooldan soomlaste švammitehnikat - 
vedades nööri otsa seotud verist svammi enda 
järel. Igas nurgas lisatakse švammile verd. 
Verd võib jäljele kanda ka tilgutades, iga kahe 
sammu järel. Sealjuures tuleb jälgida, et veri 
ei satuks riietele ega jalanõudele ning juba 
veretatud rajale tagasi astuda ei tohi.

Järgmisel hommikul asutakse jälge ajama. 
Katsel loositakse igale osalejale oma rada. Jälje 
ajamiseks kasutatakse vähemalt 10-meetrist 
jäljerihma. Jäljel koera juhtimine, õpetamine ja 
suunamine on keelatud. Küll aga tohib kiita ja 
vajadusel innustada. Jälje läbimiseks on aega 
40 min.

Jahikoerte verejälje ajamisel hinnatakse 
otsingut, kui innukalt, missuguses tempos 
(ideaal on mõõdukas tempo) ja kui visalt koer 
otsib (kuidas lahendab jäljel keerukad kohad 
nagu nurgad, teiste ulukite ristuvad jäljed). Veel 
hinnatakse koera suhtumist jälje lõpus olevasse 
ulukisse ja leitud ulukist teatamist. Kui koer on 
jõudnud jälje lõppu ja leidnud seal oleva „uluki“ 
(treeningul ja katsetel uluki naha või jäseme) ei 
tohi koer seda rappima, katkuma, närima või 

purema hakata, vaid ta peab sellesse rahulikult, 
aga ilmsegelt suure huviga  suhtuma. Kõrgema 
järgu ja lisapunktid saab teatamise eest. Selleks 
lastakse koer viimases nurgas rihmast lahti, ta 
peab minema iseseisvalt jälje lõpuni, leidma 
uluki ning teatama leidmisest haukumisega või 
tulema tagasi koerajuhi juurde ning juhatama 
ta koos kohtunikuga ulukini. 

Enne katsele pääsemist peab olema sooritatud 
paugukartuse test. Paugukatsel seotakse koerad 
(korraga kuni kuus) turvaliste vahemaadega 
puude külge ning koerajuhid eemalduvad 
koerte nägemisväljast. Pauku tehakse 
väikesekaliibrilisest jahipüssist koertest 
vähemalt 25 m kaugusel. Peale pauku peavad 
koerad jääma rahulikult paigale. Kuulekuse 
test tehakse tavaliselt jäljetöö lõpus. Selleks 
tehakse rihmas kõrvalkõndi umbes 25 meetrit 
ning siis lastakse koer otsingule ja koerajuht 
eemaldub. Kohtuniku märguande peale kutsub 
koerajuht koera enda juurde tagasi.

Kunstliku verejälje katsete puhul on suured 
riikidevahelised erinevused. Näiteks Soomes 
teeb iga  osaleja ise jälje, mis loositakse teiste 
vahel ja jälje pikkus (erinevalt Eesti 500-600 
meetrist) on algaja jäljel 1000 m ja võitja- ehk 
tšempionklassi jäljel kuni 1600 meetrit. Rootsis 
on jälg ja selle maha tegemine jälle teistmoodi, 
samuti on jälg lühem (kuni 600 meetrit). Itaalias 
näiteks on verejälg põhimõtteliselt sama, mis 
Saksas, Poolas, Leedus, Norras ja Rootsis ehk 
siis õhtul tehakse jälg varem peitemärkidega 
tähistatud rajale, mille pikkus on umbes 600 
meetrit ja millel on 2-3 nurka ja nn ”vereta” 15 
m - Poolas aga harrastatakse lisaks verejäljele 
ka väga põnevaid kompleksvõistlusi, mille 
osaaladeks on kuulekus, verejälg ja töö metsas.
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Juha Kares 05/04/2017 Articles, Breeding, 
Chic Choix Blog

Mida tähendab (koera)kasvataja? Mis teeb sinust 
kogenud ja andeka kasvataja? Siin ei ole otseteid 
ja kergeid valikuid. Igaüks võib koeri paaritada, 
aga kogenud ja vastutustundlik kasvataja olla 
on hoopis midagi muud. Ma usun kindlalt, et 
ainus võimalus koerte aretamist õppida, on seda 
tööd reaalselt tehes. Tänapäeval on üha enam 
kasvatajaid, kes tegelikult ei tea, kuidas koeri 
paaritada ja kuidas poegimisel kutsikaid vastu 
võtta. Tihti leidub  väga enesekindlaid kasvatajaid, 
kuigi nende enda tulemused pole päris need, mis 
peaksid olema. Iga kasvataja peab õppima ja hästi 
teadma koerte aretuse alustalasid. Algteadmised 
saad mõne pesakonna ja paari põlvkonna 
kasvatamisega. Peale seda on aga veel väga palju 
õppida. Kindlustunne ja teadmised tulevad töö 
käigus. Aretuses pole midagi õpetlikumat kui 
pesakondade eest hoolitsemine algusest lõpuni. 
Mida rohkem  teed, seda rohkem sa õpid, kui 
hoiad oma meeled avatud.  Nii peaks tegema 
iga kasvataja.  Sügavamad teadmised tulevad 
põlvkondadega. Koerakasvatajaks saamiseks on 
ainult üks võimalus - tuleb koeri kasvatada. See 
tähendab tõsist ja tänamatut tööd nn rohujuure 
tasandil. See tähendab pidevat jälgimist, millised 
koerad sinu aretusest kasvavad.  Mitmed 
põlvkonnad sinu enda kasvandikke annavad väga 
palju informatsiooni. Kasvatamine on nii edu kui 
ka eksimused. 

On veidi kurb näha kui palju kulutavad noored 
kasvatajad aega nii vähese valikuga aretustööd 
tehes.  Kuidas sa küll õpid ja kuidas valid 
seda kõige paremat, kui pole millestki valida. 
Oma skaalal pean kogenud kasvatajaks seda, 
kes on kasvatanud katkematult vähemalt viis 
generatsiooni.  Ei loe mitte ainult kasvatatud 
põlvkondade arv, vaid tulemused. Peale viiendat 
põlvkonda tuleks täita mõned eesmärgid. Viies ja 
järgnevad põlvkonnad peaksid: 1) elama vähemalt 
sama kaua või kauem kui esimese põlvkonna 
koerad, 2) viienda põlvkonna pesakonna 
suurus on sama suur või suurem kui esimese ja 
kolmanda põlvkonna pesakonnad, 3) kvaliteet nii 
temperamendi, tervisenäitajate ja välimiku osas 
on parem kui esimesel põlvkonnal. Hindame kas 

ja kuidas see on saavutatud. Alles nüüd saame 
rääkida  kogenud kasvatajast. Selleks ajaks oled 
õppinud palju ka koerakasvatuse ümber toimuvat. 
Näiteks  seda, kuidas elada kasvataja elu. Kuidas 
suhelda inimeste ja teiste kasvatajatega. Kuidas 
leida kutsikatele häid kodusid jne.

Aretada ei tohi ka liiga palju. Iga kasvataja peab 
seda piiri tunnetama ja tal peaks olema  mõistlik 
arv pesakondi ja kutsikaid, mis võimaldaks  
areneda ja koerakasvatust õppida. Pesakondi 
peab olema piisavalt sõltumata sellest,  kui 
andekas sa oled pedigree`de (sugupuude)  alal ja 
valikute tegemisel. Kõrgekvaliteediliste koerte 
aretuse alustalad on samad. Vajalik on teatud hulk  
kutsikaid ja täiskasvanud koeri, kelle hulgast 
teha edasisi valikuid. Tõeline aretus nõuab 
jätkamist ainult parimatega ja siin pole muid 
valikuid.  Et edukalt edasi minna, peab arukas 
kasvataja pidevalt piirama kasutatavate koerte 
hulka. Oluline on, et kasvataja hea silm ja anne 
aitavad leida need õiged koerad keda kellega 
kokku panna, kuid sama oluline on anne leida 
need isendid, keda aretusprogrammist välja jätta.  
Kui sul aga pole piisavat hulka kelle seast valida, 
kuidas sa siis aretustööd teed?

Tundub naljakas, et tõukoerte maailmas on palju 
inimesi, kes kõik tahavad sulle öelda, mida 
peaksid tegema. Seda ilma piisava kogemuseta. 
Oma kogemusest soovitan ma alguses hoida 
madalat profi ili.  Õpi, areta, praktiseeri ja omanda 
kõike nii palju kui võimalik. Ära mine teistele 
ütlema, mida nad tegema peaksid. Reisi ja loo 
häid suhteid teiste kasvatajatega.  Hoia silmad ja 
kõrvad lahti. Kui sul on kogemus, võid ennast juba 
rohkem usaldada. Kui jõuad viienda põlvkonnani, 
on sul juba rohkem elutarkust.  Aga siiski on veel 
nii palju õppida ja näha. Koerte aretusega ei jõua 
kunagi fi nišisse, aga võib-olla lihtsalt mõistad 
seda veidi paremini.

Koerakasvatust saad õppida ainult koeri 
kasvatades. Üheks pöördepunktiks pean seda, kui 
kasvataja on heade tulemustega aretanud umbes 
viis oma põlvkonda. See annab piisavalt kogemust 
ja nõuab annet.  Teekond õpinguradadel peab aga 
endiselt jätkuma. 

Tõlkinud ajakirja toimetus
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Paljude autorite arvates on kolonel Thorntonile, 
entusiastlikule 18. sajandil elanud jahikoerte 
kasvatajale kuulunud koerast Pitchist valminud 
maal esimene foksterjeri visuaalne kujutis. Mitme 
allika sõnul on Thorntoni praktikat arvestades siiski 
tõenäoline, et Pitchis leidus vähe terjeriverd ja 

rohkem mõne teise jahikoera oma.

Sawrey Gilpin. 1790 “Pitch”. (https://en.wikipedia.org/wiki/Sawrey_

Gilpin#/media/File:Pitch_by_gilpin.jpg). 

Juba sajandeid tunti terjereid  eraldi koeratüübina, 
kes sobis urutööks. Foksterjerit hakati eraldi tõu 
või tüübina mainima juba 17. sajandi lõpu ja 18. 
sajandi alguse tekstides. Mõistagi ei ole tõul ühte 
konkreetset esiisa ja kirjanduses vaieldakse sellegi 
üle, kas foksterjer võiks olla veelgi varasemas 
kirjanduses mainitud “terjerite” prototüüp või 
on foksterjer hoopis kombinatsioon teatud tüüpi 
terjeritest, beaglitest, bulldogidest vmt. 19. ja 
20. sajandi vahetusel Inglismaal avaldatud vaid 
foksterjeritele pühendatud raamatutes leitakse 
siiski, et tõenäoliselt on just foksterjer selle varases 
kirjanduses kirjeldatud “maa all töötava terjeri” 
otsene järeltulija. Mitmed allikad kinnitavad samas, 
et foksterjeri välimiku parandamiseks kasutati 
tihti bullterjereid või beagleid. Foksterjeri esiisad 
ei olnud ilmtingimata valged, vaid võisid olla ka 
mustad kõrbepiirdega.  R. B. Lee ja H. Dalziel 
pühendavad oma raamatutes selle hüpoteesi 
tõendamisele üsna pika teksti, mis viitab sellele et 
19. sajandil ei olnud see seisukoht üldiselt soositud. 
Tänapäevastes foksterjerite ajalugu kirjeldavates 
väljaannetes märgitakse must-kõrbepiirdega 
esiisade olemasolu juba üldiselt aktepteeritud 
tõsiasjana. Tuleb märkida, et kuigi tänapäeval 
väidetakse, et foksterjerid aretati valgeteks koerteks 
selleks, et neid urust väljuvate ulukitega jahil mitte 
segamini ajada, ei leia sellise legendi kohta varasest 

kirjandusest ühtegi vihjet.

Foksterjer oli sada aastat tagasi üks populaarsematest 
koeratõugudest Inglismaal. Oma 1884. aastal 
avaldatud raamatus “Terjerid” kirjutab R.B. 
Lee: “Foksterjeri populaarsuses ei saa kahelda. 
Teda võib hulganisti näha meie linnade tänavatel 
jooksmas ja kuhu iganes ka läheksid näed vähemalt 
pool tosinat foksterjerit iga teise koeratõu esindaja 
kohta.” Foksterjerite arvukus tõusis 19. sajandi 
keskpaigas ja selleks ajaks nimetati foksterjeriks 
sedalaadi koera, keda tänapäeval foksina tunneme. 
Need koerad olid valdavalt valged,  musta, pruuni 
või kõrbekarva laiguga. Peakujule, sirgetele 
jalgadele ja ümaratele käppadele ei pööratud erilist 
tähelepanu. Tänu suurele populaarsusele ja värskelt 
käivitatud koertenäituse traditsioonile hakkas 
foksterjerite välimik 19. sajandi lõpus üha enam 
ühtlustuma. Esmakordselt näidati foksterjereid 
omaette kategoorias Islingtoni põllumajanduslikul 
näitusel 1862 aastal. Näitusel osales 20 foksterjerit 
ja võitjaks osutus sugupuuta koer Trimmer. Samal 
aastal näidati foksterjereid omaette kategoorias juba 
mitmel suuremal näitusel. Birminghami 1862 aasta 
näituse võitsid Jock ja Trap. Järmisel aastal lisandus 
võtjate nimekirja Tartar. Neist koertest said suurema 
jao tänaste foksterjerite esiisad. 

R.B. Lee raamatus “Foksterjer” avaldatud kui kunstnik de Wilde 
(ilmselt Samuel de Wilde) teos aastast 1806, mis originaalis kandvat 

pealkirja “The Fox Terrier”.

Esimestel näitustel võidukate foksterjerite sugupuud 
ei olnud ajastule omaselt veel detailideni kirjeldatud. 
Edukas näitusekoer võis olla ka täiesti teadmata 
päritolu. R. B. Lee kirjeldas oma foksterjeri-
raamatus kuulsaid esisasid ja -emasid ning nende 
päritolu, kusjuures päritolu tuvastamisel tuli tal 
paljuski tugineda aretajate seas kuuldule-räägitule.
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Jock oli valge koer, kõrbekarva laiguga ühel kõrval 
ja mõne musta laiguga, tugeva kehaehituse ja hea 
struktuuriga. Jock’i üldises olekus olevat siiski 
olnud vähe terjerilikku metsikust. Väidetavalt 
ei olevat ta kunagi jahil osalenud ega vaevunud 
isegi rotte püüdma, kuigi tema ametlik elulugu 
sisaldab viidet kaks jahihooaega kestnud karjäärile 
jahipidamisel. Veel 11 aastasena jõudis Jock näitustel 
kõrgetele kohtadele. Kuigi Inglismaa Kennelklubi 
registrisse jõudis Jock märkega oma väidetavatest 
esivanematest, on Jock’i täpne sünniaeg,  -koht ja 
esivanemad  teada vaid kuulu järgi. 

Arthur Wadle “Old Jock, Grove Nettle, Old Tartar” - R. B. Lee 

raamatust “Foksterjer”

Tartar oli erinevalt Jockist aga tõelise terjeri olekuga, 
tulise loomuga, täis otsustavust ja terjeritele omast 
väljapaistvat visadust. Tartaril oli valgel karval 
vaid üks liivakarva laik ühe silma kohal ning 
tema kehahitus olnud silmapaistvalt lihaseline ja 
kompaktne. Tartaril olnud väga kõrge jahiinstinkt ja 
ka näitustel olevat ta alati valmis väikese kakluse 
üles võtma. Tartari päritolu oli kirjeldatud, st 
vähemalt ametlikes kannetes oli märgitud nii tema 
ema kui isa ning ajastu autorid ei kahtle nende 
märgete tõepärasuses. 

Trapi päritolu on segasem ja R. B. Lee pühendab 
oma raamatus mitu lehekülge tsiteerides kõiki oma 
aja kuulujutte selle kohta, millisest emast ja isast 
võis Trap pärineda. Lee pidas väga tõenäoliseks, 
et vähemalt üks Trap’i vanematest oli must 
kõrbepiirdega. Trap’il oli must kõrbelaikudega 
pea ja sadulakujuline must laik ühel küljel. Trap’i 
välimuses peeti märkimist väärivaks tema tavalisest 
pikemat peakuju ning suurepärast silmade asetust 
ja värvi. Erinevalt Jock’ist ja Tartar’ist oli tema 
kehaehituse üldine pilt nõrgem, ta oli kehast pisut 
pikk ja struktuur ei olnud täiuslik.

Lisaks kolmele mainitud esiisale on foksterjeritel 
mõistagi ka kuulsaid esiemasid. Üheks 
silmapaistvaimaks esiemaks loetakse Grove Nettle 
nimelist koera, kelle päritolu võrreldes Jock’i, 

Trap’i ja Tartar’iga peetakse hästi tõendatuks. Grove 
Nettle oli väikest kasvu kena emane, kõrbekarva 
peaga ja mõne musta laiguga kehal. Nettle pärines 
Grove jahikennelist ja kandis endas jahiterjerile 
olulisi iseloomuomadusi. 

Rahva seas populaarsetel suurnäitustel kuulsust 
kogunud foksterjerid leidsid sooja vastuvõtu. R.B. 
Lee kirjeldab, et Inglise prouad olid tüdinenud 
sülekoertest, hapratest hurtadest ja keeruka 
karvahooldusega ilukoertest. Foksterjeris oli 
elegantsi ja südikust, ta oli uudne, kuid samas 
erinevalt teistest terjeritest siiski üsna levinud, 
st kättesaadav. Ootamatult kiiresti hakkasid 
foksterjerid levima jõukama rahva seas ja aadlike 
hulgas, temast sai “see” koer, keda lihtsalt peab 
omama. Kümme aastat peale esimest etteastet 
Islingtoni näitusel osales foksterjereid näitustel juba 
sadades.

Foksterjerite karmikarvalisi esindajaid peeti 
näituseringkondades pikalt segaverelisteks ja mitte 
päris õigeteks foksterjeriteks.  Watson kirjutab oma 
1905 raamatus aga veendunult, et õige algupärane 
foksterjer oli karmikarvaline ja siledakarvaline 
versioon eraldus sellest alles 19. sajandi aretustöö 
käigus.  Karmikarvaline foksterjer ei olnud tõu 
kujunemise ajal kindlasti nii populaarne kui 
siledakarvaline ning tema tuntus ja arvukus tõusid 
oluliselt alles 20. sajandi alguses.  

Karmikarvaline foksterjer Twister 1879 aastal, illustratsioon H. Dalziel 

raamatust “Briti koerad” 

Loo koostamisel on kasutatud raamatuid:

- Hugh Dalziel “British Dogs: their varieties, history, 
characteristics, breeding, management and exhibition” 
1879 London

- Rawdon B. Lee “History and Description of Modern 
Dogs of Great Britain and Ireland. The Terriers “ 1884 
London

- Rawdon B Lee “A History and Description with 
Reminescences of the Fox Terrier” London 1889; neljas 
parandatud trükk 1902

- James Watson “The Dog Book” 1905 New York
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Päritolu:

Nisuterjeri päritolumaa on Iirimaa. Seal oli see keskmist kasvu, ilusa nisuvärvi pehme lainelise 
karvaga sõbralik koer tavaliseks talukoeraks. Ta karjatas lambaid ja veiseid, hävitas soovimatuid 
närilisi, käis jahil. Tollest ajast peale on nisuterjerid säilitanud oma peamised omadused – 
vastupidavuse, julguse, elurõõmu ja järjekindluse. Arvatakse, et nisuterjer on vanim neljast 
teadaolevast iiri terjeritõust. Vaatamata oma pikale ajaloole, leidis tõug tunnustuse alles 1937. 
aastal. Sellest ajast peale on nisuterjerid kogunud populaarsust kõikjal maailmas. Eriti levinud on 
nad Briti saartel, põhjamaades ja USA-s.

Iseloom:

Nisuterjer on julge, aktiivne, kompaktne ja tugev koer. Ta on kartmatu ja samas ka sõbralik. Väga 
hell oma pereliikmetega, väga tark ja ustav sõber. Tal on olemas valveinstinkt, kuid ta ei ole 
iial agressiivne. See on terjer, kellel on kuldse retriiveri iseloom. Ta sobib väga hästi sõbraks ja 
seltsiliseks igasse perre – lastega ja ilma. Nisuterjer ei vaheta oma karva sessoonselt, vanad karvad 
eemaldatakse kammimise teel. Karv nõuab omajagu hoolitsemist ja kammimist. Nisuterjeri karva 
pügatakse 2-4 korda aastas Tänu sellele omadusele on seda koera väga mugav pidada kodus – ei 
mingeid vedelevaid karvu kusagil. Tänu oma aktiivsusele, heale koolitatavusele ja keskmisele 
kasvule on see väga hea agilitikoer.

Iiri pehmekarvaline nisuterjereid kasvatab Eestis:

Dion´s kennel http://dionskennel.net/
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PÄRITOLUMAA: Iirimaa. 
FCI KLASSIFIKATSIOON: Rühm 3: Terjerid. 
Alarühm 1: Suured ja keskmise suurusega terjerid. 
Töökatseteta.
ÜLDMULJE: Tugev, aktiivne, lühikese seljaga koer. 
Jõulise kehaehitusega, mis viitab tema tugevusele. 
Mitte liiga pikkade ega liiga madalate jalgadega. 
KÄITUMINE/ISELOOM: Julge ja jahihimuline. 
Hea iseloomuga. Oma omanike vastu südamlik ja 
lojaalne. Väga arukas. Usaldusväärne ja truu sõber. 
Kaitseolekus ka ilma rünnakuta. 
PEA: Üldiselt jõulise välimusega, ent mitte robustne. 
Pikk, kerega heas proportsioonis. Karvkatte värvus 
sama mis kerel. KOLJUPIIRKOND: Kolju: Kõrvade 
vahel lame ja puhas. Mitte liiga lai. Üleminek 
laubalt koonule: Väljendunud. NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Must ja hästi arenenud. Koon: Koon 
ei ole pikem kui kolju. Lõuad: Lõuad on tugevad ja 
jõulise haardega. Hambad: Hambad on suured ja 
ühtlased. Käärhambumus või tasahambumus (st. 
kohakuti). Ei ole alahambumust ega ülehambumust. 
Põsed: Põsesarnad ei ole esiletungivad. Silmad: 
Tumedad, tumedad pähkelpruunid. Ei ole liiga 
suured ega pungis. Hea asetusega. Kõrvad: Väiksed 
kuni keskmise suurusega. Kantakse suunaga 
ettepoole, koljuga ühel tasapinnal. Tume karv kõrva 
allosas on lubatud ja üsnagi levinud, selle peal on 
tavaliselt hele nisukarva pealiskarv. See on ainus 
koht, kus on aluskarv lubatud. Rooskõrvad või 
„lendavad“ kõrvad ei ole lubatud:
 KAEL: Mõõduka pikkusega ja tugev, ilma voltideta.
KERE: Mitte väga pikk. Pikkus mõõdetuna turjast 
sabajuureni on võrdne turja kõrgusega maapinnast. 
Selg: Tugev ja tasane, ühtlase ülajoonega. Nimme: 
Lühike ja tugev. Rind: Sügav, hästi kaarduvate 
roietega.
SABA: Hea asetusega, mitte liiga jäme. Ulja 
hoiakuga, ent ei kanta kunagi selja kohal. Saba on 
kupeeritud nii, et selle loomulikust pikkusest jääb 
järgi kaks kolmandikku eeldusel, et see on koeraga 
proportsioonis. Kupeerimata saba ei ole lubatud.
JÄSEMED/ ESIJÄSEMED: Õlad: Tugevad, hästi 
tahapoole suunatud, lihaselised. Esijalad: Täiesti 
sirged ükskõik mis nurga alt vaadatuna. Hea luustik 
ja lihastik. TAGAJÄSEMED: Hästi arenenud ja 
tugeva lihastikuga. Reied: Tugevad ja lihaselised. 
Põlveliigesed: Nurgaga. Kannaliigesed: Hästi 
madala asetusega, ei sisse- ega väljapoole pööratud. 
Tagakäppade lisavarbad peavad olema eemaldatud. 
KÄPAD: Väiksed, ei ole harali varvastega. 
Varbaküüned eelistatult mustad, ent lubatud on ka 
erinevad teised tumedad toonid.
KÕNNAK/LIIKUMINE: Nii esi- kui tagajalgade 
liikumine sirge, nii edaspidi kui tagurpidi. 
Küünarnukid kere all. Külgvaates on liikumine 

vaba, kerge ja koordineeritud.
KARVKATE/ KARV: Ilma aluskarvata. Pehme ja 
siidise tekstuuriga, ei ole karm. See ei kehti noorte 
koerte kohta. Trimmimine on lubatud. Trimmitud 
karvaga koerad: Karv lõigatakse lühikeseks kaelal, 
rinnal ja koljul. Eriti pikaks jäetakse aga silmade 
kohal ja lõua all. Vurrud on soovitavad. Jalgadel 
on rikkalik karvkate. Kere karvkatet trimmitakse 
vastavalt koera piirjoontele, ent ei kujundata. 
Saba peal trimmitakse karv lühikeseks ning otsast 
teravnevalt. Trimmimata karvaga koerad: Karvkatte 
pikkus on kõige rohkem 5 tolli (12,7 cm). Pehme, 
laines või vabalt lokkis, siidise läikega. Mitte mingil 
juhul ei tohi karv olla „puhvis“ nagu puudlil või 
vana-inglise lambakoeral. Sellise karvaga koerte 
esitamine näitusel on karmilt karistatav, kuna nad 
loovad sellest tüübist ja tõust vale mulje. Erilist 
tähelepanu tuleb pöörata kutsika karvkatte arengule. 
Kutsikatel on väga harva sündides „küps“ karv ning 
kui see on saavutatud, siis tuleb selle eest hoolitseda. 
Kutsikate karv muudab mitu korda värvi ja tekstuuri 
enne, kui areneb välja küps täiskasvanud koera karv. 
Tavaliselt toimub see 18 kuu kuni 2,5 aasta vanuses. 
Kutsikad: Kutsikad sünnivad harva õiget värvi ja õige 
tekstuuriga karvkattega. Alguses on nad punakad, 
hallikad ja mõnikord ka selgelt nisukarva. Mask on 
tavaliselt must. Mõnikord jookseb selja keskel must 
triip või on karvkattel mustad täpid. Need mustad 
märgid kaovad kasvades.
VÄRVUS: Selged nisutoonid heledast nisutoonist 
kuni puna-kuldse värvuseni.
SUURUS JA KAAL: Turja kõrgus: Isased: 18-19 tolli 
(46-48 cm).  Emased on mõnevõrra madalamad. 
Kaal: Isased: 40-45 naela (18-20,5 kg). Emased 
kaaluvad mõnevõrra vähem.
VEAD:  Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest 
tuleb lugeda vigadeks ning nende tõsiduse aste 
sõltub otseselt konkreetse kõrvalekalde ulatusest 
ning selle mõjust koera tervist ja heaolu silmas 
pidades (närvilisus, tigedus, muud värvi nina kui 
must, alahambumus, ülehambumus, mitte nisukarva 
karvkate täiskasvanud koera puhul). 
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: (agressiivsus ja 
liigne argus, kollased silmad, tuhm, paks, villase või 
puuvillase tekstuuriga karv, valge karv, pruun karv).
Koeri, kellel esineb ülaltoodud vigu, ei tohi kaasata 
aretusprogrammidesse. Füüsilisi ja käitumuslikke 
kõrvalekaldeid näitavad koerad diskvali� tseeritakse.
MÄRKUS: Isastel peab olema kaks nähtavalt 
arenenud ja täielikult munandikotti laskunud 
munandit.
http://veebikoolitused.ee/kennel/wp-content/
uploads/2013/06/40_i ir i -pehmekar va l ine-
nisuterjer.pdf



T

30

Koeraomenikud iiri pehmekarvalisest 
nisuterjerist 

1. Miks valisid just selle tõu?

Anu (nimi muudetud): Nisuterjerid on väga mõnusa 
iseloomuga perekoerad, kes sobivad oma hea 
iseloomu tõttu ka lastega perre. Mu tütred olid siis 
pisikesed, kui ma võtsid omale esimese nisuterjeri 
ja ta sobis lastega suurepäraselt.

Ljudmilla: Lugesin, et tegemist on mitteallergilise 
tõuga, väga sõbralikud ja positiivsed koerad.

Jelena: Väga meeldis selle tõu iseloom, pehme karv 
ja värvus. Nad ei aja karva ja üldjuhul elavad kaua 
elavad (kuni 15 aastat).

2. Kust said informatsiooni kasvataja kohta? 

Anu: Tõu kohta leidsin infot internetist.

Ljudmilla: Valisin selle koeratõu tuttava soovitusel.

Jelena: Leidsin kasvataja inetrnetist.

3. Kas on midagi, mis ehk häirib selle tõu 
iseloomu juures või on tekkinud probleeme, 
millega Sa ei osanud alguses arvestada 
(karvahooldus, toitumine jne, jne)? 

Anu: Mõned nisukad (pigem iiri tüüpi) on 
üleliia aktiivsed. Nisukate karvahooldus nõuab 
pühendumist ja üsna palju aega.

Ljudmilla: Natuke häirib karvahooldus ja see ei 
ole väga lihtne. Samas on suurepärane aga see, et 

seetõttu ei aja see tõug karva.

Jelena: Talvel haakub karva külge palju lund ja see 
tõug on üsna allergiline.

4. Nüüd, kus peres kasvab vahva terjer- kas 
oskad välja tuua selle tõu positiivseid külgi?

Anu: Üldiselt on nisukas suurepärane perekoer. 
Sobib hästi lastega, ei aja karva, ei haugu üleliia 
palju, küllaltki intelligentne.

Ljudmilla: Tõug on väga temperamentne, kunagi 
ei hakka igav. Koer õpib ja omandab väga kiiresti 
trikke, käib trennis ja näitustel. Lastega on väga 
sõbralik. 

Jelena: Väga armastavad oma pereliikmeid. Kodus 
on  nad rahulikud - õues väga aktiivsed. Õpivad 
kiiresti igasuguseid trikke ja mängivad meelsasti 
lastega.

5. Kas julgeksid seda tõugu ka teistele soovitada 
ja kui, siis milline see pere võiks olla?

Anu: Nisukas sobib pea igasse perre, nii lastega, 
kui ka üksikule pensionärile. Päris pisikeste lastega 
perre vast ei soovitaks.

Ljudmilla: Koer sobib suurepäraselet igasugusesse 
perre (olgu siis lastega või mitte).

Jelena: Arvan et see tõug sobib aktiivsetele 
inimestele, kes leiavad aega karva hoolduse, 
jalutamise ja koolituse jaoks.
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See lugu räägib foksterjer Merryst. Mul 
on olnud koerad juba kaheteistkümnendast 
eluaastast saadik, aga see koer oli päris esimene 
„minu koer“.

Kuulsin, et üks korralik koer peab sõna kuulama 
ja nii otsustasin minna koertekooli, kus meie 
õpetajaks sai Sirje Vets. Sirje võttis meid 
rõõmsalt vastu ja ütles, et tal pole kümmekond 
aastat ühtegi foksi olnud - nad on põikpäised 
ja nende koolitamine on tõsine katsumus. Mina 
sellele ei mõelnud, sest kogu see koerainimeste 
seltskond tundus seal vahva ja nii me trennis 
käima hakkasime.

Rõõmu tegi see kui terjeriplika hakkas mu 
esimesi käsklusi täitma ja mulle tundus, et meie 
koostöö sujus kenasti.  Tasapisi hakkasime 
ennast proovima ka katsetel ja kõik oli vahva. 
Ma imestasin, et see vallatu Merry teeb nii 
tulihingeliselt tööd ja liigume oma õpingutes 
samm-sammult ikka edasi.

Meie katsete raamatus oli erinevaid järke ja 
nagu me kõik teame, et „isu“ järjest kasvab 
- tahad ikka paremaid ja paremaid tulemusi 
saada.

Oli imeilus kevadpäev ja aasta võis olla 
1999 kui Vahikülas peeti taas Marje Kraami 
mälestusvõistlusi. See oli TAKO-l ilus 
traditsioon ja me tahtsime kõik sellest osa võtta.

Koeri oli väga palju. Algul, nagu ikka, oli 
rihmata lamamine ja koerast eemaldumine. 
Mäletan, et meil oli  suur au seda sooritust teha 
kahe mehise rottweileri vahel. Mu süda värises 
kogu selle lamamise aja ja mulle tundus, et ka 
Merry oli madalam kui muru -  usun, et ta nende 
pikkade minutite jooksul isegi ei hinganud.

Esimesed kümme punkti olid peale 
lamamise sooritamist käes. Edasi tulid järjest 
maksimumpunktidega sooritused. Mul oli nii hea 
meel ja kõik läks nii ladusalt.  Viimane sooritus 
oli rihmata kõrval käimine ja seda siis koos 
pööretega. Alustasime ja Merry vaatas mulle 
otsa, kõik oli hästi. Ja siis…meie eest lendas 
koera nina kõrguselt  läbi helesinine kevadine 

liblikas ja Merry oli kui hüpnotiseeritud. Ta 
astus rahulikul sammul sellele liblikale järele.  
Minu hüüdmine ei aidanud, ta aina läks ja läks. 
Kaugel põllul paistis ainult väike valge saba…

See imeliselt alanud võistlus lõppes koos liblika 
saabumisega ja  tulemust me kirja tol korral ei 
saanud.

Seda päeva me meenutame ikka veel, sest see 
kõik oli nii vahva, et isegi nii pikkade aastate 
järel on sellele tore mõelda.

Ütlen ausalt - sellel päeval ja sellel hetkel ei 
olnud ma rõõmus. Olin kurb ja jubedalt õnnetu, 
aga koer  on siiski koer ja ka temal on vahel 
sellised kevadiselt lummavad hetked lubatud, 
kus lihtsalt kõrvad ei kuule ja näed vaid seda, 
mida näha tahad.

Aivi Kabur

See lugu räägib minu esimesest austraalia 
terjerist Missyst, kes on äärmiselt innukas 
näitusekoer ja vahel lausa väriseb erutusest, 
et ainult ringi pääseda. Ringis pinge kaob ja ta 
esitleb end igati korrektselt.

Olime Rumeenias Dracula Show`l, kus on kolm 
näitust päevas, tempo ülikiire ja ka ringides 
toimub kõik imekähku. Esitlesin järjest 
mitmeid koeri ja kui tšempionklassi emasega 
olin lõpetanud, oli kiiresti vaja ringi viia 
veteranklassi Missy, keda Margot parasjagu 
laual veel viimistles. Hõikasin, et veteran ringi 
- spetsiaalselt mitte nime kasutades. Margot 
jõudis Missy küll laualt maha tõsta, aga siis 
tegi koer välkkiire otsuse ja otse üle üsna kõrge 
ringipiirde hüpates oli ta kohtuniku ja minu ees 
- mul veel eelmine koer rihmaotsas. Tol hetkel 
olin üsna kindel, et sellega meie etendus lõpeb 
ja saame disklahvi, kuid kohtunikule meeldis 
meie südikas vanaproua niivõrd, et pani ta lausa 
tõu parimaks. Ka niiviisi võib üks tõsine vimka 
lõppeda!

Anne-Lii Sild
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BEST IN SHOW kohtunik Pr. Anne Klaas

1. Airedalei terjer - SAREDON DELIVERANCE, 
om. John Averis ja Jekaterina Kantijevskaja, Eesti

2. Ameerika Staff ordshieri erjer - DOK’S PRIDE 
ROUGH DIAMOND, om. Kristel Võsu, Eesti

3. Kerry Blue terjer - GEIJES GENERAL GRADY, 
om. Mia Lundsten & Marja Kauppila, Soome

4. Iiri terjer - MAC RUA’S MILWAUKEE MAN, om 
Inger Sobeus, Rootsi

BEST IN SHOW BEEBI - kohtunik Hr. Mati 
Luoso

1. Kerry Blue terjer - GEIJES IN A LIFETIME, om. 
Mia Lundsten, Soome

2. Ameerika Staff ordshirei terjer - DREAMBERRY 
SWEETEST PERFECTION, om. Nina Kristiina 
Salokorpi & Marianna Kanõševa, Eesti

3. Šoti terjer - LIDER OT BUMGE, om. Viive 
Maranik, Eesti

4. Fox terjer, karmikarvaline - AIRWIRE 
DIAMONDS R FOREVER, om. Irmeli Honkanen, 
Soome

BEST IN SHOW KUTSIKAS - kohtunik Pr. 
Anne Klaas

1. Welshi terjer - AK MIL VISTA TIGER LILY, om. 
Aivi Kabur, Eesti

2. Austraalia terjer - TRUOZZY’S BEE BEE, om. 
Anne-Lii Sild, Eesti

3. Ameerika Staff ordshirei terjer - ANTE BELLUM 

DARK SHADES OF GREY, om. Häli Tammeleht, 
Eesti

4. Dandie Dinmonti terjer - LHURT`S SURPRISE 
QUEEN OF MUSTARD, om. Leena Hurt, Rootsi

BEST IN SHOW JUUNIOR - kohtunik Pr. 
Anne Klaas

1. Ameerika Staff ordshirei terjer - IBERO 
ROCKY MARCIANO, om. Johan Henrik Gunnar 
Wetterberg, Rootsi

2. Šoti terjer - MARLAND PRIMAVERA, om. Viive 
Maranik, Eesti

3. Cairni terjer - AK MIL VISTA SOLOMON, om. 
Tarvo Aulik, Eesti

4. Norwichi terjer - ZAMLICZE DRAWA, om. Siiri 
Ernesaks & Ain Ivalo, Eesti

BEST IN SHOW VETERAN - kohtunik Hr. 
Matti Luoso 

1. Fox terjer, karmikarvaline - DANDIEPRAID 
DELAGARDIE, om. Natalja ja Svetlana Volkova, 
Eesti

2. Austraalia terjer - TRUOZZY’S HAND IN 
HAND, om. Anne-Lii Sild, Eesti

3. Dandie Dinmonti terjer - ZIMYRS RINGO STAR, 
om. Anna Varis & Ulla Frejman, Soome

4. Iiri Pehmekarvaline Nisuterjer - SEAMROG NO 
MORE ROCK’N’ROLL, om. Sandra Träff , Rootsi

BEST IN SHOW KASVATAJA - kohtunik Pr. 
Anne Klaas

1. Austraalia terjer - ARMIRELLI, om. Anne-Lii 
Sild, Eesti

2. Kääbus bullterjer - POTSU DE NOTSU, om. 
Margot Oder, Eesti

BEST IN SHOW JÄRGLASTEKLASS - 
kohtunik Hr. Matti Luoso 

1. Kääbus bullterjer - LETS GO POTSU DE NOTSU 
EOS TANAGROS, om. Margot Oder, Eesti

33



34

AASTA TERJER-2016 TULEMUSED

AASTA TERJER 2016
1. 90 punkti, airedale’i terjer KATHERINA’S LAND QUITE SO, om. Jekaterina Kantijevskaja
2. 80 punkti, welshi terjer AK MIL VISTA JUBILEE JAZZ, om. Aivi Kabur
3. 73 punkti, austraalia terjer TRUOZZY’S HAND IN HAND, om.  Anne-Lii Sild

AASTA WELSHI TERJER 2016
AK MIL VISTA JUBILEE JAZZ, om. Aivi Kabur

AASTA EESTIS SÜNDINUD TERJER 2016
airedale’i terjer KATHERINA’S LAND QUITE SO, om. Jekaterina Kantijevskaja

AASTA JUUNIORITERJER 2016
1. 32 punkti, airedale’i terjer SAREDON DELIVERANCE, om Jekaterina Kantijevskaja
2. 28 punkti, airedale’i terjer KATHERINA’S LAND VIVA MARIA, om Jekaterina Kantijevskaja
3. 26 punkti, austraalia terjer ARMIRELLI SPECIAL JAPE, om. Anne-Lii Sild & Ingrid Reiljan

AASTA VETERANTERJER 2016
1. 79 punkti, airedale’i terjer KATHERINA’S LAND QUITE SO, om. Jekaterina Kantijevskaja
2. 76 punkti, austraalia terjer TRUOZZY’S HAND IN HAND, om.  Anne-Lii Sild
3. 54 punkti, foksterjer, karmikarvaline DANDIEPRAID DELAGARDIE, om. Natalja & Svetlana 
Volkova

AASTA TERJERIKASVATAJA 2016

1. 208 punkti, welshi terjer AK MIL VISTA, kasvataja Anu-Sirje Keerd

2. 178 punkti, airedale’i terjer KATHERINA’S LAND, kasvataja Jekaterina Kantijevskaja
3. 147 punkti, skye terjer JUGER EDELWEISS, kasvatajad Julia & Mihhail Knut

AASTA AGILITY TERJER 2016
1. 52 punkti, austraalia terjer ARMIRELLI HOT DATE, om. Ingrid Sats
2. 44 punkti, welshi terjer WONDER BABE OF HAPPYTAILS, om. Anu-Sirje Keerd

AASTA KUULEKUS TERJER 2016
1. 5 punkti, vene must terjer DGENIFER BEL MAGNUM FORCE, om. Julia&Mihhail Knut
2. 5 punkti, airedale’i terjer KATHERINA’S LAND SOME MARATON, om. Inger Kuus

AASTA JAHIKATSETERJER 2016
1. 170 punkti, saksa jahiterjer TUBLION JT LEKSI, om. Aili Pärtel-Beljaev
2. 90 punkti, welshi terjer AK MIL VISTA JUBILEE JAZZ, om. Aivi Kabur

KATHERINA’S LAND QUITE SOKATHERINA’S LAND QUITE SO
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DANDIEPRAID DELAGARDIEDANDIEPRAID DELAGARDIE ARMIRELLI HOT DATEARMIRELLI HOT DATE

WONDER BABE OF HAPPYTAILSWONDER BABE OF HAPPYTAILS DGENIFER BEL MAGNUM FORCEDGENIFER BEL MAGNUM FORCE
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