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Igaühe jaoks on kuskil keegi; igal asjal oma aeg 
ja koht; valge laeva ootamine – kõik need mõt-
ted-mõisted peaks olema meile kõigile tuttavad. 
Sest me ikka ootame raskel ajal lahendust keeru-
lisele olukorrale, pääsu kitsikusest – nagu valget 
laeva, seda päästjat. 

Elu aga õpetab, et ei ole mõtet vägisi midagi 
tahta, kuigi kõik paistab olema meie soovi täitu-
misele vastu – kui me surume jõuga oma tahtmise 
läbi, siis saame valusa õppetunni ja teadmise, et 
ega niisama olnud olud igati vastu selle soovi täi-
tumisele siis ja seal. Täpselt sama lugu selle „oma 
õige“ leidmisega. Lihtsalt „linnukese kirja saa-
mise“ pärast pole mõtet koosellu trügida. Ja kui 
ei paista kohe kuidagi seda õiget olema, ei tasu 
meelt heita. Ju lihtsalt pole veel see õige aeg. Vä-
gisi kedagi paari panna lõppeb varem või hiljem 
mõlema osapoole õnnetuks tegemise ja siis lah-
kuminekuga – ja need lahkuminekud ei ole ilusad.

Kõik see kehtib nii inimeste omavaheliste su-
hete puhul kui ka inimese ja looma vahelistes 
suhetes. Ei ole vaja võtta endale looma lihtsalt 
sellepärast, et „kõigil ju on“ või et lihtsalt mõni 
loom on nii nunnu. Ja ei too head ka see, kui loomi 
püütaks inimestele „pähe määrida“, peamine, et 
nad kuskile koju ära saavad.

Selle pärast peavad nii looma võtjad kui var-
jupaikade töötajad – hoiukodude pidajad tõsiselt 
kaaluma, kas, kuna ja keda/kellele.

On sügis. Suvilatest lahku-
mise aeg. Jälle hüljatakse 
kümneid süütuid loomi. 
Varjupaigad ja hoiukodud 
on pilgeni koduotsivaid 
loomi täis.

Sellest hoolimata 
andkem oma parim, et 
kokku saaks see õige 
paar – need kelle süda-
med hakkavad lööma 
ühes taktis, „kuni 
surm neid lahutab“.
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Liisa ja Mari tuuritavad mööda 
Eestimaad, et fotografeerida 
meie seitsmes varjupaigas kodu 
ootavaid loomi 2018. aasta 
kalendri jaoks.

Iga aasta detsembrikuuks oleme 
välja andnud heategevuskalendri, mille 
müügitulu eest saame toetada varju-

paikades kodu ootavaid loomi. Nii ka sel 
aastal. Erinevuseks vaid see, et lisaks 
lauakalendrile tuleb ka suur, A3 formaa-
dis seinakalender. 

Miks kalender? Ilusate fotode abil 
jõuame paljude inimesteni ning saame 
näidata, kui toredad, armsad ja koos-
töövalmid on kodu kaotanud loomad- 
need lemmikud ei ole ise oma saatust 

valinud, vaid on varjupaika jõudnud 
inimese tegevuse/tegevusetuse tõttu.

Meie kalendriprojekti saab toeta-
da ühisrahastusplatvormil Hooandja, 
toetajate postkasti potsatab värske, 
loodussõbralike trükivärvidega taaska-
sutatud paberile trükitud kalender det-
sembri alguses. Ilus ja kasulik kingitus 
igale loomasõbrale!

Valmib  
2018. aasta kalender

Kas teadsid, et ...

looma saadame ühes aastas uude 
kodusse

1300
kõnet võtame vastu igal aastal

30000
väljakutset tehakse meile igal aastal

3800

VARJUPAIKADES TOIMUB

Foto: Liisa Addi

Klõpsa 
ja loe lisa 
veebist!

http://www.hooandja.ee/projekt/varjupaikade-mtu-heategevuskalender


RUBRIIK

Kas sul on tulemas sünnipäev ja 
tegelikult on elus justkui kõik 
olemas ning kingitusi ei olekski 
vaja? 

Kutsu oma sõpru kingituse asemel 
hoopis annetama! Veebilehel armasta-
naidata.ee saad tutvuda erinevate Ees-
ti elu edendavate organisatsioonidega, 
teiste hulgas on esindatud ka Varjupai-
kade MTÜ. 

Annetusalgatust lisades saad kut-
suda oma sõpru toetama südamelähe-

dast organisatsiooni ning teha sellele 
kingitus. Annetusalgatuse lisamine on 
imelihtne, tuleb oma pangakoodidega 
keskkonda sisse logida, vaida «anne-
tusalgatused» ning klikkida nupul «teen 
annetusalgatuse». Keskkond ise juhen-
dab samm-sammult edasi. Kui algatus 
on tehtud, saad kutsuda oma sõpru sel-
lega ühinema. Sobiva annetuse suuruse 
saab igaüks ise valida.

Iga heategu loeb!

Veebileht animalslife.net on 
ühele veebilehele kokku toonud 
varjupaigad kogu maailmast! 

Veebikaamera kaudu saad tutvu-
da kodutute loomadega Vietnamist, 
Lõuna-Aafrika Vabariigist, Ameerikast, 
Serbiast, Portugalist ja mujalt. Meie 
varjupaikadest osalevad projektis neli- 
Viljandi, Tallinna, Valga ja Võru varju-
paigad.

Lisaks loomade jälgimisele saab le-
helt teha vajalikke kingitusi, nagu söök, 
kassiliiv ja muu. Eriti tore on aga see, 
et paljude eestlaste lemmikostukesk-
kondadest, nagu Aliexpress või Amazon 
oste tehes läheb väike protsent sinu 
poolt kauba pakkujale makstud sum-
mast samuti kodutute loomade eest 
hoolitsemiseks. Kauba hind ostja jaoks 
sellest ei muutu, lihtsalt ostukeskkon-
da tuleb siseneda läbi animalslife.net 
keskkonna just selle varjupaiga lehelt, 
mida soovid aidata. 

Head teha on lihtsam, kui kunagi 
varem!

Ma armastan 
aidata

Mis oleks  
alternatiiv  
hülge- 
kaamerale?
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astanaidata.ee

Klõpsa 
ja loe lisa 
veebist!

Klõpsa 
ja loe lisa 
veebist!

https://www.armastanaidata.ee/annetan/loomad-ja-loodushoid/varjupaikade-mtu-aita-loom-koju-2
http://animalslife.net/varjupaikade-shelter-tallinn/
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Varjupaikade MTÜ tähistab 
oktoobris juba neljandat aastat 
musta kassi kuud.

Varjupaikade MTÜ tähistab oktoobris 
juba neljandat aastat musta kassi kuud, 
mille vältel saab kõikidest varjupaikadest 
Läänemaal, Pärnus, Tallinnas, Valgas, Vil-
jandis, Virumaal ning Võrus võtta musta 
kassi ilma tavapärase loovutustasuta.

Paljud inimesed seostavad endiselt 
musta kassi ebaõnne ja nõidusega, meie 
oleme teinud aga väärt avastuse- mustad 
kassid jäävad varjupaika pikemaks pida-
ma, kuna neid on raske pildistada! Eriti 
kui tabad hetke, kus miisul silmad sule-
tud ja pärast ei saa aru, kas tegu on kassi 
või karvamütsiga. Ilmselt seetõttu pole 
ükski must kass instagramis nii populaar-
ne, kui mõni punane või hall triibik. See-

ga - musta kassi omanikuna sotsiaalmee-
dias laineid ei löö! 

Nali naljaks, meie seitsmes varju-
paigas üle Eesti on kodu ootel palju fan-
tastilisi musti iludusi, kes kõik oma kodu 
ootavad. Terve oktoobrikuu jooksul on 
võimalik meie «musta galeriid» jälgida 
lehel www.varjupaik.ee ja loomulikult 
on kõik huvilised oodatud külla lähimasse 
varjupaika! 

Oktoober on 

musta 
kassi kuu

VARJUPAIKADES TOIMUB
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Kas sinu lemmiku

karv 
läigib?

Foto: Chris Abney



Karvakasv sõltub erinevatest 
faktorist, millest olulisimad on 
toitumine, terviseprobleemid 
ja pärilikkus, kirjutab Katarina 
Krinka Doktor Sternist. 

Kui loomal on tuhm, elutu, katkev 
ja/või väljalangev karv, tuleks esmalt 
välistada tõsisemad terviseprobleemid, 
nagu siseparasiidid või neeru- ja kilp- 
näärmehaigused. Esmalt peaks kindlasti 
loomaga käima tervisekontrollis. Keva-
dise ning sügisese karvaajamisperioodi 
jooksul võib kasukas tunduda samuti 
tuhmim, kuid vana karva ära kammim-
isel peaks uus karv olema sile ja läikiv.

Pärast tervisekontrolli ja haiguste 
välistamist tuleks mõelda looma toidu- 
laua peale. Naha ja karvastiku seisu-
kohalt vaadatuna on väga oluline, et 
toidus oleks õige valgusisaldus, küllal-
daselt rasvhappeid, vitamiinidest A, E 
ja B-kompleksi ning mineraalainetest 
tsinki ja seleeni.

Valkudel on oluline osa sarvkihi ja 
karva uuenemises, samuti sõltub neist 
naha elastsus. Kui toidus on liiga palju 
valku, võib see põhjustada probleeme 
karvakasvu tsüklis ning viia pealisnaha 
liiga kiire uuenemiseni, millele viitab 
kõõma teke. Kui valgusisaldus on liiga 
väike, võib karvakasv aga aeglustuda 
ning karvastik hõreneda.

Tuhmi karvastiku ja rohke kar-
vaajamise puhul mõjub hästi suure 
rasvhappesisaldusega toit. Väga kasu-
likud on näiteks oomega-3-rasvhapped 
eikosapentaeenhape (EPA) ja dokosa-
heksaeenhape (DHA) ning oomega-6-
rasvhape gammalinoleenhape (GLA). 
EPA ja DHA pärinevad kalaõlist ning li-
saks naha ja karvastiku arengu toetusele 
mõjuvad nad soodsalt ka liigeste ter-
visele. Samuti soodustab DHA aju ning 
nägemisorganite arengut. 

Kuna oomega-3-rasvhapped omavad 
põletikuvastast toimet, sobivad need ide-
aalselt loomadele, kelle naha- ja karvas-
tikuprobleemid tulenevad allergiatest. 
Teaduslikud uuringud on tõestanud, et 
kõrge oomega-3-rasvhapete sisaldus toi-
dus aitab nahaprobleemide korral, mille-
ga kaasnevad sügelus ning karvakadu. 

Kui loomal kaasneb karvastikuprob-
leem toiduallergiaga, sobib talle väga 
hästi toit, kus on lisaks kõrgele rasvha-
pete sisaldusele valgud hüdrolüüsitud. 
See tähendab, et valguosakesed on 

lõigatud nii väikesteks tükkideks, et 
immuunsüsteem ei tunne neid ära kui 
“võõraid” ja seetõttu allergiline reakt-
sioon peatub. Just valguline koostis on 
toiduallergiate puhul oluline, kuna or-
ganismi ülitundlikkusreaktsioon tekibki 
valkude vastu.

Organismis olemasolevate rasvha-
pete asendamine EPA, DHA ning GLA’ga 
võtab aega. Tulemuste ilmnemiseni võib 

minna kuni 12 nädalat, kuid sageli on 
olukord märgatavalt parem juba 6-8 
nädala möödudes. Seega ärge laske end 
heidutada, kui looma karv ei ole veel 
kuu aega pärast toiduvahetust ideaalses 
korras. Lisaks jälgige, et teie lemmik 
ei hakkaks rasvhapperikast toitu süües 
liialt kaalu koguma ning kohandage va-
jadusel toidukoguseid.
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RUBRIIKINTERVJUU

Lugedes iga päev kuulutusi, kus 
koertele-kassidele otsitakse 
uut kodu põhjusel, et kolides 
teise korterisse ja saa lemmikut 
kaasa võtta, tekib tunne, et 
Lucy on õnnesärgis sündinud- 
tema pere pidas hoolimata 
keeruliselt logistikast 
enesestmõistetavaks koera 
kaasa võtta. 

Väikestest harjumustest kasvavad 
suured. Aasta tagasi läks uude koju kut-
sikas Lucy, kes oli topelthüljatud- es-
malt hülgas omanik Lucy tiine ema, kes 
omakorda hülgas pojad, kui need olid 2 
päeva vanad. Kutsikas, tema õde ning 
vend kasvasid üles lutipudeliga.

Lucy uueks kodus sai Eesti- Amee-
rika segaperekond. Pereema Mai oli 
ammu soovinud, et tema lapsed kas-
vaksid üles koos lemmikloomaga, nagu 
ta ise kunagi. Lucy oli elav ja lõbus kut-
sikas ning sobitus suure pere elustiiliga 
ideaalselt.

Talvel tekkis aga mõte, mis tasapisi 
arenedes üha selgepiirilisemaks muutus 
ning kevadeks oli otsus tehtud- pere ko-
lib Ameerikasse. Mai tunnistab, et ot-
sustamise juures polnud vähetähtis ka 
see, kuidas Eestis teistesse rahvustesse 

suhtutakse. Kui siis Miguelile tööpak-
kumine tehti, oli otsus sama hästi kui 
valmis ning algasid ettevalmistused ko-
limiseks. 

Kui Mai sõbrad 
kuulsid, mis lem-
miklooma transport 
teisele kontinendile 
maksab, soovita-
sid nad koerale uus 
kodu otsida. Mai 
aga väidab: «Olen 
veendunud, et otsused, mis on teh-
tud pelgalt raha tõttu, võivad hiljem 
anda väga valusa tagasilöögi. Kuidas 
ma vaatan oma lastele silma 
ja ütlen, et raha pärast ei 
võta me oma pereliiget 
kaasa»? Laste ja koera 
omavaheline imeline 
side ei lubanud sellel 
mõttel isegi tekkida 
lasta- nende jaoks oli 
elementaarne, et kui 
kolitakse, siis kogu pe-
rega.

Alabamas, kus perei-
sa töö ootamas, asuti otsima 
elamispinda, kuhu lemmikloomad 
oleks lubatud. Mai mõistis hästi, et ma-
jaomanik võib küsida veidi kõrgemat 

renti, et võimalikke kahjustusi katta.
«Minu meelest ongi suureks prob-

leemiks see, et paljus valitakse kergem 
tee- suhe ei tööta- lahutame. Kui ini-

mesed on teinud 
otsuse, meie puhul 
näiteks varjupaigast 
koera võtmine, siis 
tuleb selle juurde 
ka jääda. Väikestest 
asjadest kasvavad 
suured. 

«Oleme õnnelikult kohale jõudnud 
ja ennast sisse seadnud», kirjutab Mai 

septembris. «Lucy käib iga päev 
Alabama lõhnu avastamas 

ja üldse on kõik super-
hästi»!

Lucy lugu on 
heaks näiteks sel-
lest, kuidas hea 
tahtmise ja tugeva 
veendumuse kor-
ral saab neljajalg-

se pereliikme kaasa 
võtta isegi teisele 

mandrile elama kolides. 
Meie omalt poolt soo-

vime Lucyle ja ta perele jätku-
vat kooseluõnne.

Lucy - sündinud
õnnesärgis
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Väikestest asjadest 
kasvavad suured



Kui vana on 

vana?

Fotod: erakogu, Leah Kelley



Tihti pöörduvad varjupaiga 
poole 80+ inimesed sooviga 
võtta kutsikas ning peavad 
pakutud 3 aastast koera liiga 
vanaks. Seetõttu pöördusime 
veterinaari poole, et uurida, kui 
vana on vana, kirjutab Pärnu 
varjupaiga loomaarst Aivi Org.

Lemmikloomade vananemist loe-
takse viiendast eluaastast ülespoole. 
Nende liikumiskiirus ja liikumismaht 
hakkavad langema, kehas toimuvad 
paratamatud füsioloogilised protses-
sid ja hormonaalsed muutused- keha 
sätib end rohkem rahu ja tasakaalu 
lainele. Loom ei tormle igal võimali-
kul juhul uudishimutsema, ta on oma 
elukogemused ja -tarkused saanud. Ta 
oskab teha vahet, millele reageerida ja 
millele mitte. Eakamad loomad armas-
tavad mängida, kuid mänguaeg lüheneb 
ja muutub harvemaks. 

Elu näitab, et eakad inimesed taha-
vad võtta kutsikat, kuid kutsikas jõuab 
varem või hiljem, tavaliselt enne teist 
eluaastat, varjupaika tagasi. Inimene 
on mõistusega olend ja peab suutma 
aru saada, et vaimselt ja füüsiliselt ei 
suuda ta täita neid ülesandeid, mida 
on vaja kutsikaga tegelemiseks. Vana 
koeraga koos asju rahulikult ette võtta 
on hingele hoopis toitvam kui stressata 

noore koera ülevoolava energia, tema 
närimiste, lõhkumiste, ärajooksmiste, 
sõnakuulmatuse pärast. Meil pole õigus 
eeldada ja tahta, et kutsikas käitub kui 

vana elukogenud koer.
Ka vana koer õpib uusi trikke, kui 

need pole üle mõistuse keerukad ja 
need ei nõua noore koera füüsilisi eel-
dusi. Nad on rohkem kinni oma maa-
ilmavaates, nende käitumismudelid 
on kinnistunud ja nende õpetamine 
ja neile elumuutuste läbitegemine on 
raskem kui noortele koertele, aga mitte 
võimatu.

Isegi kui see vana koer on üle 8 
aasta ja kui temaga koosoldud aeg on 
aastat kaks, kolm või neli, siis see aeg 
võib olla ääretult rikas; ja kui sellel  
koeral on eelnevalt raske elu seljataga, 
on selle ajaga võimalik näidata, et on 
ka häid ja hoolivaid kodusid ja muuta 
looma arvamust inimestest ja inimühis-
konnast. Iga lemmiklooma sünniõigus 
on elada armastuses ja soojuses. 
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Koosolekuruum 
Viljandi loomade varjupaigas
Broneeri omanäoline ruum koosoleku, seminari või töötoa läbiviimiseks kuni 13 inimesele. Puhkepausi 
ajal saab lõõgastuda samas majas kassitoas kasse silitades. Ratastooliga juurdepääs puudub.

Ruumis on olemas:
 projektor
 wi�
 kohvi ja tee valmistamise võimalus
 tassid-taldrikud

Kontakt: Triinu Priks, tel 504 6102, triinu@varjupaik.ee
Asukoht: Tüma, Mustivere, Viljandi vald, Viljandimaa

Hind 
16 €/tund 

või 
90 €/päev

Lemmikloomade vananemist 
loetakse viiendast eluaastast 
ülespoole

NÕUANDJA

Uuri järele lähimast varjupaigast!
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Sellel kevadel täitus Eestil neli 
aastat ametlikult marutaudiva-
baks riigiks saamisest. Hoo-
limata sellest, et tegu on hea 
uudisega, on olukorral ka oma 
varjukülg, kirjutab Enel Niin, 
Veterinaar- ja Toiduameti ma-
rutaudivastase vaktsineerimise 
projektijuht.

Viimaste aastate riiklik lemmikloo-
made vaktsineerimise statistika kõne-
leb üsna selgelt, et loomaomanikud on 
pannud võrdusmärgi riigi marutaudi-
vabaduse ning võimaluse vahele jätta 
oma lemmikloom marutaudi vastu vakt-
sineerimata. Loomatuditõrje seaduse 
kohaselt on omanikul kohustus lasta 
oma lemmikloomale regulaarselt teha 
marutaudivastane vaktsiinisüst. See 
seadusepügal ei ole 
ajale jalgu jäänud. 

Kahjuks ei ole 
nakkushaiguse va-
badus kunagi mis-
ki, mis on iseene-
sestmõistetav. Eriti 
vähepüsivaks võib 
osutuda eeldus jää-
da selles surmavaimast nakkushaigusest 
kestvalt puutumata põhjusel, et maru-
taudi võivad nakatuda kõik loomaliigid. 
Lisaks tuleb arvestada, et haigustekita-
ja põhiliseks laialikandjateks Euroopa 
regioonis on metsloomad, täpsemalt 
rebased ja kährikud, kellel pole riigipii-
rist sooja ega külma. Eesti vahetus naa-
berriigis, Venemaal, on haigustekitaja 
laialt levinud. Marutaudist põhjustatud 
surmajuhtumid on piiri taga loomade 
hulgas tavapärased ning surmajuhtumid 
inimeste hulgas ei ole haruldased.

Globaliseeruvas maailmas reisivad 

inimesed pidevalt ühest riigist teise, 
sealhulgas ka loomaomanikud, kes rei-
sivad koos lemmikloomadega. Harvad 
ei olukorrad, kus lemmikloom võetakse 
endale kas plaanitult või vahel ka spon-
taanselt võõrast riigist. Nõuetekohaselt 
marutaudi vastu vaktsineerimata ning 
haigestunud lemmikloomaga on samu-
ti võimalik haigus pikkade vahemaade 
tagant Eestisse sisse tuua ning seda on 
mitmes riigis ka juhtunud. Marutaud on 
haigus, mis on endiselt kõikidel mand-
ritel levinud, nakkusest on puutumata 
vaid Austraalia. Seega tegelikkuses on 
meie riigi marutaudivabadus väga hab-
ras.

Marutaud on nakkusohtlik ning üht-
viisi surmav nii inimestele kui loomade-
le. Haigusesse nakatutakse peamiselt 
haige looma hammustuse tagajärjel, 

kui sülg satub haa-
va. Viiruse ülekanne 
võib toimuda ka siis, 
kui haige looma sülg 
satub silma, ninna, 
suhu või värskele 
haavale. Nakatunud 
loom võib ise veel 
silmnähtavalt haige 

olemata nakatada suurt hulka inimesi 
või loomi, sest looma süljes võib hai-
gust põhjustav viirus esineda üldjuhul 4 
kuni 10, vahel isegi kuni kaks nädalat 
enne, kui haigusnähud ilmnevad. Maa-
ilmas sureb iga päev sadu inimesi ma-
rutaudi, kusjuures ~95% juhtudest saadi 
nakkus koeralt.

Seega on näiliselt lihtne otsus - ma 
jätan oma lemmiklooma marutaudi vas-
tu vaktsineerimata - seotud väga suure 
riskiga. Kuigi riik vaktsineerib ohusta-
tud piirialadel metsloomi regulaarselt 
marutaudi vastu ning jälgib lemmikloo-

made liikumist, on need meetmed eel-
kõige suunatud haiguse ennetamiseks 
riiklikul tasandil. Oma lemmiklooma, 
lemmikuga kokkupuutuvaid lähedasi 
ning tuttavaid, samuti kõik teisi inimesi 
ja loomi saab otsesest marutaudiohust 
säästa siiski vaid iga loomaomanik ise. 
Marutaud on küll surmav, aga täiel mää-
ral ennetatav. Haiguse ärahoidmiseks ei 
ole vaja teha muud, kui pöörduda loo-
maarsti poole ning lasta vähemalt kord 
kahe aasta jooksul kass või koer maru-
taudi vastu vaktsineerida.

Selleks, et sina ei peaks kunagi ole-
ma samas olukorras nagu plakatil kirjel-
datud koera omanik, vaktsineeri oma 
lemmikloom!

Marutaudivastane 
vaktsineerimine: 

kellele ja milleks?

9 fakti marutaudist 

1. Marutaud on 99,9% surmav, kuid 
100% ennetatav.

2. Vaktsineerimine on ainus kaitse 
marutaudi vastu!

3. Vaktsineeri oma koera ja kassi 
regulaarselt marutaudi vastu. 
Tee seda vähemalt üks kord kahe 
aasta jooksul!

4. Ära lase oma loomi hulkuma!
5. Väldi kokkupuuteid võõraste 

kodu- ja metsloomadega.
6. Õpeta lastele, et võõraid kodu- 

ja metsloomi ei tohi puutuda, 
isegi kui nad näivad sõbralikud.

7. Kui sinu lemmikloom saab pure-
da, siis teavita sellest loomaaars-
ti.

8. Kui saad hammustada, pöördu 
kiiresti traumapunkti või pere-
arsti poole.

9. Lemmikloomaga reisimisel järgi 
loomadega reisimise reegleid.

18. veebruaril 2003 läks Kose vallas kaduma noor sõbralik 
Kaukaasia lambakoer. Kadunukesel diagnoositi marutaud ning 
loomaga mänginud kakskümmend viis inimest, enamik neist 

lapsed, pidid läbima elupäästva süstikuuri.

MARUTAUD ON SURMAV, AGA 100% ENNETATAV.
VAKTSINEERI OMA LEMMIKLOOM!

KADUNUD KOER!

LEIA LÄHIM VAKTSINEERIMISE VÕIMALUS
WWW.MARUTAUD.EE

VÕI KÜSI ABI LOOMAARSTILT!Kaasrahastanud
Euroopa Liit

NÕUANDJA

Marutaud on nakkusohtlik 
ning ühtviisi surmav nii 
inimestele kui loomadele
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