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Toimetajalt

Põgus sissevaade

Elu on ootamatusi täis ja selle tõestuseks
on seekordse Käpa All numbri ilmumise
edasilükkumine tervelt poole aasta võrra.
Loodame, et kaua oodatud number on ka
enda ära ootamist väärt.
Käesoleva numbri võiks nimetada terviseküsimuste numbriks: juttu tuleb sellest, kuidas ära tunda, kui loom on valudes,
kui tal võib olla glaukoom ja millised on
vähile viitavad tunnused. Sellele lisaks
õpetused, kuidas saada kirpudest lahti looduslike vahendite abiga ja kuidas kadunud
koera edukamalt leida.
Et see number nii surmtõsine otsast
otsani ei oleks, on ka südantliigutav lugu
sellest, kuidas raske saatusega koer muutis
haruldast geneetilist haigust põdeva poisi
elu.
Sellele lisaks on kimp uudiseid ja muud
lugemist.
Loodetavasti olete kõik võtnud sellest
suvest kõik, mis võtta on olnud – kes nautis
kuumi rannailmu, päevitas ja suples, palju
jaksas, kes nautis vihmaste ilmade niiskust
ja madalamat temperatuuri.
Ees on ootamas sügis, tubasem aeg,
mil tekib juba rohkem aega rahulikult istumiseks ja lugemiseks.
Seega soovin teile nauditavat lugemist
ja rõõmurikast sügise saabumist!

Ühe kurva loo õnnelik lõpp

4

Koerte koolitamise rõõmud
ja mured maapiirkondades

6

Igaühe jaoks on kuskil keegi

8

Kuidas leida kadunud koera?

9

Kuidas ära tunda, et koeral
võib olla glaukoom

10

5 märki sellest et su koer
on valudes

11

Kirbupeletamine
looduslikul teel

12

10 tunnust, mis
viitavad vähile

13

Mullu varjupaikades

14
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Käpa All on Varjupaikade MTÜ elektrooniline häälekandja,
mis ilmub neli korda aastas, vahel rohkemgi.
Soovid värskeid teateid otse e-postkasti?
Saada enda nimi info@varjupaik.ee
Varjupaikade MTÜ annetuskonto SEB pangas
EE561010220068203017
Kui soovid aidata konkreetset varjupaika, lisa selgitusse
märksõna: Pärnu, Viljandi, Virumaa, Valga või Võru.
Lisainfo: üldjuht Triinu Priks, tel 504 6102

Kaanefoto: rgbstock.com/sulaco229
Toimetaja: Anu Kuura
Kujundus: Printec
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Kingikarusell Danske Bankis

4836
euroga toetasid veebruaris Danske Banki kliendid lojaalsusprogrammiga heategevusprojekte.

Danske Banki kliendid toetasid
veebruaris läbi lojaalsusprogrammi heategevusprojekte 13 790
euro väärtuses. Igal kliendil oli
võimalik valida, millisele projektile oma annetus tehakse.
Varjupaikade MTÜ-d toetasid
kliendid 4836 euroga. Toetussum-

mat kasutame varjupaikades olevate haigete loomade ravikulude
tasumiseks.
Täname kõiki Danske Banki
kliente, kes on võtnud osa lojaalsusprogrammi Kingikarusselli
mängust ja annetanud oma võite
heategevuslike projektide jaoks.

Valga koertehospital sai valmis

Keenis
küpsetati
Keeni Põhikooli 9. klassi tütarlapsed korraldasid oma koolis mitu
heategevusliku kohvikut “Sõbra
heaks”, kus müüdi maitsvaid oma
valmistatud küpsetisi ja koguti nii
raha Valga loomade varjupaiga
heaks.
17. veebruaril 2014 tulid neiud
Valga varjupaika külla ja tõid kaasa 160 euro suuruse annetuse.

Lause-paariga
Valga varjupaiga koertehospital on nüüd päris valmis ja esimesed asukad naudivad turvalist ja
sooja ööbimiskohta. Ka esimesed
tuleristsed on läbitud - hospitalis
toibus üle öö suur ja “natuke ärritunud” koer, kelle püüdmisel oli
vaja kasutada uinutipüssi. Terveks
jäi nii koer kui koeraboks ja selle
sisustus.
Põrandasoojendus aitab kogu
ruumi meeldivalt sooja hoida,
korralikult plaaditud põrandat on
kerge puhastada ning veelgi lihtsamaks teevad asja põrandas asuvate äravoolutrapid.
Koerte boksid on ruumikad,
igas omaette lamp, mis tagab vajaliku valgustuse ning ees vas-

tupidavad ja turvalised väravad.
Koertel on võimalik olla omaette ja
turvaliselt teistest loomadest eraldatuna.
Õhtul varjupaigast koju minnes
on süda ikka palju kergem, kui
teame, et kõik loomad on turvalises ja soojas ning nende pärast
muretsema ei pea. Varjupaiga
töös on muresid igasuguseid, nii
hea, kui mõnikord mõni mure ka
ära võetakse!
Suurimateks aitajateks olid
Dr Sterni heategevusfond, Rekku Rescue ja Cherry.ee kliendid.
Samuti panid meie ettevõtmisele
alla paljud eraisikud. Suur-suur
aitäh kõigile!
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Viljandi kodutute loomade
varjupaik tänab Tarvastu Gümnaasiumi noori sõbrapäeva pai
eest!
Valga Põhikooli 2.d klass otsustas sõbrapäeval meeles pidada
meie neljajalgseid sõpru. Koos
meisterdati varjupaiga loomadele terve koorem vahvaid mänguasju käepärastest asjadest.
Viljandi kodutute loomade varjupaik tänab Kadi Tambergi ja
tema sõpru igakülgse abi eest!
Täname Dr. Sterni suure koguse toidu eest erinevatele varjupaikadele !

Ühe kurva loo
õnnelik lõpp
Jutustasime veebruari lõpus
oma Facebooki lehel ühe
kurva loo. Jutu õnnelik lõpp
sõltus meie lehe sõpradest,
kellel ei olnud kahju Rexile
natuke raha annetada.
Pärnu maakonnas elab keskealine mees Kaimo. Kaimo ainsaks perekonnaks ja sõbraks on 6-aastane
hundikoer Rex, kelle ta kaks aastat
tagasi varjupaigast võttis. Just selÜhel päeval kaotas Kaimo töö. Maakonnakeskusest kaugel elades on
ehitusmehel tõepoolest keeruline
uut tööd leida. Kuid Rexi elu oli ilus
ka siis, kui Kaimo töötuks jäi, sest
170 eurost, mis on mehe sissetulek,
sai Rex kenasti kõhu täis. Kuidas
peremehe enda kõhuga on, seda ei

tea me keegi, sest kaevelda mees
setu. Meie ei kaotanud aga lootust,
ei taha.
ehkki ka meie ressursid on piiratud.
Asi muutus halvaks aga siis, kui
Üks kivi on lihtsalt kivi, paljudest
ühel päeval üle kivihunniku joostes
kividest saab ehitada uue maja. 1
sai Rexi jalg raske trauma - tagueuro on enamikele inimestest väike
mise jala põlve ristsideme täielik
raha, paljude inimeste osalusel aga
rebend. Operatsioon, mis päästaks
saime kinkida Rexile uue elu.
Rexi põlve, makPalusime
on
sab Pärnu Väisõpradel
aidakeloomakliinikus
ta mehel päästa
umbes 1000 eurot. 1 euro on enamikele
tema parima sõbSelline summa oli inimestest väike raha,
ra elu, annetapeadpööritavalt paljude inimeste osalusel
des endale sobiva
suur mehe jaoks, aga saime kinkida Rexile
summa, ükskõik
kelle
sissetulek uue elu.
kui väikese või
kuus on 170 eurot.
suure. Või veelgi
Seetõttu polnud
parem,
pakkutal võimalik ka
da ehitusmehele
laenu võtta.
tööd, sest Kaimo tahab oma arved
Raske on näha mehe pisaraid,
ise tasuda.
sest olukord oli tema jaoks lootuImepärased inimesed nägid tun-
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neli lõpus valgust ja näitasid seda ka
mulikult koos paranenud Rexiga. Ja
meile. Jutt Rexist ja tema peremeteate kuhu? Ei-ei, Rexi peremees ei
hest levis kiirelt. Kaimo lugu jagati
unista palmisaartest ja helesinistest
Facebookis 1863 korda, seda nägi
laguunidest. Tema suureks sooviks
91 584 ja kommenteeris 93 inimest.
on sõita koos Rexiga Kihnu, kus koer
Tagasiside oli ülisaaks inimtühjas
malt
positiivnemererannas joosoperatsiooni raha Fondi kontonumber on
ta täpselt nii palsai kokku ja üks EE752200 221048213036
ju kui ta tahab ja
organisatsioon lei- Swedbank,
ujuda, niipalju kui
dis võimaluse pak- Varjupaikade MTÜ
heaks arvab. Arkuda peremehele
mas, kas pole?
tööd.
11.
märtsi
Operatsioonieelne
konsultathommikul sõitis Varjupaiga auto
sioon toimus 4. märtsil ja operatjälle Rexile järele. Rex oli vana
sioonipäevaks määrati 11.märts.
rahu ise, mida ei saa öelda peremeRexi peremees oli sügavalt liiguhe kohta, kes oli terve öö unetuna
tatud inimeste suuremeelsusest ja
veetnud. Operatsioon kestis koos
südameheadusest. Pika sõidu vältel
kaasnevate meditsiiniprotseduurikodust Pärnusse rääkis ta oma unisdega kokku 3 tundi ja õnnestus kitusest. Et kunagi, kui tal on juba
rurg Marti Lasni sõnul hästi. Rexi liistabiilne töö ja sissetulek, saab ta
gesed on puhtad, mingeid ealisi või
samamoodi aidata abivajajaid ja et
haiglasi muudatusi ei olnud. Tegu
kunagi saab ta minna reisile. Loosiis traumaga, mis pidi olema üks

sagedasemaid probleeme sellistel
koertel. Täielik taastumine võtab
aega 1-1,5 kuud ja Rexi peremees
on varustatud vajalike ravimitega.
Rexi peremehe ja varjupaiga
tänu ei ole võimalik sõnadesse panna. Me soovime, et teil kõigil, kes
te Rexi aitasite, oleks kõrval selline
abistajate armee, miliganes te seda
vajate. Kaunist kevadet teile õue ja
südamesse!
Kuna raha kogunes rohkem kui
kulus Rexi operatsiooniks, siis ülejäänud rahast moodustasime eraldi
pangakontole Rexi fondi, kuhu kogume raha ka edaspidi. Lubame,
et hoiame seda raha vastutustundlikult ja abi saavad sellest fondist
vaid need, kes näitavad üles samasugust pühendumust nagu Kaimo
oma Rexi suhtes.

ANU KUURA
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Kas vaevled tolmulestade poolt põhjustatud
allergia käes või ajavad lemmikloomad sind
hingeldama, aevastama ja tekitavad nahasügelust?
Kõrgelt auhinnatud
Bio-Life’i tooted aitavad
allergiast vabaneda

Vaata www.Medical24.ee või konsulteeri apteekriga

Bio-Life – tegeleme allergia
põhjuse, mitte sümptomitega
Tooted saadaval Ülikooli Apteekides
ja e-poes www.Medical24.ee

Medical24 OÜ info@medical24.ee +372 68 356 76
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Koerte
koolitamise
rõõmud ja mured
maapiirkondades
6

PÄEVAKAJALINE

Palju on räägitud koerapidamiskultuurist ja koerte
koolitamise vajadusest,
sõltumata sellest, kas
tegemist on suurekasvulise
koera või väikese sülekoera,
puhtatõulise koera või krantsiga.

suuremas linnas, kuhu käimine võtab
nii palju aega ja raha, et koer jääb
sellel põhjusel koolitamata.
Hädasti oleks vaja koolitajaid
saada ka väiksematesse ja keskusest
kaugemal asetsevatesse kohtadesse, et võimaldada koeri koolitada ka
keskusest eemal asuvatel koeraomanikel, ilma, et nende koera koolitaKoer on koer ja et ta oleks ühismisele kuluvast ajast enamus oleks
konnakõlbulik, tuleb temaga tegelesõiduaeg ja peamine raha, mis koolida, teda sotsialiseerida ja koolitada.
tusele kulub, transpordiraha.
Nii on lihtsam tema omanikul, täisElva koeraomanikele on õnn naeväärtuslikum elu koeral ja turvalisem
ratamas. Üks koolitaja on valmis
kõigil kaaskondlastel.
Tartust Elvas käima hakkama ja sealAga selleks, et koera koolitada, ei
seid koeri koolitama, kui on piisavalt
piisa sellest, et on koer, tema omanpalju huvilisi. Teema sai algatatud
ik ja koolitaja. Koera omanik peab
Facebooki Elva lehel ja vastukaja oli
tahtma oma koera koolitada. Koera
kiire ning palju huvilisi andsid endast
omanikul peab olema võimalik koolteada. Huvi tundsid nii väikeste süitaja juures käia, ehk koera omaniku
lekoerte kui ka krantside omanikud.
elukohast koolitaja treeningukohani
Suur rõõm oli tõdeda, et enam ei
peab olema koolis käimiseks piisavalt
arvata, et sülekoer on iluasi ja teda
hea transpordiühendus ja vahemaa
ei peagi kasvatama-koolitama ning
transpordivahendi peatusest treeninkrantsiomanikud tunnevad julgelt
gukohta ei tohiks olla kilomeetrite
nende koolitamise vastu huvi.
pikkune. Vastasel
Elva näite alukorral on koera
sel tuleb tõdeda,
omanik ja koer kur- Koeraomanikud, ühinege
et suure tõenäosunatud juba üksnes oma soovides ja andke
sega saaks ka teistrenni minemisest neist selgelt teada
te keskusest eemal
ja trenni alguseks kohalikule võimule
asuvate piirkondaon nad väsinud
de elanikud omaega ole suutelised
le kodulähedasse
trennist korralikult osa võtma. See,
piirkonda koerakoolitaja, kui nad
et paljudel on autod, ei tähenda,
vaid ühiselt märku annavad, et nad
et igal koeraomanikul on auto või
on huvitatud koerakoolitajast oma
võimalus auto kasutamiseks just siis
kodupiirkonnas.
kui on vaja koeraga trennis käia.
Seega, koeraomanikud, ühinege
Alternatiivseks võimaluseks on
oma soovides ja andke neist selgelt ja
see, et koolitaja käib ise koolitatakõlavalt teada kohalikule omavalitva juures, mis teeb aga trenni hinna
susele, Facebooki kohaliku piirkonna
kalliks, kui korraga koolitatakse vaid
grupile, keskuse koerakoolitajatele.
ühte koera – ja tulemuseks on see, et
Tehke kindlaks, kui palju on kindlaid
koolituse maksumus võib koeraomahuvilisi ja millised on huviliste soovid
nikule üle jõu käia ja koer jääb seeja eelistused: kas koolitaja käiks nätõttu koolitamata.
dala sees või vaid nädalavahetustel,
Suuremates linnades on üks kuni
päevasel või õhtusel ajal – ja omavamitu koeraomanike ühingut, seltsi või
litsuse käest uurige, kus üldse oleks
liitu, mille alluvuses tegutsevad mitselline koht – plats või ruum, kus
med koerakoolitajad ja koeraomanisaaks neid treeninguid läbi viia.
kel on võimalik valida paljude erineJulge pealehakkamine on pool
vate kohtade, aegade ja treenerite
võitu – ja kaotada pole midagi!
vahel. Linnast väljas, väikelinnades,
alevites või suisa maapiirkondades on
asi aga hoopis teine. Enamuses pole
ainsatki koolitajat ja lähim koolitaANU KUURA
ja asubki maakonnakeskuseks olevas
Käpa All peatoimetaja
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Igaühe jaoks
on kuskil keegi

Anatoolia lambakoer Haatchi elas üle kohutavalt julma
teo, enne kui ta sai haruldast
geneetilist haigust põdeva
poisi parimaks sõbraks ja
inspiratsiooniallikaks.
2012. aasta jaanuaris seoti
Haatchi sihilikult raudteerööbaste
külge kinni ja ta sai rongilt löögi.
Viis päeva hiljem päästeti ta RSPCA
poolt. Ta kaotas saba ja ühe käpa
ja ootas adopteerimist, kui Colleen
Drummond koos oma abikaasaWill
Howkinsiga nägid Haatchi pilti ja
otsustasid talle kodu pakkuda.
Nende
pojal
Owenil
on
Schwartz-Jampel´i sündroom, haruldane geneetiline haigus, mis paneb lihased kontrollimatult tõmblema. Enne kui Haatchi perre tuli,

võitels Owen hirmuga olla teistest
erinev. Ta oli koolis hirmul ja tundis
võõraste keskel end ebamugavalt.
Kuid sellest hetkest alates, mil
need kaks kohtusid, muutus kõik.
„Nii kui nad kohtusid, oli Haatchi mõju Owenile lihtsalt uskumatu.
Enne Haatchi saabumist ei armastanud Owen väljas käimist – ta oli isuliselt agorafoobik,“ räägib Colleen.
„Owen kippus tihti võõraid pelgama, kuid nüüd soovib ta kõigile
Haatchist rääkida ja tahab pidevalt
käia koertenäitustel. Muutust, mis
temaga on toimunud, pole võimalik
sõnadesse panna.“
Sellest ajast alates on nende
sõprus inspireerinud inimesi üle
maailma. Nad võtavad pidevalt osa
nii koertenäitustest kui avalikest
üritustest, kus Owen räägib nende
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lugu. Nagu ta ise ütleb:“Varem ma
kartsin võõraid, kuid siis tuli Haatchi ja nüüd ma enam ei karda ja kogu
mu elu on muutunud. ma polnud
seni kohanud eriti palju puuetega
inimesi ja ma tundsin end teiste
keskel imelikuna, mis tegi mind õnnetuks. Aga kui ma nägin Haatchit
ja seda, kui tugev ta on, kuigi tal
on vaid kolm jalga, muutusin ma ka
ise tugevaks. ma armastan teda nii
väga.“
Allikas:
http://www.dogheirs.com/dogsarefamily/
posts/5130-incredible-friendship-betweenthree-legged-dog-and-boy-with-rare-condition-changed-their-lives-video
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Kuidas leida
kadunud koera?
Koertele omaseks käitumiseks on pöörduda tagasi
kohta, kus nad kaotasid oma
pererahvaga kontakti.
Seetõttu oleks mõistlik viia sinna kohta kauss veega, eriti kui on
tegemist kuuma suveilmaga ja koeral on joogivee leidmine keeruline. Kausi juurde tuleks jätta mõni
riidetükk, millel on kodu lõhn juures, nii et koer haistaks seda juba
kaugelt. Sinnasamma võib jätta ka
mõne koera mänguasja ja teate
möödujatele, et nad neid asju minema ei viiks.
Toitu mitte viia ega jätta, kuna
see meelitab ligi kiskjad, keda koer
vältida püüab ja nii ta ei julgegi läheneda paika, kuhu teda oodatakse.
Käige seda kohta kontrollimas
vähemalt kord päeva jooksul. Mitmed koerad on sel moel leitud juba
12 tunni jooksul.
Allikas:
a-lost-dog/#0Wi7HICXXGVArqlH.01

Repliik: Üheksa korda mõõda, üks kord anneta
Märtsi alguses postitas üks kasutaja Facebooki Eesti Koerainimeste
gruppi südantlõhestava loo leitud
koerast, kel kolm käppa ja kes vajaks käpaproteesi, mida paraku valmistatakse Venemaal ja mis läheks
maksma ligi 900 eurot. Headel inimestel paluti annetada kasvõi ükskaks eurot, et saada proteesiks vajalik summa kokku.
Paljud inimesed tegidki seda,
kuigi annetused paluti üle kanda
hoopis teise inimese kontole.
Õige kiirelt tuli aga välja, et

tegemist oli pettusega. Koera lugu
ja pildid olid rohkem kui aasta vanused ja pärit ühest Ukraina foorumist. Lugu oli kohandatud Eestimaiste lugejate jaoks sobilikuks.
Kui uuriti, kellele kuulub konto,
kuhu raha paluti kanda, tuli nimi
välja ühe lasteaia laste nimekirjast.
Kui palju heausklikke kodanikke
petturile on raha üle kandnud, pole
kahjuks teada. Politsei soovitas inimestel politseisse avaldus teha.
Siit siis hoiatus loomasõpradele:
enne kui annetate raha, mõelge.
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Kui raha palutakse kanda eraisiku, mitte mõne usaldusväärse vahendava organisatsiooni kontole,
uurige, kellega on tegu. Kui loo juures on pildid, otsige google pildiotsinguga, kas sama pilt tuleb kuskilt
mujalt mingi teise looga seoses välja. Tehke kindlaks, et tegemist on
ausa inimesega ja jutt vastab tõele.
Kurb on, et meie seas on inimesi, kes kasutavad ära inimeste
heausklikkust, heasüdamlikkust ja
hoolimist.

KASULIKKU

Kuidas ära tunda,
et koeral võib
olla glaukoom

Ärge häbenege pöörduda
arstile, kui te kahtlustate, et
teie perelemmik võib põdeda glaukoomi – 40% glaukoomi põdevatest koertest
jääb kahjustatud silmast
pimedaks aasta jooksul (tihti
varemgi) peale esmaste
tunnuste ilmnemist, seega
on oluline võimalikult kiire tegutsemine. Toome viis
peamist märki sellest, et su
koeral võib olla glaukoom.
Laienenud pupillid, mis ei
reageeri valgusele

Silma veresooned võivad olla põletikus ja seda võidakse ekslikult pidada konjuktiviidiks või allergiaks.
Kui põletikule ja punasilmsusele lisaks ilmneb veel mõni glaukoomile

viitav tunnus, tuleks koeraga kindlasti arsti juures kontrollis käia.

see koguneb silma taha, põhjustades punnsilmsust.

Nägemise halvenemine

Pisaravool ja kissitamine

Vähenenud verevool võrkkesta
ja surve silmanärvile võivad põhjustada nägemise halvenemist ja seejärel pimedaks jäämist – kuid seda
on väga keeruline öelda, kas koer
jääb pimedaks. Jälgige selliseid
märke nagu äkilised komistamised
ja koperdamised, erilise ettevaatlikkusega kõndimine, liikumise vältimine ja söögi/joogikausi leidmisel
raskuste esinemine.

Kui teie koer kissitab silmi või ta
silmad jooksevad vett, võib see olla
märgiks valust ja ebamugavustundest. Sellele lisaks võib koer silmaümbrust kratsida.

Silma ähmasus

Piimja kihi teke silmal võib olla
põhjustatud vedeliku kogunemisest
silmakoesse.

Punnsilmsus

Terve silm toodab vedelikku, mis
niisutab silmakudet ja hoiab silmamuna õiges vormis. Glaukoomi korral on vedelikueritus takistatud ja
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Allikas:
http://www.care2.com/greenliving/5-warning-signs-of-glaucoma-in-pets.html

KASULIKKU

5 märki sellest,
et su koer
on valudes
Koerad pole inimesed ja
seetõttu ei saa nad inimese
kombel rääkida ja kurta,
kui neil on valus või miski
neile ebamugavust tekitab.
Seetõttu on oluline õppida
selgeks koerte keel – nimelt
käituvad koerad kindlal
moel, kui nad kannatavad
valu käes. Kõik me ei saa
koerte käitumise ekspertideks, kuid kõigil on võimalik
jätta meelde 5 märki, mis
viitavad sellele, et koer on
valudes.
Liigne karvastiku
hooldamine

See on normaalne, et koer lakub
ja kasib end, kuid see pole normaalne, kui sellest saab tema kinnisidee. Kui märkad, et koer kipub
lakkuma piirkonda, millele ta pole
varem tähelepanu pööranud või
on ta mõnele kohale tavapärasest
enam aega hakanud pühedama, on
see märk sellest, et ta võib valu
käes kannatada.
Lemmikloomadel on kombeks
lakkuda haiget kohta, lootuses seda
puhastada ja kanda haava eest
hoolt, isegi kui tegemist pole lahtise haavaga. Seega hoia sel kohal
silma peal ja uuri põhjalikult läbi.

Raske lõõtsutamine

Lõõtsutamine on koerte puhul
tavaline tegevus, mis ei üllata ühtegi koeraomanikku. Isegi kui see
on väga tugev, pole selles midagi
erilist, eriti, kui tegemist on kuuma ilmaga või koer on teinud rasket
tööd. Kui aga koer hakkab lõõtsuta-

ma, ilma et selleks oleks otsest põhjust, võib see olla tingitud stressist.
Stress võib olla põhjustatud valust,
mida teie koer tunneb. Mis iganes
selle ägeda lõõtsutamise põhjuseks
ka on, arsti juures käimine tuleks
ikkagi ette võtta.

Üldised muutused käitumises

Argusele ja agressiivsusele lisaks
võid märgata, et su koer ei taha enam
trepist käia, väldib hüppamist ja ronimist, või keeldub muidu meelepärasest pallimängust. Lonkamine on
ilmne valu tunnus, kuid tuleks märgata ka jalgade kangust või küürus
Isutus
seljaga kõndi. Valudes olevad koerad
Isupuudus on reeglina tingitud
heidavad pikali sirgelt olles, mitte ei
ebamugavustunkeera end rõngasdest. Sa ise ju ka
se. Nad võivad liiei taha süüa, kui Hoides oma
kuda tavapärasest
tunned end hal- perelemmikud
aeglasemalt, mavasti, on nii? Ka õnnelikuna, hoiame ka
gada palju rohkem
koerad kaotavad endid õnnelikuna.
ja näiliselt mitte
siis söögiisu. Kui
huvituda asjadest,
juba
toidukaumis neid seni huvisini minek teeb
tasid.
haiget, ei tunne nad söömise vasKindlaks tunnuseks on ka see, kui
tu üldse huvi. Kui märkad koeral
koer hakkab äkki tuppa tegema. Tihti
isutust, siis on parem kiirelt arsti
on valude tõttu väga raske kiirelt üles
poole pöörduda, sest söögiisu kadutõusta ja nad lihtsalt ei jõua välja
mine on paljude erinevate hädade
õigeks ajaks ja nii juhtubki õnnetus
tunnuseks.
tuppa. Mõnikord on koeral valus pissimiseks või roojamiseks kükitada ja
Argus ja agressiivsus
nii hakkab ta alla tegema. Seega ka
Võid märgata, et su koer muusee on märk valust.
tub järjest enam ebaseltskondlikuVõimalikult varase arstiabiga saab
maks. Ta võib lõpetada uksele vastu
alustada raviga enne, kui asjad veel
tormamast, et tervitada tulijat ja
hullemaks lähevad. Kui valud on tinvõib vältida hellitusi. Või märkad,
gitud looma vanusest, saate arstilt
et ta ei taha enam, et teda sülle
juhised, kuidas oma eaka ja valudes
võetakse, või lausa kiljatab, kui
loomaga ümber käia ja millele täheseda tehakse. Kui see juhtub äkki,
lepanu pöörata, muutmaks oma eaka
siis on tõenäoselt tegemist valuga.
kaaslase hilisemad aastad võimalikult
Mõningatel juhtudel muutub
mugavaks ja rõõmsaks. Hoides oma
seni sõbralik olnud koer agressiivperelemmikud õnnelikuna, hoiame
seks. Kui märkad, et su koer hoiab
ka endid õnnelikuna.
eemale ja väldib tähelepanu, veendu, et ta ei kannata valu käes. KõiAllikas:
ge kindlam on muidugi, kui seda
http://theilovedogssite.com/5-signs-yourteeb loomaarst.
dog-is-in-pain/#XD7IczJqcKCZwPkx.99
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KASULIKKU

Kirbupeletamine
looduslikul teel
Nii kui sügis kätte jõuab,
tahavad õues olevad kirbud end lemmikloomadega
tuppa tulla. Sellega ei meeldi
ühelegi lemmikloomaomanikule.
Kirpude elamisse tungimist on
võimalik ennetada kahe lihtsa eeterliku õli lahusega. Selleks ei ole
vaja muud, kui muretseda koju lavendli ja seedri eeterlikud õlid.

Kodune kirbupeletus:
• 6-8 tilka seedri
eeterlikku õli
• 2-4 tilka lavendli
eeterlikku õli
• 60 ml vett

Segada kõik koostisosad väikeses klaaskausis kokku, asetada selle
lahuse sisse kas riidest või nailonist
kaelarihm (mitte nahast). Lasta
kaelarihmal liguneda umbes 5 minutit, nii et eeterlikud õlid imenduvad rihma sisse. Nüüd riputada rihm
kuivama. Rihma ei tohiks lemmikule kaela tagasi panna enne, kui see
on täielikult kuivanud.
Paraku ei aita selline meetod
kirpude vastu, kes on juba end lemmiku selga sättinud. Nende vastu
tuleb võidelda teisel teel. Lühikarvaliste koerte puhul on lihtne võtta
kirbukamm ning koerad kord nädalas läbi kammida - see aitab koeralt eemaldada täiskasvanud kirbud
ning edasine sigivusprotsess on pidurdatud. Kammimise ajaks pange
enda kõrvale pisikene kauss seebiveega, kuhu kirbud uputada.
Paraku kammimine ei eemalda
tuppa tekkinud kirpe. Selleks võiks
näiteks pesta põrandad Neostomo-
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sani lahusega. Tolmuimejaga tõmmata kõik diivanid, tugitoolid jms
pehmed kohad üle ning siis võib
tilgutada ka neile mõne tilga seda
eelpoolnimetatud lahust (seda muidugi sellisel juhul, kui endale see
aroom meeldib).
Lavendli eeterlik õli hoiab kirbud ja puugid eemal, neile ei meeldi selle lõhn. Seedri eeterlik õli aga
pärsib nende putukate feromoone
ning kahjustab nende vaimseid võimeid ning hoiab need kutsumata
külalised lemmikust eemal.
Eeterlike õlidega tehtud kirbu-puugi peletust tuleb lemmikutele tihedamini teha – kaks korda
kuus, aga nende plussiks on looduspuhtus ja oluliselt parem aroom.

Allikas:
http://www.hingepeegel.ee/tee-ise/lemmikloomade-kirbud-kontrolli-alla-looduse-abiga/#sthash.3nYTZxGH.dpuf

KASULIKKU

10 tunnust, mis
viitavad vähile
Igaüks teab, et mida varasemas staadiumis vähk avastada, seda suurem tõenäosus on sellest jagu saada ja
pikendada looma eluiga. Ole
hoolas oma koera jälgima
ja tähele panema märke –
vähk ei küsi vanust. Koerad
põevad mitut sama tüüpi
vähki kui inimesedki, kuid
neil areneb vähk edasi palju
kiiremini.
Järgnevalt 10 tunnust, mis
viitavad vähile.
Ebaharilikud lõhnad

Tunned oma koera hingeõhku
hästi, nii et saad aru, kui see on
tavapärasest erinev. Kui suust, ninast või pärakupiirkonnast eritub
ebatavalist lõhna, võib see viidata
tuumorile.

Muhud ja tükid naha all

Kompa oma koer vähemalt korra
kuus läbi ja ära unusta katsumast
ka kõrvataguseid ja koonuümbrust.
Ühtegi muhku ega tükki ei tohiks
tähelepanuta jätta, kuna vähk võib
edasi areneda väga kiiresti. Ühtegi
järgnevat muhku ei tohiks hoopiski
tähelepanuta jätta. Kui muhud veritsevad või eritavad midagi, tuleb
kiiremas korras arstile minna.

Kaalukaotus

Juhul, kui su koer pole dieedil, peaks tema kaal olema püsiv.
Äkiline kaalukaotus on põhjus
muretsemiseks.

Isumuutused

Kui su koer on kaotanud huvi
toidukordade vastu, on ta ilmselt
haige. Paljud terviseprobleemid
põhjustavad kaalu kaotust. Vähk on
väga tõsine põhjus.

Letargia

Õpi vahet tegema laiskleval ja
letargilisel koeral. Sa peaksid oma
koera päris hästi tundma, nii et
saad aru, kui ta ei paista end hästi
tundma ja magab järjest rohkem,
pöördu veterinaari poole.

Hingamisprobleemid

Koeral võib olla kopsuvähk ja
selle tunnusteks on köhimine, ninaga vilistamine, õhupuudus peale
kerget füüsilist pingutust.

Muutused käitumises

Kas su koer on nähvama hakanud
rohkem kui muidu? Kas ta veedab tavalisest enam aega omaette?
Ta võib olla valudes. Pööra samuti
tähelepanu sellele, kuidas ta jalutab, sööb ja mängib. Kui märkad
lonkamist ja hädaga võitlemist, on
aeg arsti poole pöörduda.

Lahtised haavad

Kui su koeral on lahtine haav või
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haavad ei parane korralikult, võib
põhjuseks olla tõsine terviseprobleem.

Oksendamine ja
kõhulahtisus

Kui märkad, et su koer oksendab
sageli või kui tal on (sellele lisaks)
kõhulahtisus, peaksid temaga arstile minema. Eriti siis, kui nendele
nähtudele kaasneb mõni siintoodud
ohumärkidest. Samuti kontrolli
kõhupuhitust.

Kahvatud igemed

Teades, miline on terve koera
suuõõne värv, on lihtne märgata,
kui selle värv on kahvatuks muutunud. Väga kahvatud igemed viitavad võimalikule verekaotusele
- vähk on üks paljudest haigustest,
mis seostuvad selle tunnusega.

Allikas:
http://theilovedogssite.com/do-you-knowthe-warning-signs-for-cancer-a-vet-givesyou-10/#qr6tHzGpmkm4gfAc.99

LÕPETUSEKS
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