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EMANE VÕI ISANE KOER?
Olenemata tõust või tõutusest on üldine reegel see, et emane koer 
on kogenematule koeraomanikule natuke lihtsam pidada ja isane 
natuke raskem. Eks loomulikult kõik oleneb konkreetsest tõust 
või pesakonnast, kuid laias laastus on see nii. 

 Q Emasel koeral on kaks korda aastas jooksuaeg, mis osa 
inimeste meelest on segav asjaolu. Samas räägib rahva-
suu, et isasel koeral on aasta ringi jooksuaeg. Selles mõt-
tes on rahvasuu üsna hästi öelnud, et kui ümbruskonnas 
on emase koera lõhnad või kusagil läheduses on liikunud 
jooksuajaga emane koer, siis kaotab isane koer suhteliselt 
kergesti pea. 

Kui minna emase koeraga jalutuskäigule, siis peab jooksuajal 
tähelepanelikum olema ning veidi teistsuguseid reegleid järgima. 
Ülejäänud osa ajast on emase koeraga väga mugav ja rahulik jalu-
tuskäike teha. Isane koer nuusib oluliselt rohkem ja nagu öeldud, 

Emasel ja isasel 

koeral on vahe sees 

lisaks suurusele ka 

jõus.
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leides nuuskimise käigus emase lõhnad, kaotab märksa kergemini 
kaine mõistuse. Oskuslikul kasvatamisel pole täiskasvanud koe-
raga, ükskõik kummast soost ta on, loomulikult suurt vahet iga-
päevaelu probleemide lahendamisel. 

KONKREETSE KUTSIKA VALIKUST
Aga läheme tagasi kutsika valiku juurde. Kui olete otsustanud 
konkreetse tõu ja kasvataja kasuks, oleks järgnev soovitus selline: 
andke kasvatajale võimalikult hea pilt sellest, mis tüüpi koera te 
tahate, millised on teie soovid ja ootused koera suhtes ning mil-
lega te soovite tegeleda. Mida parema pildi te suudate enda mõte-
test anda, seda paremini oskab kasvataja teile kutsikat valida. 

Mina kuulun nende inimeste hulka, kes usaldab kutsika valikul 
kasvatajat. Kui kasvataja on oma valdkonnas tugev ning samas ka 
aus ja eetiline inimene, siis, olles kutsikatega päevast päeva koos, 
kujuneb tal üsna selge pilt kutsikate iseloomude erinevusest. Palju 
on räägitud ja räägitakse kõikmõeldavatest kutsikatestidest. On 
ridamisi inimesi, kes kutsuvad kutsikat valima kaasa mõne eks-
perdi, kes näpuga järge ajades viib läbi mingi testi. Olenevalt testist 
tehakse kutsikatega igasugu asju. Küll pööratakse neid selili või 
eraldatakse pesakonnakaaslastest võõrasse ruumi jne. 

Inimesed, kes testid välja on töötanud, on nende paikapida-
vuse kohta kirjutanud pikki põhjendusi. Mina selliseid teste ei 
usalda. Esiteks jätavad need rohkesti tõlgendamisruumi. See, mis 
ühe inimese silmis näeb välja aktiivne, ei pruugi teise inimese 
silmis seda päris sellisel kujul olla. Minu arust on testimisel veel 
see puudus, et väga palju oleneb testimise hetkest. Kutsikas on 
nii väike, et tema käitumine on suuresti mõjutatud sellest, kui 
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näljane või puhanud ta parajasti on ning kuidas ta ennast tun-
neb. Võib vabalt juhtuda, et üks kutsikatest möllas pikalt enne 
teie tulekut ja näeb seepärast testimisel palju rahulikum välja kui 
teine, kes magas eelnevalt, kuid on tegelikult hoopis rahulikum. 
Mõelge enda peale, kui erinevalt te olenevalt hetketujust mingis 
olukorras käitute – kas olete väsinud või puhanud, näljane või 
ärritunud või valutab teil mingi koht. Naiivne oleks arvata, et 
kutsikas käituks ühes ja samas olukorras iga kord samamoodi. 
See ongi põhjus, miks ma kutsikateste ei usalda. 

 Q Kasvataja on kutsikatega väga palju koos. Näeb neid 
omavahelistes suhetes, suhtlemas paljude inimeste-
ga ning oma emaga. See on pidev informatsioon, mis 
lõppkokkuvõttes tekitabki kasvataja jaoks kutsikatest 
konkreetse pildi. 

Kutsika valimine 

on raske töö. Kõik 

rõõmsalt ringi silkavad 

väänikud tunduvad 

ühtmoodi armsad ja 

tegusad.
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Loomulikult on eelduseks tõesti see, et kasvataja tegeleb kutsika-
tega, jälgib neid ja hoolitseb nende eest. Kui kutsikad kasvavad 
kuskil kastis omapäi, siis mingit adekvaatset pilti sealt kindlasti ei 
tule. Ehk nagu ka eespool kirjutasin, oleks väga kasulik, kui kas-
vataja oleks kogemustega ning eetiliselt kindel inimene. Kui kas-
vataja tõesti soovib oma kutsikatele parimat, siis on loogiline, et ta 
tegeleb nendega rohkem ning üritab neid selekteerida selliselt, et 
iga kutsikaostja saab sellise koera, nagu ta just tahab.

Nagu eespool mitme nurga alt välja on tulnud, on kasvataja 
õigupoolest võtmefiguur. 

 Q Naljaga pooleks ütleksin, et teie valite kasvataja ja kas-
vataja valib kutsika. 

Kui teie ebaõnnestute kasvataja valikus, siis on ka kutsikaost 
veidi rohkem õnneasi. Tegelikult peaks juba kasvatajaga vestel-
des enam-vähem selguma, milline inimene ta on ning milline on 
tema kogemus. Kui te lähete külla kutsikaid vaatama, siis peaks ju 
igal juhul üldpildi kokku saama. Kui teil tekib kõhklusi kasvataja 
osas ning näete, et kutsikaid on kuidagi halvasti koheldud (toide-
tud, hoolitsetud), siis võite igal hetkel kutsikavõtust loobuda. Isegi 
kui olete juba mingi ettemaksu maksnud, tasub panna võrdlu-
sesse ettemaksu suurus versus 10 aastat teie juures elav koer. Ma ei 
kutsu üles kutsikatest viimasel hetkel loobuma ning nagu ma ees-
pool juba mainisin, on suurem osa kasvatajaist just sellised, nagu 
nad peaksidki olema. Alati tasub arvestada ka sellega, et ükskõik 
kui hästi kutsikat ei vali, lõplik tõde koera tegeliku olemuse kohta 
selgub ikkagi siis, kui ta on suureks kasvanud.

Minnes nüüd juba konkreetset kutsikat valima, tasub alati 
arendada kasvatajaga vestlust teemal, miks kasvataja teile just 
seda või teist kutsikat soovitab. Kui teile meeldib mõni teine kut-
sikas, siis tasuks läbi arutada, mis põhjustel tema just seda teist 
eelistaks. 
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MILLEKS ÜLDSE KOERA 
KOOLITADA?
Eespool sai juba mõnevõrra erineva nurga alt käsitletud koera 
koolitamise teemat. Ei hakka kõike siin üle kordama, vaid pigem 
üritaksin luua tervikpildi koerakoolitusest.

Alustaksin eespool teemaks olnud alustaladest.
Milleks koera üldse koolitada? Peamiseks põhjuseks on vaja-

dus koertele oma keelt ja reegleid õpetada. Koera koolitamise 
tagajärjel kaob meie kodusest elust suur hulk stressi ning koosek-
sisteerimine muutub rahulikumaks. Ka koera elu muutub rahu-
likumaks, sest ta õpib paremini aru saama inimese nõudmistest 
ja tema käitumisest. 

 Q Tuleb silmas pidada, et koolitatud koer on õnnelik, sest 
ta teab oma kohta, saab aru inimese nõudmistest ja reeg-
litest ning ta elu on vajalikul tasemel must-valge. 

Ühine tegevus koe

raga pakub rõõmu 

mõlemale osapoo

lele.

=
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Koera koolitamise käigus õpib inimene koeraga suhtlema ning 
see avab väga palju uksi.

Selleks, et koer teeks midagi, mida me tahame, peab ta olema 
motiveeritud. Kui koer tahab midagi saada (maiust, palli või kii-
tust), siis teeb ta kõike innukalt ja rõõmuga. Koera on võimalik 
panna käske täitma ka läbi sundimise ja n-ö kohustuse, kuid sellel 
baseeruv käitumine on alati vähem innukas ning ei ole tihti ka 
piisavalt püsiv. 

 Q Järelikult on koera koolitamise ja treenimise aluseks te-
ma õige motiveerimine.

Koera koolitades kasutatakse ära tema loomulikke instinkte. 
Saagiinstinkti puhul kasutatakse ära looma „nälga” maiuse või 
mängimisnutsu järele ning sellele ehitataksegi üles koolitus. 
Karjainstinkti puhul on aga premeeriv peremehe heakskiit, kiitus 
ning tähelepanu.

Koolitatud koer mõis

tab omaniku soove 

lennult ning täidab 

neid rõõmuga.
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Et mõista paremini koera käitumist ning osata näha ühe või teise 
probleemi tagapõhja, ei piisa kindlasti ühe-kahe või koguni kolme 
raamatu läbilugemisest. Loodan, et see raamat andis lugejatele 
juurde mõned infokillud, mis aitavad tervikut paremini kokku 
siduda. Igal juhul tahaksin veel kord toonitada seda, et koer on 
inimese parim sõber. Ta on kunagi tulnud inimese juurde ja aida-
nud meid aastatuhandeid ning see on võimalik olnud vaid see-
tõttu, et koer tõesti tahtis inimest aidata ning inimesega koos olla 
ja tegutseda. See on detail, mida me kipume ikka ja jälle unus-
tama. Ükski koer ei ole oma loomult probleemne või agressiivne 
ning ebameeldiv käitumine ei ole talle kaasa sündinud. Koer sün-
nib siia ilma valge lehena ning kõik käitumismudelid õpetame 
me talle ise. Kui me ei suuda koerale piisavalt must-valgelt mõista 
anda, mida me temast tahame, kui me ei oska innukat ja soovita-
vat käitumist õigeaegselt premeerida, kui me ei anna ebasoovitava 
käitumise puhul mõista, et see ei meeldi meile, siis õpibki koer 
meid valesti mõistma ja selle baasil ka valesid asju tegema. Kuigi 
näiliselt tundub suhtlus koeraga väga lihtne ja koera kasvatamine 
palju hõlpsam kui auto juhtimine, saab tegelikult enamik prob-
leeme alguse liigsest enesekindlusest ja vales suunas liikumisest. 
Üritage koeraga suhelda koera keeles ning õppige paremini aru 
saama koera sõnumitest teile. Siis juhul on koer õnnelikum ja ka 
teie elu oluliselt stressivabam. 

Olles ise üle 20 aasta koertega päevast päeva tegelenud ning 
üritanud väga erineva taustaga ning närvisüsteemiga koeri oma-
nikuga samale lainepikkusele saada, ütleksin küll, et iga uus 
koer lisab natuke uut nägemust ja õpetab natuke juurde koerte 
käitumisest ja keelest. See on rada, millel polegi lõppu. Mida 
rohkem hakkad nägema detaile ja nende osa tervikus, seda lahe-
dam on koertega suhelda. Üritage ka teie alati juurde õppida 
ning ärge kunagi pidage ennast selles vallas liiga targaks. Ma 
tänaksin siinkohal kõiki neid inimesi, kelle aja arvelt ma olen 
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saanud röövida endale võimaluse koertega suheldes pidevalt 
natuke juurde õppida ja areneda. Ennekõike tänan loomulikult 
oma peret ja lähedasi. Tean, et teinekord on see aeg olnud lausa 
kulla hinnaga.


