Kas kassipojal on garantii?!?
See on üks küsimus, mis aeg-ajalt ikka kerkib päevakorrale... Nii tulevaste
kiisuostjate käest kui ehk vahel ka siis, kui kassipojal uues kodus on tekkinud
mingeid muresid või terviseprobleeme.
Meie kasvanduse ajalugu ehk ei ole veel nii pikk (Herencia kasvandus on
registreeritud 12.12.2008) ja esimene kiisupesakond sündis mais 2009, kuid
siiski... Selle aja jooksul oleme saanud 26 kiisupesakonda (A – Z pesakonnad),
total 80 kassipoega. See teeb keskmiseks kiisupesakonnaks meie kasvanduses
täpselt 3,08. Soomlaste arvestuse kohaselt on ühe Püha Birma keskmise
pesakonna suurus umbes 2,87. Seega oleme kenasti plussis...
Nende 9 aasta jooksul on nii mõndagi ka juhtunud. Enamus meie kasvandikest
elab oma igapäevast elu oma perede või kasvanduste rüpes. Paraku on nii
mõnegi kasvandiku elutee ka katkenud. Neid ei ole küll palju, õnneks. Protsent
jääb kuskile 5% kanti. Ja pooled neist on õnnetu juhuse tõttu meie seast
lahkunud. Paar kiisut ka mõne kurja haiguse tõttu vikerkaare sillast üle läinud...
Meie kõigi kurvastuseks...
Kuigi need on õnneks siiski pigem erandid kui reegel – ent mida teha sellises
olukorras? Või õigemini veel enne, et sellist olukorda üldse ei tekiks? Ega kõiki
asju elus polegi võimalik ette näha ja ilmselt on mõne kiisu eluküünal ka loodud
väga lühikeseks ajaks valgust loitma. Aga usun, et on taaskord aeg teistele
kasvandustele selles osas eeskäijaks ja valguse toojaks olla.
2018 aasta alguse seisuga on meie kasvandus otsustanud kehtestada ka täiesti
oma reeglid. Kuna Eestis valitseb selles osas segadus ja ilmselt iga kasvataja
teeb taolises olukorras erineva otsuse. Seadusega selliseid juhtumeid samuti
piiritletud ja reguleeritud ei ole.
Meie kasvandikud on uude koju minnes kõik vähemalt 12-ne nädalased ja
kassipojad kaaluvad vähemalt 1200gr. Kõik kassipojad on vähemalt 2 korda
meie veterinaari poolt üle vaadatud, on vähemalt 2 x vaktsineeritud
(kompleksvaktsiinid + marutaud), regulaarselt saanud ussirohtu, omavad
mikrokiipi, EU-passi ja FIFe kassiklubi Felix poolt väljastatud pedigreed
(tõutunnistust).
Samuti olen kõigi oma kasvandike ja nende perede jaoks alati 24/7 olemas
olnud. Kui mitte enamat, siis vähemalt nõuandvas vormis... Kõigil uutel
kassiomanikel on võimalus ja õigus oma silmarõõmu ka ise lasta veterinaaril üle
vaadata ning kontrollida 14-ne kalendripäeva jooksul. Kõik hilisemal ajal

tekkinud terviseprobleemid ei kuulu kasvatajapoolse garantii alla! Kasvatajad
teevad kõik endast oleneva, et sünniksid terved, tugevad kassipojad. Seda nii
läbi kassivanemate tervise regulaarse kontrolli kui ka enne paaritust tarvilike
tervisetestide näol. Täpselt samuti jälgime hoolega, kuidas tulevase ema tiinus
kulgeb. Rääkimata siis juba kassilaste kasvamisest. Kuid pole võimalik paraku
prognoosida ühegi kassi eluea pikkust, tema tervislikku seisundit tulevaseks
eluks (mis suuresti sõltub elukeskkonnast, tervislikust toitumisest ja
stressitegurite olemasolust või nende puudumisest).
Seega kallid tulevased kassiomanikud! Teie kassipoja tervis on suuresti Teie
kätes ja Teie teha! Mida stressivabam on kiisukese elujärg, tervislikum tema
toidulaud ja armastatum ja hoitum ta ise – seda kauemaks teie silmarõõmu
ilmselt ka jagub!
Mis on stress kassil ja mis seda põhjustab? Kassipojal võib suureks stressiks olla
juba ainuüksi kodu vahetus. Peab ta ju hetkega hüvasti jätma oma ema ja ehk
ka vendade-õdedega, ka kõigi teiste kiisudega, kes teda tema esimeses kodus
on ümbritsenud. See on kurb hetk alati nii kasvatajale kui ka kiisulapsele.
Täpselt samuti on kassilapsele näiteks stressiks, kui tema uues kodus on juba
ees mõni kiisu. Isegi, kui pealtnäha üksteisega hästi sobitakse – ei või iial teada,
mida väike kassipoeg tegelikult tunneb või mõtleb. Samuti on stressiallikaks
kindlasti käik veterinaarkliinikusse või kassinäitusele näiteks. Olenevalt
kassikese iseloomust – ka lihtsalt reisimine või kassikesega külas käimine (eriti
kui külastatavas kohas on ees teisi koduloomi) võib olla suureks lisastressiks.
Samuti ka kassipoja omaniku pidevad reisid (pikad veel eriti) kodunt eemale.
Põhjuseid ja võimalusi on veelgi. Kindlasti tuleks arvestada veel asjaoluga, et iga
kohtumine mõne teise kiisu või võõra kassiga võib lisaks stressile kaasa tuua ka
reaalse haigestumise mõnesse viirusesse või ka tõvesse. Paljudes kodudes on ju
täiesti tavalised kodukassid, kes võetud kas kasside turva- või hoiukodudest või
tulnud inimeste juurde kuskilt tänavalt. Kas neile kiisudele on tehtud kunagi
FIV/FeLV teste? Või FIP testi? Kas me teame – kas keegi neist kiisudest on
haigestunud kunagi herpes- või calici viirustesse näiteks? Ilmselt need kassid ei
ole hetkel haiged, kuid me ei tea kunagi milliste viiruste kandjateks keegi neist
tegelikult on. Sest peale tõukasside ju selliseid teste enamasti siiski väga harva
mõnele kodukassile tehakse. Variante ja võimalusi on veelgi. Kas Te teate ikka,
et kasside panleukopeenia ehk kassikatk on surmav?!? Isegi vaktsineeritud
kassipoeg ei pruugi seda üle elada. Kas teate ka seda, et kassikatku pisiku võime
oma elamisse näiteks jalanõudega sisse tuua? Ja kas teate, et sellest pole
võimalik vabaneda vähemalt 2-e aasta jooksul? Ja kui nüüd tagasi mõelda

varjupaikade peale (või ka kliinikute peale). Kas olete kuulnud, et mõni
varjupaik või kliinik oleks nii pikaks karantiiniajaks kunagi suletud? Ei, ei ole. Ja
selliste tõbedega patsiente käib seal ilmselt väga sageli, kui mitte öelda, et iga
päev. Seega isegi kontrollvisiit, täiesti terve lemmikuga, loomakliinikusse võib
paraku kaasa tuua vahel kassikese haigestumise... Ka nii on juhtunud... 
Kokkuvõtvalt võiks vaid soovitada üht. Hoidke ja armastage oma lemmikut!
Toitke teda vaid kvaliteettoiduga! Ja olge tähelepanelikud tema käitumise ja
äkiliste meeleolumuutuste suhtes. Kui ikka kiisuke kaotab söögiisu või igati
mänguhimuline kassipoeg otsib äkitselt pelgupaika kuskil üksildases paigas –
siis on põhjust muretsemiseks. Kassipojal tihtilugu juba kasvõi ühepäevane
toiduga paastumine võib tekitada eluohtliku seisundi (sel juhul kliinikusse sõit
ja ilmselt tilgutite abil kiisukese turgutamine). Kasvatajana püüan küll kõiki
kiisuomanikke alati nõustada ja abiks olla. Kuid paraku ei saa kasvataja kiisukest
tagasi tuua, kui mõne hooletuse tagajärjel õnnetus juba juhtunud on. Või ka
omaniku tähelepanematuse tõttu mõni terviserike kuskil idanema hakanud on.
Viimasel ajal on juba mitmel korral kõrvu jäänud ka pikakarvaliste kasside puhul
karvapalli ummistus soolestikus. Mõningatel juhtudel saab sellest murest ise ja
kodusel teel lahti (andes kassile parafiiniõli või vaseliiniõli), kuid ei pruugi. Võib
ka operatsioonile sõit ees oodata... Ja annaks jumal, et kõik õnnestuks (loe: et
sul hea arst juhtuks olema, kes probleemi õigeaegselt suudaks tuvastada ja
oskaks ning suudaks ka hea kirurg seejuures olla!).
Seega tasuks varakult endale otsida usaldusväärne lemmikloomakliinik ja hea
ning teadlik kiisutohter samuti. Ööpäevaringselt on avatud Loomade
Kiirabikliinik & PetCity loomakliinik (kuhu võib eelnevalt alati ette helistada ja
mõnikord kasvõi niisama nõuannet paluda).
Kuid kogu selle pika loo sooviks kokku võtta selliselt. PALUN KINDLUSTAGE
OMA LEMMIKLOOM! Millises kindlustusfirmas, milliste väärtuste peale – on
juba Teie valik. Selge on see, et kassipoeg on tundlikum kogu ümbritseva
suhtes, kui juba täiskasvanud kass. Seega – kui olete ostnud endale
lemmiklooma, siis kindlustage ta KOHESELT ka ära! Sest õnnetus või häda ei
hüüa tulles! Ja kasvataja ei saa kompenseerida Teile kassipoega, tema väärtust
või tema peale tehtud kulutusi kliinikus (eriti kui tervisehäda avastamine on
viimasele hetkele jäänud).
Kasvataja poole võib pöörduda pretensiooniga vaid juhul, kui kassipoeg on
surnud mõnda geneetilisesse haigusesse (FIP näiteks ei ole geneetiline ja pärilik

haigus!) või ka juhul, kui haigus on varjatud kujul tal olnud juba müügihetkel.
Kuid sellisel juhul peab surmapõhjus olema fikseeritud lahkamise käigus.
Üldiselt on heaks tavaks, et sellisel juhul kasvataja asendab kassipoja tulevikus
samaväärse kassipojaga. Kuid kassipoja eest makstud raha ei kuulu tagasi
maksmisele!!! Samuti ei korva kasvataja kassipojale tehtud kulutusi
kliinikus!!! Selleks on olemas kindlustusfirmad ja seetõttu soovitamegi koheselt
(2 nädala jooksul peale kassipoja ostmist) oma kiisuke kindlustada!  Kui
tulevane omanik seda ei tee või ei pea oluliseks – peab ta lihtsalt ise olema
valmis vajadusel lisakulutuste kandmiseks.
Ja ärme unusta siinkohal, et Birma kassid justkui toituvad armastusest!  Seega
– hoidke, armastage ja hellitage oma lemmikut ning usutavasti jagub igale
Birma kassile palju, palju õnnelikke aastaid oma imelise pere ja sõprade rüpes!
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Parimate soovidega! 
Kasvandus Herencia
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