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Toimetaja veerg

Sel suvel on plehku pannud 
eksootilised maod mitu korda 
ajalehtede uudisekünnise üle-

tanud. Sotsiaalmeedias ilmuvad abi-
palved ehmunud kilpkonnaomani-
kelt, kes lasevad oma lemmiku kuu-
maga aeda mõnulema ning avastavad 
siis, et aeglane loomake muutub pala-
vusega ootamatult väledaks ja läheb 
kaotsi. Täpselt nagu selles anekdoo-
dis aeglasest mehest, kes pannakse 
loomaaias kilpkonnade eest hoolit-
sema. „Sain seda puuriust natukene 
avada, kui nad äkki koos siuh-viuh 
minust mööda jooksid!“

Pealegi näib, et sugugi kõik kodu-
sed terraariumilemmikud ei ela hea-
des tingimustes. Tartu linna piirilt 
leitud kuningboa viidi hoopis looma-
de varjupaika ning selle töötajad kin-
nitasid, et mao tervis on kehv ja ta on 
hädas kestumisega.

Igasuguse elusolendi pidamine 
nõuab teadmisi ja iga lemmik vajab 
hoolt. Kastmata taim vajub närt-
sinult lonti ja lestanakkusega kass 
kratsib oma kõrvad veriseks. Täpselt 
sama põhimõte kehtib ka roomajate 
ja kahepaiksete kohta. Parasvöötmes 
ja kodustes oludes tuleb näha vaeva, 
et kujundada troopikast pärit 
kõigusoojasele looma-
le sobiv keskkond. 
Pühendunud huvi-
lisele on see 
hariv ajaviide, 
kuid ajanap-
puses kannata-
vale inimesele 
on nõudlikuma 
roomaja pida-
mine koorem. Kui 
seda kanda ei jaksa, 
kannatab loom.

Mao- ja sisalikulemb 
võiks mõelda ka selle-
le, kust tema ihalda-
tav loomake pärit 

on. Lemmikloomakaubandus kujutab 
ohtu paljudele looduses elutsevatele 
liikidele. Kurikuulus on kahepaikse-
te seas möllav seenhaigus kütridio-
mükoos, mille tõttu ähvardab välja-
suremine ligi 200 konna- ja vesiliku-
liiki. Tõbi hakkas levima 1950. aasta-
tel Aasiast ning jõudis laia maailma 
suuresti lemmikuteks müüdud kahe-
paiksetega. Tõsi, oma osa on olnud ka 
konnakoivatööstusel. 

Herpetoloogid jälgivad praegu 
tähelepanelikult madudel haavan-
deid tekitava seene Ophidiomyces 
ophiodiicola levikut. Haigus hakkas 
kümmekond aastat tagasi ringlema 
USA-s; Euroopas on seda nüüdseks 
leitud Suurbritannia ja Tšehhi nasti-
kutel. Briti loodusteadlased on juba 
hoiatanud, et inimesed ei laseks oma 
eksootilisi lemmikuid loodusesse. 
Võõrliik ei pruugi haigusi levitadagi, 
kuid ta võib kohalikud loomad elu-
paikadest lihtsalt välja tõrjuda.

Eesti ilm, mida maarjamaalased 
enamasti kehvaks peavad, on sellest 
vaatepunktist suurepärane. Uitama 
läinud soojalembene roomaja hukkub 
varem või hiljem ega kujuta koha-
likele liikidele pikemaajalist ohtu. 

Ometi pärineb sellest suvest ka 
üks hoiatav näide. Juuni 

lõpus leidis üks kala-
mees Viljandi järve 

äärest kollakõrv-
ilukilpkonna, kes 
oli kaduma läinud 
kolm aastat taga-
si. Kes teab, kui 
leebed tulevad 
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