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kus keskkonnas. Taltsa looma eelis
on see, et inimese juuresolek ei
muuda tema normaalset käitumist.
Ei ole vaja hiilida ega varjukaame
rat – sa võid uurida looma elu, ela
des temaga koos.
Lisi vaadata oli suur nauding.
Kuna kodurotid on imelised akro
baadid, liikus ta ruumis kolmes
dimensioonis ning kiiresti, kindlalt
ja osavalt. Tema kõrval tundusid ka
kõige sportlikumad rändrotid koh
makana. Julge kodurott andis mulle
võimaluse uurida tema käitumist
mitmesugustes situatsioonides,
eeskätt tema suhteid rändrotiga.
Ühel suvisel päeval unustasin Lisi
jalutuskäigu ajal akna lahti. Teiste
loomade pärast ei olnudki seda vaja
kinni panna. Kuid Lis liikus kolmes
dimensioonis. Tundmatu avar maa
ilm kutsus teda ja ta haihtus sooja
rohelusse. Aken paiknes nii mada
lal, et rott ei oleks saanud viga, kuid
nii kõrgel, et tagasi tulla oli võima
tu. Meeleheitlikud otsingud ei and
nud tulemust. Jäi vaid loota, et nii
kiire ja osav loom ei langenud ränd
rottide või kiskjate ohvriks ning
elas toidurikkas loomaaias mõnu
sat rotielu.
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inu esimene kirjutis
Eesti Looduses ilmus
1989. aastal [1]. See oli
vaid kommentaar, kuid üks pilt oli
väga eriline, seesama, mis on siin
uuesti avaldatud. Foto on artik
list vanem, tehtud umbes 40 aas
tat tagasi. Pildil istuvad minu õlal
Eesti mõlema rotiliigi isendid: ränd
rott (paremal) ja kodurott (vasa
kul). Ebatavaline on selle juures
see, et loomad ei kiirusta põgenema
ega lähe omavahel tülli. See õnnes
tus osaliselt teatud nippe kasuta
des: loomad sattusid õue esimest
korda elus ning olid suures segadu
ses, rändrott oli aga tegelikult lem
mikloom. Samas kodurott oli siiski
päritolult metsik näriline (kodurot
te pole kunagi kodustatud), aga
hästi eriline: ta ei kartnud inime
si. Hiljem olen kodus ja töö juures
pidanud sadu kodurotte ja metsi
kuid rändrotte, kuid nii julget met
sikut rotti ei ole kohanud.
Pildil olev kodurott kasvas üles
Moskvas heas perekonnas. Tema
peremees ja perenaine olid zooloo
gid. Oma rotile panid nad nimeks
Lis, mis vene keeles tähendab isast
rebast. Ta oligi isane rott, võib
olla ka parasjagu kaval. Kaasas elav
kingitus, sõitsin Moskvast Tallinna
üleasustatud rongis kupee ülemi
sel naril. Öösel ärkasin selle peale,
et keegi sibas mööda minu keha.
See oli rott. Imekombel õnnestus ta
kinni püüda ja puuri tagasi panna.
Hirmuga mõtlesin selle peale, mis
juhtunuks, kui rott sattunuks alumi
sel naril magava raseda naisterahva
peale. Aga läks hästi.
Töötasin tol ajal Tallinna loo
maaias, mis paiknes veel Lasnamäe
nõlva all. Sinna asuski Lis elama.
Loomake oli üllatavalt taltsas, see
tõttu võis ta vahepeal mööda vivaa
riumiruumi vabalt ringi joosta.
Mina omakorda sain jälgida ehtsa
koduroti käitumist liigile loomuli
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