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kremente väljastama, munevad libli
kad värskele sõnnikule ning siis liitu
vad taas peremeesloomaga ja jäävad
uut portsu ootama.
Mida uhkem kasukas, seda rohkem
vaeva kulub hooldusele. Korrapärane
hoolitsus aitab hoida karva puhta
na ning seetõttu elab seal ka vähem
loomi. Inimesekirp on juba kan
tud punasesse raamatusse, samu
ti on vähemaks jäänud kubeme
täisid ja teisi täisid, kes just ini
mest oma peremeheks soovivad.
Sihipärase aretusega on sajandite
vältel õnnestunud luua ka karvu
tuid loomatõuge. Looduslikult lei
dub vähem karvu mereimetajatel
ja suurtel soojalembestel loomadel,
kellel oleks paksu kasukaga raske
hakkama saada.
Õnneks temperatuur tõuseb ning
tuleb olla valmis uueks kevadhoo
ajaks: valge on möödanik, populaar
seks saavad eri karva pruunikad ja
punakad toonid. Varsti on aeg talve
kasukad varna riputada ja suvisema
te vastu vahetada: kes võtab kapist
kevadjope; kellele on loodus uue
kasuka tasuta kinkinud.
27. veebruaril tähistatakse ühe
väga omapärase karvastikuga looma,
nimelt jääkaru päeva. Tema must
nahk võimendab soojusenergia neel
dumist ning erinevalt paljudest ime
tajatest on ta jalatallad samuti kar
vased.
Kui kellelgi on endal või lemmik
loomal karvu üle, võib juuksed paru
ka tarbeks annetada või karvu mitme
ti kasutada. Koerakarvad saab kokku
koguda ning valmistada neist sokke
või uudseid tooteid. Karvakasutuse
võimalustest saab lugeda siinsest nö
karvasest numbrist.
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arvu on alati kas liiga palju
või liiga vähe. Pealegi soo
vivad need, kellel on lokkis
juuksed, sirgeid ja vastupidi. Kunagi
ei saa olla rahul ainult looduse poolt
antuga. Nii on saanud tavapäraseks
näiteks habemeajamine või hoopis
juuksepikendused. Miks üldse ini
mesel on habe? Uuringud tõesta
vad, et habe teeb selle kandja atrak
tiivsemaks, ent nüüdisühiskonnas
on habemel kui maskuliinsel tunnu
sel üha väiksem kaal. Vaid jõuluva
na habemesse suhtutakse ühel häälel
heatahtlikult.
Karvad, muundunud epiteelkoe
rakud, on loonud elupaiku paljudele
liikidele. See võib karvakasuka oma
nikele olla küll vastukarva, kuid tihti
on raske soovimatute parasiitide elu
käiku sekkuda. Näiteks kirp on keha
kujult kohastunud eluks karvasti
kus: keha on lapik, külgedelt otsekui
kokku surutud, mis hõlbustab karva
de vahel toimetamist.
Paar troopikas
levinud liblika
perekonda on
kohastunud toi
tuma laisiku
nahaeritistest,
röövikud aga
väljaheidetest. Kui
laisik laskub maa
pinnale eks
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