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Inimeste ja loomade suhted



2002. aasta küsitlus ja intervjuud, netimaterjal 

Kuidas suhtud linnas kasside ja 

koerte vm loomade pidamisse?

Kuidas suhtud neisse, kes 

söödavad kodutuid kasse?

Milliseid kogemusi pakub 

loomaga/linnuga suhtlemine 

lapsele?

Kas lemmikloom asendab inimest?

Kui vanal lapsel lubaksid Sina 

koera võtta?

Milliseid koduloomi ja kui palju 

Sa ise soetaksid?

Mida arvad naabri koerast?

Kas koduloom on staatuse 

sümbol?



Lemmikloomad 1995

1995. aastal oli 50 % Inglismaa 

perekondadest on vähemalt ühe kodulooma 

omanikud. 

5,2 miljonil perel koer, 

4,8 miljonil perel kass, 

2,7 miljonil kalad kalad,

0,8 miljonil viirpapagoi

1997. aastal Iirimaal umbkaudu samasugune 

lemmikloomade proportsioon



Kellel on loomad

Kõige olulisemad eeldused: 

laste olemasolu perekonnas 

peres on üle nelja liikme

vanemate suhtumine loomadesse määrab loomade 

olemasolu ja suhted nendega.

Loomaomanikud on sagedamini alla 65-aastased 

inimesed, pigem abielus kui vallalised või lesed.

(Lemmikloomatoidu assotsiatsioon 1996).



Lemmikloomade vahelised suhted  



Inimese looma suhete mõjutajad

Sugu

vanus

lemmiklooma olemasolu nooruses

elukoht

vanemate suhtumine loomadesse

usk

rahvus



S. Kellert loomadesse suhtumisest

Meeste ja naiste emotsionaalne ja kognitiivne suhe 

loomadesse on erinev:

utilitaarne suhtumine (praktiline ja materiaalne väärtus 

keskne)

domineeriv käitumine (kontroll looma üle, sport ja 

sportlikkus)

antropomorfiseerimine

hõivatus loomakaitse ja -varjupaikade tööga

moraliseeriv (ekspluateerimise vastased) ja humanistlik 

lähenemine (sentimentaalsed ja nostalgilised suhted)



Emotsionaalsus, selts, kasvatuslik eesmärk
Mälestused lapsepõlvesõbrast, hoolitsetav-hoolitseja, 
peremehetunne, karistamine



8 aastat tagasi suri minu vahval naabrimehel abikaasa.

Sellel abikaasal aga oli hästi armas koerake, kes naisega alati 

igal pool kaasas käis. Pärast abikaasa surma leidis naabrionu, et 

koer tuleb magama panna, sest tema ei suuda koera ilma 

naiseta välja kannatada. 

Arsti juures aga selgus, et koer ootab poegi ja süst jäi tookord 

tegemata. Kuu aja pärast saigi koerake ühe poja ja suri ise 

pärast sünnitust. Naabrionu aga ärkas uuele elule, tal oli nüüd 

ju "emme", taas oli tal keegi kelle eest hoolitseda!!  

Kutsikale õmmeldi kiiremas korras terve garderoob - mütsid, 

mantlid, vestid: punased, sinised, rohelised, kirjud... Lasti 

ehitada voodi, osteti mänguasjad. 

8 aastaga ei ole olukord muutunud: "emme" suhtleb oma 

"lapsega" ikka veel pudikeeles, õmbleb talle riideid, käib 

igasugu üritustel. Tahtis isegi koera sünnipäeva McDonaldsis 

pidada...



Loomad nende endi pärast. Loomade elu on inimese omale väga 
sarnane. Loomade suhted on sama keerukad kui inimeste omad. Nende 
intelligentsus, suhtlemisoskus, iseloom, tervis sama kirev kui 
inimestel.


















