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Hiilitassunjäljet
Myös lemmikit jättävät omat
tassunjälkensä ilmastonmuutokseen. Niiden merkittävimmät
ympäristövaikutukset aiheutuvat
ruokinnasta.
Yhdysvalloissa viime vuonna
julkaistun tutkimuksen mukaan
maan reilut 163 miljoonaa kissaa ja koiraa tuottavat suoraan
tai välillisesti noin 64 miljoonaa
tonnia kasvihuonekaasuja.
Se vastaa asiantuntijoiden
mukaan 13,6 miljoonan auton
päästöjä.
Suomen kissat ja koirat tuottavat arviolta yli 100 000 auton
verran päästöjä vuodessa.
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Missä on vastuuntunto?

■ Tessan kissakuvaus alkoi vuonna 2006,

■ Hilla-tytär yhdessä Janne Penttisen ja Mikaela Hakosen kanssa. Ja tietysti

kun kasvattajat pyysivät häntä kuvaamaan
kissanpentuja - kuvassa brittiläinen
lyhytkarva.
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24 Sani loukuttaa

34 Paha kissakriisi!

Sani loukuttaa karanneita kissoja lähes
ammatikseen. Netin kissaryhmissä hän on
pelastajan maineessa.

Suomessa on kiihtyvä kissakriisi. SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton arvion
mukaan maassamme hylätään vähintään 20
000 kissaa vuodessa.

maailmanvoittaja Hunis. Kuva: Tessa.lv

Kauneimmat koolla

Tampereella järjestetty maailmannäyttely
oli elämys. Maailman kauneimpien titteleistä kilpailevat kissat olivat toinen toistaan
hienompia.

16 Kissakuvaaja Tessa
Tunnettu kissavalokuvaaja Ludmila Pankova
eli Tessa on kissojen suuri ystävä. Tessa tietää, että luottamuksellinen suhde eläimeen
on hyvän valokuvan kulmakiviä.

20 Kissat kuvissa
Lemmikeistä teetetyt kuvat ovat nyt todellinen sisustustrendi. Oman kissan kuva löytyy
mukista tai taulusta.

28 Bella karkasi
Sisäkissa Bella karkasi valjaista. Pitkän etsinnän jälkeen Bella löytyi.

32 Leikkauttaminen
Kissoja hylätään enemmän kuin koskaan.
Rekku Rescue panostaa leikkauttamiskampanjoihin.

38 Kuka maksaa tuhot?
Tapetit riekaleina, lattia pilalla pissasta...
Lemmikkien aiheuttamat huoneistovahingot
kuuluvat vuokralaisten korvattaviksi.

40 Rotuesittely
Ragdoll on Suomen suosituin kissarotu. Sinisilmäisen räggärin suosio on paitsi komeassa
ulkomuodossa myös lempeässä luonteessa.

42 Juliste

48 Arja ja kissat
Arja Angerialla on kuusi kissaa:
Untamo, Neo, Marski, Pippuri,
Leksa ja Oliver. Arja rakastaa
kissojensa itsenäisyyttä.

52 Erikoinen lykoi
Ihmissusikissaksikin kutsuttu lykoi hämmästyttää ulkonäöllään.
Sen piirteissä on ripaus apinaa
tai opossumia.

58 Kissan allergiat
Kissoilla esiintyy jonkun verran
allergioita, mutta ruoka-aineallergioiden todellinen osuus on
oletettua pienempi.

62 Turkki kuntoon
Kissa on hyvä totuttaa turkinhoitoon jo pennusta. Erityisen
tärkeää se on roduille, joiden
turkit vaativat säännöllistä pesua ja hoitoa.

70 Fiksut älykupit
Jos kissoja on useampia, ne voivat
rohmuta toistensa ruoat. Avuksi
tulevat älyruokakupit.

72 Kissaihmisten lahjat
Kissaihmiset ilahtuvat kissa-aiheisista hyötytarvikkeista ja koristeista.
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■ AijaiCats Glamoros

Gaya on 4-vuotias sininen
mitted-kuvoinen ragdoll.
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■ Lykoi on yksi uusimmista ja

harvinaisimmista kissaroduista
maailmassa.

4

62

■ Kissan pesuun käytetään

siihen tarkoitettua shampoota.
Shampoon jälkeen voi käyttää myös
hoitoainetta, mikäli se on tarpeen.

74 Kissojen lahjat
Pukinkonttiin kissalle sopii vaikkapa kissanpeti tai huumaava
kissanminttulelu!

Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitolla on
ollut karua kerrottavaa: Suomessa hylätään
vuosittain vähintään 20 000 kissaa. Apua
tarvitsevia kissoja on yhä enemmän - SEY puhuu jo
kissakriisistä, joka on räjähtänyt toden teolla käsiin
kuluvana vuonna.
Kissoja ei leikkauteta riittävästi, jolloin puolivillit kissapopulaatot pääsevät jatkamaan esteettä
kasvamistaan. Kyse ei ole minkään tietyn paikan
ongelmasta, vaan kodittomia kissoja tavataan yhä
enenevässä määrin ympäri Suomea.
Kaiken takana on kissan heikko arvostus. Kun siitä
ei tarvitse useinkaan maksaa yhtään mitään, siihen
ei myöskään panosteta. Liian moni jättää omin päin
ulkoilevan kissansa leikkauttamatta, ja seurauksethan
tunnetaan: kissa on hyvä lisääntyjä, ja naaraalla voi
olla lähes koko ajan pesue ruokittavanaan.
Mutta mikä meitä ihmisiä oikein vaivaa? Vaikka
me kissafanit huolehtisimmekin lemmikeistämme
parhaan kykymme ja taitomme mukaan, liian moni
suhtautuu kissaan hällä väliä -asenteella: ”Ainahan
kissat ovat pärjänneet luonnossa, ja osaavathan ne
pyydystää hiiriä kun nälkä yllättää”.
Noin se ei kuitenkaan ole. Puolivilleissa kissalaumoissa taudit jylläävät, ja ruoan saamisenkin kanssa
on heikkoa. Etenkin kovina pakkastalvina tautien
ja nälän uuvuttama kissa menehtyy suurella todennäköisyydellä.
Missä on inhimillisyys? Järki? Tunteet? Vastuuntunto? Eikö ihminen kykene miettimään, että teenkö
oikein, huolehdinko kissastani riittävän hyvin?
Toivottavasti mahdollisimman moni kissaa harkitseva - ja nimenomaan harkitseva, mitään eläintä ei
saa ottaa hetken mielijohteesta! - miettii ennakolta, riittävätkö omat rahkeet, mielenkiinto ja myös
taloudellinen tilanne huolehtimaan kissasta.
Pitäkäämme ihanista kissoistamme ja toisistamme huolta! Hyvää vuotta 2019 kaikille
Kissafanin lukijoille!
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Nopea latkija
Kissa juo niin nopeasti, että
ihmissilmä ei pysy perässä: kissa voi janoissaan latkia neljäkin
kulausta sekunnissa.
Kielen liike vaatii sellaisessa
vauhdissa erittäin suurta koordinaatiokykyä ja tarkkuutta.
Yhdysvalloissa tutkijat ovatkin
verranneet kissan kieltä norsun
kärsään ja mustekalan lonkeroihin.
Koira ei moiseen vauhtiin
pysty. Koiran kieli taipuu eräänlaiseksi lusikaksi, kun kissalla
vain kielen kärki vain hipaisee
veden pintaa.
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