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Eessõna 
Käesoleva magistritöö „Kasside tõuaretuse inglise-eesti oskussõnastik“ 

koostamise ajendiks oli eelkõige autori isiklik huvi kasside tõuaretuse ja erialase 

terminoloogia vastu. Lisaks on sellise sõnastiku järele reaalne vajadus. Kasside tõuaretus 

ja kõik sellega seonduv on väga rahvusvaheline valdkond, kus valitsevad keeled on 

inglise, prantsuse ja saksa keel. Samas on erialastele terminitele võimalik määratlusi leida 

vaid ükskeelsetest (enamasti ingliskeelsetest) internetiallikatest või vastavast 

erialakirjandusest. Puudub ühtne allikas, kuhu oleksid koondatud kassikasvatuse 

valdkonnas kõige sagedamini esinevad ingliskeelsed terminid koos eestikeelsete vastete 

ja määratlustega. Just seetõttu on käesoleva magistritöö autor võtnud eesmärgiks 

koostada esialgu kasside tõunimetusi ja väliseid tunnuseid hõlmav terminibaas, mida 

oleks tulevikus võimalik täiendada. Samuti on autoril plaanis käesolev oskussõnastik 

internetikeskkonnas kättesaadavaks teha. 

Magistritöö koosneb sissejuhatusest ning teoreetilisest ja praktilisest osast. 

Sissejuhatuses selgitab autor koostatud sõnastiku eesmärki ja sihtrühma. Teoreetilise osa 

esimeses pooles annab autor ülevaate kasside tõuaretuse olemusest ja kujunemisest nii 

Eestis kui ka ülejäänud maailmas, k.a suurimatest kassikasvatajate ühendustest. Üks 

alapeatükk on pühendatud ka kassitõugude nimetuste ajaloole. Edasi kirjeldab autor 

erialase terminoloogia kättesaadavust erinevatest allikatest ning annab põgusa ülevaate 

sõnastiku koostamisel kasutatud materjalidest, mis ka teistele asjahuvilistele kasulikuks 

võiksid osutuda. Samuti kirjeldab autor sõnastiku grammatikaalast otstarvet, tuues näiteid 

erinevatest õigekirjavigadest mõnedes internetiallikates, aga ka erialakirjanduses. 

Teoreetilise osa teises pooles keskendub autor sõnastiku koostamise praktilistele 

külgedele – kirjeldab põhimõtteid, millest ta sõnastiku koostamisel lähtus, märksõnade, 

vastete ja määratluste valiku aluseid ning autori enda panust sõnastikku (näiteks 

terminiloome näol). Samuti tutvustab autor sõnastiku ja märksõnakirjete ülesehitust.  

Magistritöö teine ehk praktiline osa hõlmab terminoloogiaalast tööd ehk kasside 

tõuaretuse inglise-eesti oskussõnastikku, milles on 374 märksõna. Sõnastikuosa täiendab 

lisa piltidega erinevat tõugu kassidest. Samuti on töö lõpus eestikeelne indeks koos 

viidetega sõnastikuosale. Töö lõpetavad kokkuvõte ja ingliskeelne resümee. 
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1 Sissejuhatus 
 

Käesolev magistritöö „Kasside tõuaretuse inglise-eesti oskussõnastik“ koosneb 

kahest osast, teoreetilisest ja praktilisest. Teoreetilises osas annab autor põgusa ülevaate 

kodukassi ajaloost, kasside tõuaretuse kujunemisest nii maailmas kui ka Eestis, 

päevakajalistest vastuoludest kassikasvatuse valdkonnas ning suurematest 

kassikasvatajate ühendustest, aga ka näiteks mõnede tõunimetuste ajaloost. Edasi on 

kirjeldatud kassikasvatusega seotud terminite leitavust erinevatest allikatest, kasutatud 

materjale ning nende eeliseid ja puuduseid. Autor toob lühidalt välja ka olulisimad 

termini- ja grammatikaprobleemid erialastes allikates ning pakub neile omapoolseid 

lahendusi. Teoreetilise osa teine pool hõlmab terminitöö praktilisi külgi – sõnastiku 

koostamise põhimõtteid, märksõnade, vastete ja määratluste valiku aluseid ning autori 

panust. Samuti kirjeldab autor sõnastiku ja märksõnakirjete ülesehitust. Teoreetilisele 

osale järgneb praktiline osa ehk sõnastik, kuhu on koondatud 374 kasside tõuaretuse, 

tõunimetuste ja väliste tunnustega seotud ingliskeelset märksõna koos eestikeelsete 

vastete ja määratlustega. Sõnastikuosa täiendavad erinevat tõugu kasside pildid ning 

eestikeelne indeks koos viidetega sõnastikuosale. 

1.1 Idee sünd 

Kass on koera kõrval maailma kõige populaarsem lemmikloom. Kogu maailmas 

elab hinnanguliselt kokku 400 miljonit kodukassi (Fogle 2006: 10), neist Põhja-

Ameerikas ja Euroopas lausa üle 175 miljoni kassi (Fogle 2003: 19). Euroopas on tublisti 

üle 80 miljoni seltsikassi, kõige rohkem Prantsusmaal (9,2 miljonit), Suurbritannias (8,3 

miljonit) ja Saksamaal (7,8 miljonit) (Fogle 2006: 31). Kui lemmikloomana peetavatele 

isenditele lisada veel nn „metsikud“ ehk kodutud kassid, võib kasside populatsiooni 

maailmas pidada üüratuks. Kui rääkida kassitõugudest, siis neid on koos 

vähemustõugudega kokku juba üle saja. Seega on kassikasvatus väga suur valdkond, kuid 

sellega seotud terminoloogiat ei ole paraku Eestis veel korralikult käsitletud. Eestis on 

küll välja antud mitmesuguseid kassikasvatusalaseid raamatuid, kuid mitte ühtki vastavat 

oskussõnastikku. Käesoleva magistritöö autor on ka ise olnud kolm aastat kassiomanik 

ning on selle aja jooksul puutunud kokku nii inglis- kui ka eestikeelsete erialaste 

materjalidega ning kassikasvatusalaste tekstide tõlkimisega inglise keelest eesti keelde. 
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Seega võib autor isikliku kogemuse põhjal kinnitada, et inglise-eesti suunalistest 

tõlkeotstarbelistest materjalidest on kassikasvatuse valdkonnas suur puudus. Niisiis 

otsustas autor nii isiklikust huvist kui ka reaalsest vajadusest ajendatuna teha algust 

kassikasvatusalase terminibaasi koostamisega.  

1.2 Terminitöö eesmärk ja sihtrühm 

Sõnastiku valdkonna valimise järel oli järgmine samm mõelda välja sõnastiku 

keelesuund, eesmärk ja sihtrühm. Kasside tõuaretuses on valitsevateks keelteks inglise, 

saksa ja prantsuse keel ning sõnastiku autor on eelnimetatutest piisavalt pädev üksnes 

inglise keeles. Lisaks tingib ingliskeelsete materjalide rohkus tõlkevajaduse eelkõige 

inglise keelest eesti keelde. Sellest tulenevalt oli loogiline koostada sõnastik inglise-eesti 

suunal. Sõnastiku eesmärgi mõttes võib käesoleva töö liigitada ad hoc uurimistööks ehk 

tõlkeotstarbeliseks terminitööks. Selle magistritöö raames koostatud oskussõnastiku 

kõige tõenäolisem kasutaja on keskmise või hea inglise keele oskusega asjahuviline, kes 

vajab sõnastikku ingliskeelsete materjalide mõistmiseks, või vastava eriala tekstide 

tõlkijad ja tõlgid ning tudengid, kes ei leia terminitele vasteid tavasõnastikest. Samas ei 

saa sihtrühmast välistada erialaeksperte, kellele käesolev sõnastik võiks küll olla pigem 

suunava vahendi eest – st anda juhiseid terminite õigekirja kohta (eriti kassitõugude 

nimetuste puhul). Lisaks võib sõnastikust abi olla juhukasutajatele, kellel ei pruugi olla 

otsest kokkupuudet kõnealuse valdkonna või keeltega, kuid kellel tekib mingil hetkel 

vajadus mõne termini, vaste või määratluse järele. Seega ei saa sõnastiku sihtrühma 

rangelt piiritleda.  

 

2 Sõnastiku valdkond – kasside tõuaretus 
 

2.1 Põgusalt kasside ajaloost 

Usutavasti pärines kodukassi (Felis catus) metsloomast eellane Euroopast, 

Aasiast või Aafrikast (Alderton, Edwards, Larkin ja Stockman 2006: 10). Kõige levinum 

on oletus, et kodukassi ajalugu algas Egiptusest, kus kass oli väga austatud olend. Nii 

arheoloogilised väljakaevamised kui ka vanad ajalooürikud lubavad arvata, et kass 

kodustati Vana-Egiptuses umbes 4000 aastat eKr (Alaots 1996: 8). Samuti on kassi 
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ajalugu dokumenteeritud Egiptusest avastatud ligikaudu 3600 aasta vanustel 

seinamaalingutel. Samas on leitud vihjeid, et Egiptus ei pruugigi tingimata olla kodukassi 

päritolumaa – sellele viitavad näiteks Iisraelist ja Küproselt leitud kassijäänused, mis 

pärinesid aastatest 9000 eKr ja 5000 eKr (Fogle 2003: 22). Ilmselt oli nende puhul siiski 

tegu inimestega koos või nende järel nimetatud piirkondadesse rännanud kassidega. 

Kaug-Itta ilmus kodukass umbes 2000 aastat eKr ning pärines tõenäoliselt Aasia 

kõrbekassist (Alderton et al 2006: 10). 

Kõik kassid, nii metsikud kui ka kodukassid, kuuluvad kaslaste perekonda 

(Felidae). Umbes 8-12 miljonit aastat tagasi kujunesid välja kaks kaslaste gruppi – 

suured möirgavad kaslased (Panthera) ning väikesed ja vaiksed kaslased (Felis) (Fogle 

2006:  15). Viimastest arenesidki välja metskassid (Felis silvestris) ehk kodukassi 

eellased. Kuigi kodukassi otsesteks eellasteks peetakse erinevail andmeil ka džunglikassi, 

Nuubia paatjaskõrbi kassi, metsikut rookassi ja Euroopa metskassi, on geneetikud teinud 

kindlaks, et kodukass pärineb täielikult Aafrika metskassist (Felis silvestris lybica), mis 

asus umbes 5000 aastat tagasi Egiptuses inimeste lähistele elama (Fogle 2006: 29). 

Kasside kodustamise kohta on kaks teooriat. Esimese teooria järgi taltsutasid 

inimesed metskassid, et need asulatest kahjureid püüaksid. Seda peetakse väheusutavaks, 

kuna kass ei allu üldiselt inimese käsklustele nagu koer. Usutavam on, et kassid lihtsalt 

asusid inimeste kõrvale elama ja viimased võtsid kassid omaks. See aga sai juhtuda vaid 

tänu geneetilisele mutatsioonile, mis hõlmas emotsioonide hormonaalset kontrolli – 

metskassidest kujunesid sulnid lemmikloomad, nagu kasse tänapäeval teatakse. Lisaks ei 

vajanud inimestega koos elavad kassid enam maskeeringut ja nii hakkasid üha 

sagedasemaks muutuma erinevad kasukamustri ja -värvi mutatsioonid, millega kassid 

vabas looduses ellu jäänud ei oleks. Seega muutusid kassid ellujäämiseks inimestest 

sõltuvaks. 

Kodustatud kass oli lõplikult Egiptuse ühiskonda lõimunud 2000. aastaks eKr 

(Fogle 2003: 23). Sealt hakkasid kassid ülejäänud maailma levima tänu inimeste 

rännukihule ja eelkõige kaupmeestele. Egiptusest levis kass foiniikia kaupmeeste abil 

esialgu Vahemeremaadesse (Fogle 2006: 15). Suurbritanniasse jõudsid kodukassid 

foiniikia kaupmeestega 3000 aastat tagasi või roomlaste sissetungi ajal 1000 aastat 

hiljem. Umbes 100 aastat pKr jõudis kodukass Lõuna-Venemaale ja Põhja-Euroopasse. 
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Siidikaupmeestega levisid kassid ka idamaadesse. Samuti rändasid kassid koos kristlaste, 

moslemite ja budistidega, kui need usundid üle maailma levisid. Kui Euroopa riigid 

Põhja- ja Lõuna-Ameerika ning Lõuna-Aafrika, Austraalia ja Uus-Meremaa 

koloniseerisid, levisid kassid ka sinna. 19. sajandiks elasid kassid igal maailma 

kontinendil ja saarel, v.a Antarktikas. (Fogle 2006: 28-29)  

Oluline on märkida, et kui kassid igasse maailma otsa levisid, arendasid nad endas 

ka omadusi, mis kergendasid ellujäämist. Seetõttu ei saa pidada juhuseks, et 

lühikarvalised tõud pärinevad troopilise kliimaga idast ja paksema karvastikuga kassid on 

tavalised jahedama kliimaga piirkondades (Verhallen 2004: 40). Just selliste ajalooliste 

eripärade tõttu saab tänapäeval eristada näiteks jässakaid (külma kliima) ja idamaiseid 

(sooja kliima) kassitõuge.  

2.2 Kasside tõuaretuse kujunemine 

Kuigi kass kodustati juba mitu tuhat aastat tagasi, alustati sihipärast aretustööd 

suhteliselt hilja – alles 19. sajandi keskel ja lõpupoole. Nagu juba eespool öeldud, levisid 

kassid maailmas eelkõige tänu kaupmeestele, kes eksootilistelt maadelt omapärase 

välimusega kasse koju naistele kingituseks tõid. Seega võib öelda, et tõuaretusele panidki 

aluse kaupmehed, kes valisid välja kõige kaunimad ja erilisemad kassid, et need 

kodustele viia. Eriliste kasside võrdlemiseks ja hindamiseks hakati pidama kassinäituseid. 

Esimene teadaolev kassinäitus peeti 1598. aastal St. Gilesi laadal Winchesteris Inglismaal 

(Rixon 2006: 8). Korralike platvormide ja üksikpuuridega näitus toimus esimest korda 

1871. aastal Londoni Kristallpalees (Verhallen 2004: 43). Näituse korraldaja, kunstnik ja 

kirjanik Harrison Weir, kehtestas tõuaretusele teatud reeglid, millest sai standardite alus 

üle kogu maailma (kuigi erinevad riigid kehtestasid ka omi reegleid) (Alderton et al 

2006: 84). Ameerika esimene platvormidega kassinäitus toimus 1895. aastal New Yorgis 

Madison Square Gardenis (Rixon 2006: 8).  

Ka mõiste „tõug“ sai alguse 19. sajandi keskpaigas koos esimeste kassinäitustega. 

Kui 19. sajandil eksisteerisid umbes 16 looduslikku tõugu, siis 1900ndatel ilmus rohkem 

uusi tõuge, kui kogu sellele eelnenud kodukassi ajaloos kokku (Fogle 2003: 51). 

Kassitõud jagunevad looduslikeks, mis on välja kujunenud ilma inimeste sekkumiseta, ja 

mittelooduslikeks, mis on valikuliselt aretatud teatud omaduste kinnistamiseks. Mõned 

uued tõud on olemasolevate lühikarvaliste pikakarvalised teisendid, teised 
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kasukamutatsioonid. Mõned tõud, nagu näiteks meini kass ja norra metskass, kujunesid 

välja loomulikul teel ja neid hakati alles hiljem tõugudena tunnistama. Teadmised 

geneetikast on aidanud kassikasvatajatel luua lühikese sabaga või sabatuid, kaardus 

kõrvade, lühenenud luudega või karvutuid kasse, aga ka kinnistada teatud kasukavärve 

või -mustreid. Selektiivne aretustöö on viinud käitumisega seotud ekstreemsusteni (nt 

ülirahulik ragdoll). Koos teaduse arenguga omandavad aretajad üha peenemaid ja 

vastuolulisemaid meetodeid. Kasse on juba kloonitudki ja geneetikute sõnul on võimalik 

välja aretada kassid, kes ei põhjusta inimestel allergiat. (Fogle 2006: 71) 

Tänapäeval on juba üsna keeruline öelda, mis täpselt on tõug. Näiteks olevat 

praegu olemas ligi seitsekümmend loendamatutes variatsioonides ja värvides kassitõugu 

(Verhallen 2004: 39). Kui aga arvestada kõiki teisendeid ja ka vähemustõugusid, mida 

suuremates ühendustes ei tunnustata, on kogu maailmas enam kui 100 erinevat 

kassitõugu ja teisendit. Segadust külvavad ka suured ühendused ise, kuna neil puudub 

üksmeel mõnede tõugude tunnustamise osas – kõik kassiregistrid ei tunnusta samu tõuge 

ja neid võidakse eri registrites erinevalt nimetada. Näiteks loetakse TICAs (The 

International Cat Association ehk Rahvusvaheline Kassiliit) ameerika lühikarvaline ja 

traatkarvaline ühe tõugrupi eri teisenditeks, samas kui CFAs (Cat Fanciers’ Association 

ehk Kassikasvatajate Liit) loetakse ameerika traatkarvaline eraldi tõuks (Fogle 2006: 98). 

Suurbritannias peetakse pärsia kasside puhul iga värvitooni omaette tõuks ja neid ei 

nimetata pärsia kassideks, vaid hoopis pikakarvalisteks, samas kui USAs arvatakse kõik 

värviteisendid siiski pärsia kasside hulka (Rixon 2006: 30). Seega ei ole võimalik öelda 

täpset kassitõugude arvu, kuna erinevad ühendused on selles osas erineval arvamusel. 

Samuti on kasside tõuaretus niivõrd kiiresti arenev valdkond, et iga natukese aja tagant 

luuakse uusi tõugusid ja teisendeid.  

2.2.1 Vastuoluline valdkond 

Metsiku kiirusega arenev kasside tõuaretus on põhjustamas üha teravamaid 

konflikte selektiivse tõuaretuse pooldajate ja vastaste vahel. Olulisim argument on see, et 

valikulise aretuse teel on loodud tõuge, mis oma füüsiliste „puuduste” tõttu metsikus 

looduses välja sureksid (näiteks lühenenud jäsemetega mantškin ja karvutu sfinks). 

Looduslike tõugude pooldajad kardavad, et tõuaretuses on jäänud tahaplaanile kasside 

heaolu ja olulisemaks on saanud hoopis inimeste eelistused. Peamine hirm on, et 
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tõuaretajad võivad lisaks kasukavärvile või mõnele muule välimusega seotud omadusele 

tahtmatult kinnistada ka teisi varjatud ja ohtlikke geene, millest saavad alguse 

geneetilised haigused (Fogle 2006: 73). Näiteks lühikeste jalgadega mantškinid on 

paljudes Euroopa kassiregistrites keelatud ja ka seal, kus neid lubatakse, peavad nad 

läbima põhjalikud terviseuuringud (Fogle 2006: 101). 

Kloonimine, mis põhjustab jätkuvalt tugevaid eetikaalaseid konflikte, on kasside 

tõuaretuses olnud reaalsus juba alates 2004. aastast. Sellised arengud geneetikas 

tähendavad, et peagi saab kasse aretades nende omadusi vabalt valida. Samuti on 

sagenemas kodukasside paaritamine mitmete metsikute kaslastega. Bengali kass, kes on 

kodukassi ja Aasia leopardkassi ristand, on Suurbritannias populaarsuselt juba 4. kohal. 

Sellised hübriidkassid on küll paljudes kassiregistrites keelatud, kuid metskassi 

välimusega kasside aretamine ei näi siiski lähiajal vaibuvat, kuna on ka ühendusi, kus 

sellist ristamist lubatakse (Fogle 2003: 48). Üks positiivsemaid suundumusi on plaan 

aretada välja hüpoallergeensed kassid, kuna maailmas on palju kassiarmastajaid, kes neid 

loomi allergia tõttu pidada ei saa. Samas kardetakse ka siin, et esikohale seatakse 

inimeste vajadused ja selline aretustöö võib kasside tervisele ohtlik olla. 

2.3 Kasside tõuaretus maailmas  

Iga riigi aktiivseid kassikasvatajaid ühendab üks või mitu rahvusvahelist 

katusorganisatsiooni, mis registreerivad tõukasse ja korraldavad näituseid. Samuti 

kehtestavad sellised suuremad ühendused tõustandardeid, mida järgivad ka nende alla 

kuuluvad väiksemad liidud. Alljärgnevalt on esitatud põgus ülevaade maailma 

suurematest kassikasvatajate ühendustest.   

Üks tuntumaid ühinguid on FIFé (Fédération Internationale Féline), mis loodi 

1949. aastal Prantsusmaal. Selles ühingus on rõhk kasside heaolu ja tervise tagamisel. 

FIFé koondab praeguseks üle 41 riigi, tunnistab 110 000 sugupuud, haldab 3000 

kassikasvandust ja igal aastal korraldatakse FIFé all üle 650 näituse. Teine suurem 

ühendus on 1979. aastal asutatud TICA (The International Cat Association). See liit on 

kõige liberaalsem ja tunnustab uusi tõuge teistest kiiremini, soodustades seeläbi 

eksperimenteerimist. TICA peab registrit, mis põhineb lisaks fenotüüpidele ka 

geneetilistel kriteeriumidel. Samuti peab see liit maailma suurimat kodukasside registrit, 

kes ka liidu korraldatavatel näitustel osaleda saavad. Lisaks neile ühendustele on olemas 
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näiteks 1906. aastal USAs asutatud CFA (Cat Fanciers’ Association). See on maailma 

vanim ja suurim tõukasside register, mis järgib üsna puristlikku filosoofiat. CFA 

missioon on säilitada kassitõugusid ja parandada kõikide kasside heaolu. Üks suuremaid 

ühendusi on ka 1910. aastal Suurbritannias loodud GCCF (Governing Council of the Cat 

Fancy). 1996. aastal Prantsusmaal loodud LOOF ehk Livre Officiel des Origines Félines 

on ainus kasside sugupuid loov register. Samuti tasuks ära mainida 1988. aastal Rio de 

Janeiros loodud ühenduse nimega WCF ehk The World Cat Federation. 

Vaidlusalustes küsimustes, nagu tõugude või mustrite tunnustamine, jäävad 

katusorganisatsioonid ja väiksemad liidud sageli eri arvamusele. Üldiselt on suuremad 

ühendused tõugude tunnustamisel palju konservatiivsemad kui väiksemad või iseseisvad 

organisatsioonid (Verhallen 2004: 28). Samuti võib täheldada, et väiksemad liidud on 

varmamad tunnistama vähemustõuge. Mõnesid vähemustõuge, nagu näiteks california 

litrilist ja doni sfinksi, tunnustatakse juba ka suuremates ühendustes, kuid enamikku siiski 

mitte. Üks ühendus, mis väga haruldasi ja uusi tõuge tunnustab, on Rare & Exotic Feline 

Registry ehk REFR, mis loodi 1984. aastal ja mis toetab uute kodukasside ning mets- ja 

kodukasside hübriidide vastutustundlikku aretust. Suuremad ühendused ei taha seda teha, 

sest esiteks on paljud „uued“ tõud olemasolevatega niivõrd sarnased ja neid eristab vaid 

mõni pisinüanss, näiteks erinev kasukakiri. Teiseks ei poolda enamik suurtest ühendustest 

kassitõugude valimatut ristamist.  

2.4 Kasside tõuaretus Eestis 

Tõukasside kasvatuse algusajaks Eestis võib lugeda 1988. aastat, mil Astrid 

Kallau, Andres Kallau ja Juta Truusa tõid Eestisse esimesed pärsia kassid. Tollal oli 

esimene kassidega tegelev ühing ALMAVÜ juures tegutsenud kassiklubi. Kassinäitused 

toimusid kalalaatadel Tallinna Linnahalli jäähallis. Tollast seisu kassikasvatuses kirjeldab 

ilmekalt raamatus „Eesti kasside atlas“ toodud Juta Truusa meenutus ühest 

näitusekogemusest. Nimelt oli järjekordsel „näitusel“ palju kasse, kuid huvitaval kombel 

ei olnud seal peale kodukassi ühtegi kassitõugu. Ka pärsia kassideks nimetati tavalisi 

kodukasse. Hindamiseks toodi kass „kohtuniku“ ette, kes siis otsustas, mis tõugu vastav 

isend olla võiks. Samal näitusel viibinud soomlased olid nähtust šokis ja soovitasid 

asutada korralik kassiklubi. Pärast seda näitust 1989. aastal asutasidki Juta Truusa, Astrid 

Kallau ja Andres Kallau Kassikasvatajate Klubi. (2008: 9-10). Eespool nimetatud 
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raamatus oli kirjeldatud teisigi humoorikaid seiku, mis näitavad, et veel paarkümmend 

aastat tagasi oli kasside tõuaretus Eestis suhteliselt algeline. 

Kassikasvatuse valdkond aga üha edenes ning Kassikasvatajate Klubist arenes 

välja Eesti Kassikasvatajate Liit Felix. Felixi kodulehe andmeil on hetkel klubis 

registreeritud 2750 kassi (nende seas kõige arvukamalt pärsia kasse). Lisaks on Felix 

ainuke kassikasvatajate liit Eestis, mis kuulub rahvusvahelisse organisatsiooni FIFé 

(alates 1994. aastast). Felix on FIFé täisliige, mis annab õiguse Eesti Kassikasvatajate 

Liidu tõutunnistuse omamisega osaleda kõikidel liikmesmaade kassinäitustel. Felix 

korraldab rahvusvahelisi tõukassinäitusi juba neljal nädalavahetusel aastas. Samuti on 

Eestis olemas esimesed rahvusvaheliselt tunnustatud kassikohtunikud – Marina Vinkel ja 

Olga Komissarova. Lisaks Felixile tegutseb Eestis Estonian Cat Association ESTICAT 

MTÜ, mis on ainus ja esimene Eestis asuv TICA liige. Lisaks on hulgaliselt väiksemaid 

kassikasvandusi, nagu näiteks Eliitkassiklubi Jessy ja Tartu Kassikasvatajate Klubi Vesta. 

2.5 Kassitõugude nimetuste kujunemine 

Kasside tõunimetuste ajalugu – kuidas ja mille järgi on üks või teine tõug oma 

nime saanud – on terminoloogia mõttes üks väga huvitav valdkond. Võiks arvata, et 

suurem osa tõugudest on saanud nime oma päritolu järgi, kuid alati ei ole see nii. Mõnede 

tõugude nimetused tulenevad ka näiteks nende välimusest, eellastest või lausa iseloomust. 

Alljärgnevalt on toodud mõned põnevamad näited tõunimetuste taustast.   

Päritolu järgi on saanud oma nime näiteks kartuusia kass, kes pärineb 

Prantsusmaa mägipiirkonnast Chartreuse’ist, kus seda tõugu kasse pidasid kartuuslaste 

kloostri mungad (Verhallen 2004: 61). Manksid ehk mani kassid said nime Inglismaa 

looderanniku lähedal asuva Mani saare järgi (Alderton 2008: 105) ning korat Khorati 

mägismaa järgi Tai kirdeosas (Verhallen 2004: 87). Singapura kassi tõunimetus tuleneb 

Singapuri malaikeelsest nimest ning sokoke kassi nimi Sokoke metsapiirkonnast Keenias, 

kust see tõug pärineb (Verhallen 2004: 110, 128). Türgi vani nimetus on tuletatud Türgis 

asuva Vani järve järgi, mille ümbruskonnast kaks esimest türgi vani isendit 1955. aastal 

Euroopasse toodi (Verhallen 2004: 155). Reks-kasside nimede teine pool tuleneb reks-

geenist, mis annab sellistele kassidele omase lokkis karvkatte. Nime esimene pool on aga 

tuletatud päritolukohast. Näiteks sai kornreks oma nime Cornwalli maakonna järgi Edela-
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Inglismaal (Alderton 2008: 101), devonreks Devoni krahvkonna järgi Inglismaal 

(Verhallen 2004: 219) ning selkirkreks Selkirki mägede järgi (Alderton 2008: 103).  

Alati aga ei ole selge, et kassitõu nimetus tuleneb päritolukohast. Seda näiteks 

siiami kassi puhul, kes pärineb Taimaalt, mida nimetati üle 500 aasta tagasi veel Siiamiks 

(Fogle 2003: 96). Türgi angoora on saanud nime Türgi pealinna Ankara järgi, mida 

nimetati varem Angoraks (Verhallen 2004: 149). Lisaks ei ole mõnede kasside puhul 

nende nimel päritoluga mingit pistmist. Näiteks somaali kassi tõunimetus on eksitav, sest 

tõul puudub igasugune seos Somaaliaga. Esimesed somaali tõugu kassid nägid 

ilmavalgust hoopis USAs (Verhallen 2004: 182). Somaali kass on abessiinia kassi 

pikakarvaline teisend ja kuna Somaalia asub endise Abessiinia naabruses, võib vaid 

oletada, et tõunimetus tuleneb kaudselt selle riigi nimest. Sama lugu on kõmri kassiga – 

kuigi sõna cymric tähendab uelsi keeles Walesi, on see täielikult Põhja-Euroopast pärit 

tõug (Fogle 2003: 117). Ka siberi kass ei ole tegelikult pärit Siberist, vaid hoopis iidse 

Pärsia ja Taga-Kaukaasia aladelt. 17. sajandi paiku jõudsid need kassid ka Venemaale, 

kus neid hakati siberi kassideks kutsuma eelkõige nende paksu kolmekihilise vett tõrjuva 

kasuka tõttu, mis võimaldas neil Siberi karmides oludes ellu jääda. (Truusa et al 2008: 

81). Balineesi tõunimetus oli algselt siiami pikakarvaline, kuid see tekitas siiami kasside 

kasvatajates protesti. Seetõttu hakati neid kasse nimetama Bali saare graatsiliste tantsijate 

järgi balineesi kassideks, kuigi seda tõugu kassid ei ole tegelikult sealt pärit. (Truusa et al 

2008: 166). 

Nii mitmedki kassitõud on saanud nime oma välimuse järgi. Meini kass ehk 

maine coon sai oma nime esimese poole Maine’i osariigi järgi, kust ta esialgsel kujul 

leiti. Coon on aga lühivorm sõnast racoon ehk pesukaru ja viitab karvasele puhmjale 

rõngastega sabale, mis meenutab väga pesukaru oma. (Verhallen 2004: 133). Sõna 

nebelung tähendab saksa keeles udukogu, mis peaks viitama nebelungi tõugu kasside 

huvitavale hallikale kasukavärvile (Fogle 2003: 118). Mõned tõunimetused tulenevad 

vanaaja keeltest või tõugude eellaste nimedest. Näiteks sõna mau tähendab vanaegiptuse 

keeles kassi, millest ka egiptuse mau nimetus – kõigist olemasolevatest kassitõugudest 

sarnaneb egiptuse mau ilmselt kõige rohkem Antiik-Egiptuse kassidega (Fogle 2006: 

116). Ookerkassi tunti algselt kahe nime all – ocellete, mis tähendab väikest otselotti, 

ning accicat tänu juhusele, mille tõttu see tõug alguse sai (algselt taheti luua abessiinia 
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kassi mustriga siiami kassi). Hiljem sai neist nimi ocicat. (Alderton 2008: 136). Bengali 

kass aretati USAs aasia leopardkassi ja kodukasside ristamisel ja tõunimetus tuletati 

leopardkassi ladinakeelsest nimest Felis bengalis (Verhallen 2004: 123). Chausie on 

hübriidristand emasest kodukassist ja isasest džunglikassist, kelle ladinakeelsest nimest 

Felis chaus tuleneb ka selle tõu nimetus (Fogle 2003: 83). Mõnedel tõunimetustel on aga 

sootuks eriline ajalugu. Näiteks äärmiselt lühikeste jalgadega mantškin sai oma nime 

raamatust „Oz’i võlur” tuntud väikeste inimeste järgi (Alderton 2008: 108). Ragdoll aga 

sai oma nime sellest, et seda tõugu kassid lasevad end sülle võetuna täielikult lõdvaks 

nagu kaltsunukk, mis on inglise keeles ragdoll (Verhallen 2004: 165). 

Need on vaid mõned näited huvitava taustaga kassitõugude nimetustest. 

Tegelikkuses on igal tõul oma põnev ajalugu, mis vääriks põhjalikumat käsitlust ehk 

mõne muu uurimustöö raames. 

 

3 Oskussõnastiku koostamine 
 

Alljärgnevalt käsitleb autor kasside tõuaretuse inglise-eesti oskussõnastiku 

koostamise praktilisi külgi ning töö käigus ette tulnud probleeme. Seejuures väärivad 

mõnevõrra põhjalikumat käsitlust sõnastiku koostamisel kasutatud allikad ning neist 

allikatest avastatud terminoloogilised ja grammatilised probleemid, mis näitavad 

käesoleva terminitöö olulisust. Samuti kirjeldab autor terminitöö käigus järgitud 

põhimõtteid ning märksõnade, vastete ja määratluste valiku ja koosseisu aluseid. 

3.1 Kasside tõuaretusega seotud terminoloogia 

Nagu juba eespool mainitud, ei ole kasside tõuaretusega seotud terminoloogia 

siiani Eestis põhjalikku käsitlust leidnud. Eestis koostatud oskussõnastike loeteludega 

tutvumisel selgus, et tõepoolest on zooloogia ja veterinaaria valdkonnas käsitletud vaid 

põllumajandusloomi (nt Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise 

Instituudi ning Eesti Põllumajandusülikooli välja antud „Mõisteid ja määratlusi 

veisekasvatusest“, „Mõisteid ja määratlusi hobusekasvatusest“ jne). Üsna palju on tehtud 

ornitoloogiaalast terminitööd (nt Vilju Lillelehe koostatud „Euroopa lindude nimestik“ ja 

„Eesti lindude nimestik“). Mingil määral ühtib käesoleva sõnastiku valdkond 
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geneetikaga, mille kohta on näiteks Raavo Toomela koostanud „Bioloogia ja geneetika 

leksikoni“ (mis on paraku veebikeskkonnast kadunud). Samuti ei leidnud autor, et keegi 

oleks kassikasvatusega seotud terminoloogiat käsitlenud oma bakalaureuse- või 

magistritöös. Üks töö – Brita Hüvaneni 2007. aastal kaitstud magistritöö „Saksa-eesti 

koerte välimiku, üldanatoomia ja haiguste sõnastik“ – ei käsitle küll kasse, kuid võib 

mingil määral eestikeelse terminoloogia ja määratluste mõttes abiks olla, kuna koerte ja 

kasside tõuaretuses kasutatavad terminid ühtivad kohati. Kassikasvatusalane 

terminoloogia on aga täielikult käsitlemata. Tõlkija jaoks on selline olukord paras 

peavalu. Käesoleva magistritöö autor on ka ise puutunud kokku kassikasvatusalaste 

tekstide tõlkimisega inglise keelest eesti keelde ja õigete terminite leidmisega oli 

omajagu muret. Tuleb tõdeda, et kuna tõlketellimused on tavaliselt üsna pakilised, ei ole 

tõlkijal aega minna raamatukokku erialakirjandust sirvima ja ta peab lootma üksnes 

internetimaterjalidele. Kahjuks võib eestikeelsetes internetiallikates täheldada 

terminoloogiaalast korratust ja lubamatult palju grammatikavigu, mis näitab, et selliseid 

allikaid ei saa pimesi usaldada. Seega on ühe korraliku oskussõnastiku järele reaalne 

vajadus ja veelgi praktilisem oleks, kui see sõnastik tehtaks saadavaks ka 

veebikeskkonnas, mis on käesoleva töö autoril ka plaanis. 

3.1.1 Allikad ja nende kättesaadavus  

Ideaalis peaks terminibaas põhinema kogu vastava valdkonna kirjandusel. 

Tegelikkuses on väga vähetõenäoline, kui mitte võimatu, et üksainus inimene niivõrd 

mahuka töö ära suudaks teha. Lisaks inimressursi piiratusele seadis käesoleva töö 

koostamisel omad piirangud ka materjalide kättesaadavus. Autori suureks üllatuseks 

selgus, et kõigis Eesti suuremates raamatukauplustes (nt Rahva Raamat ja Apollo) on pea 

kõik kassiteemalised raamatud läbi müüdud. Samuti olid näiteks kirjastuse Varrak 

kodulehel kõik otsingusõnale „kass“ vasteks antud teosed poodidest ja ladudest otsas. 

Mõned eesti- ja ingliskeelsed teosed õnnestus autoril siiski kauplustest ja 

raamatukogudest hankida ning nende eelistest ja puudustest autor ka alljärgnevalt 

kirjutab. Otseselt kasutatud materjalide loetelu on ära toodud kasutatud kirjanduse 

loetelus, kuid kaudselt terminibaasi loomiseks läbi töötatud materjalide hulk on oluliselt 

suurem.   
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Angela Rixoni „Kassitõugude käsiraamat: täielik ülevaade abessiinia kassidest 

vene sinisteni“ annab hea ülevaate üldisemast terminoloogiast, eriti erinevatest 

värvingutest ja kasukakirjadest. See raamat hõlmab üksjagu palju kassitõuge (ca 40 

levinumat tõugu). Iga kassitõu all on joonis koos põhitunnustega ning lisaks kõikide 

võimalike värvingute ja mustrite äärmiselt põhjalik kirjeldus, mis hõlbustab oluliselt 

kasukavärvide ja -mustrite maailmas orienteerumist. Maailmas väga tunnustatud autori 

Bruce Fogle’i raamatud „Cat Owner’s Manual“ ja „Cats“ olid käesoleva töö kirjutamisel 

väga suureks abiks. Esiteks on seal väga palju teavet kasside ja üldse kõigi kaslaste ajaloo 

ja leviku kohta maailmas. Teiseks on mõlemas raamatus põhjalikult käsitletud väga 

paljusid kassitõugusid (esimeses ca 65 tõugu ja teises ca 75 tõugu) ja nende tõuomadusi. 

Kolmandaks – kuna Fogle on tuntud loomaarst, on tema teostes suur osa pühendatud ka 

kasside füsioloogiale ja haigusseisunditele ning nende tervise eest hoolitsemisele. Samuti 

on mõlema teose lõpus üsna korralik ingliskeelne sõnaloend, mis hõlmab peamiselt 

erinevaid haigusseisundeid – sellest oleks tulevikus käesoleva sõnastiku täiendamisel 

suur abi. Esther Verhoef-Verhalleni „Kassientsüklopeedia“ eelisteks on pärilikkuse 

teooriale ja tõukasside arenguloole pühendatud peatükid. Raamatus on käsitletud palju 

erinevaid tõuge (ca 65), kusjuures mõnede (ent mitte kõigi) tõunimetuste järel on 

sulgudes toodud ka nende ingliskeelsed vasted. Tõukirjete all on väga põhjalik 

tõuomaduste kirjeldus. Raamatu lõpus on eestikeelne sõnaseletuste osa – mõnede kirjete 

järel on ka ingliskeelne vaste (nt „helendunud kalingur (dilute calico)“ (2004: 230)), kuid 

jääb arusaamatuks, miks ei ole ingliskeelset vastet lisatud kõigi terminite järele. David 

Aldertoni raamatus „Sinu kassi seletaja“ on kassitõugude all ehk suurem rõhk nende 

ajalool kui tõuomaduste kirjeldamisel, kuid sellegipoolest leidus sealgi terminitöö jaoks 

üht-teist kasulikku (nt termin „dekoratiivtõug“, mida teistes allikates ei oldud välja 

toodud). Samuti on seal mõnede tõunimetuste järel sulgudes esitatud nende ingliskeelsed 

vasted. Ka on seal kassitõud kuuluvuse järgi tabelitesse jagatud (nt „metsikud“ 

kodukassitõud, dekoratiivtõud, looduslikud tõud jne), mis on kasuks mõistesüsteemide 

loomisel. Oluline on märkida, et kõik need teosed on tõlkekirjandus, mistõttu tuleks 

neisse suhtuda teatud ettevaatusega – erinevad tõlkijad võivad olla kasutanud erinevaid 

tõlkevasteid. Angela Rixoni raamat on välja antud ka ingliskeelsena ja Bruce Fogle’i 

„Cat Owner’s Manual“ eestikeelsena, kuid paraku ei õnnestunud töö autoril neid teoseid 
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hankida. Terminitöö mõttes oleks olnud väga kasulik nende raamatute (eriti Fogle’i 

teoste) inglis- ja eestikeelsete variantide võrdlemine.   

Eestikeelsena kirjutatud materjalidest sai käesolevas magistritöös kasutatud 2008. 

aastal välja antud teost „Eesti kasside atlas“ ja Jaagup Alaotsa raamatut „Kassid. Lühike 

sissejuhatus kassiteadusesse“. Esimene neist annab põgusa ülevaate kassikasvatuse 

ajaloost Eestis. Tõugusid on sellesse raamatusse kahjuks kaasatud suhteliselt vähe (ca 30) 

ja tõukirjelduste all on suurem rõhk nende ajalool ja iseloomul-käitumisel. Jaagup 

Alaotsa raamat on ehk pisut iganenud (see anti välja 1996. aastal). Ka seal on praeguse 

seisuga võrreldes kirjeldatud väga vähe tõuge (ca 25) ja suurem osa raamatust on 

pühendatud kasside füsioloogiale, haigustele ja hooldusele. Samas tuleb ära märkida, et 

raamatu lõpus on seitsmeleheline terminoloogiline sõnastik, mis on küll ükskeelne (eesti 

keeles) ja hõlmab peamiselt haigusseisundeid, kuid veterinaariaalase terminoloogia 

mõttes võib see siiski huvi pakkuda.   

Internetist on võimalik leida üsna palju ingliskeelseid terminikogusid, kuid kõige 

usaldusväärsemaks allikaks võib pidada suuremate kassiühenduste (nt TICA ja FIFé) 

kodulehtedel toodud tõustandardeid või sõnaloendeid. Samas tuleb kogu terminoloogiast 

ülevaate saamiseks läbi töötada mitmete kassiühenduste standardid, mitte piirduda üksnes 

ühega. Käesolevas töös on peamiselt lähtutud just TICA ja FIFé standarditest. 

Ükskeelsed materjalid annavad küll ettekujutuse mõistest, kuid sellest ei ole suurt kasu, 

kui kasutaja soovib leida eestikeelset vastet, ent tema keeleoskusest ei piisa määratluse 

põhjal eestikeelse termini nimetamiseks. Samuti ei ole erialaspetsiifiliste sõnade 

tõlkimisel suurt abi inglise-eesti suunalistest tavasõnastikest, sest isegi kui vastete hulgas 

on esitatud vastaval erialal kasutatav termin, ei pruugi mitteekspert seda ära tunda. 

Võtame näiteks nimisõna variety. TEA sõnastik annab vasteteks sõnad „mitmekesisus“, 

„valik“, „rida“, „sort“, „liik“ ja „varietee“ (2000: 1368). Rohkem abi on Silveti inglise-

eesti sõnaraamatust, kus on välja toodud, et bioloogias kasutatakse vasteid „erim“, 

„teisend“, „variant“ ja „varieteet“ (1990: 621). Siinkohal ei pruugi tavakasutaja teada, et 

kassikasvatuses on eelistatuim vaste „teisend“. Samas võib sõnastikest leida suisa 

eksitavat teavet. Näiteks termini tabby vaste TEA sõnastikus on „tumedavöödiline kass“ 

(2000: 1252) ning selgituseks on toodud: A tabby, or tabby cat, is a cat with grey or 

brown fur marked with black stripes. Silveti sõnastik annab vasteteks „tiigrikarva“, 
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„vöödiline kass“, „vöödiline“ ja „vöödilise mustriga“ (1990: 501-502). Tegelikkuses 

oleks kõige õigem vaste terminile tabby hoopis „kasukakirjaline“, kusjuures eristatakse 

nelja kasukakirja: triibustik ehk aguuti, tiigrimustriline ehk makrell, täpiline/tähniline ja 

vöödiline ehk klassikaline. Seega on nii sõnad „tiigrikarva“ kui ka „vöödiline“ eksitavad, 

kuna nende ingliskeelsed vasted on vastavalt fishbone tabby/mackerel tabby/striped tabby 

ja blotched tabby/classic tabby. Samuti ei pea kasukakiri olema must hallil või pruunil 

põhivärvil, nagu TEA sõnastikus toodud, vaid tänapäeval võib kasukakiri esineda mis 

tahes värvides. 

Seega on olukord allikate ja vastava eriala terminibaasidega üsna nukker ja just 

seda probleemi üritab autor käesoleva sõnastikuga parandada. 

3.1.2 Probleemid õigekirjaga 

Eestikeelsete internetiallikate uurimisel tuli kahjuks tõdeda, et õigekirjaga on lood 

väga halvad. Eesti suuremate kassiühenduste (Eesti Kassikasvatajate Liit Felix, 

ESTICAT MTÜ, Eliitkassiklubi Jessy ja Tartu Kassikasvatajate Klubi Vesta) 

kodulehtedel esineb tõunimetustes hulganisti kirjavigu. Samuti on vigu raamatus „Eesti 

kasside atlas“, mis on omajagu üllatav, kuna see teos on tiitellehe andmeil läbinud ka 

keeletoimetuse. Jaagup Alaotsa raamat „Kassid“ torkab aga silma mõnede ebatavaliste 

terminite poolest.  

Allikate läbitöötamisel täheldas autor, et kassikasvatajad eelistavad eesti 

omasõnadele tsitaatsõnu. See on ka mõnes mõttes ootuspärane, sest uusi laene on 

tavaliselt rohkesti just neis valdkondades, mis on hiljuti aktuaalseks saanud või mille 

mõistesüsteem on varasemaga võrreldes uuenenud ja teisenenud (Leemets 2002) ning 

professionaalset kassikasvatust võib Eestis lugeda üsna värskeks valdkonnaks. Põhiline 

probleem on aga see, et tsitaatsõnu ei osata õigesti kasutada. Tsitaatsõna tuleb kirjutada 

täpselt originaalkirjapildis, eristada muust tekstist kursiiviga ja lisada ülakoma järel 

püstkirjas käändelõpp vastavalt sõna hääldusele (Leemets 2002). Lisaks tundub, et 

tsitaatsõnad aetakse segi võõrsõnadega. Võõrsõnades, erinevalt tsitaatsõnadest, ei 

kasutata võõrtähti nagu c, q, w, x, y, samuti on väär tsitaatsõna kirjutamine võõrsõna 

reeglite järgi (Raadik 2000). Neid reegleid on täielikult eiratud raamatus „Eesti kasside 

atlas“, kus esinevad näiteks järgmised vormid: exoticul (2008: 56); ameerika curl, 

ameerika curli (2008: 63); maine coonid (2008: 68); selkirk rex, devon rex ja cornish rex 
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(2008: 87); ning munchkinid (2008: 146). Siin on tsitaatsõnu kasutatud kui võõrsõnu, mis 

on grammatiliselt väär. Tsitaatsõnadeks tuleb need lugeda seetõttu, et neis on kasutatud 

võõrtähti ja nende kirjapilt ei vasta nende hääldusele (nagu mugandustele omane), ning 

õige kirjapilt oleks järgmine: exotic’ul, ameerika curl, ameerika curl’i, maine coon’id, 

selkirk rex, devon rex ja cornish rex, munchkin’id. Samas on kõikidel nende terminitel 

olemas vasted muganduste või eesti omasõnade näol: eksootiline, ameerika 

kaarduskõrvaline, meini kass, selkirkreks, devonreks, kornreks, mantškin. Ometi 

eelistatakse mingil põhjusel tsitaatsõnu. See võib tulla teadmatusest, aga inglise kirjapilti 

võidakse ka subjektiivselt ilusamaks pidada (Leemets 2002).  

Ülalkirjeldatud probleem tsitaatsõnadega on levinud ka internetiallikates. Näiteks 

Eliitkassiklubi Jessy kodulehel on lause: „Klubi Jessy omab Eestis ainukesena 

tõusertifikaati sellistele tõugudele nagu Scottish Fold, Peterbald, Tonkines, Doni Sfinx, 

Türgi Angoora“. Ilus ja eestipärane oleks kirjutada: šoti lontiskõrvaline, peterbald 

(väikese algustähega ning kursiivis), tongkingi kass, doni sfinks ja türgi angoora (läbiva 

väiketähega). Kassiklubi Vesta kodulehel leidub järgmine lause: „Scottish folde on kaht 

tüüpi [...]“. Scottish fold ei ole eesti omasõna ega ka võõrsõna. Siinkohal oleks 

otstarbekas kasutada eestipärast vastet „šoti lontiskõrvaline“ – nii jääks ära peamurdmine 

selle üle, kas tegu on tsitaat- või võõrsõnaga, ja kuidas seda õigupoolest kasutama peaks. 

Väga negatiivse üllatusena tuli grammatiline kaos Eesti suurima kassikasvatajate 

ühenduse, Felixi kodulehel. Kui esilehel klõpsata kirjel „Tõud“, avaneb loetelu 

kassitõugudest, kus puudub igasugune ühtsus. Loetelus on üksteise all nii eestipärased 

terminid kui ka tsitaatsõnad, kuid need ei ole kuidagi eristatavad (tsitaatsõnad võiksid 

olla kursiivis, nt jaapani bobtail või snowshoe). Siinkohal tuleb selgitada, et sõnas bobtail 

ei ole küll võõrtähti, kuid sellegipoolest ei saa seda lugeda muganduseks (ja jätta tavalisse 

kirja), kuna enamasti mugandatakse sõnu inglise hääldusele lähedaselt (Leemets 2002). 

Ülalnimetatud sõna mugandus võiks olla näiteks „bobteil“ (lähtudes inglise hääldusest), 

kuid kuna praegusel juhul on kirjapilt teine, tuleb see siiski lugeda tsitaatsõnaks ja 

ülejäänud tekstist eristada. Samuti valitseb Felixi kodulehel segadus suure ja väikese 

algustähega. Näiteks on Ameerika Curl lause keskel kirjutatud läbiva suurtähega (õige 

oleks ameerika curl või ameerika kaarduskõrvaline), samas kui maine coon on jälle 

läbiva väiketähega (õige oleks maine coon või meini kass). Mingil põhjusel on Kanada 



 19 

Sfinks läbiva suurtähega, kuigi mõlemad võiksid alata väiketähega. Omajagu 

arusaamatust külvab ka türgi angoora, mis on loetelus Türgi Angora, kuid lause sees kord 

Türgi angoora ja siis lihtsalt türgi angoora – puudub igasugune ühtsus. Kõige õigem 

variant oleks viimane ehk türgi angoora. Grammatiliselt on õige kirjutada 

loomatõunimetused väikese algustähega (pärsia kass, egiptuse mau jne) – see näitab 

botaanikas, zooloogias ja loomakasvatuses ehk erialakasutuses kujunenud väikesetähelist 

tava, kuid üldkeeles ei ole viga kasutada suurt algustähte (Erelt 2005: 27). Suure 

algustähe kasutamine on lubatud just juhul, kui soovitakse rõhutada asukohta/päritolu 

(Kraut, Liivaste ja Tarvo 2000: 115). Seega ei ole väga vale, kui mõnes üldisemas tekstis 

kirjutada Türgi angoora (päritolu tähistav sõna suure algustähega). Igaks juhuks tuleks ka 

mainida, et täpsustav liigisõna „kass“ ei tohi ühelgi juhul olla suure algustähega (mitte 

Pärsia Kass, vaid pärsia kass või Pärsia kass). 

Felixi kodulehel hakkas silma ka võõrkeelsete vormide väär kirjapilt, näiteks sõna 

Chartreuse. Õige ingliskeelne kirjapilt on Chartreux, kusjuures Felixi 

katusorganisatsiooni FIFé kodulehel on kasutatud just viimast vormi. Samuti on valesti 

kirjutatud Cornich rex, mille ingliskeelne kirjapilt on Cornish Rex. Selliseid vigu saab 

selgitada üksnes lohakusega, kuid muudel juhtudel jääb arusaamatuks, miks nii 

kangekaelselt hoidutakse eestipärastest vormidest. Raamatus „Eesti kasside atlas“ on 

ilmekas näide – isegi mugandust „nevskaja maskaradnaja“ (2008: 73) peetakse mingil 

põhjusel ilusamaks kui eestipärast vastet „neeva maskeraad“. Täpselt samad probleemid 

on ESTICATi kodulehel, kus on esitatud näiteks sellised tõunimetused nagu Ameerika 

wirehair (peaks olema ameerika traatkarvaline või ameerika wirehair) või sphinx (kui 

säilitada ingliskeelne kirjapilt, peaks olema sphynx, eestipäraselt on õige sfinks). 

Näha on, et sellistel vigadel on suur mõju, sest ka kassisõprade foorumites esineb 

tõunimetustes kohutavalt palju kirjavigu. Vähemalt Eesti suurima kassiühenduse 

koduleht võiks grammatika osas anda paremat eeskuju. Siinkohal nõustub töö autor 

Maire Raadikuga, kes on öelnud, et kui võimalik, kasutagem oma- või võõrsõnu; kui aga 

peame kasutama tsitaatsõnu, tehkem seda õigesti (2000).  
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3.2 Koostamispõhimõtted 

Nagu juba eespool öeldud, on käesoleva töö näol tegemist terminoloogia 

praktilise uurimustöö ehk tõlkeotstarbelise terminitööga. Arvi Tavasti loengumaterjalide 

põhjal hõlmab selline ad hoc terminitöö parajasti vajalikku ulatust, milleks on selle töö 

puhul kassitõud ja nende tõuomadused. Kasutatud on vaid kättesaadavaid materjale, 

vajadusel on uuritud laiemat konteksti ning võimaluse korral on tekstikatkete põhjal 

rekonstrueeritud mõistesüsteemi. Seda tüüpi terminitöö eelisteks on kiire tulemus ja 

teoreetiliselt on võimalik tööd jätkata süstemaatilise tulemuse saamiseks. Autor otsustas 

sellise valiku kasuks, lähtudes eelkõige magistritöö üsnagi piiratud mahust. 

Süstemaatilise terminoloogiatöö eeliseks on küll põhjalikult läbimõeldud tulemus, kuna 

see hõlmab kogu ainevaldkonda, kuid selle saavutamiseks on paraku vajalik üüratu 

ajakulu.  

Selle magistritöö raames koostatud oskussõnastik ei ole ranges mõttes mõisteline. 

Autor otsustas loobuda vormilisest mõistelisusest, kuna see võib tavakasutajatele näida 

liialt keerukas ja ebapraktiline. Samas kaasnenuks mõistelisuse põhimõtete täieliku 

hülgamisega teatud ohud. Pea vältimatult esineb mittemõistelises sõnastikus 

sünonüümivastuolusid: täpsed sünonüümid on baasis sees, kuid ei viita üksteisele ning 

nende vasted on erinevad – koostaja lihtsalt ei mäleta ühe sünonüümi lisamisel, et teine 

juba on baasis olemas. Samuti on rippuvate viidete oht – koostaja mõtleb, et lisab kohe ka 

viidatava kirje, aga unustab. (Tavast s. a.). Selliste vastuolude vältimine 

mittemõistelisena koostatavas sõnastikus ületab inimvõimete piire, kui just maht väga 

väike ei ole (Erelt ja Tavast 2003: 30-31). Kuivõrd Erelt ja Tavast peavad juba 3000 

kirjet sisaldavat sõnastikku väikeseks, on ka käesoleva sõnastiku maht piisavalt väike 

(374 märksõna), et autor oleks võimeline välistama viitamis- ja sünonüümivead. 

Vormilise mõistelisuse hülgamisest hoolimata on autor sõnastikus sidunud omavahel 

mõisteid, st näidanud sõnade semantilisi seoseid, mistõttu saab seda terminitööd lugeda 

mõtteviisiliselt mõisteliseks. Oskussõnastiku koostamisel ei saakski lähtuda üksnes 

sõnast endast. Näiteks tähendab sõna harlequin üldises kasutuses ka veiderdajat, kuid 

seda ei saaks käesolevas sõnastikus ära tuua, kuna sellel ei oleks vastava valdkonnaga 

mingit seost. Antud juhul on mõeldud siiski kahevärvilise kassi alammõistet – kassi, kes 

on enam kui 90% ulatuses valge kasukaga, pealael ühe või kahe värvilaigu ja kerel kahe 
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või kolme värvilaiguga ning värvunud sabaga, st mõistet, mis sellisele kassile mõeldes 

silme ette tuleb.  

Sõnastiku koostamisel tuli ka lähtuda sellest, kellele see terminitöö suunatud on. 

Sihtrühm tuli üsnagi lai – sõnaraamatust võib leida abi nii eesti keelt emakeelena 

kõnelev, kuid valdkonnaalase ettevalmistuseta filoloogist tõlkija/tõlk, kehvema 

sihtkeeleoskusega erialaspetsialist, aga ka juhukasutaja. Lisaks võib sõnastik täita 

grammatikaalase abimaterjali ülesannet erialaspetsialistide jaoks, kuna jaotise 3.1.2 

„Probleemid õigekirjaga“ põhjal on selliste juhiste järele ilmne vajadus. 

Alljärgnevalt kirjeldab autor põhjalikumalt märksõnade ning nende vastete ja 

määratluste valiku ning koostamise põhimõtteid. 

3.2.1 Märksõnad 

Teema valiku järel oli järgmine tähtis samm selle kitsendamine. Esialgu olid 

sõnastikku kaasatud järgmised teemad: kassitõugude nimetused, tõuomadused, 

olulisemad geneetikaalased terminid, erinevad haigusseisundid, kasside füsioloogia ning 

kassinäituste bürokraatiaga seotud terminid – ühesõnaga kogu kassikasvatust hõlmav 

terminoloogia. Paraku selgus juba üsna varakult, et kõiki neid teemasid ühe magistritöö 

raames käsitleda oleks liialt suur ja ajamahukas ettevõtmine. Seega tuli hakata 

terminigruppe ükshaaval välja jätma, et teema ei hajuks ja maht jääks soovitava 300 

märksõna kanti. 

Kõigepealt jäid välja kassinäituste protseduuride ja bürokraatiaga seotud terminid. 

Seda eelkõige seetõttu, et Eestis kasutatakse vastava valdkonna termineid sageli 

võõrapärasel kujul (nt Best in Show) ja autor ei pidanud end sellel alal nii pädevaks, et 

hakata välja mõtlema oma vasteid, mida tegelikkuses iial ei kasutata. Teiseks jäid välja 

kasside füsioloogia ja tervisega seotud terminid. See on kahtlemata üks oluline valdkond, 

kuid selle kaasamise korral oleks sõnastiku maht vähemalt kahekordistunud. Oleks olnud 

võimatu kaasata üksnes pärilikke haiguseid ja kaasasündinud väärarenguid, kuna kasside 

tõuaretuses räägitakse ka paljudest sellistest haigusseisunditest, mis ei ole pärilikud – on 

ka erinevad sünnidefektid, nakkushaigused, külmetushaigused, parasiidid jne. Seega ei 

oleks olnud põhjendatav võtta üks ja jätta teine ning nii tuli sel korral kogu kasside tervist 

puudutav osa sõnastikust välja jätta. Kindlasti ei väida autor, et välja jäetud terminid 
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oleksid vähem olulised, vaid need lihtsalt ei mahtunud sellesse töösse. Küll aga on autoril 

plaanis tulevikus sõnastikku hetkel välja jäänud terminite võrra täiendada. 

Järgmisena tuleks põhjendada valikuid nende märksõnade osas, mis sõnastikku 

kaasati. Märksõnade valikul oli põhirõhk kesksetel terminitel, mida kasutatakse 

suuremates ühendustes ja nende standardites, aga ka erialakirjanduses (nt Bruce Fogle’i 

raamatutes „Cat Owner’s Manual“ ja „Cats“). Võiks mõelda, et milleks oli vaja kaasata 

kassitõugude nimetused, sest neid käsitletakse ju kõigis kassiteemalistes raamatutes. 

Sõnastiku autor toimis nii, sest mitte kõik raamatud ei anna ammendavat ülevaadet 

erinevatest kassitõugudest. Lisaks ei tunnustata kõiki kassitõugusid suuremates 

ühendustes ühtmoodi (nt minskin, mida tunnustatakse TICAs, aga mitte FIFés ) – 

käesolevas sõnastikus on esindatud kõik levinumad tõud. Vähemustõugusid on esindatud 

valikuliselt, sõltuvalt nende praegusest staatusest suuremates ühendustes. Välja on jäetud 

sellised vähemustõud, mis on nii uued või haruldased, et neid suuremates ühendustes ei 

tunnustata (nt Dragon Li või Skookum). Kaasatud on sellised vähemustõud, mida juba 

tunnustatakse (nagu näiteks california litriline, doni sfinks, neeva maskeraad jne). Samuti 

on ära märgitud mõnede tõugude hüüdnimed (nt eriti lühikeste jalgadega mantškin ehk 

rughugger), kuna ka nende teadmine on erialases kasutuses oluline. Sõnastikust on välja 

jäetud metsikuna elavad kaslased, nagu näiteks euroopa metskass, rookass ja serval. 

Sõnastik keskendub eelkõige kodukassile ja tema erinevatele tõugudele, kuigi välja on 

toodud metsiku kassi (feral cat) ja metskassi (wildcat) erinevus. Tulevikus võib 

sõnastikku täiendada muidugi ka metskasside nimetustega, kuna oleks huvitav luua 

seoseid, millise metsiku kaslasega mõni tänapäevane kodukassi tõug sarnaneb, millistest 

metskassidest on tänapäevased tõud mõjutusi saanud jne. Kassitõugude nimetuste 

kaasamise teine põhjus on see, et nende eestikeelsete vastete kasutamine ei ole 

erialakirjanduses ja internetiallikates alati ühtne, rääkimata grammatikaprobleemidest.  

Teine valdkond tõunimetuste kõrval on tõuomadused. Selle all on mõeldud 

kasside välimuse kirjeldamisel kasutatavaid termineid: kehakujud, kasukatüübid, 

kasukamustrid ja -värvid. Sõnastikust on välja jäänud väga üldised terminid, nagu näiteks 

kasukavärvid must, punane ja valge, kuna need on ka vähese inglise keele oskusega 

kasutajaile üldiselt arusaadavad. Samas vajavad kindlasti selgitust näiteks sellised 

kasukavärvid nagu cameo ehk kamee või mink ehk mingikarva, millest tavainimene võib 
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küll omada mingit ettekujutust, kuid tõenäoliselt mitte kassikasvatuse valdkonnas. 

Sõnastikust võib leida mõned päris üldised terminid, nagu näiteks kitten ja adult cat, ning 

seda põhjusel, et neil on kasside tõuaretuse ja kassinäituste kontekstis oluline vahe – 

kassipojaks loetakse kuni 8-kuust ja täiskasvanud kassiks üle 8-kuust isendit. Samuti on 

terminibaasi kaasatud nn seletavad terminid, mida on kasutatud sama sõnastiku raames 

määratlustes või mille vaste erineb vastava termini kasutusest muus kontekstis. Sellisteks 

märksõnadeks on näiteks conformation ehk välimik, colo[u]ring ehk värving või marking 

ehk märgis (kassikasvatuses kindlasti mitte tähistus, märgistus ega markeering). Tõugude 

kirjeldamisel on vältimatu geneetikaterminite kasutamine, mistõttu on ka need teatud 

määral sõnastikus esitatud. Selles osas tuli tõmmata üsna range piir, sest geneetika on 

niivõrd lai valdkond, et annaks omaette magistritöö jagu ainest. Seega lisas autor 

sõnastikku üksnes kõige olulisemad üldised geneetikaterminid (nt dominant ja recessive 

ehk valitsev ja taanduv geen) ning terminid, mida on kasutatud mõnede märksõnade 

määratlustes (nt rex gene ehk reks-geen). Esialgu oli plaanis sõnastikku kaasata ka EMS-

koodid ehk FIFés erinevate kassitõugude ja värvide tähistamiseks kasutatavad koodid 

(näiteks MCO ehk meini kass, DRX ehk devonreks, s ehk hõbedane, 03 ehk kahevärviline 

jne). Kuna aga näiteks TICAs on kasutusel erinevad värvikoodid ning käesoleva 

magistritöö eesmärk on anda terminoloogiast neutraalne ülevaade, mitte lähtuda vaid ühe 

ühenduse raames kasutatavatest terminitest, tuli koodid praegu sõnastikust välja jätta.  

Mõningaid probleeme valmistas ka see, kui palju peaks kaasama lähtekeele 

sünonüüme ja alternatiivseid vorme. Lõpuks jäid sõnastikku vaid kõige sagedamini 

kasutatavad sünonüümid ja eriti sellised, mille kirjapilt võib väga oluliselt erineda. 

Sellisel juhul ei pruugi tavakasutaja ingliskeelset teksti lugedes aimatagi, et terminid 

tähistavad tegelikult sama mõistet (näiteks ühevärviline ehk non-agouti ehk self ehk 

solid). Sünonüümide puhul jäi põhiterminiks kõige sagedamini kasutatav termin, mille 

esinemissagedust tuli tihtipeale ka lisaallikatest üle kontrollida. 

3.2.2 Vasted 

Sõnastiku koostamisel esines ka mõningaid probleeme vastetega, mida tuli otsida 

mitmetest allikatest. Mõnede märksõnade vasted olid küll olemas tavakasutuseks 

mõeldud inglise-eesti sõnaraamatutes, kuid nende esinemist ja kasutamist kassikasvatuse 

kontekstis tuli kontrollida ka erialastest tekstidest. Mõnel juhul leidis autor eestikeelsest 
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tekstist huvitava erialatermini ja pidi sellele leidma ingliskeelse vaste ehk sõnastiku 

märksõna. Suuremas osas käis töö paralleelselt inglis- ja eestikeelse erialakirjandusega. 

Varasemast teadaoleva vaste puudumist tuleb ette pea igal alal (Erelt ja Tavast 2003: 35) 

ja ka käesolev sõnastik ei olnud selles suhtes erand. Seetõttu esines mõnel harval juhul ka 

terminiloomet ehk sihtkeeles nime andmist nähtusele, millel lähtekeeles juba on nimi (nt 

minority breed ehk vähemustõug, cold-weather cats ehk külma kliima kassid). Sellistel 

puhkudel, kus eestikeelse vaste tuletamine oli täiesti võimatu, pidi autor leppima vasteks 

tsitaatsõna esitamisega (nt rughugger, huitiéme, neuviéme, septiéme). Terminit 

„vähemustõug“ küll internetiotsingutel ei esine, kuid see on loogiline – suurte 

tõugruppide kõrval on väiksemad ja väga uued tõud vähemuses, seega on sellise termini 

kasutamine täiesti põhjendatav. Terminile rughugger ei õnnestunud autoril head 

eestikeelset tõlkevastet leida. Seda saaks küll eesti keeles lahti seletada ja öelda, et tegu 

on eriti lühikeste jalgadega mantškiniga. Sellisel juhul läheb aga  kaduma sõna 

metafoorne tähendus ehk see, et kass näib oma lühikeste jalgade tõttu lausa vaipa 

kallistavat. Sellest tulenevalt otsustas autor, et parem on leppida tsitaatsõnaga. Terminid 

huitiéme, neuviéme ja septiéme aga olid ka ingliskeelsetes tekstides esitatud 

prantsuskeelsena ja kuna autor ei ole pädev neid termineid prantsuse keelest eesti keelde 

tõlkima, tuleb leppida tsitaatvormidega. Enamikul juhtudel pidi autor lähtuma loogikast 

ning oma taustateadmistest, tuletama eestikeelse termini ja seda näiteks internetiotsingute 

abil kontrollima (nt line breeding ehk liiniaretus). Üks väga tähtis aspekt oli vastete 

kontrollimine – kuna suurem osa kasutatud eestikeelsetest materjalidest oli 

tõlkekirjandus, oli oluline veenduda eestikeelsete terminite ühtsuses. Niisiis töötas autor 

läbi võimalikult palju eestikeelseid materjale, kontrollimaks, et raamatute tõlkijad ei ole 

kasutanud väga erinevaid termineid. Mõningaid lahknevusi küll esines (nt sõna bobtail 

vastena esinesid sõnad „lühisabaline“ ja „tömpsabaline“), kuid need ei olnud väga 

olulised ja autor ei näinud põhjust üht või teist vastet valeks lugeda. 

Enne vastete otsimist ja esitamist tuli otsustada, kas koostatav sõnastik saab olema 

deskriptiivne või normatiivne või ehk hoopis mõlemat ja kui nii, siis millises vahekorras. 

Selle otsuse langetamisel sai määravaks tsitaatsõnade suur osakaal kassikasvatusalases 

terminoloogias. Enamikul kassitõugudel on küll olemas ilusad eestikeelsed nimetused, 

kuid siiski eelistatakse kasutada võõrapäraseid variante – näiteks jaapani bobtail ja mitte 
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jaapani lühisabaline, chartreux ja mitte kartuusia kass. Sellised tähttähelised laenud on 

kassikasvatajate seas niivõrd juurdunud, et neid ei saa otseselt valeks lugeda ja nende 

kasutamist ei saa ära keelata. Sellest tulenevalt otsustaski autor deskriptiivse sõnastiku 

kasuks – märksõnade vastetena on esitatud terminid, mida üldiselt kasutatakse, nii 

omasõnad kui ka tsitaatsõnad. Ometi on autor kasutanud ära õigust sõnastiku koostamisel 

isiklikke eelistusi näidata ning seetõttu on märksõnade vastetena esikohal esitatud 

eestikeelsed omasõnad ja alles nende järel tsitaatsõnad. Seega võib märksõnade järel 

esimesena toodud vasteid teatud mõttes lugeda soovituslikeks ehk normatiivseteks 

vasteteks, mille eesmärk on terminikasutuse ühtlustamine ehk järkjärguline üleminek 

tsitaatsõnadelt omasõnadele. Tavasti ja Erelti sõnul võib normatiivne sõnastik esitada ka 

mittesoovitavaid vasteid sobivalt märgistatuna (2003: 40), mis on terminikasutuse 

ühtlustamiseks iseenesest üsna hea meetod. Kuna aga sõnastiku eesmärgiks jäi tegeliku 

olukorra kirjeldamine ja puudub tõsine alus tsitaatsõnade valeks lugemiseks, ei saa neid 

ka mittesobivaks märkida. Lisaks on tsitaatsõnade esitamisel grammatiline eesmärk – 

autor on seisukohal, et tõlkelaene võib kasutada, kuid sellisel juhul tuleks seda teha 

grammatiliselt õigesti. Kui aga pöörduda tagasi deskriptiivsuse ja normatiivsuse juurde, 

siis on sõnastik selles suhtes normatiivne, et vastetena on esitanud üksnes 

erialaspetsiifilised terminid (nt variety on „teisend“ ja mitte „variant“). Autor ei ole 

esitanud terminite võimalikke tähendusi üldkeeles või teistel erialadel. Samuti võib 

vastetel muus kontekstis olla sootuks teistsugune tähendus. Näiteks termini shell vaste 

„loorkate“ on puhtalt erialaspetsiifiline. Teised vasted on näiteks „koorik“, „hülss“, 

„mürsk“, „kest“, „padrun“, „kõlakoda“ jne, mis ilmselgelt kassikasvatusse ei sobi.  

Mõnel üksikul juhul pidi autor sügavalt kaaluma, kas kaasata terminit sõnastikku 

või mitte. Selliseks juhuks oli näiteks Jaagup Alaotsa raamatus „Kassid“ esitatud 

mugandus „kolorpoint“ (ingliskeelsest sõnast colourpoint) (1996: 138). See termin on 

nüüdseks küll enamasti asendunud sõnaga „mask“, kuid kuna sõnastiku eesmärk on olla 

deskriptiivne, otsustas autor selle vaste ikka kaasata. Sõnastikust jäi aga välja termin 

„tigroidne“ (Alaots 1996: 147), mis peaks tähistama tiigrimustrilist kasukakirja. Paraku ei 

kohanud autor sellist terminit mitte üheski teises allikas ja seetõttu näis see sõnastikku 

kaasamiseks liialt äärmuslik. Autor küsis mõnede kahtlustäratavate vastete puhul abi ka 

inimestelt, kes on veterinaariaga lähemalt kokku puutunud, kuid paraku ei osanud nad 
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keelealast nõu anda. Seetõttu ei olegi autor töösse põhjalikumalt kaasanud ühtki 

erialaspetsialisti, vaid piirdunud eelkõige erialakirjandusega. Nagu jaotise 3.1.2 põhjal 

näha, on erialaspetsialistide seas vajadus grammatikaalaste suuniste järele ja sellest 

tulenevalt on käesolevas sõnastikus suurem osakaal keelespetsialisti panusel. Ometi tuleb 

rõhutada, et kõik märksõnad ja vasted on põhjalikult erialakirjanduse ja tõustandardite 

põhjal üle kontrollitud. 

3.2.3 Määratlused 

Käesoleva magistritöö raames koostatud määratlused on liigilt enamasti 

sünteetilised ehk termineid on selgitatud kirjelduse kaudu, aga ka ostensiivsed ehk 

kassitõugude kirjeldamiseks on magistritöö lisas toodud ka nende pildid. Autor on 

terminite puhul üritanud anda eestikeelsest erialakirjandusest pärinevat määratlust. 

Paraku ei ole see alati võimalik olnud ja sellistel juhtudel on määratluse näol tegu 

ingliskeelse määratluse tõlkega.  

Töö käigus üritas autor järgida kõiki korralikele määratlustele esitatud nõudeid. 

Olulisim nõue oli Arvi Tavasti loengumaterjalide põhjal see, et määratlus peaks olema 

kooskõlas terminoloogiatoote eesmärkide, sihtrühma ja eeldatava kasutusviisiga ning 

kasutama üldtuntud või mujal defineeritud termineid. Lisaks peaks määratlus vormilt 

sobima teiste määratlustega, koosnema ühest lausest, olema kirjutatud loetavalt ning 

põhinema olemasolevatel, mitte puuduvatel tunnustel. Kuna käesolev oskussõnastik on 

lisaks erialaekspertidele suunatud ka tõlkijatele ja juhukasutajatele ehk mitteekspertidele, 

oli enamiku terminite puhul vajalik nende põhjalikum selgitamine. Võtame näiteks 

terminid „suitsuvärviline“, „varjundiline“ ja „tipmine toon“ – kui tavakasutaja isegi 

suudab need mõisted endale silme ette manada, on tõenäoliselt vajalik nende erinevuste 

selgitamine. Näiteks smoke ehk suitsuvärviline on kasukatüüp, mille puhul karvad on nii 

pikalt värvunud (50-80% ulatuses), et ainult naha ligidal on näha pisut valget, kui 

kasukas lahku kammida. Samas shaded ehk varjundiline on kasukatüüp, mille puhul 

karvad on umbes kolmandiku ulatuses värvunud ja aluskarv valge, nii et tekib sädelev 

üldmulje. Varjundiline jääb suitsuvärvilise ja tipmise tooni vahele. Autor üritas 

määratlustes kasutada võimalikult levinud sõnu, kuid vahel oli siiski vajalik 

erialaterminite kasutamine. Küll aga on määratlustes kasutatud erialaterminid samas 

sõnastikus teiste märksõnade all olemas ja ka selgitatud. Määratluste puhul ei õnnestunud 
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alati piirduda ühe lausega, kuna sellisel juhul oleksid laused liiga pikaks veninud või 

oleks väga olulist teavet välja jäänud. Vormilt on määratlused kõik ühelaadsed, eristada 

võib vaid kassitõugude määratlusi, mis on teistest mõnevõrra pikemad ja võivad kohati 

näida entsüklopeedilised. 

Pisut põhjalikumalt tuleks selgitada kassitõugude määratluste koostamise 

põhimõtteid. Kuna mitte üheski allikas ei olnud esitatud kassitõugude lühikesi ja 

kompaktseid kirjeldusi, pidi autor määratlused erinevate materjalide põhjal ise koostama. 

Kassitõugude määratlused põhinevad peamiselt FIFé ja TICA tõustandarditel. Kuna see 

oskussõnastik keskendub eelkõige kasside tõuomadustele, sisaldavad kassitõugude 

määratlused ainult nende välimuse kirjeldust – autor ei ole lisanud teavet kasside 

iseloomuomaduste või tõuspetsiifiliste haigusseisundite kohta, kuna käesoleva sõnastiku 

kontekstis ei oleks see asjakohane. Kuna isegi vaid välimuse kirjeldamisega piirdumise 

korral kippusid määratlused liialt pikad olema, tuli ka selles osas teatud piiranguid 

rakendada. Seetõttu on määratlustes põgusalt kirjeldatud kasside pea- ja kehakuju, 

vajadusel silmavärvi ja kõrvu (kui esineb erilisi omadusi, nagu näiteks karvatutid 

kõrvaotstes või on kõrvad silmatorkavalt suured). Samuti on iga tõu all kirjeldatud seda 

tõugu kasside kasukatüüpi, -värvi ja -mustrit. Kui mõnel tõul on mõni eriti silmatorkav 

omadus (nt lühike saba, lokkis karv vms), siis on see määratluses esimesena ära toodud. 

Kassitõugude kirjeldamisel tekkis probleeme erinevate allikate eri vaatenurkadega – 

näiteks pidas ühe raamatu autor mõnda tõugu kassi kõrvu suurteks, teine keskmisteks, 

ühe autori hinnangul oli mõni tõug suurt kasvu, teise hinnangul keskmist jne. Just 

seetõttu lähtus autor eelkõige FIFé ja TICA tõustandarditest, kuna neis on esitatud 

kindlad tõureeglid, mida ei mõjuta autorite erinevad vaatenurgad. Siinkohal tuleb 

märkida, et määratlustesse on kaasatud üksnes tõuomadused, mis teatud tõugude 

esindajatel kindlasti olema peaksid või võivad olla. Määratlustes ei ole esitatud omadusi, 

mida tõugude puhul veaks loetakse (nt kõver saba, kõõrdsilmad vms), kuna need ei ole 

selles kontekstis olulised. Kassitõugude määratlused on küll üsna pikad, kuid 

sellegipoolest arvas autor, et neid tuleks täiendada ka kassitõugude piltidega, et 

juhukasutajad saaksid kirja pandud määratluse kokku viia ka mingi visuaalse kujutisega.  

Lõpetuseks on vajalik rõhutada, et selle sõnastiku raames koostatud määratlused 

on valdkonnaspetsiifilised ja neid ei saa enamasti kasutada muus kontekstis. Mõnes 



 28 

määratluses on küll toodud selgitusi terminite kasutamise kohta (nt kui mõnda terminit 

kasutatakse vaid USAs või Suurbritannias), kuid mitte samade terminite kasutamise 

kohta muus kontekstis.  

 

4 Sõnastiku ja märksõnakirjete ülesehitus 
 

Sõnastik on koostatud inglise-eesti suunal – märksõnad on inglise ning vasted ja 

määratlused eesti keeles. Selguse huvides on kõik kolm esitatud erinevates tulpades. 

Sõnastiku koostamisel on autor märksõnade mõistelisele esitusviisile ehk vormilisele 

mõistelisusele eelistanud tähestikulist esitusviisi, kuna see on tavakasutajate jaoks 

tuttavam ja seega ka praktilisem lahendus. Lisaks oleks mõisteline esitusviis liialt 

subjektiivne ning autori ja vastava eriala spetsialistid ei pruugiks mõistete 

kategoriseerimise osas alati ühel meelel olla. Oluline on ka lisada, et mõnede märksõnade 

puhul tuleb esile erinevus briti ja ameerika inglise keele vahel. Sellistel juhtudel on autor 

võimalike puuduvate tähtede tähistamiseks kasutanud nurksulgusid – nt colo[u]rpoint, 

mis ameerika inglise keeles kirjutatakse ilma u-täheta ja briti inglise keeles u-tähega. 

Sarnaselt on mõningatel juhtudel tähistatud sidekriipsude kasutamist. Näiteks terminite 

bi[-]colo[u]r või tri[-]colo[u]r puhul sidekriipsu vahel kasutatakse ja vahel mitte. 

Sõnastik ei sisalda grammatilist teavet – puuduvad tähistused selle kohta, kas märksõnade 

ja vastete näol on tegemist nimi-, omadus- või tegusõnaga. Autor ei pidanud seda 

vajalikuks, kuna enamik märksõnu on nimi- ja omadussõnad ning sõnastik on põhiliselt 

siiski terminoloogia- ja terminite õigekirja alane abimaterjal. Vormilt on märksõnad 

enamasti ainsuses – erandiks on juhud, kui terminit kasutatakse pigem mitmuses (nt lynx 

tufts ehk ilvestutid). 
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Sõnastiku ja märksõnakirjete ülesehitust on kõige otstarbekam kirjeldada mõnede 

näidete varal: 

Manx  
manks 
mani kass 

Kassitõug, mille eripäraks on väga lühike või täiesti 
puuduv saba. Seda tõugu kassidel on üsna suur ja ümar 
pea, tugev ja kompaktne kehaehitus ning suured 
ümmargused silmad (värv peaks harmoneeruma 
kasukavärviga). Tagajalad on esijalgadest selgelt 
pikemad. Kahekordne kasukas on lühike ja tihe. 
Kasvatatakse kõigis värvides ja mustrites. Pikakarvalist 
teisendit nimetatakse kõmri kassiks (vt ka Cymric). Pilt 
lk 70 

Cymric  kõmri kass  
Manksi poolpikakarvaline teisend (vt ka Manx). Pilt lk 
68 

ruff  
     = frill 

kaelus 
krae Laia kraena kassi kaela ümbritsev pikk tihe karvastik. 

frill 
     = ruff 

kaelus 
krae Vt ruff 

 

Märksõnad on esitatud paksus kirjas. Kui märksõnadel on ka sünonüüme, on need 

esitatud üksteise all tavalises kirjas ja neile eelneb võrdusmärk (=). Tavaterminid, nagu nt 

ruff ja frill, on esitatud väikese algustähega ning kassitõud suure algustähega, nagu on ka 

grammatiliselt õige.  

Järgmises tulbas on ingliskeelsete märksõnade eestikeelsed vasted. Nagu juba 

eespool öeldud, ei ole autor tähistanud mittesoovitavaid vasteid, kuna tegu on 

deskriptiivse sõnaraamatuga. Küll aga on autori hinnangul sobivamad vasted (nt 

kassitõugude nimetuste puhul eesti omasõnad) esitatud loetelus esimesena ning 

vähemsoovitavad vasted (nt tsitaatsõnad) viimasena. Mõnedel juhtudel, nagu näiteks 

vastete „kaelus“ ja „krae“ puhul ei ole aga erilist vahet, millist vastet kasutada. Kui 

rääkida täheortograafiast, siis erialases kasutuses on soovitatav kassitõugude nimetused 

kirjutada läbivalt väikese algustähega (nt türgi van).  Kuna käesolev sõnastik on mõeldud 

kasutamiseks eelkõige erialases kontekstis ja erialatekstide tõlkimiseks, on siin kõik 

kassitõugude eestikeelsed nimetused esitatud läbiva väiketähega, kuigi teoreetiliselt ei ole 

ka väär päritolumaa kirjutada suure algustähega (nt Türgi van), kui soovitakse rõhutada 

tõugude päritolu.    

Autori eesmärk oli esitada teavet nii, et kasutajal oleks sõnastikku võimalikult 

mugav ja loogiline kasutada. Seetõttu ei ole märksõnade kastikesed koormatud viidetega 

sarnastele või seotud terminitele, vaid nendele on viidatud määratlustes. Kui tegu on 
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mõne seotud terminiga, on see määratluses toodud paksus kaldkirjas ning sellele eelneb 

fraas „vt ka“. Seda võib näha märksõna Manx määratluses, kus on fraasiga „vt ka 

Cymric“ viidatud selle poolpikakarvalisele teisendile ehk kõmri kassile. Sellistele seotud 

terminitele viitamine näitab sõnastiku kasutajale just tõunimetuste puhul esiteks seda, et 

vastaval isendil on ka kas lühi- või pikakarvaline teisend, ning teiseks seda, et seotud 

terminit tasub sõnastikust otsida, sest see on seal kindlasti olemas. Määratlustes ei ole 

viidatud terminitele, mida käesolevas sõnastikus märksõnadena toodud ei ole, st 

puuduvad tühjad viited. Seotud terminite puhul võib esineda ka seda, et põhjalikum 

määratlus on ruumi kokkuhoiu nimel esitatud üksnes ühe märksõna järel. Seda võib näha 

näidete Manx ja Cymric puhul – märksõna Manx järel on toodud põhjalikum kirjeldus, 

kuid märksõna Cymric määratluses on see asendatud viitega kirjele Manx, mida täiendab 

täpsustav selgitus „manksi poolpikakarvaline teisend“. See viitab sellele, et neid kahte 

teisendit eristab vaid karva pikkus ja kõik muud tõuomadused (k.a kasukamustrid, 

kehakuju jne) on täpselt samad ning seetõttu ei ole vajadust tõukirjeldust iga teisendi järel 

korrata. Samas ei saanud tõugude lühi- ja pikakarvalisi teisendeid koondada ühe kirje 

alla, kuna esiteks loetakse mõnede tõugude pika- ja lühikarvalised teisendid mõnedes 

liitudes erinevateks tõugudeks. Teiseks on mõnedel karva pikkuse poolest erinevatel 

teisenditel sootuks erinevad nimed (nt pikakarvalist šoti lontiskõrvalist nimetatakse 

Suurbritannias ka coupari’ks). Kui kõik teisendid esitada ühe kirje all ja seal viidata 

nende erinevatele nimetustele ja hüüdnimedele, muudaks see sõnastiku ülesehituse 

tarbetult keerukaks.  

Sünonüümide puhul on valitud üks peamine märksõna, mille järel on esitatud 

määratlus, ning teiste samatähenduslike terminite juures suunatakse sõnastiku kasutaja 

peamise märksõna juurde. Peamine märksõna on valitud eelkõige esinemissageduse järgi. 

Selline eristus on muidugi suhteliselt subjektiivne, kuna autoril ei olnud võimalik läbi 

töötada kõiki vastavat eriala käsitlevaid materjale. Esinemissagedust on autor hinnanud 

eelkõige tõustandardite põhjal ehk selle järgi, milliseid termineid seal eelistatud on. 

Selliste terminite puhul, millel on ka lühendatud vorme (nt tortoiseshell ehk tortie), on 

määratlus esitatud pikema vormi ehk antud näite puhul märksõna tortoiseshell järel. 

Samatähenduslike terminite määratlusekastikestes on sellisel juhul üksnes viide 

põhiterminile – näiteks „vt ruff“ – ja rohkem ei mingit muud teavet. See eristabki 
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sünonüüme seotud terminitest. Esimeste puhul ei ole samatähenduslike terminite 

määratlustes esitatud mingit muud teavet peale viite põhimärksõnale. Seotud terminite 

puhul võib määratluses olla küll viide, aga sellele võib olla lisatud täiendavat teavet 

näiteks termini kasutuse kohta. Kindlasti oleks võimalik luua praegusest veelgi rohkem 

mõisteseoseid, kuid kuna tegemist on suhteliselt väikese terminibaasiga, võivad liigsed 

ristviited sõnastiku kasutajat abistamise asemel hoopis häirima hakata. 

Kassitõugude puhul on määratluste järel sulgudes ka fraas „pilt lk [...]“. See viitab 

sõnastiku lõpus olevale lisale ja lehekülgedele, kus on toodud vastavat tõugu kasside 

pildid. Lisaks on sõnastiku lõpus tähestikulises järjestuses esitatud eestikeelne indeks 

koos leheküljenumbritega, millel vastav termin on eestikeelse vastena esitatud. Äärmise 

vajaduse korral saaks eestikeelset indeksit kasutada nn eesti-inglise „sõnastikuna“. 
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5 Kasside tõuaretuse inglise-eesti oskussõnastik 
 

A 

Abyssinian  abessiinia kass 

Kassitõug. Seda tõugu kassidel on kolmnurkne 
pea ja mõõdukalt idamaine kehaehitus, üsna 
suured kõrvad (soovitavad on karvatutid 
kõrvaotstes) ning suured tumedate piirjoontega 
silmad. Karv on lühike ja hoiab keha ligi. 
Levinuim on ruske kasukavärv, oluline on 
aguutimustriga kasukakiri. Jäsemetel ja sabal on 
vöödid. Pikakarvalist teisendit nimetatakse 
somaali kassiks (vt ka Somali). Pilt lk 67 

adult cat täiskasvanud kass Üle 8 kuu vanune kass. 

agouti  aguutimuster 

Karvatüüp, mille puhul igal karval on 2-3 
tumedamat triipu, mis tekitab ulukküüliku 
karvkattega sarnaneva mustri (nagu nt abessiinia 
kassil). Nimetatakse ka tikkinguks ehk 
triibustikuks (vt ticking). Sellist mustrit 
põhjustab aguutigeen (vt ka agouti gene). 

agouti gene  aguutigeen 

Domineeriv geen, mis määrab selle, kas kassil 
on aguutimuster (vt ka agouti) või ühevärviline 
kasukakirjata karv. Tähis on A.  

albino albiino 

Isend, kellel on täiesti valge karv ja roosad 
silmad. Seda põhjustab haruldane geneetiline 
seisund, mille tõttu kassi nahast, karvast või 
silmadest puudub värvipigment. 

allowable outcross lubatud autkross 

Isend, keda on lubatud ristata teise registreeritud 
tõu esindajaga, eesmärgiga kinnistada teatud 
tõuomadusi või suurendada geneetilist 
mitmekesisust. Samuti tähistab see sõnapaar 
väljaristamise protsessi ennast. 

amber merevaikkollane 
Termin, mida kasutatakse merevaiguvärvi karva 
või silmade kirjeldamiseks. 

American Bobtail  

ameerika lühisabaline 
ameerika tömpsabaline 
ameerika bobtail 

Kassitõug. Seda tõugu kassidel on eriti lühike, 
vahel pisut kaardus saba; ümmargune pea ning 
tugev kehaehitus; suured mandlikujulised silmad 
(värv peab harmoneeruma kasukaga). 
Kahekordne lühike karv hoiab kehast pisut 
eemale. Lubatud on kõik värvid ja mustrid. 
Olemas on ka pikakarvaline teisend (vt ka 
American Bobtail Longhair). Pilt lk 67 

American Bobtail 
Longhair 

pikakarvaline ameerika 
lühisabaline 
pikakarvaline ameerika 
tömpsabaline 
pikakarvaline ameerika 
bobtail 

Ameerika lühisabalise pikakarvaline teisend (vt 
ka American Bobtail). Soovitavad on karvatutid 
kõrvaotstes ja varvaste vahel. Pilt lk 67 

American Burmese ameerika burma 

Burma kassi ameerika teisend (vt ka Burmese). 
Jässakama kehaehitusega kui briti ehk euroopa 
teisend (vt ka British Burmese ehk European 

Burmese). 
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American Cornish 
Rex ameerika kornreks 

Kornreksi ameerika teisend (vt ka Cornish Rex). 
Briti kornreksist väiksem ja sihvakam. Lisaks on 
ameerika teisendil pikemad jalad ja nn rooma 
nina (vt ka British Cornish Rex ehk European 

Cornish Rex). 

American Curl  

ameerika 
kaarduskõrvaline 
ameerika curl 

Kassitõug. Seda tõugu kassidel on erilised, 
vähemalt 90 kraadi tahapoole kaardunud kõrvad;  
keskmise suurusega sihvakas kere; mis tahes 
värvi silmad (v.a nõutav sinine värv maskiga 
teisenditel). Lühike siidjas karv hoiab keha ligi, 
aluskarv peaaegu puudub. Esineb kõikides 
värvides ja mustrites. Olemas on ka 
pikakarvaline teisend (vt ka American Curl 

Longhair). Pilt lk 67 

American Curl 
Longhair  

pikakarvaline ameerika 
kaarduskõrvaline, 
pikakarvaline ameerika 
curl 

Ameerika kaarduskõrvalise pikakarvaline 
teisend (vt ka American Curl). Soovitavad on 
karvatutid kõrvade sees ja otstes. Pilt lk 67 

American Curl 
Straight Ear  

püstkõrvaline ameerika 
kaarduskõrvaline 
püstkõrvaline ameerika 
curl 

Ameerika kaarduskõrvaline, kes vastab muus 
osas tõustandardile, kuid tema kõrvad ei ole 
tahapoole kaardunud, vaid püstised. 

American Havana ameerika havanna 

Havanna kassi ameerika teisend (vt ka Havana 

[Brown]). Selle teisendi kehaehitus sarnaneb 
pigem vene sinisega ning tal puuduvad briti 
teisendi äärmiselt pikergune pea ja sirge profiil 
(vt ka British Havana).  

American Shorthair ameerika lühikarvaline 

Kassitõug. Seda tõugu kassidel on ümar pea ja 
tugev kehaehitus ning suured ümmargused 
silmad (enamasti vasekarva või rohelised, 
valgetel isenditel sinised või eri värvi). Karv on 
lühike, tihe ja tugeva tekstuuriga. Esineb 
looduslikes värvides ja ka puhasvalgena. Pilt lk 
67 

American Wirehair ameerika traatkarvaline 

Kassitõug. Seda tõugu kassidel on eriline 
jämedakoeline lühike ja tihe karv, mis hoiab 
traatjalt kehast eemale; ümmargune pea ja üsna 
raske kondikavaga kere; üsna suured 
ümmargused silmad (värv peab harmoneeruma 
kasukavärviga). Esineb kõigis toonides, v.a 
mittelooduslikes värvides ja maskiga. Pilt lk 67 

applehead  õunapealine 

Termin, mida kasutatakse USAs vana ehk 
traditsioonilise siiami kassi puhul. Sellistel 
isenditel on ümaram peakuju, mis ei vasta 
praegusele tõustandardile. 

apricot aprikoos Metalse läikega kreemivärvi kasukas. 
aquamarine 
   = aquana akvamariinsinine 

Hele- või rohekassinine silmavärv (omane nt 
tongkingi kassidele). 

aquana 
   = aquamarine akvamariinsinine Vt aquamarine 
Archangel blue arhangelski sinine Vene sinise kassi vana nimetus. 
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Asian Self aasia ühevärviline 

Asiaatide tõugrupi teisend. Seda tüüpi kassidel 
on kiilukujuline pea, lihaseline kehaehitus ja 
pisut ovaalsed silmad (mis tahes värvi kuldsest 
roheliseni). Karv on lühike, peen ja hoiab keha 
ligi. Esineb paljudes värvides. Musta aasia 
ühevärvilist, keda hüütakse vahel bombeiks, ei 
tohiks segi ajada samanimelise tõuga. Pilt lk 67 

Asian Shaded  aasia varjundiline 
Nimetus, mida kasutatakse vahel burmilla kassi 
sünonüümina (vt Burmilla). 

Asian Smoke aasia suitsuvärviline 

Asiaatide tõugrupi teisend. Seda tüüpi kassidel 
on kiilukujuline pea, lihaseline kehaehitus ja 
pisut ovaalsed silmad (mis tahes värvi kuldsest 
roheliseni). Karv on lühike, peen ja hoiab keha 
ligi. Eripäraks on suitsuvärvi kasukas, st kuni 
pool karvapikkusest on valge. Esineb ka 
viirastusmustrit. Pilt lk 67 

Asian Tabby aasia kasukakirjaline 

Asiaatide tõugrupi teisend. Seda tüüpi kassidel 
on kiilukujuline pea, lihaseline kehaehitus ja 
pisut ovaalsed silmad (mis tahes värvi kuldsest 
roheliseni). Karv on lühike, peen ja hoiab keha 
ligi. Esineb paljudes värvides – olulised on 
kasukakiri, tume sabaots ja tugev muster pealael. 
Pilt lk 67 

Asiats asiaadid 

Kassid, kes aretati selliste tõugude eristamiseks, 
kes meenutavad välimuselt traditsioonilist birma 
kassi, aga erinevad mustritelt. GCCFi register 
tunnistab asiaate mitte ühe tõuna, vaid tõugude 
grupina. 

Australian Mist  austraalia mist 

Kassitõug. Seda tõugu kassidel on ümar pea, 
mõõdukalt lihaseline kere ja suured kuldsed 
silmad. Lühike karv hoiab kehast pisut eemale. 
Eritunnuseks on täpiline kasukakiri või 
marmormuster, saba ja jalad on vöödilised. 
Värvid: sinine, pruun, šokolaad, kuldne, 
sirelililla või virsikukarva täpilise ja tipmise 
kasukakirjaga. Algne nimetus oli täpiline mist 
(vt Spotted Mist). Pilt lk 67 

awn hair 
okaskarv 
ohikkarv 

Kassi kasuka keskmine kiht, mis on lühem kui 
kattekarv ja pikem kui aluskarv. Aitab 
kehasoojust hoida ja aluskarva kaitsta.  

 

B 

backcrossing tagasiristamine 

Sisearetus, mille puhul kassi paaritatakse tema 
vanemaga või vanemaga geneetiliselt sarnase 
isendiga. 

balance proportsionaalsus Kassi üldine füüsiline harmoonia. 
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Balinese 
balinees 
bali kass 

Siiami kassi pikakarvaline teisend (vt ka 
Siamese). Nimetatakse ka pikakarvaliseks siiami 
kassiks (vt Longhaired Siamese). Seda tõugu 
kassidel on kiilukujuline pea, pikk ja sale keha, 
idamaised silmad (eelistatavalt sügavsinised) ja 
suured kõrvad. Poolpikk karv on peen ja siidjas 
ning liibub tihedalt vastu keha; puudub villane 
aluskarv. Tunnustatakse kõiki siiami värve. Pilt 
lk 67 

barring  
triibud 
vöödid 

Termin, mida kasutatakse kassi jalgadel või 
sabal olevate triipude puhul. 

belly spot kõhulaik 
Siiami värvinguga kassidel esinev maskiga sama 
värvi tume laik kõhu peal. Seda peetakse veaks. 

Bengal  bengali kass 

Metskassiga sarnanev kassitõug. Seda tõugu 
kassidel on üsna väike ümar pea, pikk ja tugev 
keha ning suured ovaalsed silmad (kuldsed, 
rohelised või pähklikarva, silmade ümber 
heledad „prillid“). Väga tihe lühike karv. Esineb 
kahte tüüpi mustrit: täpiline või tiigrimustriline. 
Pilt lk 68 

bi[-]colo[u]r   kahevärviline 

Kass, kelle kasukast on 1/2 kuni 2/3 põhivärvi ja 
ülejäänu hõlmavad valged laigud. Valge peaks 
olema koondunud keha alumisse ossa või 
jalgadele. Põhivärvi piirkondades ei tohi olla 
kasukakirja.  

Birman 
birma kass 
püha birma 

Kassitõug. Seda tõugu kassidel on ümar pea, 
keskmine kehaehitus ja pisut ovaalsed silmad, 
mis peavad olema võimalikult tumedat 
sügavsinist värvi. Käppadel on tõule 
iseloomulikud valged „sokid“. Karv on pehme, 
särav ja hõljuv; aluskarva on vähe; saba on 
kohev. Ainult siiami värvinguga, mis võib 
esineda paljudes värvides. Pilt lk 68 

blaze  lauk 

Valge triip või laik, mis ulatub kassi laubalt 
ninani. Esineb peamiselt kahe- ja 
kolmevärvilistel kassidel. 

blotched tabby  vöödiline kasukakiri 
Klassikalise kasukakirja sünonüüm (vt classic 

tabby). 

blue cream  kreemsinine 

Helendunud kilpkonnamuster, mille puhul 
sinises kasukas on kreemid laigud. Nimetatakse 
vahel ka siniseks kilpkonnavärviks. 

Bombay bombei kass 

Kassitõug. Seda tõugu kassidel on ümar pea, 
pisut piklik kehaehitus ja ümmargused vasevärvi 
või kuldkollased silmad. Karv on väga lühike ja 
liibub tihedalt vastu keha, aluskarv peaaegu 
puudub. Kasukas peaks olema täiesti süsimust. 
Terminit „bombei“ kasutatakse vahel ka musta 
aasia ühevärvilise kassi puhul. Pilt lk 68 

bracelets käevõrud 
Kasukakirjaga kassi esijalgu ümbritsevad 
tumedad triibud. 

break  nõgu 

Otsmiku ja ninajuure vahel moodustunud 
nõgusus. Seda nimetatakse ka ninasadulaks ja 
see esineb rohkem või vähem väljakujunenud 
kujul.   
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breeches 
   = britches 

kalifeed 
püksid 

Pika- või poolpikakarvalistele kassidele omased 
pikemad karvad tagumiste jalgade tagaosas. 

breed tõug 
Ühiste eelkäijate ja sarnaste pärilike füüsiliste 
omadustega kasside kogum. 

breed group 
tõugrupp 
aretusgrupp 

Selliste kasside rühm, kelle peamised välised  
tunnused on sarnased, kuid kes erinevad näiteks 
karvastiku värvuse või mustri poolest. 

breed standard tõustandard 

Kogum, kuhu kassikasvatajate ühendus on kirja 
pannud erinevate kehaosade (pea, kõrvad, 
silmad, saba jne) ning kasuka (karva tekstuur, 
pikkus, värv jne) ideaalsed omadused, mis 
vastava tõu esindajal olema peaksid. 

brevilineal lühijäsemeline 

Jässakas kehatüüp, millele on iseloomulikud 
raske luustik, kompaktne lihaskond, jäme ja 
üsna lühike kael, lühike paks saba, massiivne 
pea ning lühikesed tugevad jalad (nt pärsia 
kass). 

brindling  pugalik 

Efekt, mis tekib, kui ebakorrektset värvi (valged, 
põhivärvist heledamad või depigmenteerunud) 
karvad on segunenud muidu ühevärvilise 
kasukaga (nt valged karvad tumedas maskis). 

Britannica  britannica 

Termin, mida kasutatakse Euroopas vahel briti 
pikakarvalise vastena (vt British Longhair). 
Briti lühikarvalise pikakarvaline teisend (vt ka 
British Shorthair). 

britches 
   = breeches 

kalifeed 
püksid Vt breeches 

British Burmese  briti burma 

Burma kassi briti teisend (vt ka Burmese). Briti 
standard eelistab saledamat, idamaise 
välimusega burma kassi, kelle peakuju on 
proportsionaalsem kui ameerika teisendil (vt ka 
American Burmese). Nimetatakse ka euroopa 
burmaks (vt European Burmese).  

British Cornish Rex briti kornreks 

Kornreksi briti teisend (vt ka Cornish Rex). 
Ameerika teisendist suurem ja jässakam. Tal on 
lühemad jalad, sirge nina ja kiilukujuline pea (vt 
ka American Cornish Rex). Nimetatakse ka 
euroopa kornreksiks (vt European Cornish 

Rex). 

British Havana briti havanna 

Havanna kassi briti teisend (vt ka Havana 

[Brown]). Saledama kehaehitusega ja profiililt 
idamaisem kui ameerika teisend (vt ka 
American Havana).   

British Longhair  briti pikakarvaline 

Briti lühikarvalise pikakarvaline teisend (vt ka 
British Shorthair). Ainus erinevus on pikk ja 
tihe kehast eemale hoidev karv ja pikad kalifeed. 
Esineb kõigis värvides ja mustrites, kuid 
levinuim on klassikaline sinine. Hüütakse ka 
britannica’ks (vt Britannica). Pilt lk 68 
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British Shorthair  briti lühikarvaline 

Kassitõug. Seda tõugu kassidel on suur ümar 
pea, jässakas kehaehitus, lühikesed jäsemed ja 
suured ümmargused silmad (enamasti vase- või 
kullavärvi). Karv on väga tihe ja pehme ning 
hoiab tiheda aluskarva tõttu kergelt turri. Esineb 
paljudes värvides. Olemas on ka pikakarvaline 
teisend (vt ka British Longhair ehk Britannica). 
Pilt lk 68 

brush harjaskarvaline 

Selline peterbald või doni sfinks, kellel on 
traatjas, õrnalt laineline kuni peaaegu lokkis, 
üsna karm ja kuni 5 mm pikk karv.  

bullseye  härjasilm 

Tume ümmargune laik, mida ümbritsevad üks 
või mitu tumedat rõngast. Esineb klassikalise 
kasukakirjaga kassidel. 

Burmese burma kass 

Kassitõug. Seda tõugu kassidel on ümar pea, 
üsna tugev kehaehitus ja suured silmad 
(eelistatavalt kuldkollast värvi). Karv on väga 
lühike ja läikiv ning liibub tihedalt vastu keha, 
aluskarv peaaegu puudub. Esineb paljudes 
toonides, ent levinuim on soobel. Eristatakse 
ameerika ja briti ehk euroopa burmat (vt ka 
American Burmese ja British Burmese ehk 

European Burmese). Pilt lk 68 

Burmilla  burmilla 

Kassitõug. Seda tõugu kassidel on mõõdukalt 
kiilukujuline pea, idamaist tüüpi lihaseline kere 
ja suured silmad (rohelised või merevaigukarva). 
Karv on lühike, tihe ja siidjas ning hoiab 
aluskarva tõttu pisut kehast eemale. Oluline on 
sädelev varjund või tipmine toon. Nimetatakse 
vahel ka aasia varjundiliseks (vt Asian Shaded). 
Pilt lk 68 

butterfly  liblikamärk 
Kujult liblikat meenutav laik, mida võib esineda 
klassikalise kasukakirjaga kasside õlgadel. 

buttons nööbid 
Tumedamat tooni täpid kasukakirjaga kassi 
kõhul. 

 

C 

calico  kalingur 

Kasukamuster, mille puhul valgel karvastikul on 
selgelt eristuvad mustad ja punased (või oranžid) 
laigud. Kere allosal ja jäsemetel on ülekaalus 
valge. Erineb kilpkonnavärvist selle poolest, et 
viimase puhul on musta-pruuni kasuka sees vaid 
üksikud valged laigud. Nimetatakse ka 
valgekirjuks kilpkonnavärviks (vt tortoiseshell-

and-white).  

California Spangled  california litriline 

Kassitõug. Seda tõugu kassidel on keskmise 
suurusega pea; pikk, sale ja lihaseline kere; ning 
mandlikujulised silmad. Karv on pehme ja 
lühike, kõhu all ja sabal pikem. Eripäraks on 
silmatorkav täpiline leopardimuster ja tume 
sabaots. Kasvatatakse traditsioonilistes lääne 
värvides. Pilt lk 68 

calimanco calimanco 
Termin, mida kasutatakse vahel helenenud 
kalingurmustri sünonüümina (vt dilute calico). 
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cameo  kamee 

Punast või kreemi värvi kasukakiri, mille puhul 
iga karv on tumedamaks värvunud vaid ülemises 
kolmandikus. 

Canadian Hairless kanada karvutu 

Kanada sfinksi sünonüüm (vt Canadian 

Sphynx), kuid kõige levinum nimetus on lihtsalt 
sfinks (vt Sphynx). 

Canadian Sphynx  kanada sfinks 

Kanada karvutu sünonüüm (vt Canadian 

Hairless), kuid kõige levinum nimetus on 
lihtsalt sfinks (vt Sphynx). 

caramel karamell Eriline metalse tooniga beežikas kasukavärv. 

carrier kandja 

Isend, kes kannab mingit retsessiivset geeni, mis 
ei ole temal avaldunud, kuid võib edasi kanduda 
tema järglastele. 

cashmere kašmiir 

Termin, mida mõned USA liidud kasutavad 
ühtlaselt šokolaadpruunide ja lillade pärsia 
kasside puhul. 

chamois 
   = flock sametkarvaline Vt flock 

champagne šampanja 

Termin, millega tähistatakse burma või 
tongkingi kassile omast rikkalikku kollakas-
oranži kuni helebeeži karvatooni. 

Chartreux 

kartuusia kass 
šartröös 
chartreux 

Kassitõug. Seda tõugu kassidel on ümmargune 
pea, lihaseline kehaehitus, suured ja pisut 
ümarad silmad (vaskjad, oranžid või 
kuldkollased) ning läikiv ja tihe kahekordne 
lühike karv, mis hoiab pisut turri. Lubatud on 
kõik sinise toonid, levinuim on sinakashall 
kasukas. Pilt lk 68 

Chausie chausie 

Kassitõug. Seda tõugu kassidel on mõõdukalt 
kiilukujuline pea, kõrged põsesarnad, sale ja 
lihaseline kere, suured kõrvad (soovitavad on 
karvatutid kõrvaotstes), ovaalsed silmad 
(kollased või kuldsed) ning lühike tihe kasukas, 
millel on pehme aluskarv ja karedam kattekarv. 
Esineb kolmes variandis: pruun vöödiline, must 
ühevärviline, tipmise tooniga must. Pilt lk 68 

chestnut  kastanpruun 
Šokolaadivärvi lühikarvaliste orientaalide 
nimetus Põhja-Ameerikas.  

chinchilla  tšintšilja 

Tipmise tooniga kasukas, mille puhul karvatipud 
on värvunud vaid 1/8 ulatuses ja ülejäänud 
kasukas on hõbevalge – tulemuseks sädelev 
efekt. See on tipmise kasukavärvi kõige heledam 
variant.  

chocolate šokolaadpruun Idamaistele tõugudele omane pruun kasukavärv.  

cinnamon kaneelivärv 

Šokolaaditoonist tekkinud meekarva või 
punakaspruun kasukavärv. Vahel nimetatakse 
nii ka šokolaadikarva havanna kasside 
kasukavärvi. 
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classic tabby  klassikaline kasukakiri 

Kasukakiri, mille puhul jäsemed ja saba on 
ühtlaselt vöödilised ning kaelal ja rinnaesisel on 
mitu katkematut võru. Õlgadel on 
liblikakujulised märgised. Seljal jooksevad kolm 
tumedamat joont, mille vahel on aluskarva värvi 
triibud. Mõlemal küljel on suur lausvärvi laik 
ehk nn härjasilm, mida ümbritseb üks või mitu 
katkematut võru. Otsmikul on sageli M-tähe 
kujuline märgis. Nimetatakse ka vöödiliseks 
kasukakirjaks (vt blotched tabby). 

cobby  jässakas 

Termin, mida kasutatakse suure kondi ja 
kompaktsete kehavormidega tõugude puhul (nt 
pärsia kass ja briti lühikarvaline).  

cold-weather cats  külma kliima kassid 

Tõud, mis tekkisid loodusliku valiku teel külma 
kliimaga piirkondades. Nende keha ülesandeks 
on soojust hoida, neil on jässakas kehaehitus ja 
paks karv (nt briti ja ameerika lühikarvalised, 
norra metskass jne). 

colo[u]ring värving Kasukavärv. 

colo[u]rpoint  

maskiga kass 
kolorpoint 
colo[u]rpoint 

Kass, kelle nägu, kõrvad, jalad ja saba on 
ülejäänud kehast erinevat tooni. See omadus 
esineb ka pikakarvalistel tõugudel ja 
kasukavärvist sõltumata on maskiga kassi 
silmad alati safiirsinised. Põhimõtteliselt sama, 
mis siiami/himaalaja värving, kuid seda terminit 
kasutatakse pigem siiami ristandite puhul. 

colo[u]rpoint carrier 
(CPC) maskigeeni kandja 

Isend, kes kannab maskivärvingut põhjustavat 
geeni. 

Colo[u]rpoint 
Longhair  maskiga pikakarvaline 

Himaalaja kassi või maskiga pärsia kassi 
sünonüüm (vt Himalayan või Colo[u]rpoint 

Persian). 

Colo[u]rpoint Persian  maskiga pärsia kass 

Himaalaja kassi või maskiga pikakarvalise 
sünonüüm (vt Himalayan või Colo[u]rpoint 

Longhair). 

conformation välimik 
Kõik kassi välised omadused (keha- ja peatüüp, 
karva pikkus ja tüüp, värvid ja mustrid jne).  

Cornish Rex kornreks 

Lokkiskarvaline kassitõug. Seda tõugu kassidel 
on piklik pea; sale, ent lihaseline kere ja väga 
pikad jäsemed; väga suured kõrvad; ovaalsed 
silmad (värv peab harmoneeruma karvaga). 
Karv on lühike, väga pehme ja lokkis või lainjas 
(puuduvad juht- ja okaskarvad). Ka vurrud on 
lokkis. Lubatud on kõik värvid, k.a mask. 
Eristatakse ameerika ja briti ehk euroopa 
teisendeid (vt ka American Cornish Rex ja 
British Cornish Rex ehk European Cornish 

Rex). Pilt lk 68 

Coupari  coupari  

Pikakarvalise šoti lontiskõrvalise nimetus 
Suurbritannias (vt Scottish Fold Longhair ja ka 
Scottish Fold). 

cream  kreem 
Punase kasukavärvi helendunud variant, mis 
sarnaneb helebeeži värviga.  

crossbreed  ristand 

Kahe omavahel mittesuguluses oleva ja 
erinevast tõust kassi paaritamise järel sündinud 
isend (vt ka crossbreeding). 
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crossbreeding  

ristamine 
ristpaaritus 
ristaretus 

Kahte erinevat tõugu või liiki isendi või teisendi 
paaritamine eesmärgiga luua järeltulijad, kellel 
on mõlema vanema omadused (vt ka 
crossbreed). 

curly-coated lokkiskarvaline 
Termin, mida kasutatakse lokkis või lainelise 
kasuka kirjeldamiseks (nt reks-kasside puhul).  

Cymric  kõmri kass 
Manksi poolpikakarvaline teisend (vt ka Manx). 
Pilt lk 68 

 

D 

decorative cat dekoratiivkass 

Selline kass, kes on aretatud eelkõige 
eesmärgiga luua uusi värvivariante ja mustreid 
ning neid kinnistada. 

Devon Rex devonreks 

Kassitõug, mille eripära on lokkis karv. Seda 
tõugu kassidel on lai kolmnurkne pea; väga 
suured kõrvad; suured ovaalsed silmad (värv 
peaks harmoneeruma kasukavärviga); sale, ent 
tugev kere; pikk ja peenike terava otsaga saba. 
Karv on väga lühike ja pehme ning lainjas või 
lokkis. Lubatud on kõik kasukavärvid- ja 
mustrid. Pilt lk 69 

dilute calico helenenud kalingur 

Värving, mille puhul valgel karval on selgelt 
eristuvad sinised ja kreemid laigud (musta ja 
punase helendunud toonid); valge on ülekaalus 
kere allosal. Nimetatakse vahel ka calimanco’ks 
(vt calimanco). 

dilution  helendumine 
Kasuka põhivärvi helenemine, mida põhjustab 
helendumisgeen (vt ka dilution gene). 

dilution gene helendumisgeen 

Retsessiivne geen, mis pärsib pigmentaine teket 
ja põhjustab seeläbi kasukavärvi helendumist (vt 
ka dilution). 

domestic cat  kodukass 
Mittetõukass, kes ei vasta ühelegi tõustandardile 
ning keda peetakse lemmikloomana. 

dominant  

dominantne geen 
domineeriv geen 
valitsev geen 

Selline geen, millel olev pärilik omadus 
väljendub alati kassi välimuses ning varjab sama 
omadust kandvate retsessiivsete geenide mõju 
(vt ka recessive). Tähistatakse suurtähtedega.  

Don Sphynx 
   = Donskoy  doni sfinks 

Kassitõug, mida iseloomustab karvkatte täielik 
või osaline puudumine. Seda tõugu kassidel on 
kiilukujuline pea, mõõdukalt lihaseline kere, 
väga suured kõrvad ning mandlikujulised 
silmad, mille värv peab harmoneeruma naha- 
või kasukavärviga. Kasvatatakse kõikides 
värvides ja mustrites, oluline on väga kortsus 
nahk. Pilt lk 69 

Donskoy 
   = Don Sphynx doni sfinks Vt Don Sphynx 

double coat kahekihiline kasukas 
Kasukas, mille puhul kattekarva all on paks kiht 
okas- ja aluskarva.  

down hair 
   = ground hair 
   = undercoat  aluskarv 

Kassi kasuka kõige alumine kiht. Lühikesed ja 
pehmed udukarvad, mille peaeesmärk on 
kehasoojuse hoidmine. 
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E 

Eastern colo[u]rs idamaised värvid 

Idamaistele kassidele omased kasukavärvid – 
šokolaad, lilla, kaneel, kollakaspruun. Tavaliselt 
mittelooduslikud värvid. Vastandiks on lääne 
värvid (vt ka Western colo[u]rs). 

ebony eebenimust 
Termin, mida kasutatakse musta lühikarvalise 
orientaali kasukavärvi kirjeldamiseks. 

Egyptian Mau  egiptuse mau 

Kassitõug. Seda tõugu kassidel on ümarate 
joontega kiiljas pea, üsna sale kehaehitus ja 
suured mandlikujulised silmad (soovitavalt 
tikrirohelised). Karv on lühike, läikiv ja hoiab 
keha ligi. Kasvatatakse paljudes värvides ja ka 
suitsuvärvilisena. Olulised on täpid, mis peavad 
olema selgepiirilised ja kahvatu põhivärvi 
kontrastina selgelt esile tulema (vt ka mau 

pattern). Pilt lk 69 

eumelanin eumelaniin 
Värvipigment, mille toimel kujunevad must ja 
pruun kasukavärv. 

European Burmese euroopa burma 

Nimetus, mida kasutatakse vahel briti burma 
sünonüümina (vt British Burmese). Burma kassi 
teisend (vt ka Burmese), eristub ameerika 
burmast (vt ka American Burmese). 

European Cornish 
Rex euroopa kornreks 

Nimetus, mida kasutatakse vahel briti kornreksi 
sünonüümina (vt British Cornish Rex). 
Kornreksi teisend (vt ka Cornish Rex), eristub 
ameerika kornreksist (vt ka American Cornish 

Rex). 

European Shorthair  euroopa lühikarvaline 

Tavalise kodukassiga sarnanev kassitõug. Seda 
tõugu kassidel on ümmargune pea; lihaseline ja 
kompaktne kehaehitus; ümmargused silmad, 
mille värv peab harmoneeruma kasukatooniga 
(valgetel isenditel ka sinised või eri värvi); ning 
tihe ja läikiv kolmekihiline karv. Lubatud on 
looduslikud värvid ja ka puhasvalge kasukavärv. 
Pilt lk 69 

Exotic Longhair 

pikakarvaline 
eksootiline 
pikakarvaline exotic 

Lühikarvalise eksootilise pikakarvaline teisend 
(vt ka Exotic Shorthair). Väga sarnane pärsia 
kassiga – mõnedes liitudes peetakse neid samaks 
tõuks, teistes eri tõugudeks. Pilt lk 69 

Exotic Shorthair 

lühikarvaline 
eksootiline 
lühikarvaline exotic  

Kassitõug, mida mõnedes liitudes peetakse 
pärsia kassi lühikarvaliseks teisendiks. Seda 
tõugu kassidel on massiivne pea ja lame koon; 
jässakas kehaehitus; lühikesed jäsemed; suured 
ümmargused silmad (vasevärvi, tumeoranžid, 
rohelised või sinised, aga lubatud on ka eri värvi 
silmad). Karv on pehme ja tihe ning hoiab paksu 
aluskarva tõttu kehast pisut eemale. Võib 
esineda kõigis värvides, mis pärslanegi. Olemas 
on ka pikakarvaline teisend (vt ka Exotic 

Longhair). Pilt lk 69 
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F 

fawn  kollakaspruun 
Soe idamaine kasukavärv, kaneelivärvi 
helendunud variant.  

feral cat metsik kass 

Vabasse loodusesse naasnud kodukassi järglane. 
Erineb hulkuvast kassist selle poolest, et on 
sündinud vabas looduses, mitte ei ole hüljatud 
ega eksinud. Mitte segi ajada metskassiga (vt ka 
wildcat). 

fishbone tabby  kalasabamuster 

Makrellimustri sünonüüm (vt mackerel tabby), 
aga nimetatakse ka tiigrimustriks (vt striped 

tabby). 

flame leek 

Kreemi või punast värvi laik, mis algab 
otsmikult ja ulatub ninani. Esineb peamiselt 
kilpkonnavärvi isenditel. 

flock 
   = chamois sametkarvaline 

Termin, mida kasutatakse selliste peterbald’ide 
või doni sfinkside puhul, kes on 90% ulatuses 
karvutud. Nende nahk on puudutamisel pehme. 
Jäsemetel võib olla õhukest aluskarva. Vurrud ja 
kulmud on keerdus, krussis ja/või murdunud.  

foolscap narrimüts 

Termin, mida kasutatakse püstiste ja lähestikku 
asetsevate kõrvade kirjeldamiseks, eriti 
tõugudel, mille puhul seda omadust loetakse 
veaks. 

foreign  idamaine 

Pikkade jäsemetega sale kass, kelle kehaehitus 
on vähem ekstreemne kui orientaalsetel isenditel 
(nt abessiinia kass). Siiski kasutatakse seda 
terminit vahel orientaalse sünonüümina (vt ka 
oriental). 

foreign lavender võõrlavendel 

Havanna kassi vana nimetus, kus „võõr-“ 
tähistab seda, et nende kasside välimus ei 
vastanud ümara näoga jässakate briti 
lühikarvaliste välimusele. Tänapäeval tuntakse 
neid lavendlitena ja liide „võõr-“ on kasutusest 
kadunud.  

foreshortened lühenenud 

Termin, mis viitab tavaliselt nt pärsia kassi 
tavapärasest lühemale koonule, aga võib viidata 
ka manksi või kõmri kassi lühenenud selgroole 
või ameerika ja jaapani lühisabalise lühenenud 
sabale.  

foundation cat 
rajajaisend 
asutajaisend 

Kass või kassid, kellest tõug alguse on saanud. 
Hübriidkasside puhul loetakse rajajaisenditeks 
hübriidide esimest generatsiooni.  

founder effect 
rajajaefekt 
asutajaefekt 

Kasside populatsiooni rajajaisendite pikaajaline 
geneetiline mõju tulevastele põlvkondadele, mis 
väljendub teatud kinnistunud omadustena (nt 
lisavarbad või lühike saba). 

fox cat rebaskass 

Väljend, mida kasutatakse vahel somaali kassi 
puhul tema ilusa punaka värvingu ja koheva 
saba tõttu. 

frill 
   = ruff 

kaelus 
krae Vt ruff 

frost point lilla mask 

Maskimuster, mille puhul kassi põhivärv on 
valkjas ja tumeneb maskipiirkondades 
„härmatunud“ sinakashalliks või lillaks. 
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frosted härmatunud 

Termin, mida kasutatakse, kui tumedatel 
karvadel on heledad tipud, mis annavad 
kasukale hõbeja välimuse.  

furnishings 
   = tufts karvatutid 

Turritavad karvad kõrvade sees, ümber ja otstes 
või varvaste vahel ja peal. 

 

G 

gauntlets sukad 

Kindrani ulatuvad valged märgised mitme- või 
kahevärviliste kasside tagajalgadel (esineb nt 
birma kassidel). 

gene geen 
Pärilikkuse kandja, mis kontrollib kassi kasvu, 
arengut ja füüsilisi omadusi. 

gene pool geenikogum 
Kassi kõikide geenide, nii dominantsete kui ka 
retsessiivsete geenide kogum. 

genotype genotüüp 

Nähtamatu geenikogum, kus on nii 
domineerivad kui ka retsessiivsed geenid, mille 
kass oma vanematelt pärib. Määrab fenotüübi 
ehk nähtavad pärilikud tunnused (vt ka 
phenotype). 

German Rex germanreks 

Vanim teadaolev lokkiskarvaline kassitõug. 
Seda tõugu kassidel on ümar pea, tugev 
kehaehitus ja ümmargused silmad. Eripäraks on 
pehme ja ühtlaselt laineline karv ning okaskarva 
puudumine. Kasvatatakse enamikus 
värvitoonides ja mustrites, mida esineb euroopa 
lühikarvalistel ja kodukassidel. Pilt lk 69 

ghost markings  viirastusmuster 

Ebaselge kasukakiri jalgade alumisel osal, näol, 
kõhul ja vahel ka sabaotsas. Tavaliselt kaob see 
kassi täiskasvanuks saamisel, kuid punastel ja 
kreemidel isenditel viirastusmuster säilib.  

glasses 
   = spectacles prillid Vt spectacles 

gloves  käpikud 
Ühevärvilised, tavaliselt valged „sokid“ kassi 
kõigil neljal käpal. 

golden kuldne 

Haruldane kasukavärv, mille puhul küllastunud 
sooja kreemi tooniga kasukat katab näol, 
külgedel ja sabal pitserpruun tipmine varjund, 
mis heleneb lõual, rinnal, kõhul ning saba all 
kreemiks. Jalad on näoga ühte värvi. 

golden chinchilla kuldne tšintšilja 

Kass, kelle kasukas on sooja kreemi tooni ning 
peas, seljal, külgedel ja sabal on karvaotsad nii 
pikalt pitserpruuniks värvunud, et annavad 
karvale kuldse värvingu. Jalgadel võib samuti 
olla kerge varjund. 

ground colo[u]r 
alusvärv 
põhivärv 

Kassi kasuka kõige alumise karvakihi ehk 
aluskarva värvus. Samuti heledam põhivärv 
tumeda kasukakirja vahel. 

ground hair 
   = down hair 
   = undercoat aluskarv Vt down hair 
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guard hair 
   = primary hair 
   = topcoat 
   = outer coat   

kattekarv 
pealiskarv 

Kassi kasuka kõige pikemad ja jämedamad 
karvad, mis moodustavad pealiskarva. Need 
kaitsevad alumisi karvakihte välismõjutuste eest. 
Need on tihti vetthülgavad ja turritavad 
ülejäänud kasukast välja.  

 

H 

harlequin  arlekiin 

Enam kui 90% ulatuses valge kasukaga, pealael 
(eelistatult mitte silmade ümber) ühe või kahe 
värvilaigu ja kerel kahe või kolme värvilaiguga 
ning värvunud sabaga kass.  

Havana [Brown] 
havanna pruun 
havanna kass 

Väga haruldane kassitõug. Seda tõugu kassidel 
on piklik pea, suhteliselt sale kehaehitus ja 
ovaalsed ererohelised silmad. Karv on lühike, 
siidjas ja mõõdukalt turris. Toonilt tavaliselt 
ühevärviline šokolaad või sirelililla. Eristatakse 
ameerika ja briti teisendit (vt ka American 

Havana ja British Havana). Pilt lk 69 

heterochromatic eyes 
heterokromaatilised 
silmad 

Väljend, mida kasutatakse, kui kassi silmad on 
eri värvi. Näiteks võib üks silm olla sinine ja 
teine vasekarva. Esineb ainult täiesti valgetel või 
osaliselt valgetel kassidel. Kasutatakse ka 
väljendit „eri värvi silmad“ (vt odd-eyed). 

heterozygote  heterosügoot 

Heterosügootse genotüübiga isend ehk kass, 
kellel on ühe teatud tunnuse kaks erinevat geeni. 
Seetõttu võib kassi fenotüüp erineda tema 
genotüübist. Pärib geeni ühelt vanemalt. 
Vastand on homosügoot (vt ka homozygote). 

Himalayan himaalaja kass 

Pärsia kassi maskiga teisend. Seda tõugu 
kassidel on massiivne pea, lamenenud nina, suur 
jässakas kere, lühikesed jäsemed ning suured 
ümmargused silmad (eelistatavalt sinised). 
Kasukas on pikk ja tihe ning paksu aluskarvaga. 
Olulisim tunnus on maskimuster, st tumedam 
nägu, jäsemed ja saba. Nimetatakse ka maskiga 
pärsia kassiks või maskiga pikakarvaliseks (vt 
Colo[u]rpoint Persian või Colo[u]rpoint 

Longhair). Pilt lk 69 

Himalayan pointing  himaalaja värving 

Eelkõige himaalaja ja siiami kassidele omane 
muster, mille puhul kassi jäsemed, nägu, kõrvad 
ja saba on ülejäänud kehast tumedamat tooni. 
Nimetatakse ka siiami värvinguks (vt Siamese 

pointing). 
hock kinner Põlvetagune lohk ehk põlveõnnal. 

homozygote  homosügoot 

Puhtatõuline kass ehk ühesuguste pärilike 
omadustega isendite ristamise järel sündinud 
kass. Pärib geeni mõlemalt vanemalt. Vastand 
on heterosügoot (vt ka heterozygote). 

hot cream kuum kreem Kreem kasukavärv, mis on toonilt liiga punane. 

housebound cat 
toakass 
tubane kass 

Omanikuga kass, kes elab ainult toas ehk ei saa 
õues käia. 
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household pet (HHP) kodulemmik 

Kodukass või puhtatõuline kass, kes ei ole 
üheski liidus registreeritud ja keda peetakse 
lemmikloomana. Kodulemmikud saavad 
kassinäitustel võistelda eraldi kategooriates. 

huitième huitième 

Seišelli teisendi rühm (vt ka Seychellois). 
Enamjaolt valge, saba on värvunud ning peas ja 
jalgadel on värvilaike. Olemas on veel kaks 
rühma (vt ka neuvième ja septième). 

hybrid  hübriid 

Kahe erinevat liiki kaslase ristand. Seda terminit 
kasutatakse tihti vääralt kahte erinevat tõugu 
kasside ristandite tähistamiseks. 

hybrid vigo[u]r hübriidjõud 
Kahe erinevat liiki kaslase paaritamise tagajärjel 
sündivate kasside suurem elujõulisus.  

 

I 

inbreeding sisearetus 
Kahe lähisuguluses oleva kassi (nt õe-venna, 
ema-poja) paaritamine.  

individual isend 
Termin, mida kasutatakse kassikasvatuse 
valdkonnas sõna „kass“ sünonüümina. 

inhibitor gene inhibiitorgeen 

Domineeriv geen, mis pärsib karvastiku 
pigmenteerumist (juurest ülespoole) ja kutsub 
esile hõbedavärvi aluskarva. Seetõttu on 
värvunud vaid karvaotsad. Ühevärviliste kasside 
puhul loob see suitsuefekti, aguutikassidel 
varjundilise või hõbedase kasukakirja. Tähis on 
I. 

innatural breed  mittelooduslik tõug 

Valikulise aretuse teel tekkinud tõug. Selliste 
isendite kaaslasi esineb küll veel 
looduskeskkonnas, kuid nende järglased 
erinevad esialgsest sedavõrd, et 
päritoluasurkonnas ei ole võimalik leida ühtki 
isendit, kes vastaks kehtivale tõustandardile. 
Vastand on looduslik tõug (vt ka natural breed). 

innatural colo[u]r  mittelooduslik värv 

Selline kasukavärv, mida ei esine tavalistel 
kodukassidel ja looduses. Sellised värvid on 
näiteks siiami ja mingivärving, samuti 
šokolaadpruun, lilla, kaneeli- ja karamellivärv. 
Vastand on looduslik värv (vt ka natural 

colo[u]r). 
intense colo[u]r 
   = main colo[u]r põhivärv Vt main colo[u]r 
inverted ticking 
   = reversed ticking 

pahupidi tikking 
pahupidi triibustik Vt reversed ticking 

 

J 

Japanese Bobtail 
Longhair 

pikakarvaline jaapani 
lühisabaline 
pikakarvaline jaapani 
tömpsabaline 
pikakarvaline jaapani 
bobtail 

Jaapani lühisabalise pikakarvaline teisend (vt ka 
Japanese Bobtail). Ainus erinevus on pikem 
karv ja sellest tulenevalt ka puhmjam sabatutt. 
Pilt lk 69 
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Japanese Bobtail  

jaapani lühisabaline 
jaapani tömpsabaline 
jaapani bobtail 

Kassitõug, mille eripära on väga lühike, 5-13 cm 
pikk saba, mida katab üsna pikk kohev karv. 
Seda tõugu kassidel on kolmnurkne pea, 
sihvakas kere ja suured ovaalsed silmad (värv 
peaks harmoneeruma karvaga, lubatud on ka 
sinised ja eri värvi silmad). Karv on lühike ja 
siidjas, aluskarv peaaegu puudub. Lubatud on 
kõik kasukavärvid, v.a hõbedane, tipmise 
tooniga, kasukakirjaga ja maskiga. Olemas on ka 
pikakarvaline teisend (vt ka Japanese Bobtail 

Longhair). Pilt lk 69 

Javanese jaava kass 

Kassitõug. Seda tõugu kassid sarnanevad oma 
idamaiselt kehaehituselt ja üldiselt välimuselt 
siiamite ning orientaalidega. Geneetiliselt on 
tegu pikakarvalise siiami ehk balineesiga, kuid 
isendeid, kes ei vasta värvilt traditsioonilistele 
siiami värvidele, nimetatakse jaava kassideks. 
Pilt lk 70 

 

K 
kitten kassipoeg Kuni 8 kuu vanune kass. 

Korat korat 

Väga haruldane kassitõug. Seda tõugu kassidel 
on südamekujuline pea, poolidamaine tugev 
kehaehitus ja suured ümmargused silmad 
(eelistatult ererohelised). Karv on väga lühike, 
sile ja hoiab keha ligi; aluskarv puudub. 
Traditsiooniline värv on sinine ja heledama 
tipuga karvad annavad kasukale hõbedase helgi. 
Pilt lk 70 

Kurilian Bobtail 
Longhair  

pikakarvaline kuriili 
lühisabaline 
pikakarvaline kuriili 
tömpsabaline 
pikakarvaline kuriili 
bobtail 

Kuriili lühisabalise pikakarvaline teisend (vt ka 
Kurilian Bobtail). Lühikarvalisest eristavad 
poolpikk karv ning karvatutid kõrvaotstes ja 
varvaste vahel. Pilt lk 70 

Kurilian Bobtail  

kuriili lühisabaline 
kuriili tömpsabaline 
kuriili bobtail 

Haruldane kassitõug, mille eripära on väga 
lühike (kuni 8 cm), tavaliselt keerdus ja  
puhmjas saba. Seda tõugu kassidel on üsna suur 
täidlaste põskedega pea, tugev ja kompaktne 
kere ning suured mandlikujulised silmad (mis 
tahes värvi, valgetel ja valgekirjudel isenditel ka 
sinised või eri värvi). Karv on lühike, tihe ja 
mitmekihiline. Esineb looduslikes värvides ja 
mustrites, samuti valgekirjuna. Olemas on ka 
pikakarvaline teisend (vt ka Kurilian Bobtail 

Longhair). Pilt lk 70 

 

L 

L gene L-geen 

Domineeriv geen, mis annab lühikese karva. 
Lühikarvalisuse väljendumiseks on vajalik vaid 
üks L-geen. Vt ka l gene. 
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l gene l-geen 

Geen, mis annab pika karva. Kui mõlemad 
vanemad kannavad l-geeni, on nende järeltulijad 
pikakarvalised. Vt ka L gene. 

LaPerm  laperm 

Kassitõug. Seda tõugu kassidel on lai 
kiilukujuline pea, lihaseline kehaehitus ja suured 
mandlikujulised mis tahes värvi silmad, 
poolpikk kuni pikk tihe lokkis või lainjas 
karvastik ning kohev saba ja kaelus. Esineb 
kõikides värvides ja mustrites. Olemas on ka 
lühikarvaline teisend (vt ka LaPerm Shorthair). 
Pilt lk 70 

LaPerm Shorthair lühikarvaline laperm 

Laperm’i lühikarvaline teisend (vt ka LaPerm). 
Ainus erinevus on karva pikkus, lisaks sarnaneb 
lühikarvalise teisendi saba pigem pudeliharjaga. 
Pilt lk 70 

latchkey cat õues käiv kass 
Omanikuga isend, kes saab ka vabalt õues 
liikuda. 

lavender  lavendel 

Haruldane roosaka varjundiga värv, mis on 
šokolaadivärvi helendunud kuju. Seda terminit 
eelistatakse Põhja-Ameerika ühendustes. Mujal 
nimetatakse seda värvi ka lillaks (vt lilac). 

lilac  
lilla 
sirelililla 

Lavendli sünonüüm, mida eelistatakse kasutada 
väljaspool Põhja-Ameerikat (vt lavendel). 

line breeding liiniaretus 

Selliste suguluses olevate kasside paaritamine, 
kellel on kolmes eelnevas põlvkonnas vähemalt 
üks ühine eelkäija.  

longhair pikakarvaline Pika karvaga isend.  
Longhair  pikakarvaline Pärsia kassi nimetus Suurbritannias (vt Persian). 

Longhaired Siamese  
pikakarvaline siiami 
kass 

Siiami kassi pikakarvaline teisend (vt ka 
Siamese). Nimetatakse ka balineesiks ehk bali 
kassiks (vt Balinese). 

longilineal pikajäsemeline 

Idamaine kehatüüp, millele on iseloomulikud 
sale torujas kere, peen luustik, pikk kael, pikk ja 
peenike saba, piklik kolmnurkne pea, pikad jalad 
ja väikesed ovaalsed käpad (nt siiami kass).  

longy pikuke saba 

Termin, mida kasutatakse sellise manksi või 
kõmri kassi puhul, kellel on tavalise välimusega, 
kuid väga lühike saba. Selliseid isendeid 
kasutatakse ainult aretustöös. 

lynx point 
   = tabby point kasukakirjaline mask Vt tabby point 

lynx tufts  ilvestutid 
Kassi kõrvade otstes olevad karvatutid (nagu 
ilvesel). 

 

M 

mackerel tabby  makrellimuster 

Kõige levinum kasukakiri. Kassi külgedel on 
selgroo juurest algavad ja allapoole kulgevad 
peened vöödid. Jäsemed ja saba on ühtlaselt 
vöödilised ning kaela ümber on mitu selget 
peent võru. Kõht on täpiline. Mööda selga 
jooksvad jooned moodustavad tumeda sadula. 
Tihti on otsmikul ka M-tähe sarnane märgis. 
Nimetatakse ka kalasaba- ja tiigrimustriks (vt 
fishbone tabby ja striped tabby). 
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magnolia magnoolia 
Õrnalt roosaka või lillaka tooniga koltunud 
valge kasukavärv.  

main colo[u]r 
   = intense colo[u]r põhivärv Karvastikus domineeriv värv. 

Maine Coon 
meini kass 
maine coon 

Kassitõug. Seda tõugu kassid on väga suured, 
neil on massiivne ja lihaseline kehaehitus. 
Suured ja pisut ovaalsed silmad võivad olla mis 
tahes värvi. Karv on tihe, pikk ja kahekordne, 
saba on kohev. Soovitavad on ka krae ning 
karvatutid kõrvade sees ja otstes ning varvaste 
vahel. Kasvatatakse kõigis looduslikes värvides 
ja mustrites. Pilt lk 70 

Maltese blue malta sinine Vene sinise kassi vana nimetus. 

Manx  
manks 
mani kass 

Kassitõug, mille eripäraks on väga lühike või 
täiesti puuduv saba. Seda tõugu kassidel on üsna 
suur ja ümar pea, tugev ja kompaktne kehaehitus 
ning suured ümmargused silmad (värv peaks 
harmoneeruma kasukavärviga). Tagajalad on 
esijalgadest selgelt pikemad. Kahekordne 
kasukas on lühike ja tihe. Kasvatatakse kõigis 
värvides ja mustrites. Pikakarvalist teisendit 
nimetatakse kõmri kassiks (vt ka Cymric). Pilt lk 
70 

manx gene manksigeen 

Sabatust põhjustav geen, mida esineb nt manksi 
tõugu kassidel. Võib olla surmav, kui 
paaritatakse näiteks kahte sabatut manksi.  

marble marmormuster 
Termin, mida kasutatakse eelkõige klassikalise 
kasukakirjaga bengali kassi kirjeldamisel.  

marking märgis 

Ühevärvilisel põhjal esinev selgepiiriline 
muster. Märgise loovad põhivärvist tumedamad 
või heledamad karvad, mis moodustavad nt 
triipe, täppe, marmormustrit, maski või võrusid 
jalgade ümber. 

mascara markings lainerijooned 
Tumedamad piirjooned silmade ümber, mida 
esineb hõbedastel ja kasukakirjaga isenditel.  

mask 
   = point colo[u]ration 
   = pointing 

mask 
maskimuster 

Muster, mille puhul kassi jäsemed, nägu, kõrvad 
ja saba on ülejäänud kehast tumedamat tooni. 
Omane eelkõige siiami kassidele.  

mau pattern  mau-muster 
Egiptuse maule omane täpiline muster (vt ka 
Egyptian Mau). 

medallion medaljon 
Valge laik kassi rinnal, mida mõnedel tõugudel 
peetakse veaks. 

mediolineal keskmine kehaehitus 

Kehatüüp, millele on iseloomulikud keskmise 
suurusega kere; tugev, ent mitte ülearu raske 
luustik; keskmise pikkuse ja paksusega saba; 
mõõduka suurusega pea, jalad ja käpad (nt 
euroopa lühikarvaline).  

medium-longhair poolpikakarvaline Poolpika karvaga isend. 

Mi-ke mi-ke 
Jaapani lühisabalise kalingurmustriga teisendi 
nimetus. 

mink mingivärving 

Kasukavärv, mille puhul kassil on lisaks 
maskipiirkondadele tumenenud ka selg ning 
keha alumine pool on heledam (omane nt 
tongkingi kassile).  
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minority breed vähemustõug 

Väga uus või haruldane kassitõug, mida ei 
tunnustata suuremates kassikasvatajate 
ühendustes, nagu FIFé või TICA, kuid 
tunnustatakse väiksemates liitudes.  

Minskin minskin 

Sfinksi ja mantškini ristand. Seda tõugu kassidel 
on ümar lai pea, väga suured kõrvad, suured 
ümmargused silmad, pooljässakas näiliselt pikk 
kere ning väga lühikesed jalad (nagu 
mantškinil). Üldiselt karvutud, kuid võib esineda 
nn „karvamaski“, st karvu näol, jalgadel ja sabal 
ning pehmet udukarva ülejäänud kehal. Esineb 
kõikides värvides ja mustrites. Pilt lk 70 

mitted  valgekäpaline 
Termin, mida kasutatakse, kui kassil on valged 
käpad. 

mixed breed 
   = mongrel 
   = moggy segavereline 

Termin, mida kasutatakse segaverelistest 
vanematest pärinevate kasside puhul, keda ei saa 
liigitada ühegi tõu alla. 

modified wedge  mõõdukalt kiilukujuline 

Väljend, mida kasutatakse, kui kassi pea on küll 
kolmnurkse kujuga, kuid mitte nii ekstreemne 
kui nt siiami kassil.  

moggy 
   = mixed breed 
   = mongrel segavereline  Vt mixed breed 
mongrel 
   = mixed breed 
   = moggy segavereline  Vt mixed breed 
morphology morfoloogia Kassi üldine kehakuju ja  -ehitus. 

Munchkin  
mantškin 
munchkin 

Kassitõug. Seda tõugu kassid meenutavad 
kehaehituselt taksikoera. Neil on ümarate 
joontega kolmnurkne pea, keskmise suurusega 
kere, mis näib üsna pikk, ja ovaalsed silmad. 
Olulisim eripära on väga lühikesed jalad (ca 7,5 
cm); tagajalad on esijalgadest pikemad. 
Mõõdukalt tihe lühike karv, keskmise paksusega 
aluskarv. Lubatud on kõik värvid ja mustrid. 
Olemas on ka pikakarvaline teisend (vt ka 
Munchkin Longhair). Pilt lk 70 

Munchkin Longhair 
pikakarvaline mantškin 
pikakarvaline munchkin 

Mantškini pikakarvaline teisend (vt ka 
Munchkin). Ainsad erinevused on poolpikk 
karv, kohev saba ja kalifeed, karvatutid 
kõrvaotstes ja varvaste vahel ning mõõdukas 
krae. Pilt lk 70 

mutants  mutandid 

Kolmas rühm looduslike ja mittelooduslike 
tõugude kõrval, mis koosneb silmatorkavate 
füüsiliste omadustega mutantidest, nagu nt 
karvutu sfinks või šoti lontiskõrvaline (vt ka 
mutation). 

mutation  mutatsioon 

Geneetilise materjali iseeneslik muutumine, mis 
võib järeltulijatele edasi kanduda (nt mantškini 
lühikesed jalad) (vt ka mutants). 
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N 

natural breed  looduslik tõug 

Selline kassitõug, mis on kujunenud 
kassikasvatajate teadliku vahelesegamiseta ja 
mille asurkond on säilinud edukalt läbi sajandite 
(nt norra metskass). Vastand on mittelooduslik 
tõug (vt ka innatural breed). 

natural breeding looduslik aretus 

Tõuaretuse tüüp, mille eesmärk ei ole luua uusi 
teisendeid, nagu selektiivse aretuse puhul (vt ka 
selective breeding), vaid säilitada tõu esialgset 
välimust ja iseloomu. 

natural colo[u]r  looduslik värv 

Selline värv, mida esineb tavalistel 
kodukassidel, nt punane, must ja nende 
värvitoonide helendunud variandid. Looduslike 
värvide hulka loetakse ka puhasvalge, 
kilpkonnaluuvärv, hõbedavärvi aluskarv ja 
kasukakiri. Vastand on mittelooduslik värv (vt 
ka innatural colo[u]r). 

Nebelung  nebelung 

Vene sinise poolpikakarvaline teisend (vt ka 
Russian Blue). Ainus erinevus on kahekordne 
poolpikk karv ja pikk kohev saba. Pilt lk 70 

necklace kaelakee 
Pidevad või katkevad vöödid, mida esineb 
kasukakirjaga kasside kaelal. 

neuvième neuvième 

Seišelli teisendi rühm (vt ka Seychellois). 
Peaaegu täiesti valge, saba on värvunud ja peas 
on mõned tillukesed värvilaigud. Olemas on 
veel kaks rühma (vt ka septième ja huitième). 

Neva Masquerade 
neeva maskeraad 
nevskaja maskaradnaja 

Siberi metskassi maskiga teisend (vt ka Siberian 

Forest Cat). Ainsaks erinevuseks on siiami 
mask. Silmad on alati sinised. Erinevalt siiami 
kassidest võivad seda tõugu kassidel olla valged 
käpad. Pilt lk 71 

non-agouti gene  mitte-aguutigeen 

Retsessiivne geen, mille pärimise korral 
mõlemalt vanemalt näib kassi kasukas 
ühevärviline, kuigi lähemal uurimisel võib 
täheldada mõningast kasukakirja (vt ka non-

agouti cat). 

non-agouti cat aguutimustrita kass  

Selline kass, kes kannab mitte-aguutigeeni (vt ka 
non-agouti gene), st tal on ühevärviline 
kasukas, milles võib lähemal uurimisel 
täheldada mõningast kasukakirja (punase ja 
kreemi kasuka puhul). 

non-pedigree cat 
   = random-bred cat segatõuline kass 

Isend, keda ei saa liigitada ühegi kassitõu alla, 
sest ta ei vasta ideaalselt ühelegi standardile. 

Norwegian Forest Cat norra metskass 

Meini kassiga väga sarnane suurekasvuline tõug. 
Seda tõugu kassidel on suur kolmnurkne pea, 
pikk kere ja tugev kehaehitus, suured ovaalsed 
silmad (mis tahes värvi) ning poolpikk särav 
kasukas, millel on vetthülgav pealiskarv ja 
villane aluskarv. Lisaks on neil lopsakas krae, 
kohev saba ning karvatutid kõrvade sees, otstes 
ja varvaste vahel. Kasvatatakse ainult looduslike 
värvide ja mustritega. Pilt lk 71 

nose leather ninapeegel 
Ninaotsas olev karvutu ala, mis võib olla roosa, 
aga ka tumedaks värvunud. 
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O 
ocelli tähnid Heledad täpid kassi mõlema kõrva tagaküljel. 

Ocicat 
ookerkass 
ocicat 

Kassitõug. Seda tõugu kassidel on ümarate 
joontega kolmnurkne pea, üsna massiivne kere 
ja suured mandlikujulised silmad (mis tahes 
värvi, v.a sinised). Lühike ja läikiv karv liibub 
tihedalt vastu keha. Soovitavad on karvatutid 
kõrvaotstes. Kasvatatakse paljudes värvides. 
Olulisim tunnus on täpilisus, kusjuures täpid 
peavad olema võimalikult selgepiirilised ega 
tohi üksteiseks üle minna. Pilt lk 71 

odd-eyed  eri värvi silmad 
Väljendi „heterokromaatilised silmad“ 
sünonüüm (vt heterochromatic eyes). 

Ojos Azules ojos azules 

Kassitõug. Seda tõugu kassidel on kolmnurkne 
pea, üsna sale kehaehitus ja suured sinised 
silmad (eri värvi silmade puhul on teine silm 
vasekarva, kuldne või roheline). Mitmekihiline 
karv on lühike, siidjas ja läikiv. Lubatud on kõik 
värvid ja mustrid. Eripäraks on valged täpid 
väljaulatuvate kehaosade otstes. Olemas on ka 
pikakarvaline teisend (vt ka Ojos Azules 

Longhair). Pilt lk 71 

Ojos Azules Longhair 
pikakarvaline ojos 

azules 
Ojos azules’e pikakarvaline teisend (vt ka Ojos 

Azules). Pilt lk 71 

Old Style Siamese vana tüüpi siiam Tai kassi sünonüüm (vt Thai). 

oligodactyly oligodaktüülia 

Väärareng, mille puhul kassil on normaalsest 
vähem varbaid. Vastand on polüdaktüülia (vt ka 
polydactyly). 

oriental  orientaalne 

Kass, kellel on väga nõtke ja sihvakas kehakuju, 
suured kõrvad, kolmnurkne pea, peened jalad ja 
pikk peenike saba (nt siiami kass ja orientaal). 
Vahel nimetatakse ka idamaiseks (vt foreign). 

Oriental Longhair 

pikakarvaline orientaal 
orientaalne 
pikakarvaline 

Lühikarvalise orientaali pikakarvaline teisend 
(vt ka Oriental Shorthair). Pilt lk 71 

Oriental Shorthair 

lühikarvaline orientaal 
orientaalne 
lühikarvaline 

Kassitõug. Seda tõugu kassid on kehaehituselt 
siiami kassi moodi, ent neil puudub mask. Neil 
on piklik kiilukujuline pea, väga suured kõrvad, 
idamaised silmad (smaragdrohelised), sale 
idamaine kehaehitus, pikad jäsemed, pikk 
peenike saba. Karv on väga lühike, peen ja 
särav; aluskarv praktiliselt puudub. Kasvatatakse 
paljudes värvides ja mustrites, v.a siiami 
värvinguga. Olemas on ka pikakarvaline teisend 
(vt ka Oriental Longhair). Pilt lk 71 

Oriental Shorthair 
White valge orientaal 

Nimetus, mida kasutatakse vahel valge siiami 
kassi puhul (vt Siamese White). 

outer coat 
   = guard hair 
   = primary hair 
   = topcoat 

kattekarv 
pealiskarv Vt guard hair 
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P 

parti[-]colo[u]r mitmevärviline 
Kahe- ja kolmevärviliste ning van- ja 
arlekiinkasside üldnimetus.  

patched tabby  laiguline kasukakiri 

Kilpkonnavärvi ja kasukakirja segu. 
Nimetatakse ka kilpkonnavärvi kasukakirjaks (vt 
tortie tabby ehk torbie). 

pedigree cat 
   = purebred cat 

tõukass 
puhtatõuline kass Vt purebred cat 

peke face pekingi näotüüp 

Pekingi paleekoera meenutav eriti lühike koon ja 
sellest tulenev „tusane ilme“, mis on eriti omane 
pärsia ja eksootilisele kassile. 

Persian  
pärsia kass 
pärslane 

Kassitõug. Seda tõugu kassidel on suur ümar 
pea, lamenenud nina, massiivne kere ja 
lühikesed jäsemed. Väikeste kõrvade sees ja 
varvaste vahel võivad olla karvatutid. Silmad  on 
suured ja ümmargused (värv sõltub 
kasukavärvist, lubatud on ka eri värvi silmad). 
Väga pikk ja tihe kasukas, paks aluskarv, kohev 
krae ja saba. Esineb paljudes värvides ja 
mustrites. Suurbritannia vaste on pikakarvaline 
(vt Longhair). Pilt lk 71 

Peterbald peterbald 

Sfinksiga sarnane, ent haruldasem tõug. Seda 
tõugu kassidel on piklik kiilukujuline pea, väga 
suured kõrvad, mandlikujulised silmad (mis 
tahes värvi), sale idamaine kehaehitus, pikad 
jäsemed ja pikk peenike saba. Võivad olla 
karvutud, samet- või harjaskarvalised. 
Kasvatatakse kõigis värvides. Karvatüüp võib 
elu jooksul muutuda, nt võib kass vananedes 
täiesti karvutuks jääda. Pilt lk 71 

phenotype fenotüüp 

Kassi geneetilise kogumi silmaga nähtavad 
omadused. Sama fenotüübiga isenditel ei pruugi 
tingimata olla sama genotüüp (vt ka genotype).  

pheomelanin feomelaniin 
Värvipigment, mille toimel kujunevad punane ja 
kollane kasukavärv. 

piebald gene 
   = spotting gene 

täpilisust põhjustav 
geen 
laigulisust põhjustav 
geen 

Geen, mis annab kassile kaks kasukavärvi, 
millest üks on valge, st kassil on valged täpid 
või laigud. 

piebald spotting valgekirju muster Valged laigud teisel põhivärvil. 

Pixiebob pixiebob 

Kassitõug. Seda tõugu kassid sarnanevad 
ilvesega. Neil on üsna suur pirnikujuline pea, 
tugev kehaehitus, väikesed sügaval asetsevad 
silmad (kuldsed, pruunid või tikrirohelised), 
villase tekstuuriga kahekordne ja tihe kasukas, 
pruunitäpiline kasukakiri, lühike rippuv saba 
ning karvatutid kõrvaotstes. Tavalised on ka 
lisavarbad. Olemas on ka poolpikakarvaline 
teisend (vt ka Pixiebob Longhair). Pilt lk 71 

Pixiebob Longhair pikakarvaline pixiebob 
Pixiebob’i poolpikakarvaline teisend (vt ka 
Pixiebob). Pilt lk 71 

platinum plaatinatoon Roosaka varjundiga hõbejasbeež kasukavärv.  

plume kohev saba 
Pikakarvalistele kassidele omane koheva ja 
tiheda karvaga saba.  
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point colo[u]ration 
   = mask 
   = pointing 

mask 
maskimuster Vt mask  

pointing 
   = mask 
   = point colo[u]ration 

mask 
maskimuster Vt mask 

points maskipiirkonnad 
Maskimustriga kassi tumedamat tooni kehaosad 
(nägu, kõrvad, jäsemed, saba).  

polydactyly polüdaktüülia 

Väärareng, mille puhul kassil on üks või mitu 
lisavarvast. Vastand on oligodaktüülia (vt ka 
oligodactyly). 

pompom tail pompoonsaba 
Efekt, mis tekib, kui lühikesel sabal on pikad 
turris karvad, nagu nt jaapani lühisabalisel. 

primary hair 
   = guard hair 
   = topcoat 
   = outer coat 

kattekarv 
pealiskarv Vt guard hair 

purebred cat 
   = pedigree cat 

tõukass 
puhtatõuline kass 

Kass, kelle mõlemad vanemad on puhtatõulised 
ja kes vastab kehtestatud tõustandardile. 

 

R 

Ragamuffin ragamuffin 

Kassitõug. Seda tõugu kassidel on lai pea, suur 
ja lihaseline kere, suured silmad (lubatud on 
kõik silmavärvid, k.a eri värvi). Poolpikk tihe 
karv on tekstuurilt pehme ja siidjas. Sabal on 
pikk kohev karv ja varvaste vahel on karvatutid. 
Lubatud on kõik värvid ja mustrid, v.a mask. 
Käpad on alati valged. Pilt lk 71 

Ragdoll ragdoll 

Kassitõug. Seda tõugu kassidel on kolmnurkne 
pea, üsna suur ja lihaseline kere, suured 
ovaalsed silmad (soovitavalt tumesinised), 
poolpikk siidjas karv, karvatutid varvaste vahel 
ja kähar saba. Esineb kolme tüüpi mustriga: 
maskiga (tumepruun, sinine või lilla mask), 
valgete käppadega või kahevärvilisena. Pilt lk 
72 

random-bred 
   = non-pedigree cat segatõuline kass Vt non-pedigree cat 

rangy  sihvakas 
Termin, mida kasutatakse pika ja saleda kehaga 
kasside puhul. 

recessive  
retsessiivne geen 
taanduv geen 

Selline geen, mis ilmneb kassi välimuses vaid 
siis, kui mõlemad vanemad selle järglasele üle 
annavad. Tähistatakse väikeste tähtedega. 
Vastand on domineeriv geen (vt ka dominant). 

reversed ticking 
   = inverted ticking 

pahupidi tikking 
pahupidi triibustik 

Aguutimustriga karv – igal karval on 3-5 
vahelduvat triipu, kuid tipmine triip on hele, mis 
loob sädeleva üldmulje. 

rex gene [i] reksgeen [i] Kornreksile eriomane geen. 
rex gene [ii] reksgeen [ii] Devonreksile eriomane geen. 

rex-coat reks-kasukas 
Pehme lokkis karvkate, mille moodustab üksnes 
aluskarv, st kasukast puuduvad kattekarvad. 

ringed vöödiline 
Termin, mida kasutatakse vöödiliste kehaosade 
kirjeldamiseks (nt saba või jalad). 
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riser 
   = rumpyriser juppsabaline Vt rumpyriser 

Roman nose  rooma nina 
Tugevalt kongus nina, mis on omane mõnedele 
idamaistele kassidele (nt siiami kassile).  

rosettes rosetid 

Kasukakirjaga kassidel esinev muster, mille 
puhul täppide asemel on moodustunud sõõriku- 
või lillekujulised märgised.  

ruddy  ruske 

Abessiinia või somaali kassi punakaspruuni 
ürgvärvi nimetus USAs. Suurbritannia vaste on 
ürgne punakaspruun (vt usual). 

ruff 
   = frill 

kaelus 
krae 

Laia kraena kassi kaela ümbritsev pikk tihe 
karvastik. 

rufism pruunikas varjund 

Kollane või pruun varjund hõbedastel 
teisenditel, mida peetakse veaks. Punastel ja 
punase kasukakirjaga kassidel peetakse seda 
soovitavaks, kuna see toob esile punase värvi. 

rughugger  rughugger 
Mantškin või kõmri kass, kellel on eriti 
lühikesed jalad. 

rumpy sabatu  Manksi või kõmri kassi täiesti sabata vorm. 
rumpyriser 
   = riser juppsabaline 

Selline manks või kõmri kass, kellel on kuni 
kolm sabaroolüli. 

Russian Blue  vene sinine 

Kassitõug. Seda tõugu kassidel on ümar pea, 
keskmine kehaehitus ja suured mandlikujulised 
silmad (smaragdrohelised, vene valgel ka 
sinised). Kahekordne karv on lühike ja tihe ning 
peab pisut turritama. Traditsiooniline värv on 
sinine, kuid hiljuti aretatud mustade ja valgete 
teisendite järgi tuntakse seda tõugu nüüd pigem 
vene kassi või vene lühikarvalisena (vt Russian 

Shorthair). Olemas on ka pikakarvaline teisend 
(vt ka Nebelung). Pilt lk 72 

Russian Shorthair  
vene lühikarvaline 
vene kass 

Selline vene tõugu kass (vt Russian Blue), kes 
ei ole traditsioonilist sinist värvi, vaid nt valge 
või must. 

rustiness roostesus Punakad karvad musta kassi kasukas.  

 

S 

sable  
soobel 
sooblivärv 

Tumepruun kasukavärv. USAs tähistatakse selle 
terminiga pruuni burma kassi, kes on selle tõu 
tumedaim esindaja.  

Savannah savanni kass 

Kassitõug. Seda tõugu kassidel on kolmnurkne 
pea, väga suured kõrvad, pisut viltused silmad 
(mis tahes värvi), idamaine kehatüüp, väga 
pikad jäsemed, pikk kael, lühike ja paks saba 
ning lühike karvkate, mille moodustavad pehme 
aluskarv ja karedam kattekarv. Võib olla täpilise 
kasukakirjaga, ühevärviline must või 
suitsuvärviline must. Pilt lk 72 

scarab marking skarabeus 

Kasukakirjaga kasside otsmikul esinev M-tähe 
moodi märgis, mis sarnaneb kujult Antiik-
Egiptuse putuka skarabeusega.  
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Scottish Fold 
šoti lont[is]kõrvaline 
šoti fold 

Kassitõug. Seda tõugu kassidel on erilised, 
justkui ettepoole volditud väikesed kõrvad; 
ümmargune pea; tugev kompaktne kehaehitus; 
suured ümmargused silmad (tavaliselt 
vasekarva); ning kahekordne tihe ja pehme 
kasukas, mis peab kehast eemale hoidma. Esineb 
kõikides värvides ja mustrites. Olemas on ka 
pikakarvaline teisend (vt ka Scottish Fold 

Longhair ehk Coupari). Pilt lk 72 

Scottish Fold 
Longhair  

pikakarvaline šoti 
lont[is]kõrvaline 
pikakarvaline šoti fold 

Šoti lontiskõrvalise pikakarvaline teisend (vt ka 
Scottish Fold). Ainsad erinevused on pikk karv, 
karvatutid kõrvaotstes ja varvaste vahel ning 
kalifeed ja kaelus. Suurbritannias nimetatakse ka 
coupari’ks (vt Coupari). Pilt lk 72 

Scottish Straight 

püstkõrvaline šoti 
lont[is]kõrvaline 
püstkõrvaline šoti fold 

Normaalsete kõrvadega šoti kass, kellel on 
veresugulus lontiskõrvaliste isenditega või 
ameerika ja briti lühikarvalistega. 

seal   pitserpruun 
Eeskätt siiamitel ja teistel maskiga kassidel 
esinev tumepruun värvus. 

seal point pitserpruun mask 

Kasukatüüp, mille puhul maskipiirkonnad on 
värvunud tumepruuniks ning ülejäänud kere on 
munakoorevalge kuni kuldne. See on kõige 
levinum siiami värving. 

selective breeding 
valikuline tõuaretus 
selektiivne tõuaretus 

Kahe kassi tahtlik paaritamine, mille eesmärk on 
mingi omaduse saavutamine, kinnistamine või 
elimineerimine. Vastand on looduslik aretus (vt 
ka natural breeding). 

self 
   = solid 
   = single[-]colo[u]red ühevärviline Vt single[-]colo[u]red 

Selkirk Rex  selkirkreks 

Kassitõug, mille eripäraks on kahekordne 
pehme, kohev ja kergelt lokkis karvastik, mis 
meenutab lambavilla. Lisaks on seda tõugu 
kassidel ümmargune täidlaste põskedega pea, 
pooljässakas lihaseline kere ja suured 
ümmargused silmad. Lubatud on kõik 
kasukavärvid ja -mustrid, k.a maskiga. Olemas 
on ka pikakarvaline teisend (vt ka Selkirk Rex 

Longhair). Pilt lk 72 

Selkirk Rex Longhair 
pikakarvaline 
selkirkreks 

Selkirkreksi pikakarvaline teisend (vt ka Selkirk 

Rex). Pilt lk 72 

semi-cobby pooljässakas 

Suhteliselt ümara väljanägemisega, kuid siiski 
mitte päris jässaka kerega kass (nt ameerika ja 
briti lühikarvaline). 

semi-foreign  poolidamaine  

Selline isend, kes on kehaehituselt pikk ja sale, 
ent mitte nii äärmuslik kui orientaalsed kassid. 
Tal on viltused ovaalsed silmad, mõõdukalt 
kiilukujuline pea, ovaalsed käpad ja pikk terava 
otsaga saba (nt devonreks ja egiptuse mau).  

sepia 
seepia 
seepiapruun 

Tumepruun-hallikas kasukavärv, mis on eriti 
omane burma kassile. 
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septième septième 

Seišelli teisendi rühm (vt ka Seychellois). Valge, 
saba on värvunud ning peas, jalgadel ja kerel on 
värvilaike. Olemas on veel kaks rühma (vt ka 
neuvième ja huitième). 

Serengeti  serengeti kass 

Kassitõug. Seda tõugu kassidel on piklik 
kiilukujuline pea, poolidamaine kehaehitus, väga 
pikad jäsemed, väga suured kõrvad, suured 
ümmargused silmad (eelistatavalt kuldsed või 
kollased) ning lühike, tihe ja siidjas karv. Esineb 
täpilise kasukakirjaga, musta ühevärvilise või 
hõbedase/suitsuvärvilisena. Pilt lk 72 

Seychellois seišelli teisend 

Orientaalset tüüpi kass, kelle omapära on see, et 
põhitoonilt valgel kasukal on peas, jalgadel ja 
kerel värvilaike ning ka saba on värvunud. 
Esineb nii lühi- kui ka pikakarvalisena. 
Eristatakse kolme tüüpi (vt ka neuvième, 
septième ja huitième). Pilt lk 72 

shaded  varjundiline 

Kasukatüüp, mille puhul karvad on umbes 1/3 
ulatuses värvunud ja aluskarv on valge, nii et 
tekib sädelev üldmulje. Võib esineda paljudes 
värvides. Jääb suitsuvärvilise ja tipmise tooni 
vahele.  

shell loorkate 

Tipmise tooni tüüp, mille puhul karvad on 
värvunud tumedamaks 1/8 ulatuses karva 
pikkusest. Seda tüüpi kassid näivad peaaegu 
täiesti valged. 

shorthair lühikarvaline Lühikese karvaga isend. 

Siamese  siiami kass 

Kassitõug. Seda tõugu kassidel on kiilukujuline 
pea, suured kõrvad ja idamaised silmad 
(eelistatavalt sügavsinised). Kere on pikk, nõtke 
ja lihaseline. Karv on siidpehme ja väga lühike, 
aluskarv peaaegu puudub. Olulisim tunnus on 
maskimuster. Levinuimad on pitserpruun, 
šokolaadivärvi, sinine või sirelililla mask. 
Olemas on ka pikakarvaline teisend (vt ka 
Balinese ehk Longhaired Siamese). Pilt lk 72 

Siamese pointing  siiami värving 
Himaalaja värvingu sünonüüm (vt Himalayan 

pointing). 

Siamese White valge siiami kass 

Kassitõug, millel on ühine standard siiami 
kassiga, ainus erinevus on kasukavärv. Kasukas 
peab olema puhasvalge, sellel ei tohi olla kollase 
või mõne muu värvi varjundit. Käpapadjandid, 
kõrvade siseküljed ja ninaots on alati roosad. 
Silmad on sinised, kuid kass ei ole kurt. 
Nimetatakse vahel ka valgeks orientaaliks (vt 
Oriental Shorthair White). Pilt lk 69 

Siberian Forest Cat  
siberi metskass 
siberi kass 

Kassitõug. Seda tõugu kassidel on massiivne 
pea; lihaseline ja piklik keha; suured ovaalsed 
silmad; tiheda aluskarva ja pika vett tõrjuva 
õlise kattekarvaga poolpikk kasukas; kohevad 
saba ja krae; karvatutid kõrvade sees, otstes ja 
varvaste vahel. Kasvatatakse looduslikes 
värvides, k.a valgega. Maskiga teisendit 
nimetatakse neeva maskeraadiks (vt ka Neva 

Masquerade). Pilt lk 72 
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silver  hõbedane 

Kasukavärv, mille puhul valgel põhivärvil on 
näopiirkonnas, külgedel ja sabal must tipmine 
varjund, mis läheb lõual, rinnal, kõhul ning saba 
all tasapisi üle valgeks. Jalad on näoga ühte 
värvi. 

silver chinchilla hõbedane tšintšilja 

Puhasvalge kasukaga kass, kellel on peas, seljal, 
külgedel ja sabal must tipmine varjund. Kerge 
varjund võib olla ka jalgadel. Lõug, kõrvatutid, 
rind ja kõht on veatult valged. 

Singapura singapura kass 

Kassitõug. Seda tõugu kassidel on ümar pea, 
väike kompaktne kere, suured kõrvad, 
tumepruunide rantidega suured mandlikujulised 
silmad (pähklikarva, rohelised või kollased) ning 
tihedalt keha vastu liibuv lühike karv. Ainus 
tunnustatud kasukavärv on tumepruun tipmine 
triibustik elevandiluuvalgel aluskarval. Keha 
alumine pool on heledam. Jalgade sisekülgedel 
võivad olla vöödid ja sabaots on tumedam. Pilt 
lk 72  

single coat  ühekihiline kasukas 

Kasukas, mille moodustavad üksnes pealiskarv 
või kattekarvad ja millel puudub igasugune 
pehme aluskarv. 

single[-]colo[u]red 
   = self 
   = solid  ühevärviline 

Termin, mida kasutatakse siis, kui kassil on 
täiesti ühevärviline kasukakirjata karv. Kasukas 
ei tohi olla mingeid mustreid ega varjundeid.  

Si-Rex si-reks 
Termin, mis tähistab siiami kassi mustriga 
(siiamiga ristatud) devonreksi. 

smoke  suitsuvärviline 

Kasukatüüp, mille puhul karvad on nii pikalt 
värvunud (50-80% ulatuses), et ainult naha 
ligidal on näha pisut valget, kui kasukas lahku 
kammida. Paigalseisev kass näib ühevärviline. 

smoke point suitsuvärviline mask 

Väljend, mida kasutatakse, kui mask on 
suitsuvärviline, st maskipiirkonna karvad on 
juure juurest heledad/hõbevalged. 

Snowshoe 
lumekäpaline 
snowshoe 

Väga haruldane kassitõug. Seda tõugu kassidel 
on ümar lai pea, poolidamaine kehaehitus, 
ovaalsed sinised silmad, naha ligi hoidev lühike 
karv (aluskarv peaaegu puudub). Kasvatatakse 
klassikalistes siiami värvides ja maskiga. 
Oluline on, et kõik neli käppa oleksid valged. 
Pilt lk 73 

Sokoke 
sokoke kass 
sokoke metskass 

Kassitõug. Seda tõugu kassidel on üsna väike 
kiilukujuline pea, pikk ja nõtke keha, suured 
ovaalsed silmad (merevaigukarva kuni 
helerohelised), väga lühike naha vastu liibuv 
karv (aluskarv peaaegu puudub). Soovitavad on 
ka karvatutid kõrvaotstes. Tavaline värving on 
must vöödiline kasukakiri pruunil või 
kuldpruunil aluspõhjal. Pilt lk 73 

solid 
   = self 
   = single[-]colo[u]red ühevärviline Vt single[-]colo[u]red 



 58 

Somali  somaali kass 

Abessiinia kassi pikakarvaline teisend (vt ka 
Abyssinian). Erineb vaid karva pikkuse poolest 
– somaali kassil on väga peen ja tihe poolpikk 
karv, mis võib vaid õlgadel lühem olla. Pilt lk 73 

sorrel kõrb 
Termin, mida kasutatakse eelkõige abessiinia 
või somaali kassi punase tooni kirjeldamiseks. 

spangled 
   = spotted  

täpiline 
tähniline Vt spotted 

spectacles 
   = glasses prillid 

Silmi ümbritsev heledam karv, mida esineb 
eelkõige maskiga kassidel.  

Sphynx  sfinks 

Kassitõug, mille eripära on karvkatte 
puudumine. Seda tõugu kassidel on kiilukujuline 
pea, väga lihaseline pikkade jalgadega kere, 
väga suured kõrvad, sidrunikujulised silmad, 
väga pikk ja peenike saba. Nahka katab õhuke 
udukarv, soovitav on väga kortsus nahk. 
Lubatud on kõik värvitoonid ja mustrid. 
Nimetatakse ka kanada sfinksiks või kanada 
karvutuks (vt Canadian Sphynx ehk Canadian 

Hairless). Pilt lk 73 

spotted 
   = spangled 

täpiline 
tähniline 

Kasukakiri, mille moodustavad täpid võivad olla 
ümmargused, ovaalsed, pikergused või 
rosetikujulised. Jalad on kaetud selgete 
täppidega, saba peal on täpid või katkendlikud 
võrud.  

Spotted Mist  täpiline mist 
Austraalia misti algne nimetus (vt Australian 

Mist). 

spotting gene 
   = piebald gene 

täpilisust põhjustav 
geen 
laigulisust põhjustav 
geen Vt piebald gene 

stop üleminek 
Üleminek koljult ninaluule, mis võib olla 
teravam või laugem.  

straight-coated sirgekarvaline 

Selline peterbald, kellel puudub karvakadu 
põhjustav geen – tal on lühike keha ligi hoidev 
karv ja sirged vurrud. Samuti märge, mis 
lisatakse tõutunnistusele, kui lokkiskarvalistel 
kassidel sünnivad sirge karvaga pojad.  

straight-eared püstkõrvaline 

Termin, mis tähistab sirgeid, st püstiseid kõrvu 
tõugudel, kellel on need tavaliselt lontis või 
kaardus (nt šoti lontiskõrvalise või ameerika 
kaarduskõrvalise puhul). 

striped tabby tiigrimuster 

Makrellimustri sünonüüm (vt mackerel tabby), 
aga nimetatakse ka kalasabamustriks (vt 
fishbone tabby). 

stumpy töbisabaline 
Manks või kõmri kass, kellel on äärmiselt 
lühike, 1-10 cm pikk ja 1-3 sabaroolüliga saba. 

svelte sire 
Termin, mida kasutatakse saleda, pika ja toruja 
kehatüübi kirjeldamiseks. 
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T 

tabby  
kasukakiri 
tabby 

Kodukassi loomulik värving. Eristatakse nelja 
kasukakirja: triibustik ehk aguuti, 
tiigrimustriline ehk makrell, täpiline/tähniline ja 
vöödiline ehk klassikaline.   

tabby point 
   = lynx point kasukakirjaline mask 

Selline kasukatüüp, mille puhul maskimustri all 
on märgatav kasukakiri.  

tactile hair 
kompekarvad 
kompimiskarvad 

Kompeelundina toimivad karvad, mis paiknevad 
otsmiku piirkonnas silmade kohal, esijäsemete 
randmeliigeste taga ja põskedel.  

tailed 
   = taily sabaga 

Termin, mida kasutatakse tavaliselt sabatute 
kasside (nagu nt manks) puhul, kellel on 
normaalse pikkusega saba. 

taily 
   = tailed sabaga  Vt tailed 

tarnish tuhmunud 

Termin, mida kasutatakse sellise egiptuse mau 
või bengali kassi puhul, kellel on hõbedases 
kasukas ebasoovitav pruunikas varjund. 

Thai  tai kass 

Siiami kassiga sarnane, ent mitte nii idamaise 
välimusega kassitõug. Seda tõugu kassidel on 
ümar pea, sale kehaehitus ja mandlikujulised 
sinised silmad. Karv on lühike ja siidjas, 
aluskarva on väga vähe. Traditsioonilise siiami 
maskimustriga. Nimetatakse ka vana tüüpi 
siiamiks (vt Old Style Siamese). Pilt lk 73 

thumb print pöidlajälg 
Hele laik, mida esineb kõigi aguutiteisendite 
kõrvade tagaküljel. 

ticking 
tikking 
triibustik 

Termin, mida kasutatakse vahel aguutimustri 
sünonüümina (vt agouti). 

Tiffanie tiffanie 

Asiaatide tõugrupi ainus pikakarvaline teisend. 
Seda tõugu kassidel on kolmnurkne pea, 
keskmine kehaehitus ning ovaalsed ja kergelt 
kaldus silmad. Poolpikk kasukas on peen ja 
siidine. Saba on elegantselt kähar. Kasvatatakse 
paljudes värvides. Pilt lk 73 

tipping  tipmine toon 

Kasukatüüp, mille puhul ainult karvatipud on 
värvunud – karv on tipust tumedamat ja alt 
heledamat tooni. 

Tonkinese tongkingi kass 

Siiami ja birma lühikarvaline ristand. Seda 
tõugu kassidel on ümarate joontega kiilukujuline 
pea, idamaised silmad (tavaliselt 
akvamariinsinised) ja poolidamaine kehaehitus. 
Karv on lühike, siidjas ja hoiab keha ligi. Värvilt 
seepiatooni, mingikarva või maskiga. Pilt lk 73 

topcoat 
   = guard hair 
   = primary hair 
   = outer coat 

kattekarv 
pealiskarv Vt guard hair 

torbie 
   = tortie tabby  

kilpkonnavärvi 
kasukakiri 
torbie 

Vt tortie tabby. Nimetatakse ka laiguliseks 
kasukakirjaks (vt patched tabby). 

tortie 
   = tortoiseshell 

kilpkonnavärv 
tortie  Vt tortoiseshell 
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tortie point  
maskiga 
kilpkonnakarvaline 

Selline isend, kellel on nii mask kui ka 
kilpkonnamuster. 

tortie tabby 
   = torbie  

kilpkonnavärvi 
kasukakiri 
torbie 

Termin, mida kasutatakse selliste kasside puhul, 
kelle kasukas on nii kilpkonnavärvi kui ka 
kasukakirja. Nimetatakse ka laiguliseks 
kasukakirjaks (vt patched tabby). 

tortoiseshell 
   = tortie  

kilpkonnavärv 
tortie  

Tavaliselt emane kass, kelle põhivärvil on nii 
kerel kui ka jäsemetel kindlapiirilised ja selgelt 
eristuvad punased ning helepunased laigud. 
Kilpkonnaluukasside põhivärv võib olla must, 
sinine, šokolaadpruun või lilla. 

tortoiseshell-and-
white  

valgekirju 
kilpkonnavärv 

Termin, mida kasutatakse vahel kalingurmustri 
sünonüümina (vt calico). 

Toyger toyger 

Kassitõug. Seda tõugu kassidel on ümar pea, 
tugev ja pikk kere ning üsna väikesed sügaval 
asetsevad silmad. Karv on lühike ja tihe. Esineb 
ainult pruuni makrellimustriga, kusjuures muster 
peaks olema võimalikult tume ning kõht ja 
rinnaalune heledamad. Pilt lk 73 

tri[-]colo[u]r kolmevärviline 
Kass, kelle kasukas esineb kolme värvi. 
Tavaliselt on sellise kasukaga isendid emased. 

triple-coated kolmekihiline 

Kasukatüüp, mille puhul alus-, okas- ja 
kattekarvad on kõik ühepikkused (nt siberi 
metskassil).  

tufts 
   = furnishings karvatutid Vt furnishings 

Turkish Angora türgi angoora 

Kassitõug. Seda tõugu kassidel on kiilukujuline 
pea, üsna tugev kehaehitus ja suured 
mandlikujulised silmad (enamasti sinised). 
Poolpikk karv on väga peen ja läikiv ning liibub 
tihedalt vastu keha. Tavalised on lopsakas krae, 
kalifeed, kohev saba ning karvatutid kõrvade 
sees ja otstes ning varvaste vahel. Kasvatatakse 
paljudes looduslikes värvides, kuid 
traditsiooniline värv on valge. Pilt lk 73 

Turkish Van  türgi van  

Kassitõug, mille eripära on van-muster, st 
valdavalt valget värvi kasukas, peas kaks 
värvilaiku, mis ei kata silmi ega kõrvu, valge 
koon ja üleni värvunud saba (vt ka van pattern). 
Lisaks on seda tõugu kassidel kolmnurkne pea, 
lihaseline kere ja suured ovaalsed silmad 
(sinised, heleda merevaigu tooni või eri värvi). 
Poolpikk siidjas karv, villane aluskarv puudub, 
kohev saba. Pilt lk 73 

tuxedo cat smokinguga kass 

Selline kass, kes on suuremas osas musta värvi, 
kuid valge rinnaesisega. Samuti võib valget 
värvi olla näol ja käppadel/jalgadel.  

 

U 

ultra bald karvutu 

Termin, mida kasutatakse selliste peterbald’ide 
puhul, kes sünnivad karvutuna ja jäävadki 
karvutuks. Neil puuduvad ka vurrud ja 
kulmukarvad.  
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undercoat 
   = down hair 
   = ground hair aluskarv Vt down hair 

usual ürgne punakaspruun 

Abessiinia või somaali kassi originaal- ehk 
ürgvärvi nimetus Suurbritannias. USA vaste on 
ruske (vt ruddy). 

 

V 
Van Kedisi van kedisi Üleni valge türgi vani nimetus. 

van pattern van-muster 

Türgi vanile iseloomulik värving (vt ka Turkish 

Van). Euroopas: kass, kellel on valge karvkate, 
peas kaks värvilaiku, värvunud saba ja väike laik 
kerel. USAs: valge karvkattega kass, kellel on 
peas kaks värvilaiku ja saba värvunud.  

variety 
teisend 
varieteet 

Tõu alajaotus, mis erineb teistest sama tõugu 
isenditest nt värvitooni, mustri või karva pikkuse 
poolest.  

velour veluurkarvaline 

Peterbald või doni sfinks, kes on 70% ulatuses 
karvutu ja kelle kasukas on kuni 1 mm pikk. 
Näeb välja täiesti karvutu, kuid paitamisel on 
õrn karv tunda. Vananedes võib muutuda 
sametkarvaliseks. 

vibrissae vibrissid 

Kassi koonu mõlemal poolel, kulmudel või isegi 
esijalgade taga kasvavad tugevad karvad, mis 
toimivad kompimiselundina. 

 

W 

wedge-shaped  kiilukujuline 
Termin, mida kasutatakse kolmnurkse peakuju 
kirjeldamiseks. 

Western breed lääne tõug 

Väljend, mida kasutatakse läänest pärit 
kassitõugude puhul, nagu nt euroopa 
lühikarvaline, meini kass jne. Nendel kassidel on 
tavaliselt jässakam kehaehitus ja mitmekihiline 
kasukas. 

Western colo[u]rs lääne värvid 

Läänest pärit kassitõugudele omased 
kasukavärvid – must, sinine, punane ja kreem, 
nende kahevärvilised variandid ja ühevärviline 
valge. Vastandiks on idamaised värvid (vt ka 
Eastern colo[u]rs). 

whip tail 
   = whippy piitssaba 

Pikk, peenike ja nõtke otsast ahenev saba, nagu 
nt siiami kassil, sfinksil ja orientaalil.  

whippy 
   = whip tail piitssaba Vt whip tail 

whisker pads vurrupadjad 
Kummalgi pool ninaotsa asetsev lihav osa 
koonust, millel kasvavad vurrud.  

wildcat  metskass 

Euroopa, Lääne-Aasia või Aafrika põlisloom, 
kes on sündinud ja elab metsikus looduses. Ei 
pärine kodukassist, seega mitte segi ajada 
metsiku kassiga (vt ka feral cat). 
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Kokkuvõte 
Käesoleva magistritöö raames koostati kasside tõuaretuse inglise-eesti 

oskussõnastik. Sõnastiku sihtrühma moodustavad kassikasvatusest huvitatud eesti keelt 

rääkivad inimesed, tõlkijad/tõlgid ja erialaspetsialistid, aga ka juhukasutajad. Sõnastiku 

koostamise eesmärk oli anda panus kasside tõuaretusega seotud inglise- ja eestikeelsete 

materjalide mõistmiseks ning tõlkimiseks. Samuti kannab see sõnastik grammatikaalase 

abimaterjali otstarvet erialaekspertide jaoks, et ühtlustada ja korrastada terminikasutust ja 

õigekirja erialastes materjalides.  

Terminibaas sisaldab 374 märksõna. Kuna sõnastik on suunatud ka 

tavakasutajaile, on see sõnapõhine ehk märksõnad on esitatud tähestikulises järjekorras. 

Terminibaasi koostamisel on järgitud mõtteviisilise mõistelisuse põhimõtteid – 

märksõnade vahel on loodud semantilised seosed. Sõnastikus käsitletakse termineid 

erialaspetsiifiliselt ja esitatud vasted ei sobi üldjuhul kasutamiseks muus kontekstis.  

Kuna see on koostaja esimene terminoloogiaalane töö, on tegu üsna 

väikesemahulise projektiga, mis ei vasta ranges mõttes kõikidele mõistelisele sõnastikule 

esitatavatele nõuetele. Küll aga on autoril tekkinud huvi terminitöö jätkamiseks ja 

praeguse sõnastiku täiendamiseks. Käesolevale sõnastikule võiks tulevikus lisada ka 

kasside füsioloogia, haigusseisundite ja kassinäituste bürokraatiaga seotud terminid ning 

luua seeläbi rikkalike illustratsioonidega tõlkeentsüklopeedia. Samuti plaanib töö autor 

sõnastiku tulevikus teha kättesaadavaks Internetis – näiteks mõne kassikasvatajate 

ühenduse kodulehel. 
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Lisa 1. Kassitõugude pildid 
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abessiinia kass pikakarvaline ameerika 
lühisabaline 

ameerika lühisabaline 
 
 

pikakarvaline ameerika 
kaarduskõrvaline 

ameerika kaarduskõrvaline ameerika lühikarvaline 

ameerika traatkarvaline aasia ühevärviline aasia suitsuvärviline 

aasia kasukakirjaline 
 

austraalia mist balinees 
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bengali kass püha birma bombei kass 

briti pikakarvaline briti lühikarvaline burma kass 

burmilla california litriline kartuusia kass 

chausie kornreks kõmri kass 
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pikakarvaline jaapani 
lühisabaline 

jaapani lühisabaline himaalaja kass 

havanna pruun germanreks valge siiami kass 

lühikarvaline eksootiline  pikakarvaline eksootiline  euroopa lühikarvaline 

egiptuse mau doni sfinks devonreks 



 70 

          
 
 
 

    
 
 
 

        
 
 
 

    
 

jaava kass korat pikakarvaline kuriili lühisabaline 

kuriili lühisabaline laperm lühikarvaline laperm 

meini kass manks minskin 

mantškin pikakarvaline mantškin nebelung 
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ragamuffin pikakarvaline pixiebob pixiebob 

peterbald pärsia kass lühikarvaline orientaal 

pikakarvaline orientaal pikakarvaline ojos azules ojos azules 
 

ookerkass norra metskass neeva maskeraad 
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ragdoll vene sinine savanni kass 

šoti lontiskõrvaline pikakarvaline šoti 
lontiskõrvaline 

selkirkreks 

pikakarvaline selkirkreks serengeti kass seišelli teisend 

siiami kass siberi metskass singapura kass 
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lumekäpaline sokoke metskass somaali kass 

sfinks tai kass tiffanie 

tongkingi kass toyger türgi angoora 

türgi van 



Lisa 2. Eestikeelne indeks 

 
aasia kasukakirjaline 34 
aasia suitsuvärviline 34 
aasia varjundiline 34 
aasia ühevärviline 34 
abessiinia kass 32 
aguutigeen 32 
aguutimuster 32 
aguutimustrita kass 50 
akvamariinsinine 33 
albiino 32 
aluskarv 40, 43, 61 
alusvärv 43 
ameerika bobtail 32 

ameerika burma 32 
ameerika curl 33 

ameerika havanna 33 
ameerika kaarduskõrvaline 33 
ameerika kornreks 33 
ameerika lühikarvaline 33 
ameerika lühisabaline 32 
ameerika traatkarvaline 33 
ameerika tömpsabaline 32 
aprikoos 33 
aretusgrupp 36 
arhangelski sinine 33 
arlekiin 44 
asiaadid 34 
asutajaefekt 42 
asutajaisend 42 
austraalia mist 34 
bali kass 35 
balinees 35 
bengali kass 35 
birma kass 35 
bombei kass 35 
britannia 36 

briti burma 36 
briti havanna 36 
briti kornreks 36 
briti lühikarvaline 37 
briti pikakarvaline 36 
burma kass 37 
burmilla 37 
california litriline 37 
calimanco 37 

chartreux 38 

chausie 38 

colo[u]rpoint 39 

coupari 39 

dekoratiivkass 40 
devonreks 40 
dominantne geen 40 
domineeriv geen 40 
doni sfinks 40 
eebenimust 41 
egiptuse mau 41 
eri värvi silmad 51 
eumelaniin 41 
euroopa burma 41 
euroopa kornreks 41 
euroopa lühikarvaline 41 
fenotüüp 52 
feomelaniin 52 
geen 43 
geenikogum 43 
genotüüp 43 
germanreks 43 
harjaskarvaline 37 
havanna kass 44 
havanna pruun 44 
helendumine 40 
helendumisgeen 40 
helenenud kalingur 40 
heterokromaatilised silmad 44 
heterosügoot 44 
himaalaja kass 44 
himaalaja värving 44 
homosügoot 44 
huitième 45 
hõbedane 57 
hõbedane tšintšilja 57 
härjasilm 37 
härmatunud 43 
hübriid 45 
hübriidjõud 45 
idamaine 42 
idamaised värvid 41 
ilvestutid 47 
inhibiitorgeen 45 
isend 45 
jaapani bobtail 46 
jaapani lühisabaline 46 
jaapani tömpsabaline 46 
jaava kass 46 
juppsabaline 54 
jässakas 39 
kaelakee 50 
kaelus 42, 54 
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kahekihiline kasukas 40 
kahevärviline 35 
kalasabamuster 42 
kalifeed 36 
kalingur 37 
kamee 38 
kanada karvutu 38 
kanada sfinks 38 
kandja 38 
kaneelivärv 38 
karamell 38 
kartuusia kass 38 
karvatutid 43, 60 
karvutu 60 
kassipoeg 46 
kastanpruun 38 
kasukakiri 59 
kasukakirjaline mask 47, 59 
kašmiir 38 
kattekarv 44, 51, 53, 59 
keskmine kehaehitus 48 
kiilukujuline 61 
kilpkonnavärv 59, 60 
kilpkonnavärvi kasukakiri 59, 60 
kinner 44 
klassikaline kasukakiri 39 
kodukass 40 
kodulemmik 45 
kohev saba 52 
kollakaspruun 42 
kolmekihiline 60 
kolmevärviline 60 
kolorpoint 39 
kompekarvad 59 
kompimiskarvad 59 
korat 46 
kornreks 39 
krae 42, 54 
kreem 39 
kreemsinine 35 
kuldne 43 
kuldne tšintšilja 43 
kuriili bobtail 46 
kuriili lühisabaline 46 
kuriili tömpsabaline 46 
kuum kreem 44 
kõhulaik 35 
kõmri kass 40 
kõrb 58 
käevõrud 35 
käpikud 43 

külma kliima kassid 39 
laiguline kasukakiri 52 
laigulisust põhjustav geen 52, 58 
lainerijooned 48 
laperm 47 
lauk 35 
lavendel 47 
leek 42 
L-geen 46 
l-geen 47 
liblikamärk 37 
liiniaretus 47 
lilla 47 
lilla mask 42 
lokkiskarvaline 40 
looduslik aretus 50 
looduslik tõug 50 
looduslik värv 50 
loorkate 56 
lubatud autkross 32 
lumekäpaline 57 
lääne tõug 61 
lääne värvid 61 
lühenenud 42 
lühijäsemeline 36 
lühikarvaline 56 
lühikarvaline eksootiline 41 
lühikarvaline exotic 41 
lühikarvaline laperm 47 
lühikarvaline orientaal 51 
magnoolia 48 
maine coon 48 
makrellimuster 47 
malta sinine 48 
mani kass 48 
manks 48 
manksigeen 48 
mantškin 49 
marmormuster 48 
mask 48, 53 
maskiga kass 39 
maskiga kilpkonnakarvaline 60 
maskiga pikakarvaline 39 
maskiga pärsia kass 39 
maskigeeni kandja 39 
maskimuster 48, 53 
maskipiirkonnad 53 
mau-muster 48 
medaljon 48 
meini kass 48 
merevaikkollane 32 
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metsik kass 42 
metskass 61 
mi-ke 48 
mingivärving 48 
minskin 49 
mitmevärviline 52 
mitte-aguutigeen 50 
mittelooduslik tõug 45 
mittelooduslik värv 45 
morfoloogia 49 
munchkin 49 
mutandid 49 
mutatsioon 49 
mõõdukalt kiilukujuline 49 
märgis 48 
narrimüts 42 
nebelung 50 
neeva maskeraad 50 
neuvième 50 
nevskaja maskaradnaja 50 
ninapeegel 50 
norra metskass 50 
nõgu 35 
nööbid 37 
ocicat 51 
ohikkarv 34 
ojos azules 51 
okaskarv 34 
oligodaktüülia 51 
ookerkass 51 
orientaalne 51 
orientaalne lühikarvaline 51 
orientaalne pikakarvaline 51 
pahupidi tikking 45, 53 
pahupidi triibustik 45, 53 
pealiskarv 44, 51, 53, 59 
pekingi näotüüp 52 
peterbald 52 
piitssaba 61 
pikajäsemeline 47 
pikakarvaline 47 
pikakarvaline ameerika bobtail 32 

pikakarvaline ameerika curl 33 

pikakarvaline ameerika kaarduskõrvaline 33 
pikakarvaline ameerika lühisabaline 32 
pikakarvaline ameerika tömpsabaline 32 
pikakarvaline eksootiline 41 
pikakarvaline exotic 41 
pikakarvaline jaapani bobtail 45 
pikakarvaline jaapani lühisabaline 45 
pikakarvaline jaapani tömpsabaline 45 

pikakarvaline kuriili bobtail 46 
pikakarvaline kuriili lühisabaline 46 
pikakarvaline kuriili tömpsabaline 46 
pikakarvaline mantškin 49 
pikakarvaline munchkin 49 
pikakarvaline ojos azules 51 
pikakarvaline orientaal 51 
pikakarvaline pixiebob 52 
pikakarvaline selkirkreks 55 
pikakarvaline siiami kass 47 
pikakarvaline šoti fold 55 
pikakarvaline šoti lont[is]kõrvaline 55 
pikuke saba 47 
pitserpruun 55 
pitserpruun mask 55 
pixiebob 52 
plaatinatoon 52 
polüdaktüülia 53 
pompoonsaba 53 
poolidamaine 55 
pooljässakas 55 
poolpikakarvaline 48 
prillid 43, 58 
proportsionaalsus 34 
pruunikas varjund 54 
pugalik 36 
puhtatõuline kass 52, 53 
põhivärv 43, 45, 48 
pärsia kass 52 
pärslane 52 
pöidlajälg 59 
püha birma 35 
püksid 36 
püstkõrvaline 58 
püstkõrvaline ameerika curl 33 
püstkõrvaline ameerika kaarduskõrvaline 33 
püstkõrvaline šoti fold 55 
püstkõrvaline šoti lont[is]kõrvaline 55 
ragamuffin 53 
ragdoll 53 
rajajaefekt 42 
rajajaisend 42 
rebaskass 42 
reksgeen [i] 53 
reksgeen [ii] 53 
reks-kasukas 53 
retsessiivne geen 53 
ristamine 40 
ristand 39 
ristaretus 40 
ristpaaritus 40 
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rooma nina 54 
roostesus 54 
rosetid 54 
rughugger 54 
ruske 54 
sabaga 59 
sabatu  54 
sametkarvaline 38, 42 
savanni kass 54 
seepia 55 
seepiapruun 55 
segatõuline kass 50, 53 
segavereline 49 
seišelli teisend 56 
selektiivne tõuaretus 55 
selkirkreks 55 
septième 56 
serengeti kass 56 
sfinks 58 
siberi kass 56 
siberi metskass 56 
sihvakas 53 
siiami kass 56 
siiami värving 56 
singapura kass 57 
sire 58 
si-reks 57 
sirelilla 47 
sirgekarvaline 58 
sisearetus 45 
skarabeus 54 
smokinguga kass 60 
snowshoe 57 
sokoke kass 57 
sokoke metskass 57 
somaali kass 58 
soobel 54 
sooblivärv 54 
suitsuvärviline 57 
suitsuvärviline mask 57 
sukad 43 
šampanja 38 
šartröös 38 
šokolaadpruun 38 
šoti fold 55 
šoti lont[is]kõrvaline 55 
taanduv geen 53 
tabby 59 
tagasiristamine 34 
tai kass 59 
teisend 61 

tiffanie 59 
tiigrimuster 58 
tikking 59 
tipmine toon 59 
toakass 44 
tongkingi kass 59 
torbie 59, 60 
tortie 59, 60 
toyger 60 
triibud 35 
triibustik 59 
tšintšilja 38 
tubane kass 44 
tuhmunud 59 
tõug 36 
tõugrupp 36 
tõukass 52, 53 
tõustandard 36 
tähnid 51 
tähniline 58 
täiskasvanud kass 32 
täpiline 58 
täpiline mist 58 
täpilisust põhjustav geen 52, 58 
töbisabaline 58 
türgi angoora 60 
türgi van  60 
valge orientaal 51 
valge siiami kass 56 
valgekirju kilpkonnavärv 60 
valgekirju muster 52 
valgekäpaline 49 
valikuline tõuaretus 55 
valitsev geen 40 
van kedisi 61 
vana tüüpi siiam 51 
van-muster 61 
varieteet 61 
varjundiline 56 
veluurkarvaline 61 
vene kass 54 
vene lühikarvaline 54 
vene sinine 54 
vibrissid 61 
viirastusmuster 43 
vurrupadjad 61 
võõrlavendel 42 
vähemustõug 49 
välimik 39 
värving 39 
vöödid 35 



vöödiline 53 
vöödiline kasukakiri 35 
õues käiv kass 47 
õunapealine 33 
ühekihiline kasukas 57 
ühevärviline 55, 57 
üleminek 58 
ürgne punakaspruun 61 
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The objective of this Master’s thesis was to prepare a dictionary comprising cat 
breeding terminology or, more specifically, the names and nicknames of cat breeds and 
terms related to the breeding and external characteristics of cats. As no materials on cat 
breeding terminology have been published in Estonia, the need for such dictionary is 
imminent. The target group of this dictionary includes translators/interpreters, students, 
cat breeding experts and also random users. In the future, the author plans to supplement 
this dictionary with terminology related to the physiology and health of cats as well as to 
make the dictionary available online. 

The Master’s thesis comprises an introduction and a theoretical and practical part. 
In the first half of the theoretical part, the author provides an overview of the essence and 
development of cat breeding in Estonia as well as the rest of the world, and introduces 
some of the largest cat associations. One subsection has also been dedicated to the history 
of the names of cat breeds. Further on, the author describes the availability of cat 
breeding terminology and materials used for making this dictionary, including their 
positive and negative aspects. The author also explains the grammatical purpose of this 
dictionary and gives examples of grammar mistakes in some Internet sources as well as 
literature. The second half of the theoretical part is dedicated to the practical aspects of 
compiling this dictionary – the description of principles followed when choosing English 
entries and their equivalents and definitions in Estonian. The author also introduces the 
structure of the dictionary and its entries.  

The second or practical part of the Master’s thesis includes terminological work 
or the English-Estonian Dictionary of Cat Breeding Terminology comprising 374 entries. 
The dictionary is supplemented by Annex 1 with pictures of cats of different breeds. At 
the end of the thesis, there is also an Estonian index with references to dictionary entries. 
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