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SISSEJUHATUS 

 

Nimesid kasutatakse iga päev. Need muutuvad ajas koos inimeste mõttemaailma muutustega. 

Loomanimedki on tavalised ja kasutusel iga päev. Loomanimed ning loomadele nimede 

andmine on osa inimeste kultuuritraditsioonist ja pärimusest. Siiski teame me loomanimede, 

eriti lemmikloomanimede, kohta küllaltki vähe, sest neid on Eestis vähe uuritud. Töö teema 

ongi valitud seetõttu, et tuua teemasse rohkem selgust.  

Loomanimede uurimine on üks nimeteaduse ehk onomastika osa. Uurimistöö pakub uusi fakte 

nimeteadusele. Autor on varem uurinud eesti lehmanimesid (Saar, 2016) ning nende 

muutumist ajas ning seega on praegune töö varasema loomulik jätk. 

Põhjalike loomanimeuurimuste vähesus on osaliselt tingitud süstemaatilise allikmaterjali 

puudumisest. Loomanimede teaduslik uurimine sai alguse 20. sajandil ning enim uurimusi on 

tehtud Euroopas, eriti Skandinaavias. Praeguseks on siiski kogunenud arvestatav hulk 

põhjalikke uurimusi, nt Katharina Leibring on uurinud nii Euroopa loomanimetraditsioone 

üldisemalt (Leibring, 2014) kui ka Rootsi loomanimesid (Leibring, 2013), Maria Kalske (2005) 

Soomest on uurinud hobusenimesid ja Osmo Vatanen (1997) lehmanimesid, Saksamaal on 

loomanimesid uurinud Damaris Nübling (2012), Austrias on lehmanimesid uurinud Michael 

Reichmayr (2005, 2015), Poola ja Saksa loomanimesid on uurinud Stefan Warchoł (2004). 

Loomanimede uurimisest Eestis räägib peatükk 1.1. 

Töös analüüsitud nimed pärinevad Eesti Kirjandusmuuseumi 2018. aastal läbi viidud üle-

eestilise koolipärimuse kogumisvõistluse andmetest. Kogumisvõistluse küsimustiku rubriigi 

„Vaba aeg“ kolmas küsimus „Kui Sul on lemmikloom, siis kust ta on saanud oma nime? 
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Meenuta lugusid temaga seoses“ puudutas lemmikloomanimesid. Küsitluse „Koolipärimus 

2018“ materjale säilitatakse Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna arhiivis EFITA.  

Alusmaterjal on nimede uurimiseks hea, sest lisaks nimele on vastaja enamasti üles kirjutanud 

ka looma nime saamisloo ning seega on neid nimesid lihtsam rühmitada ja analüüsida. 

Analüüsimiseks võeti vastustes ette tulnud esimesed 1000 loomanime. Selle materjali hulgas 

tuli ette eriti palju koera- ja kassinimesid ja vähem muude lemmikloomade nimesid, seepärast 

ei saa teiste lemmikloomade nimede kohta teha põhjapanevaid järeldusi. 

Töö eesmärk on anda ülevaade eestlaste tänapäeval kasutatavatest lemmikloomanimedest. 

Töö läbiviimiseks püsitati järgnevad uurimisküsimused: 

• Milliste teemade järgi on lemmikloomadele nimesid antud? 

• Millised on erinevatele loomaliikidele iseloomulikud nimed? 

• Kas eksootilisemale loomale antakse eksootilisem nimi? 

• Milline on lemmikloomanimede keel ja struktuur? 

• Missugused nimeandmise mustrid alusmaterjalis avalduvad? 

Uurimistöös kasutati nii kvantitatiivset kui ka kvalitatiivset uurimismeetodit. Kvantitatiivselt 

selgitati välja nimede jagunemine erinevate tähenduskategooriate vahel ning loomaliikide 

esinemise osakaal analüüsitud nimedes. Kvalitatiivselt analüüsiti nimede tähendusi ja 

nimeandmise mustreid ning erijuhtumeid. 

Töö on jaotatud kolmeks peatükiks. Esimeses osas tutvustatakse loomanimede jagunemist ja 

ajalugu ning antakse ülevaade varasematest uurimustest ja artiklitest. Teine peatükk sisaldab 

nimevalimi nimede analüüsi. Peatükk koosneb alapeatükkidest, mis käsitlevad 

lemmikloomanimede jagunemist teemade vahel, nimede esinemist loomaliikidel, tõuloomade 

nimede seaduspärasusi ning analüüsitud nimede keelt. Kolmandas peatükis tuuakse välja 

lemmikloomade nimetamisega seotud põhimõtted ja mustrid. 
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1. LOOMANIMED 

 

Inimesega kõige kauem koos elanud loom on koer, keda esimesed kütid ja kalurid kasutasid 

jahisaagi transportimisel. Teised kodustatud loomad said tekkida alles siis, kui inimene jäi 

paikseks ning hakkas tegelema põllumajandusega. (Palmeos, 1955, lk 97)  

Inimesed on loomadele nimesid andnud ilmselt nende kodustamise algusaegadest peale. 

Sellele viitavad rahvajuttudes ja legendides esinevate müütiliste loomade nimed (Leibring, 

2014, lk 616). 

Enamasti on nimed antud loomadele, kes on inimesele majanduslikult või emotsionaalselt 

olulised, näiteks koerad, kassid, lehmad ja hobused, harvem muud põllumajandusloomad ja 

kodulinnud. Nimeandmist mõjutab loomade hulk ehk mida vähem on ühte liiki kuuluvaid loomi 

samas karjas, seda suurema tõenäosusega saab iga isend nime. (Ainiala jt, 2012, lk 204) 

Näiteks harilikult ei anta igale isendile lambakarjas nime, kuid piimalehmakarjas on nimi igal 

lehmal. Paula Palmeos (1955, lk 109) toob esile, et vanemal ajal ei antud tihti kassidele 

nimesid või kui anti, siis sai ta nime häälitsusele viidates. Sellisel viisil antud loomanimed on 

nooremad kui välimuse või sünniaja järgi antud nimed. 

Katharina Leibring (2014, lk 617) on välja toonud, et inimene annab nime enamasti loomale, 

kellega rohkem suheldakse, näiteks piimaloomad, põllutööloomad või loomad, kes elavad 

perekonna juures, ehk lemmikloomad. Looma liik ei ole sealjuures väga oluline, sest eri 

kultuurides täidavad eri loomad eri ülesandeid. Näiteks Islandil peetakse lambaid piima 

saamise eesmärgil, mujal enamasti villa ja liha jaoks ning veoloomad võivad olla lisaks 

hobustele ja härgadele veel ka kaamelid või põhjapõdrad. Nime saamise tõenäosus on suurem 

loomadel, kes eristuvad karjast välimuse või käitumise poolest ning kelle eluiga on pikem. 

Otseselt ei ole uuritud, kas koduloomad saavad inimese antud nimedest keeleliselt aru, küll 

aga teevad nimed inimestele loomadega suhtlemise lihtsamaks. Eluaegsed lehmapidajad on 

näiteks täheldanud individuaalse nime vajalikkust loomal, sest niiviisi on lihtsam loomale 

käsklusi jagada (Saar, 2016, lk 7). 

Loomadele nime andmisega väljendab inimene oma võimu nende üle. Nimi väljendab nime 

andja, mitte nimetatava maailmavaadet. Nime andmise või mitteandmisega otsustab inimene 

sageli nii looma saatuse kui ka selle üle, kuidas looma kujutada ning kuidas teised looma 

tajuvad. (Borkfelt, 2011, lk 112–123) 

Ühe võimaliku loomanimede jagunemise skeemi on välja pakkunud Damaris Nübling (2012) 

(vt joonis 1). Selle alusel eristatakse maaloomade (tulundusloomad ja metsloomad) nimesid 

ning linnaloomade (loomaaialoomad ja lemmikloomad) nimesid. Piirid nende vahel on siiski 
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hägused, sest tulundusloom võib olla ka lemmikloom ja seega on inimesel temaga lähedasem 

suhe ning loom saab samuti nime. Samamoodi võib mõni lemmikloom olla ka tulundusloom, 

näiteks karja-, teenistus- ja kelgukoerad. 

 

Joonis 1. Loomanimede jagunemine nende elukoha ja ülesannete põhjal1 (Nübling, 2012, lk 

192) 

Skeemi võib veel täiendada linnaloomade osas. Sinna võib omaette rühmana lisada kloonitud 

loomad ja laboriloomad. Kloonitud loomadele antakse tihti nimesid, näiteks Eesti Maaülikoolis 

kloonitud vasikad said nimeks Juuni ja Augustiine (Eilart, 2015). 

Nii nagu skeemiltki näha, saavad paljud loomad endale tänapäeval nime inimeste eesnimede 

järgi. Piimalehmakarjas on see tänapäeval kõige tavalisem nimede andmise moodus (Saar, 

2016, lk 16). Eesnimede populaarsust loomanimedena põhjendatakse ka inimese 

mõttemaailma eripäraga omistada loomale inimlikud tunnused (Paju, 2018, lk 18). 

Veel 19. sajandil oli aga harilik anda loomadele nimesid sünniaja (nt Jõulik, Esmik, Pühik) ja 

välimuse järgi (Palmeos, 1955, lk 104–105). Välimuse järgi nimeandmine on küllaltki harilik ka 

tänapäeval. Sünniaja järgi nimesaamine on kõvasti vähenenud, kuid päris kadunud pole seegi 

põhimõte. (Saar, 2016, lk 18–19) Paljudele loomadele (sõltumata looma liigist) on minevikus 

antud ja antakse ka tänapäeval nimesid sarnaste põhimõtete alusel, eriti näiteks välimuse 

järgi. 

Lisaks eesnimedele sisaldavad paljud loomanimed tänapäeval motiive massikultuurist, 

lemmikutele antakse nimesid nii kuulsate muusikute, poliitikute kui ka filmi- ja 

raamatutegelaste järgi ning paljud tänapäeva loomanimed luuakse inglise ja muude võõrkeelte 

baasil (Paju, 2018, lk 16). 

 
1 Joonis on tõlgitud saksa keelest, näited loomaliikidele iseloomulikest nimedest on algallikaga samad. 
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1.1. Loomanimed Eestis 

Läänemeresoome kultuuris peetakse vanimaks kombeks nimetada koduloomi värvi ja 

välimuse järgi, seejärel tekkisid nimed, mis on tuletatud looma sünniajast. Hilisem nähtus on 

loomadele inimesenimede andmine, mille põhjuseks peetakse suurt nimetarvet ehk peetavate 

loomade arvu suurenemist, mille tagajärjel tekkis iseloomustavate nimede nappus (Palmeos, 

1955, lk 111). Seda aitas leevendada inimesenimede suur valiku- ja varieerimisvõimalus 

(Saar, 2016, lk 24).  

Esimese põhjalikuma ülevaate koduloomanimedest Eestis andis Mattias Johann Eisen (1914), 

kes refereeris Heikki Ojansuu (1912) soomekeelset artiklit Soome koduloomanimedest. 

Veisenimedest 1920. aastatel andis ülevaate ka Johannes Kool-Eestivend (1922). 

Uuesti tärkas huvi loomanimede vastu 40 aastat hiljem, kui Paula Palmeos käsitles 1955. 

aastal oma artiklis „Eesti koduloomade nimedest“ peamiselt lehma-, hobuse- ja härjanimesid. 

Nils Tiberg avaldas 1972. aastal monograafia „Estlandssvenska husdjurnamn“, milles 

analüüsis enda kogutud andmete põhjal eestirootslaste koduloomade üld- ja pärisnimesid, 

nimede keelt ja nimepanekut. Kirjandusmuuseumi kogudest pärit vanu lehmanimesid ning 

tänapäevaseid kodu- ja suurlautade lehmanimesid võrdlev uurimustöö on valminud 2016. 

aastal (Saar, 2016). 

Vanemal ajal kasvatati loomi peamiselt tulunduslikel eesmärkidel. Mõnest tulundusloomast 

võis muidugi saada ka lemmikloom, aga mõiste lemmikloom iseloomustab ikkagi uuemat aega. 

Ühtne uurimus Eesti lemmikloomanimedest puudub. Ilmunud on pelgalt ühte nimetüüpi 

käsitlevaid uurimusi. Kõige põhjalikum neist on Eesti koeranimesid käsitlev Anneli Paju 

Tallinna Ülikoolis valminud bakalaureusetöö „Eesti koeranimed“ (Paju, 2018). Väike uurimus 

on ilmunud võrukeelsena: Leelo Laurits tutvustas 2007. aastal „Võro-Seto tähtraamatus“ 

Võrumaa levinumaid koera- ja kassinimesid ühe loomakliiniku patsientide näitel (Laurits, 

2007). Selle materjali põhjal kirjutas Evar Saar (2007) samasse väljaandesse kokkuvõtva artikli 

„Minkast kõnõlõsõ pini- ja kassinime?“. Ell Vahtramäe andis raamatus „Sõida tasa üle silla. 

Raamat eesti keelest ja meelest“ põgusa ülevaate Eesti loomanimede taustast artiklis „Eesti 

loomanimed“ (Vahtramäe, 2018) ning folklorist Mare Kõiva on rääkinud Vikerraadio 

„Keelesaates“ loomade nimetamise kommetest ning huvitavatest nimelugudest (Kriivan, 

2016). 

Eesti Kirjandusmuuseumi loomanimekartoteegis on olemas 1930. aastatel kogutud 

lehmanimesid, vähem on koera- ja kassinimesid. Erinevatel aegadel korjatud pärimusjuttudes 

esinevad samuti mõned loomanimelood, aga materjali on siiski liiga vähe, et nende põhjal 

koostada süstemaatilist uurimust Eesti lemmikloomanimedest. 



 

 7 
 

1.2. Lemmikloomanimed 

Eesti keele seletava sõnaraamatu põhjal on lemmikloom loom või lind, keda peetakse kodus 

ilu eesmärgil (EKSS 2009). Siiski võib lemmikloomade hulka kuuluvaks pidada ka näiteks 

loomi, keda inimesed peavad kasu pärast või on neil loomadel inimeste juures elades muud 

funktsioonid peale ilu, nt karja- või juhtkoerad, teraapialoomad jt. Lemmikloomi peetakse kodus 

ka kaastundest ning emotsionaalsest vajadusest, näiteks vigastatud loomade eest 

hoolitsemine on võimalus teha head ning tõstab inimese väärikust teiste silmis. 

Lemmikloomanimed on ajas kiiresti muutuvad, sest loomade eluiga on inimese omaga 

võrreldes tunduvalt lühem ning sellega seoses on nende nimetamiskultuur vabam ja 

fantaasiaküllasem.  

Lemmikloomanimedest on seni enim uuritud koera- ja kassinimesid, vähem on uuritud 

küülikute, merisigade, muude näriliste ja kahepaiksete nimesid. Internetist leitavate 

nimekirjade põhjal on märgata tendentsi, et eksootilisematele loomadele antakse vähem 

isikunimesid ning rohkem välimusele viitavaid nimesid. (Leibring, 2014, lk 625) 
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2. LEMMIKLOOMANIMED EESTIS 

 

Uurimistöö annab 1000 eesti lemmikloomanime põhjal ülevaate nimede tähendustest, 

populaarsematest nimedest ning nimeandmise põhimõtetest. Töö uurimismaterjal on pärit 

Eesti Kirjandusmuuseumi 2018. aastal korraldatud koolipärimuse kogumisvõistluse rubriigi 

„Vaba aeg“ kolmanda küsimuse vastustest. Kokku täitis küsimustiku 3717 vastanut, 

lemmikloomi ja nende nimesid puudutanud küsimuse „Kui Sul on lemmikloom, siis kust ta on 

saanud oma nime? Meenuta lugusid temaga seoses“ vastuseid on kokku 3220. Valim koosneb 

1000 nimest, mis on välja korjatud õpilaste vastustest laekumise järjekorras. Et laekumise aja 

ja vastuste sisu vahel puudub nähtav korrelatsioon, siis oleks analüüsitavate nimede hulga 

edasine kasvatamine tulemusi täpsustanud, kuid mitte enam põhimõtteliselt muutnud. Arvesse 

ei ole võetud venekeelseid vastuseid ning kasutada ei saanud ka nimesid, kus polnud mainitud 

looma liiki (kass, koer, hamster jne), vaid ainult nime. Kõik töö aluseks olnud nimed analüüsitud 

kujul on kirjas lisas 1. Nimede juurde kuuluv ID-number viitab vastusele, kust nimi on võetud, 

ning selle alusel on need ka kirjandusmuuseumi kogust leitavad. 

2.1. Nimede jagunemine tähenduse järgi 

Nimed on jaotatud teemarühmadesse vastuses kirjeldatud nime saamise loo või tähenduse 

põhjal. Mõned nimed on kategooriatesse paigutatud nimekuju põhjal, sest vastaja pole nime 

saamise motiivi täpsemalt kirjeldanud. Sellest tulenevalt võib samasugune nimi esineda kord 

ühes ja kord teises rühmas. Nimi Artur on näiteks mõnel juhul antud kindlasti Kass Arturi järgi, 

kuid kui sellist saamislugu pole kirjeldatud, on nimi määratletud lihtsalt inimesenimena. 

Erinevaid tähendusrühmi on kokku 25. Rühma „Muu“ kuuluvad nimed, mis paistavad olevat 

juhuslikud tähenduseta häälikukombinatsioonid, ning nimed, millel on küll kindel tähendus, aga 

millele lisaks pole piisavalt teisi sarnaseid nimesid, et moodustada eraldi tähendusgruppi. 

Selliseid nimesid on 6,4% kõigist analüüsitud nimedest (vt tabel 1).  

Tabel 1. Lemmikloomanimede jagunemine tähenduskategooriatesse 

Teema Nimede arv Protsent 

Inimese nimi või hüüdnimi 270 27% 

Välimus 137 13,7% 

Omadus/iseloomuomadus 89 8,9% 

Muu tegelane 73 7,3% 

Üldlevinud lemmikloomanimi 73 7,3% 

Muu 64 6,4% 

Filmitegelane 42 4,2% 
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Looma liiginimetusest/kehaosast tuletatud 34 3,4% 

Tuntud inimene 31 3,1% 

Raamatutegelane 27 2,7% 

Hellitusnimi 24 2,4% 

Söök 24 2,4% 

Isik 14 1,4% 

Tõunimi 14 1,4% 

Ese 13 1,3% 

Looma häälitsus 13 1,3% 

Firma 12 1,2% 

Teine loom 12 1,2% 

Seriaalitegelane 8 0,8% 

Nimeahel 7 0,7% 

Müütilinetegelane 5 0,5% 

Automark 4 0,4% 

Laul 4 0,4% 

Arvutimängutegelane 3 0,3% 

Bänd 3 0,3% 

 

Kõige rohkem on antud lemmikloomadele inimeste ees- ning hüüdnimesid, mis moodustavad 

kõigist analüüsitud nimedest 27% (vt tabel 1). Nii suur eesnimede osakaal võib viidata sellele, 

et lemmikloomi võetakse võrdsete pereliikmetena ning neile antakse ka inimestega sarnaseid 

nimesid. Inimesenimede kasutamise populaarsusele lemmikloomanimedena aitab kaasa 

nimede suur valiku- ja varieerimisvõimalus. Korduvalt esinevad lihtsamad nimed, näiteks 

Ruudi2 (9 korda), Miku (5 korda) ja Juss (4 korda). Ingliskeelse kirjapildiga nimesid ning 

eestikeelseid nimesid esineb enam-vähem võrdselt. 

Populaarsuselt teine lemmikloomadele nime andmise alus on välimus. Välimusest on tuletatud 

13,7% analüüsitud nimedest, mis viitab traditsiooniliste nimeandmise motiivide püsimisele 

lemmikloomade nimetamisel erinevalt näiteks lehmanimedest, kus inimesenimede osakaal 

tänapäeval on kasvanud looma omadustele viitavate nimede arvelt (Saar, 2016, lk 24). 

Välimusega seotud nimed võivad olla tuletatud otseselt looma värvist või karvkatte eripärast, 

sellise nimega on näiteks kassid Mustu (musta värvi), Triibu (triibuline) ja Täpi (pealael on 

eristuv täpp); koerad Bläcky (musta värvi), I (otsa ees on i-kujuline triip) ja Pruunkäpp (käpad 

 
2 Inimesenimede kategooriasse kuuluvad need nimed, mille puhul pole täpsustatud, et nimi oleks 
inspireeritud mõnest filmi-, raamatu- või multikategelasest. 
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on karvkattest eristuvat pruuni värvi). Teine osa nimedest on tuletatud looma välimuse 

seostest teiste loomade, inimeste või asjadega. Näiteks paks koer, kes meenutas paksu sõpra 

nimega Siim, sai nimeks Siim, mustvalge kass, kes meenutas yin’i ja yang’i sümbolit, sai 

nimeks Zen, väike koer, kes meenutas pipratera, sai nimeks Pipar jne. Seesuguste nimede 

tähendust on võimalik täpselt selgitada vaid nime saamislugu teades. Ainult nimekuju põhjal 

nime tähenduse kohta oletusi tehes liigituks nimi kindlasti teise teemarühma. 

Looma iseloomu, käitumismustrite või omaduste põhjal antud nimesid on 1000-st 89 ning need 

moodustavad populaarsetest nimedest kolmanda rühma (vt joonis 2). Sellised nimed võivad 

olla tuletatud otse omadussõnast või on nimi kujunenud järelduste ja seoste põhjal. Nime 

aluseks on tihti looma lemmiktegevus, komme või saamise hetkel esimesena silma jäänud 

omadus. Näiteks kala, kes veetis palju aega akvaariumis koopas, sai nimeks Koopainimene, 

merisiga, kes jooksis kiiresti, sai nimeks Välk3, kass, kellele meeldis ronida, sai nimeks Ronja 

(< ronija), kass, kelle kõrged hüpped meenutasid benji-hüppeid, sai nimeks Bensu, üleannetu 

kurjade tempudega kutsikas sai nimeks Kronos kreeka mütoloogia titaani järgi. Siia 

kategooriasse kuulub ka valimis enim esinenud nimi Pätu, mida on antud nii koertele kui ka 

kassidele, kokku 13 korda. Enamasti antakse see nimi loomale, kes teeb palju pahandust ja 

meenutab käitumiselt tuntud kirjandustegelast Pätut (või siis on nime mõtestatud kui sõna pätt 

hellitusvormi). Siia kategooriasse kuuluvad ka nimed, mis on pandud looma sünni- või võtmise 

aja ilmaolude järgi, näiteks kass, kelle koju toomise ajal oli äikesetorm, sai nimeks Säde. Töö 

valimis esines vaid paar seesugust juhtumit ning seega ei saa lemmikloomade nimetamist 

sünniajaga seotud nähtuste järgi pidada tänapäeval harilikuks kombeks. 

Levinud on komme anda lemmikloomale nimi raamatu-, filmi-, seriaali-, arvutimängu- või 

mütoloogiategelaste järgi. Seesuguseid nimesid võiks käsitleda kõiki ühise kategooriana kui 

väljamõeldud tegelaste nimesid ning sel juhul moodustavad need 15,5% kõigist nimedest. Töö 

käigus kujunesid välja rühmad eraldi selle alusel, millist nime allikat (nt film, seriaalitegelane, 

arvutimäng) mainitud oli. Sellest tulenevalt on mõni tegelane, kellest on nii film kui ka raamat, 

just selles kategoorias, kust nimepanija nime leidis. Joonisel 2 on näha selliste väljamõeldud 

tegelaste järgi antud nimede osakaal teiste nimedega võrreldes.  

Tegelastest on inspireeritud 7,3% analüüsitud nimedest. Tegelaste alla kuuluvad paljud 

filmides, raamatutes ja muudes kultuurivaldkondades kasutatud loomtegelaste nimed, nagu 

näiteks kassid Findus ja Garfield ning Miki Hiire järgi tuntud nimi Miki, mida kannavad enamasti 

kassid. Siia kuuluvad ka kass Arturi maiustuse (ajalooliselt lastesaatetegelane 1980-ndatel, 

tänapäeva lastele tundmatu) järgi nime saanud kasside nimed ning näiteks aabitsategelase 

dogi Dora nimi. 

 
3 Vastuses polnud otsest vihjet, et nimi viitaks supervõimetega koertegelasele animafilmist „Välk“. 



 

 11 
 

Filmide järgi on antud 4,2% analüüsitud nimedest. Tänapäeva kultuurisuundumused 

avalduvad ka nimesaamislugudes. Näiteks praeguse aja Eesti edukaima animafilmi 

„Leiutajateküla Lotte“ tegelaste järgi on antud lemmikloomadele nimeks nii Bruno kui ka Lotte. 

Lotte on valimis kõige populaarsem koeranimi, esinenud 8 korda ning et küsitletud 

generatsioon on üles kasvanud Lotte tegelase populaarsuse kõrgajal, on nime lai levik kergesti 

põhjendatav ning peaaegu kõik Lotte nimed lemmikloomadel on inspireeritud multifilmist. 

Korduvalt nime inspiratsiooniks olnud filmid on veel „Alvin ja koopaoravad“, „Jääaeg“, „Kariibi 

mere piraadid“, „Sõrmuste isanda“ triloogia ning Harry Potteri saaga. „Alvini ja koopaoravate“ 

tegelaste nimed Alvin, Simon ja Teodor on antud närilistele, nagu on filmi tegelased isegi. 

Harry Potteri filmide põhjal on antud nimed Harry, Dobby, Luna, Põssapossa ja Nimbus. Eesti 

filmidest on kasutatud lemmikloomanimena näiteks „Röövlirahnu Martini“ kassist peategelase 

Nitrami hellitusnime Nitu. 

Raamatu järgi on antud 2,7% nimedest. Raamatutegelased pärinevad enamasti eesti 

kirjandusest, nagu näiteks teostest „Pätu“, „Nublu“, „Sipsik“, „Naksitrallid“ ja „Arabella, 

mereröövli tütar“. Kõige rohkem esinenud raamatunimed pärinevad siiski Astrid Lindgreni 

lasteraamatutest „Pipi Pikksukk“ ja „Bullerby lapsed“. Nende põhjal on antud näiteks nimed 

Pipi, Härra Nilsson ja Bosse. Üldiselt on kõik raamatutest inspireeritud nimed pärit 

lastekirjandusest ja noortekirjandusest, ühel juhul on tulnud koeranimi Maurus raamatust 

„Tõde ja õigus“. 

Seriaalidest pärinevad loomanimed ei erine oluliselt filmidest pärinevatest loomanimedest – 

nimekuju on mõlemas tavaliselt originaaliga sama ning nimesid pole tuletatud või edasi 

arendatud. Seriaalidest on pärit 0,8% analüüsitud nimedest. Valimis esinenud nime aluseks 

olnud seriaalid on näiteks „According to Jim“, „Kessu ja Tripp“ ja „Troonide mäng“, kust on 

võetud kasutusele inimtegelaste nimed. Seriaalist „Kodu keset linna“ on tulnud sealse koera 

nimi Muska. Seebiooperitest on inspireeritud nimed Mustafa ja Riza (vt lisa 1). 

Müütiliste tegelaste, piiblitegelaste või antiikjumalate järgi pandud loomanimesid esines valimis 

viis korda, need nimed olid Kratt, Devil, Nemesis, Mooses4 ja Apollo (vt lisa 1). 

Arvutimängutegelaste järgi pandud nimesid esines kokku kolm korda, need nimed olid Chika, 

Poppy ja Ori.  

Üldlevinud tavalisi lemmikloomanimesid on kokku 7,3%. Need nimed on tuntud kui kõige 

tavalisemad koera- või kassinimed, näiteks nimi Miisu on valimis enim esinenud kassinimi (11 

korda). Koeranimedest oli kõige rohkem kasutatud nimesid Pontu (5 korda) ja Roki (5 korda). 

Nimed Muri ja Taksi on olemas ka kirjandusmuuseumi 1936. aastal kogutud 

 
4 Vastuses ei leidunud teavet, et koera nimi oleks seotud A. Lindgreni tegelaskuju, hüljes Moosesega. 
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loomanimekartoteegis (vt lisa 2). See näitab, et traditsioonilised nimed ei ole oma populaarsust 

kaotanud ning on juba aastaid samad. 

Nimed, mis on tuletatud looma liiginimetusest või kehaosast, moodustavad 3,4% analüüsitud 

tuhandest nimest. Sedasorti nimesid ei esine koertel, küll aga kassidel ning erinevatel närilistel. 

Tavaliselt on sellised nimed hellitavad, nagu näiteks jänes Jänksu, deegu Deku, villakhiir Villu 

jne. Kasside puhul esineb rohkem erinevaid nimekujusid, näiteks Kassu, Kiti, Kissa ja Tiitsu, 

mis on tuletatud ka kassi rahva- või lastekeelsetest nimetustest. 

Üpris tavaline on anda lemmikloomale mõne tuntud inimese või staari nimi, seesuguseid 

nimesid on 3,1% kõigist analüüsitud nimedest. Enamasti on inspiratsiooniks olnud muusikud, 

näitlejad, sportlased, poliitikud või ajaloolised tegelased. Vahel on originaalnime ka natuke 

muudetud, näiteks Hitleri järgi pandud nimi on viisakuse pärast muudetud Kitleriks. Eesti 

kuulsustest on pandud loomale nimi näiteks Marko Märtini, Ott Leplandi, Dave Bentoni ja 

Genka järgi. Kaks korda esineb nimi Messi jalgpallur Lionel Messi järgi. Huvitavad näited on 

veel hamster nimega Obama, merisiga Cleopatra, koer Edgar, koer Hašek ja koer Timmu 

Beethoven I. 

Inimeste ja loomade hellitusnimesid on kasutatud nimena 24 korral. Need on näiteks Mimmu, 

Tita, Mopsu, Nämmu, Nupsu, Musi. Korduvalt esineb nimi Tupsu, mida on kasutatud erinevat 

liiki loomadel. 

Söökide ja jookide järgi antud nimed on enamasti juhuslikud, aga vahel on nimesaamisloos 

kirjeldatud ka looma kokkupuudet antud toiduga ja põhjust selle nime saamiseks. Näiteks tigu 

sai nimeks Mustikas, sest ta toodi koju karbis, kuhu oli peale kirjutatud „mustikas“. Mõned 

nimed on antud toote nime järgi, näiteks Nurr šokolaadi, Brita koogi, Pepsi ja Fanta 

karastusjoogi ja Kit ning Kitty KiteKati kassitoidu järgi. Looma lemmiksöögi järgi on antud 

näiteks kassile nimeks Kilu ja hamstrile Porgand. Mõned näited on veel koer Ketšup, merisiga 

Vorst, kass Puravik ja deegu Küpsis. 

Nime alusena on kasutatud ka sõnu, mis viitavad mingile isikule või inimtüübile, selliseid 

nimesid on kokku 1,4%. Nimede saamislood on erinevad, näiteks nimi Setu on antud 

meriseale, kes oli pärit Setumaalt, aga nimi Hipi on mugandatud koera endisest nimest Hope. 

Tiitlitele viitavad nimed on näiteks koer King (ingl. k), koer Prints, koer Šerif ja jänes Kunn. 

Tõuloomanimesid esines valimis 14 korda ja need olid enamasti koera, kolm kassinimed. 

Nimed on antud kindlate reeglite järgi olenevalt looma tõust ja põlvkonnast. Tõunimed 

koosnevad 2–4 nimest, aga igapäevaselt kasutatakse neist üht või siis on antud hüüdnimeks 

hoopis teine nimi. Lähemalt on tõunimede andmisest ja nende lühendamisest juttu 

peatükis 2.3. 
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Esemete järgi pandud nimesid on kokku antud 13 korda. Need nimed on vahel antud juhuslikult 

ning mõne loo või juhtumuse järgi, näiteks Lüliti, Nukkvõll, Padi, Tšello; või on esemetel endil 

hellitav või iseloomule viitav nimetus, näiteks Pärl, Nööp, Kristall, Diara. 

Kõik 13 looma häälitsuse järgi antud nime on kassinimed. Kolm korda on esinenud nurrumise 

järgi antud nimi Nurr ning kaks korda Nurru ning Nurriki. Kasside näugumise järgi on antud 

nimed Miaula ja Mjäugu. 

Firmade ja brändide järgi on antud lemmikloomadele 1,2% nimedest. Näiteks on Maks ja 

Moorits inspireerinud kahel eri juhul panema koerale nimeks Moorits ning ühel korral Maks. 

Rõivabrändide järgi on antud nimed Armani, Coco ja Gucci. Teebrändi järgi on kass saanud 

nimeks Lipton ning ühel koeral on õlle järgi nimeks Walter. Äpi ning internetilehekülje järgi on 

antud lemmikloomadele nimeks Snapi (Snapchati järgi) ja Viki (Vikipeedia järgi). Automargi 

järgi on antud 4 nime, need on Alfeta, Lexus, Mito ja Tipo. 

Teise looma nimetusi on antud lemmikloomadele nimeks 12 korda. 10 neist on eestikeelsed, 

2 saadud muust keelest, näiteks ühe kassi nimi on Monki, mis on tuletatud ingliskeelsest 

sõnast monkey ’ahv’, ja ühe koera nimi on ladina keeles karu ehk Ursus. Loomade järgi on 

antud nimed Hüljes, Mõmmi, Notsu, Tiiger ja Hundu, lindude järgi Kurg, Linnupoja ja Kana ning 

ämbliku järgi on ühe kassi nimeks Ämbu. 

Seitsmel juhul on küsimusele vastanud õpilased andud oma lemmikloomale nime, mis 

koosneb 3–6 erinevast osast, mis viitavad kas välimusele, iseloomule või muudele tegelastele 

korraga. Näiteks nimi Luckily Õnneleid Metallika ühendab endas nimeandja lemmikbändi nime 

ning selle, et hüljatud loom leiti õnneliku juhuse tõttu rabast. Nimi Tiiger Viiger Tige Tikker 

Tsääro on viide looma välimusele ning ka iseloomule, samas on nimi tekkinud ka tänu 

luulevormis edasiarendustele ning assotsiatsioonidele. Sarnase keelemänguga on tekkinud 

koeranimi Cipollino Cipo Cipu Sibul Pihle Nahkhiir, mis on alguse saanud nimeandja 

lemmikraamatu tegelasest, aga sisaldab ka nimeandja perekonnanime ning viidet looma 

välimusele (nahkhiire moodi). Nimede assotsiatiivsed edasiarendused ehk nimeahelad on 

harilikud inimeste hüüdnimede puhul (Hussar ja Faster, 2015, lk 123, 128), aga nagu näha, 

tekivad ka loomanimedes.  

Laulusõnade järgi on pandud neli nime. Need on Chambolaja ansambli Apelsin laulu 

„Jambolaya“, Matilda Chalice’i laulu „Harald ja Matilda“, Waka Shakira laulu „Waka Waka“ järgi 

ning Maiu laulu „Maiu on piimaauto“ järgi. Bändide nimed on antud loomadele kolmel korral. 

Need on Trähvik Trafficu järgi, Blacky ja Jethro Jethro Tulli järgi. 

Kõik teemad, mille järgi antakse lemmikloomadele nimesid, on kokkuvõtvalt näha joonisel 2. 

Filmi-, seriaali-, raamatu-, arvutimängu- ja müütilised tegelased on koondatud „tegelaste“ tulpa 

ning laulude ja bändide nimed on samuti koondatud ühte tulpa. 
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Joonis 2. Lemmikloomanimede jagunemine teemade või päritolu järgi 

2.2. Nimede erinevused loomaliigiti 

Uurimistöös kasutatud valimis esinenud nimed jagunevad 17 erineva loomaliigi vahel (vt tabel 

2). Peaaegu pool nimedest kuulub kassidele ning 336 nime on koeranimed. Populaarsuselt 

järgmisel kohal on näriliselaadsed, kelle hulgas oli jäneseid 31 (siia hulka on arvestatud nii 

küülikud kui ka üks kääbusküülik), hamstreid oli samuti 31 ning merisigu 24. Ainsad 

lemmikloomana mainitud linnud on papagoid, keda esines valimis 12. Deegusid ja kalu oli 

mõlemaid 10 ning rotte oli 8. Tšintšiljasid oli valimis 6, tuhkruid 3 ning liivahiiri 2. Vastajad olid 

nimetanud oma lemmikloomana kaks korda hobust ning ühe korra lammast. Kuigi need 

loomad on lemmiklooma ning tulunduslooma vahealal, on vastustes esitatud nimenäiteid siiski 

arvestatud. Vaid ühe korra esines valimis haruldasemaid lemmikloomi, nagu kilpkonn, 

sisalik ja tigu. 

 

Tabel 2. Analüüsitud nimed loomaliikide kaupa 
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merisiga 24 

papagoi 11 

deegu 10 

kala 10 

rott 8 

tšintšilja 7 

tuhkur 3 

hobune 2 

liivahiir 2 

kilpkonn 2 

lammas 1 

sisalik 1 

tigu 1 

Enne materjali analüüsimist püstitati hüpotees, et haruldasemale ja eksootilisemale 

lemmikloomale antakse ka eksootilisem ja võõrapärasem nimi, kuid töö tulemuste põhjal ei 

saa seda kinnitada. Valimis ei esinenud väga haruldasi loomi ning neil, kes on Eestis vähem 

tuntud lemmikloomad, olid üpris tavalised nimed, näiteks sisalik Saskia, kilpkonnad Tommy ja 

Kilka, tuhkrud Juss, Lizzy ja Rutsik, papagoid Siutsu, Kana, Täpu, Tšello, Viki, Georg, Kiki ja 

Leo. Eksootilisemaid nimesid (nt Xylitol > Ksjuša) võib mõnikord kohata loomaaialoomadel 

(Kuidas saavad..., 2020), ent neid ei saa pidada lemmikloomaks. 

Ehkki inimesenimed on kõigi lemmikloomade puhul suures ülekaalus, ei ole valimis esinenud 

nimedes ühtki inimesenime antud tšintšiljadele. Üks tšintšilja on siiski nimetatud 

„Leiutajateküla Lotte“ tegelase Bruno järgi. Ülejäänud tšintšiljade nimed on antud välimuse ja 

tegelaste järgi, need on Mustu, Sinnu ning Pipo. Nimi Bibi on arvatud üldlevinud 

lemmikloomanimede hulka ning nimi Chinsu on tuletatud looma liiginimest. Siiski on 

tšintsiljanimede hulk valimis niivõrd väike, et nende järgi ei saa laiemaid üldistusi teha. 

Kalad on üks kahest lemmikloomaliigist, kelle nimedes ei ole ülekaalus inimesenimed. Nende 

puhul on tavalisem nimetamine välimuse ja omaduste järgi, näiteks värviliste laikudega kala 

nimi on Maakaart, kala, kes surmasuust pääses, on Daihard, roosa kala on Näts jne. Kaladel 

esines kaks inimesenime ilma taustaloota, need on Tiit ja Marie. 

Jäneste nimedes esineb samuti inimesenimesid vähem kui välimuse järgi antud nimesid. 

Välimuse järgi on antud 30,3% jänesenimedest, enamasti on nime aluseks looma karva ja 

kõrvade omadused või värv, korduvalt esineb pruuni jänese nimi Coco (vt lisa 1). 

Inimesenimed moodustavad 18,2% jänesenimedest, need on näiteks Jette, Joosep, Lonni ja 

Vello. Populaarsuselt järgmised kategooriad on seriaalitegelane, iseloomuomadus, 

hellitusnimi, firma ja isik. Ühe jänese nimi on ka tüüpiline koeranimi Nässu ning üks jänes on 

saanud nimeks Lüliti. 
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Hamstrite nimesid oli kokku 31 (vt tabel 2) ning nende nimed jagunevad 11 tähenduse vahel: 

filmitegelane, hellitusnimi, inimese nimi, looma liiginimest tuletatud nimi, omadus, välimus, 

raamat, söök, tegelane, tuntud inimene ning esineb ka üks kohanimi, hamster nimega Alaska. 

Inimesenimesid ning filmitegelaste nimesid on antud neile võrdselt, 7 korda. Seesugust trendi 

saab põhjendada asjaoluga, et enamik hamstrite filminimesid pärineb filmist „Alvin ja 

koopaoravad“, mille peategelased on samuti närilised. Hamstritele antud inimesenimed on 

Ervin, Lemps, Marta, Matilda, Miku, Robert ja Samuel. Levinud on komme nimetada hamstreid 

välimuse ning omaduste järgi, näiteks triipudega looma nimi on Traksid ja iseloomuliku 

liikumisstiiliga looma nimi on Sibahiir ja Sibilik. 

Hamstritega sarnased nimepanemine alused on ka merisigadel, aga neil moodustavad 

inimesenimed 33,4% kõigist nimedest, järgmistel kohtadel on tegelaste, omaduste, raamatute, 

söögi, välimuse, tuntud inimeste, isiku ja filmi järgi antud nimed. Merisigade puhul ei kordu 

valimis ükski nimi, küll aga on mitu nime inspireeritud Miki Hiirest, näiteks Micky ja Miki. Neile 

antud inimesenimed on pigem võõrapärased, näiteks Freddy, Jacky, Lucy ja Jenny. 

Deegude nimed on inimesenimed, näiteks Liisa, Tom ja Vilma; looma liiginimest on tuletatud 

näiteks Deku ja Diego, või on antud söögi (Küpsis ja Pähkel), omaduse või näiteks 

multifilmitegelase Timmu järgi. 

Rottidel on 50% nimedest inimesenimed ning ülejäänud antud välimuse järgi, näiteks Saba, 

Naba ja Tap; üks nimi – Rotu – on tuletatud liiginimest. 

Liivahiirte nimed on Babe ning Musti. Viimane nimi iseloomustab hästi seda, et olgu tegu mis 

tahes loomaliigiga, välimuse järgi nimeandmine on harilik igal juhul. 

Kahe valimis esinenud hobuse nimed on Armanda ning kiire jooksustiili järgi Turbo. 

Lemmikloomana peetav lammas on nimetatud animafilmi „Madagaskar“ tegelase 

järgi Gloriaks. 

Koeranimedest moodustavad inimesenimed 28,7%, kõige rohkem (7 korda) esines neist nimi 

Bella, aga oma laia leviku tõttu võib selle paigutada ka üldlevinud lemmikloomanimede 

kategooriasse. Populaarsuselt teine inimesenimi koertel on Ruudi, mis esines 3 korda lihtsalt 

inimesenimena ning ühel korral oli inspiratsiooniks film „Rallipõrsas Ruudi“. Kõige rohkem 

esines R- ja S-tähega algavaid inimesenimesid. Üldlevinud koeranimed moodustavad 12,6% 

koertele antud nimedest, näiteks neist mõned levinumad on Pontu, Roki, Pitsu ja Rex. Nime 

Roki on kirjutatud ka Rocky ning kui need kaks nimekuju üheks lugeda, on see kõige levinum 

koeranimi. Populaarsuselt kolmas on koerte nimetamine välimuse järgi, neljas iseloomu järgi. 

Koertele on antud nimesid peaaegu kõigi siin uurimistöös esile tulnud teemade järgi, aga neil 

ei esine ühtki looma liiginimest või häälitsusest tuletatud nime, mille põhjuseks on ilmselt sõna 
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„koer“ vähene varieerimisvõimalus. Mõned erilisemad nimed kategooriast „Muu“ on Wifi, 

Brexit, Hug ja Faith. 

Kasside nimesid esines valimis kõige rohkem ning inimesenimed moodustasid neist 25,8% 

ehk umbes veerandi. Enamik inimesenimesid ja inimeste hüüdnimesid on kordumatud, aga 

mõned populaarsemad, mis esinesid kolm või enam korda, on Villi, Artur, Kusti, Moona, Oskar 

ja Sass. Kassidele antud nimedest 16,6% on tuletatud kassi välimuse järgi. Seda tüüpi 

nimedest on ülekaalukalt kõige populaarsem nimi Triibu, mis esines 9 korda. Sellele järgnevad 

Lumi (valge kass), Mustu (musta värvi kass), Täpi (laiguline või mõne täpiga näo piirkonnas), 

Tondu (must kass) ja Tupsu (enamasti pikakarvaline kass). Kassinimede levinud aluseks on 

ka looma iseloomuomadused ja käitumine – neid nimesid oli analüüsitud kassinimedest 9,2%. 

Kõige populaarsem nende hulgast oli Pätu, mis viitab ulakale kassile. Kaks korda esinesid 

nimed Kriimu, Niblik ja Suslik. Ülejäänud nimed esinesid kõik vaid ühe korra. Kasside nimedest 

7,4% moodustasid nimed, mis on antud mõne multifilmis või raamatus esinenud tegelase või 

mänguasja (näiteks Barbie) nime järgi ning seda tüüpi nimede osakaal on palju suurem kui 

teiste loomaliikide juures märgata. Enamasti on tegelased, kellelt nimi on võetud, mõnes 

animafilmis samuti kassid, aga kõige populaarsem nimi nende hulgast on Miki, korduvalt 

esines ka Findus ja lõvinimi Simba. Kassidel esineb võrreldes teiste loomaliikidega kõige 

rohkem nimesid, mis on tuletatud looma liiginimest, millest levinumad on Kassu, Kiti. 

Üldlevinud kassinimedest on kõige populaarsem Miisu; ühele kassile on antud ka enamasti 

koeranimena tuntud nimi Nässu (pulstunud karvaga looma nimi). Viimane kinnitab teooriat, et 

omadusest tuletatud nimed on erinevate loomaliikide vahel vabalt jagatavad (Palmeos, 1955, 

lk 110). Ülejäänud teemagrupid kassinimedes jagunevad populaarsuse järjekorras järgmiselt: 

filmitegelane, tuntud inimene, looma häälitsus, raamatunimi, hellitusnimi, söök, teine loom, 

ese, firma, nimeahel, isik, laul, tõunimi, automark, bänd ja müütiline tegelane. 

2.3. Tõuloomade nimed 

Tõuloomade nimevalikut reguleerivad tõuraamatute või -ühingute määrused. Eestis tuleb 

näiteks tõukoerale nime valides juhinduda Eesti Kennelliidu põhimäärusest. Nimi kantakse 

tõuregistrisse ja see koosneb koera nimest ning reglementeeritud aretaja kennelnimest (kui 

see on olemas). Kennelnimi on kasvataja tunnusnimi ja justkui iga kutsika nime ette lisatav 

perekonnanimi. Esimesena kirjutatakse kennel-, sellele järgneb koeranimi. Viimane peab 

olema ladina tähestikus ning võib sisaldada ülakoma ja sidekriipsu. (Paju, 2018, lk 14) 

Siinse uurimistöö aluseks olnud nimedes esines tõunimesid 11 korda koertel ja 4 korda 

kassidel. Nende nimede puhul on oluline jälgida, missugune on nimest tuletatud hüüdnimi või 

kas loomale on antud täiesti uus, tõunimest sõltumatu argipäevane hüüdnimi (vt tabel 3). 
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Tabel 3. Tõunimed ning neile vastav hüüdnimi5 

Nimi Liik Hüüdnimi 

Beatrice Sophie kass  Sofi 

Enyas Mademoiselle El-Chanete kass  Fleury 

Edward King IV koer Ets 

Finfair Loch Brittle koer Brita 

Finfair Tributary Glenmoye Burn koer Moya 

Finfair Tributary Lunan Burn koer Luna 

Fuerza Real Leonardo koer Lonni 

Milky Way Soul Alexy koer Alex 

Reval Dream Victoria koer Viki 

Royal Orchidea Bobbye koer Bobbye 

 

Täispikast tõunimest tuletatakse hüüdnimi nime viimase või eelviimase osa põhjal, mis ongi 

koera oma nimi. Nimi muutub lühemaks ning vahel ka eestipärasemaks, näiteks Edward – 

Eku, Victoria – Viki ja Brittle – Brita. Ühel juhul on kassile pandud tõunimest täiesti erinev nimi 

Fleury ning üht looma kutsutakse ka igapäevaselt tema päris nimega Bobbye. 

Kõik analüüsitud tõunimed olid ingliskeelse kirjapildiga või täielikult ingliskeelsed. Soovitakse, 

et need oleksid ka rahvusvaheliselt mõistetavad, sest tõuloomaturg on väga suur 

ja ülemaailmne. 

Lisaks tabelis 3 esitatud reglementeeritud aretajatelt võetud loomadele on mitmed vastajad 

esitatud lemmikloomanime puhul maininud, et valisid nime eelmise omaniku soovitud 

esitähega, et kõik sama pesakonna isendid oleks kergesti äratuntavad. Sellise nimega olid 

näiteks koerad Freddy, Ruubert ja Otto (vt lisa 1). 

2.4. Lemmikloomanimede keel 

Tänapäeval antud lemmikloomanimed saavad tihti inspiratsiooni globaalsest angloameerika 

kultuuriruumist ning on selle mõjul ka ingliskeelsed (Paju, 2018, lk 16). Nende hulka kuuluvad 

nii ingliskeelse kirjapildiga isikunimed kui ka sõnadest tuletatud nimed. 

Siinse uurimuse aluseks olnud valimis oli kõigist nimedest 6,8% ingliskeelseid (vt tabel 4), 

näiteks Dots (laiguline kass), Fluffy (puhvis karvaga) ja Snowby (valge karvaga).  

Jaapani kultuuri populaarsuse kasvu näitab jaapanikeelsete lemmikloomanimede kasutamine, 

näiteks on pandud nii valget värvi jänesele kui ka ühele koerale nimeks Yuki (jaapani 

keeles lumi). 

 
5 Tabelis on toodud välja vaid need tõunimed, mille juurde oli vastaja märkinud ka hüüdnime. 
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Tabel 4. Erinevate võõrkeelsete nimede hulk analüüsitud nimedes 

Keel Nimede arv 

inglise  68 

jaapani 3 

ladina 3 

araabia 1 

prantsuse 1 

saksa 1 

hispaania 1 

 

Ladina keeles on antud kolm nime, need on Ruffus (oranžikaspruun koer, tähendab ladina 

keeles ’punapead’), suure koera nimi Ursus, mis tähendab karu, ning paksu karvaga koera 

nimi on Cesar, mis tähendab ladina keeles ’karvu’ või ’juukseid’. 

Araabiakeelne nimi on Aziza, hispaaniakeelne Amigo, saksa keelest on võetud nimi Spritz ja 

prantsuse keelest koeranimi Neuf (tähendab ’uus’) (vt lisa 1). 
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3. NIMEANDMISE MUSTRID 

 

Pole täpset reeglit, kes loomale nime annab. Siinse uurimistöö aluseks oli kooliõpilastelt 

kogutud pärimus ning kuna küsimus puudutas nende endi lemmikloomi, on enamasti ka nimed 

vastajate endi välja mõeldud. Tihti on mainitud ka teiste pereliikmete antud nimesid. Lapsed 

on loomadele nimeandjaks olnud kogu aeg (Palmeos, 1955, lk 112). 

Sageli esineb olukordi, kus iga pereliige kutsub lemmiklooma enda valitud hüüdnimega või on 

loomal mitu paralleelselt kasutatavat hüüdnime, näiteks kass Rudolfit on kutsutud nii Ruudi, 

Kotik, Ruta kui ka Ruts.  

Mõnel pool Võrumaal on usutud, et uuele loomale eelmise, surnud lemmiku nime panemine ei 

ole hea komme ning toob kaasa õnnetust. Analüüsitud lugudes tuli aga välja, et on üpris 

tavaline anda mitu põlve järjest ühe pere sees loomale sama nimi. Näiteks ühes peres pandi 

uuele kassile vana järgi nimeks Sannu ning üks ema soovis anda pere uuele lemmikule oma 

lapsepõlvekassi järgi nimeks Miki. 

Nimeandjaid võivad inspireerida ka tuttavate inimeste nimed või sõprade ja kuulsuste 

lemmikloomade nimed, näiteks andis üks laps enda kassile nimeks Bibi Youtube’i blogija Maria 

Rannavälja kassi järgi. 

Erilisim viis, kuidas lemmikloomanimed võivad areneda, on see, kui ühest nimest tuletatakse 

erinevate seoste põhjal mitu nime ehk tekib nimeahel. Seesuguseid nimesid esines valimis 7 

korda. Tihti tekivad need keelemänguna ühe nime edasiarendusest, näiteks Kalli-Kitty-Konrad 

ja Tiiger Viiger Tige Tikker Tsääro. 

Analüüsitud nimedes paistab välja komme lisada lemmikloomanimesse ülistav tiitel või liide, et 

looma ülendada ning kõrgemale positsioonile tõsta. Seesugused nimed võivad olla seotud ka 

looma iseloomu ning ülbe olekuga. Näiteks on seesugused nimed kassidel Härra Roosipuu, 

Kiisu de Nurr ja Kuubik van Diisel. 

Pole tehtud väga palju uurimusi selle kohta, kuivõrd ja kas loomad enda nimedest aru saavad 

(Ainiala jt, 2012, lk 202). Mõnest vastusest kajastuvad aga levinud kuuldused, et näiteks 

koerad reageerivat paremini nimele, mis sisaldab R-tähte, ja kassid nimele, milles on I-täht või 

S-täht, ning selle põhjal on vastaja valinud ka oma lemmikule nime. 

Kõige rohkem on nimeandmisel levinud komme anda ühe pere lemmikutele riimuvad või kokku 

sobivad nimed. Loomad, kelle nimed kokku kõlavad, võivad olla nii samast liigist kui ka 

erinevatest liikidest (näiteks koer ja kass). Loomad ei pruugi olla võetud samal ajal ning nimed 

on vahel antud ka erinevatel aegadel. Seesugused paarisnimed olid analüüsitud valikus 

näiteks koerad Tšaki ja Chappi, hamstrid Vinni ja Puhh, koerad Tolli ja Maks, kassid Philip ja 
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Morris ning kassid Sofi ja Wifi. Nagu näha, annavad mõnikord just kaks loomanime koos 

tervikliku sisuga mõiste, tegelasnime või kaubamärginime. 

Kui omanikud on valinud loomale naise- või mehenime enne looma soos veendumist ning välja 

tuleb hoopis vastupidine, on levinum tendents nimi looma sooga kohandada, mõnel harval 

juhul võib loom siiski ka vastassoo nime kanda, näiteks emane koer Tommy. Üks laps soovis 

oma kurjale kassile nimeks panna Killer, aga kui sai teada, et kass on emane, kujunes nimest 

leebem variant Killu. Merisiga sai nimeks Otto, aga kui selgus, et ta on emane, lisati sellele 

veel ka naisenimi ning merisiga sai tuntud teletegelasega sama nime Otto-Triin. 
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KOKKUVÕTE 

 

Uurimistöö eesmärk oli välja selgitada tüüpilisi lemmikloomanimesid Eestis, uurida 

lemmikloomanimede tähendusi, keelsust, iseloomustada kasutatavaid nimeandmismustreid ja 

nimeandmispõhimõtteid ning vaadelda nimede erinevusi loomaliigiti. Püstitati hüpotees, et 

eksootilisemate loomaliikide esindajatele antakse võõrapärasemaid nimesid. 

Töö aluseks oli 1000 lemmikloomanime, mis on pärit Eesti Kirjandusmuuseumi koolipärimuse 

kogumisvõistluse 2018. aasta küsitluse andmetest. Materjal oli uurimiseks hea, sest enamik 

vastuseid kirjeldas ka looma nime saamislugu ning nimede rühmitamine oli seetõttu täpsem. 

Analüüsi käigus jaotati nimed 25 erineva teemarühma vahel. Kõige enam on 

lemmikloomanimedes isiku- ja hüüdnimesid, kokku 27%. Populaarsuselt järgmised rühmad 

moodustavad välimuse ning omaduste alusel pandud nimed, mida on kokku 22,6%. Selle 

põhjal saab järeldada, et vanasti levinud komme koduloomi välimuse järgi nimetada on 

kaalukas ka tänapäeval. Inimeste eesnimede populaarsust lemmikloomanimedena saab ühelt 

poolt seletada nende mitmekesisusega, teisalt aga sellega, et lemmikloomi võetakse nagu 

pereliikmeid või endasarnaseid kaaslasi ja soovitakse neile omistada inimlikke tunnuseid. 

Nimedes on kasutatud sageli ülistavaid tiitleid, mis looma positsiooni tõstavad ning nime 

uhkemaks muudavad.  

Nimeandmismotiividest on peaaegu täielikult kadunud loomade sünniaja järgi nimetamine. 

Tänapäeva lemmikloomanimedest 19,1% on inspireeritud massikultuurist: muusikast, filmi-, 

raamatu-, multifilmi- ja avaliku elu tegelastest. Nimedes kajastuvad edukamad ja 

populaarsemad filmid, mis näitab, et lemmikloomadele nimepanek sõltub kultuurivooludest. 

Nimepaneku alused muutuvad ühelt poolt küll kiiresti, kuid mingi osa sellest on ka püsiv, 

näiteks välimuse järgi nimepanek. 

Analüüsitud nimedest 7,3% moodustavad nimed, mida võib lugeda ka üldlevinud 

lemmikloomanimedeks, sest samad nimekujud on kasutusel olnud juba aastakümneid ja need 

ongi kasutusel enamasti ainult lemmikloomadel, nt Muri. Nende hulka võib liigitada ka nimed, 

mida esineb palju rohkem kui teisi. Valimi põhjal on Eesti kõige populaarsemad 

lemmikloomanimed Pätu, Miisu ja Miki, mida esines uuritud materjalis üle kümne korra. Neist 

Miisu on ainult kassinimi, Pätu ja Miki esinevad ka teistel loomaliikidel. Kõige populaarsemad 

koeranimed on Lotte ja Bella, millest esimene on kindlasti mõjutatud viimase aja edukaima 

Eesti laste lemmiktegelase Lotte multifilmidest. 

Enamik lemmikloomanimedest on eestikeelsed, 6,8% analüüsitud nimedest on pärit inglise 

keelest või on ingliskeelse kirjapildiga. Esineb ka nimesid, mis on jaapani, ladina, araabia, 
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prantsuse, saksa või hispaania keeles. See on märk globaliseerumisest ning angloameerika 

kultuuri mõjust nimeandmiskultuurile. 

Valimis esinenud nimed kuulusid 17 erineva loomaliigi esindajatele, aga suur ülekaal on kassi- 

ja koeranimedel, mistõttu ei saa antud materjali alusel teha väga üldistavaid järeldusi vähem 

esinenud liikide nimede kohta.  

Hüpotees, et haruldasematel lemmikloomadel on eksootilisemad nimed, ei leidnud kinnitust, 

sest ka vähem tuntud lemmikloomadel on enamasti eestikeelsed nimed. Eksootilisust tuli ette 

tõukoerte nimetamisel. Tõukoertele antakse kindlate reeglite järgi keerulised inglise keele 

pärased nimed, kuid nimede kasutamisel jääb sellest harilikult alles lihtne suupärane hüüdnimi, 

nt Fuerza Real Leonardo > Lonni.  

Tšintšiljade, kalade, jäneste ja hamstrite nimedes ei domineeri inimesenimed. Neile on 

tavalisem anda nimi välimuse või omaduste järgi, nagu on olnud ka ajalooliselt tavaline loomi 

nimetada. Et neid loomi on inimeste kodudes oluliselt vähem kui koeri ja kasse, ei teki vähema 

arvukusega loomadele nimede andmisel fantaasiapuudust ning pole tarvis kasutusele võtta 

inimesenimesid. Siiski pidanuks nende nimesid olema analüüsimiseks rohkem, et teha 

kaugemale ulatuvaid järeldusi. 

Kassinimesid esines valimis kõige rohkem. Kassinimedes esineb kõige rohkem looma 

liiginimest tuletatud nimesid ning häälitsuse järgi antud nimesid; nende nimedes on ka kõige 

rohkem juhuslikke häälikukombinatsioone.  

Analüüsi käigus avaldusid mitmed nimepanemismustrid, mis näitavad lemmikloomanimede 

loomise keelemängulist aspekti. Ühe pere lemmikloomanimed kannavad sageli riimuvaid või 

teatud terviku moodustavaid nimesid. Tihti antakse ühes peres loomadele ka varasemate 

lemmikloomade nimesid. Lemmikloomanimed tekivad ka looma hellitleval kohtlemisel ja nime 

assotsiatiivsete edasiarenduste teel. Seepärast võib ühel loomal olla mitu erinevat hüüdnime, 

mis on kasutusel paralleelselt (ahelnimed).  

Lemmikloomale varem antud nime võidakse muuta, kui saadakse teada looma sugu ning 

esialgne nimevalik sellega ei ühti. Siiski ei mängi looma sugu alati nimevalikul rolli ning mehe- 

või naisenimed võivad esineda mõlemast soost loomadel. 

Märksõnad: loomanimed, lemmikloomanimed, nimeteadus, eesti keel, pärimus, 

Eesti Kirjandusmuuseum 
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Animal names are an important part of human culture and onomastics. The tradition to give 

names to animals goes back into ancient cultures. Names are used in everyday communication 

and pet names are an interesting research subject due to their fast changing in time. 

There are few previous researches done on the names of pets and other animals in Estonia 

(1955–2016) and the purpose of this work is to find out which patterns are characteristic in 

nowadays pet naming in Estonia. 

This research is based on the materials of the School lore 2018 competition which was 

conducted by Estonian Literary Museum in most of the schools in the country. One question 

asked was whether children have a pet and how one has gotten its name. For the analysis first 

1000 names from the answers were selected and sorted by categories according to their 

meaning and etymology. 

The following research questions were posed: 

• Which themes are represented in the naming of pet? 

• What are the differences between the names of different species? 

• Do rare pets get more exotic names? 

• What is the language of pet names? 

• Which naming patterns are represented in pet names? 

During analysis all the names were sorted according to 25 different themes. The biggest group 

makes 27% of all the names and consists of human forenames. Second popular practice is to 

name pets after their appearance, fur colour or personality. This kind of names are the oldest 

in Estonian animal names, but as the number of the animals kept as pets has increased over 

years there is need for more different names at a time and the solution is to give to the animals 

human forenames. This also refers to the human mind necessity to treat animals as equal 

personalities. 
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Nowadays animal names are deeply influenced by mass-media, popular films and books. 

19,1% of analysed pets have gotten their name from fantasy characters, toys or celebrities. 

This shows that some themes remain same over a long period like the names given after looks, 

but others change fast. 

Some pet names can be taken as traditional pet names. These names are known as only pet 

names, for example Muri, and have been in use for a long time. This kind of names make 7,3% 

of analysed names. Typical pet names can also be names that are much more popular than 

others, in this material most common names were Pätu, Miisu and Miki. The name Miisu is 

given only to cats, but Pätu, Miki and some other names do not belong to any certain animal 

species. Currently most popular dog name in Estonia is Lotte and this name is inspired by 

famous children’s cartoon character. 

Most of the names were in Estonian, but 6,8% of the names were in English or written by 

English rules. Some names were also in Latin, Japanese, Arabic, French, German or Spanish. 

This is a sign of globalisation and the effect of Anglo-American culture on the naming. 

Material consisted information about 17 different animal species, but cat and dog names 

dominated strongly and because of that no big generalisation can be done about other less 

popular pet names. 

Hypothesis that exotic animals get more exotic names is not true, most of the names are still 

simple and in Estonian. More complex are the names of pedigree dogs, but in everyday names 

they are still called by shorter and simpler names, for example Fuerza Real Leonardo > Lonni. 

Human forenames are not dominant in the names given to chinchillas, fish, rabbits and 

hamsters. They are more often named by their looks and personality, maybe because there 

are fewer numbers of those animals and no need for human names, but the material is not 

wide enough to make exhaustive conclusions about it. 

Analyse revealed several pet naming patterns in general or specific traditions inside one family. 

Sometimes the names of pets in a family rhyme or match and form a pair, e.g Philip and Morris. 

Often there is a tradition to give the name of and old pet to a new one. Pet names may be 

created by playing with words and one pet can have several diminutive names. Sometimes 

these names create long name chains, e.g Tiiger Viiger Tige Tikker Tsääro. 

Keywords: animal names, pet names, onomastics, Estonian, lore, Estonian Literary Museum 
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LISA 1. Lemmikloomanimede analüüs 
Jrk nr id Kategooria Liik Nimi Kommentaar 

1 6 bänd kass Trähvik   

2 6 tegelane kass Timmu   

3 8 muu koer Poiss   

4 9 arvutimäng koer Chika   

5 9 tegelane kass Juki   

6 10 välimus kass Vana-Paks   

7 11 inimese nimi/hüüdnimi koer Donna   

8 11 raamat kass Miisu   

9 11 seriaalitegelane jänes Mustafa   

10 11 seriaalitegelane jänes Riza   

11 12 tegelane kass Barbie   

12 13 üldlevinud lemmikloomanimi koer Bella  

13 14 inimese nimi/hüüdnimi kass Toomas (Tommi) 

14 14 üldlevinud lemmikloomanimi kass Miisu   

15 15 hellitusnimi koer Nööp (Nöps) 

16 15 inimese nimi/hüüdnimi kass Benjamin (Ben) 

17 
16 

looma liiginimest/kehaosast 
tuletatud kass Kiti   

18 16 üldlevinud lemmikloomanimi koer Bella   

19 17 omadus/iseloomuomadus kass Pätu   

20 17 tegelane kass Tipsi   

21 19 omadus/iseloomuomadus koer Pätu   

22 20 tuntud inimene kass Philip et sobiks Morris 

23 20 tuntud inimene kass Morris et sobiks Philip 

24 21 inimese nimi/hüüdnimi kass Sannu   

25 21 inimese nimi/hüüdnimi kass Sannu   

26 21 omadus/iseloomuomadus kass Totu   

27 21 tegelane koer Lotte   

28 21 välimus koer Krässu   

29 26 välimus koer Nööbi Nöbinina 

30 34 inimese nimi/hüüdnimi papagoi Georg   

31 44 filmitegelane kass Gollum  hea tujuga Golli 

32 50 inimese nimi/hüüdnimi koer Jenny inglise keeles 

33 50 müütilinetegelane koer Devil   

34 50 müütilinetegelane koer Nemesis   

35 50 müütilinetegelane kass Kratt   

36 50 tegelane koer Devil   

37 57 inimese nimi/hüüdnimi kass Sass   

38 58 välimus koer Kärri emase koera välimusega 

39 59 muu koer Hug   

40 62 inimese nimi/hüüdnimi kass Tommy inglise keeles 

41 62 inimese nimi/hüüdnimi koer Jacky inglise keeles 

42 62 välimus kass Triibu   

43 
63 

looma liiginimest/kehaosast 
tuletatud deegu Deku   



 

 29 
 

44 
64 

looma liiginimest/kehaosast 
tuletatud kala Uimuke   

45 
65 

looma liiginimest/kehaosast 
tuletatud kass Kiisu   

46 65 omadus/iseloomuomadus hobune Turbo   

47 70 inimese nimi/hüüdnimi kass Mann   

48 70 omadus/iseloomuomadus kass Pätu   

49 74 hellitusnimi kass Muska   

50 74 üldlevinud lemmikloomanimi koer Bobi   

51 77 inimese nimi/hüüdnimi kass Sander (Sannu) 

52 78 inimese nimi/hüüdnimi koer Ruudi   

53 80 inimese nimi/hüüdnimi kass Mihkel   

54 
80 

omadus/iseloomuomadus kass Mihkel 
oli sõbrale sarnase 
käitumisega 

55 80 välimus kass Ponšu paks karv 

56 81 inimese nimi/hüüdnimi kass Miia   

57 
82 

inimese nimi/hüüdnimi kass Oskar 
ema neiupõlvenimest 
tuletatud 

58 83 üldlevinud lemmikloomanimi koer Rocco   

59 89 arvutimäng koer Poppy   

60 92 söök kass Kilu sööb palju kilu 

61 95 inimese nimi/hüüdnimi kass Moona   

62 
97 

looma liiginimest/kehaosast 
tuletatud kass Kassu   

63 98 tegelane kass Panter   

64 101 tegelane koer Vipo   

65 102 tegelane kass Findus   

66 106 välimus kass Tondu   

67 107 välimus kass Punn   

68 113 muu koer Lucky  (Rocky) 

69 116 inimese nimi/hüüdnimi koer Samuel   

70 120 omadus/iseloomuomadus kass Timbu tembutab 

71 121 tegelane kass Miki   

72 151 omadus/iseloomuomadus koer Šeff   

73 152 välimus jänes Tuust   

74 153 üldlevinud lemmikloomanimi koer Kuti   

75 154 isik koer Hipi  varem Hope 

76 154 omadus/iseloomuomadus koer Kuli  kuri 

77 157 üldlevinud lemmikloomanimi koer Pontu   

78 158 tegelane kass Simba   

79 159 müütilinetegelane koer Mooses   

80 162 tegelane koer Lotte   

81 162 üldlevinud lemmikloomanimi kass Miisu   

82 165 välimus kass Dots inglise keeles 

83 165 välimus kass Dots täpiline 

84 166 inimese nimi/hüüdnimi koer Holly inglise keeles 

85 166 inimese nimi/hüüdnimi kass Jass   

86 166 inimese nimi/hüüdnimi kass Juss   

87 166 tuntud inimene koer Messi   

88 169 üldlevinud lemmikloomanimi koer Pontu   
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89 171 omadus/iseloomuomadus kass Pätu   

90 173 välimus hamster Traksid   

91 174 inimese nimi/hüüdnimi merisiga Lucy inglise keeles 

92 174 söök merisiga Karamell   

93 177 laul kass Chambolaja   

94 178 teine loom kass Monki   

95 180 inimese nimi/hüüdnimi kass Jasper-Jerry inglise keeles 

96 185 filmitegelane kass Simba   

97 190 üldlevinud lemmikloomanimi koer Rocky   

98 191 omadus/iseloomuomadus kass Säde oli äike 

99 192 omadus/iseloomuomadus kass Kriimu   

100 193 inimese nimi/hüüdnimi koer Sally inglise keeles 

101 193 inimese nimi/hüüdnimi kass Mia   

102 193 inimese nimi/hüüdnimi kass Intsu   

103 196 omadus/iseloomuomadus kass Äpu Juss 

104 197 inimese nimi/hüüdnimi kass Stella   

105 
198 

looma liiginimest/kehaosast 
tuletatud kass Kassu   

106 199 üldlevinud lemmikloomanimi koer Polla   

107 210 inimese nimi/hüüdnimi koer Juta-Leenu   

108 211 omadus/iseloomuomadus kass Vanamees   

109 211 söök kass Tatikas   

110 218 inimese nimi/hüüdnimi kass Roosi   

111 218 inimese nimi/hüüdnimi kass Moona   

112 221 ese kass Kristall   

113 221 inimese nimi/hüüdnimi koer Eku  (Ektar) 

114 
221 

looma liiginimest/kehaosast 
tuletatud kass Kiti   

115 221 omadus/iseloomuomadus Kass Nupsu   

116 221 välimus kass Tiiger   

117 222 välimus hamster Hallike-Pallike   

118 243 tegelane kass Ben-Ten (Penju) 

119 255 filmitegelane kass Nitu film „Röövlirahnu Martin“ 

120 255 omadus/iseloomuomadus koer Pätu   

121 255 omadus/iseloomuomadus koer Tipa   

122 261 tuntud inimene koer Figo  Luis Figo 

123 262 inimese nimi/hüüdnimi koer Jackson   

124 262 inimese nimi/hüüdnimi kass Minni   

125 264 välimus kass Lumi   

126 265 filmitegelane koer Lässi   

127 268 inimese nimi/hüüdnimi koer Mona   

128 268 tuntud inimene kass Willy  Robbie Williams 

129 268 tuntud inimene koer Pablo  Picasso 

130 271 üldlevinud lemmikloomanimi kass Mirri   

131 273 laul koer Maiu   

132 276 tegelane kass Kessu   

133 277 inimese nimi/hüüdnimi koer Miku   

134 279 hellitusnimi kass Junsu   
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135 
281 

looma liiginimest/kehaosast 
tuletatud kass Kitty inglise keeles 

136 281 söök koer Pepsi   

137 284 hellitusnimi koer Nöpsu riietati nööpidega riietesse 

138 285 seriaalitegelane koer Muska  „Kodu keset linna“ 

139 286 välimus merisiga Laigu   

140 287 inimese nimi/hüüdnimi kass Siim   

141 290 teine loom kass Hüljes   

142 291 söök koer Fanta   

143 291 söök koer Ketšup   

144 294 tegelane merisiga Otto-Triin   

145 295 hellitusnimi kass Mopsu   

146 295 inimese nimi/hüüdnimi kass Milton   

147 296 muu koer Muksu taksikoer 

148 305 välimus kass Musta   

149 311 välimus koer Täpi täpp otsaees 

150 315 söök koer Berri   

151 
320 

looma liiginimest/kehaosast 
tuletatud kass Kassa   

152 321 tuntud inimene kass Freddy Freddy Mercury 

153 
322 

tegelane kass Greebo 
Terry Patchetti raamatute 
kõuts 

154 324 inimese nimi/hüüdnimi koer Willem   

155 325 omadus/iseloomuomadus kass Killu Killer 

156 326 filmitegelane hamster Bosse et sobiks Lasse 

157 326 filmitegelane hamster Lasse et sobiks Bosse 

158 326 inimese nimi/hüüdnimi kass Toomas   

159 326 inimese nimi/hüüdnimi kass Sofia   

160 327 välimus kass Nöpsi pärsia kass, lömmis nina 

161 329 inimese nimi/hüüdnimi kass Bruna   

162 329 omadus/iseloomuomadus kass Niblik   

163 333 üldlevinud lemmikloomanimi kass Miisu täisnimi Miisu Kasukas 

164 334 inimese nimi/hüüdnimi koer Freddy tõutäht 

165 336 tegelane jänes Juss   

166 337 muu koer Mussa   

167 338 tegelane kass Miki   

168 339 inimese nimi/hüüdnimi kass Pipa   

169 
339 

looma liiginimest/kehaosast 
tuletatud kass Simmu siiami kass 

170 343 omadus/iseloomuomadus kass Armas   

171 346 filmitegelane kass Dobby Harry Potter 

172 347 inimese nimi/hüüdnimi kass Ramona   

173 347 tegelane kass Filemon   

174 349 inimese nimi/hüüdnimi kass Oskar   

175 350 automark kass Lexus   

176 352 omadus/iseloomuomadus kass Niblik   

177 352 söök kass Puravik   

178 352 üldlevinud lemmikloomanimi kass Miška   

179 353 ese kass Piip   
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180 353 inimese nimi/hüüdnimi kass Morris   

181 353 inimese nimi/hüüdnimi kass Luna   

182 
353 

looma liiginimest/kehaosast 
tuletatud kass Kitten inglise keeles 

183 354 inimese nimi/hüüdnimi koer Robi   

184 354 inimese nimi/hüüdnimi hobune Armanda   

185 354 muu kass Ollie rulatrikk 

186 354 välimus jänes Yuki jaapani keeles ’lumi’  

187 354 välimus jänes Choco inglise keeles 

188 354 välimus jänes Coco inglise keeles 

189 355 inimese nimi/hüüdnimi kass Eedu   

190 355 muu koer Bari   

191 356 omadus/iseloomuomadus kala Mullike   

192 358 välimus kass Tuust   

193 359 inimese nimi/hüüdnimi kass Minni   

194 360 teine loom papagoi Kana   

195 360 tuntud inimene papagoi Kayne Kanye West 

196 361 tegelane lammas Gloria Madagaskari multifilmist 

197 362 tõunimi koer Edward King IV kutsutakse Etsiks 

198 363 inimese nimi/hüüdnimi koer Ruudi   

199 363 inimese nimi/hüüdnimi koer Robi   

200 365 inimese nimi/hüüdnimi koer Sämmi   

201 366 hellitusnimi koer Nupi tõunime lühend 

202 366 inimese nimi/hüüdnimi koer Roy inglise keeles 

203 368 inimese nimi/hüüdnimi merisiga Stennu sõbra nimi 

204 368 muu kass Aziza araabia keeles 

205 372 hellitusnimi kass Tuti   

206 372 inimese nimi/hüüdnimi koer Leenu sõbra koer oli sama 

207 373 inimese nimi/hüüdnimi hamster Marta   

208 374 inimese nimi/hüüdnimi koer Bella   

209 374 inimese nimi/hüüdnimi kass Liisbet   

210 
376 

nimeahel koer 
Cipollino Cipo Cipu 
Sibul Pihle Nahkhiir   

211 378 firma jänes Snapi Snapchat 

212 379 seriaalitegelane koer Sansa „Troonide mängust“ 

213 380 muu koer Chessy   

214 381 inimese nimi/hüüdnimi koer Leenu   

215 381 tegelane kass Anton   

216 
383 

muu jänes Keku 
tädilaste nimede alguste 
ühendus 

217 383 tõunimi koer White Coastal Error   

218 384 söök koer Rosin   

219 385 omadus/iseloomuomadus kass Ronja   

220 385 teine loom kass Linnupoja   

221 385 välimus kass Hiiro   

222 386 tuntud inimene kass Dante   

223 386 üldlevinud lemmikloomanimi kass Miisu   

224 387 inimese nimi/hüüdnimi kass Veiko   
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225 387 inimese nimi/hüüdnimi kass Mauno   

226 
388 

looma liiginimest/kehaosast 
tuletatud deegu Diego   

227 390 inimese nimi/hüüdnimi koer Sofi    

228 392 inimese nimi/hüüdnimi koer Bella et sobiks kassiga Belle 

229 395 tuntud inimene kass Perrie Perrie Edwars 

230 397 inimese nimi/hüüdnimi kass Lotta   

231 
398 

tegelane koer Britta 
„Hajameelselt abielus“ 
tegelaselt 

232 399 inimese nimi/hüüdnimi kass Sebastian   

233 400 tegelane koer Lotte   

234 401 välimus kass Kirri   

235 404 omadus/iseloomuomadus kass Otu   

236 404 omadus/iseloomuomadus koer Urri   

237 
405 

nimeahel kass 
Miss Sniper Boomer 
Antymon   

238 
405 

nimeahel kass 
Patrick Batman 
Aladeen   

239 410 omadus/iseloomuomadus koer Prooton   

240 410 söök deegu Küpsis   

241 410 söök deegu Pähkel   

242 410 tuntud inimene koer Picasso   

243 
410 

välimus kala Näts 
pidi olema kuldne, aga kaotas 
värvi 

244 411 omadus/iseloomuomadus kass Turbo   

245 411 välimus kass Maximus   

246 413 omadus/iseloomuomadus kala Daihard Inglise keeles Die Hard 

247 414 raamat koer Arabella   

248 
420 

looma liiginimest/kehaosast 
tuletatud kass Kassu   

249 420 muu koer Põmmu   

250 420 omadus/iseloomuomadus kass Patrick    (Pätu) 

251 420 välimus koer Reedik   

252 421 looma häälitsus kass Miaula   

253 422 tegelane koer Klaus   

254 426 inimese nimi/hüüdnimi kass Villi (Vello, Paks, Vilfred) 

255 426 tegelane koer Lotte   

256 428 välimus kass Kiki kirju 

257 429 omadus/iseloomuomadus kass Pätu   

258 429 raamat kass härra Nilsson   

259 429 raamat kass Tommi   

260 435 inimese nimi/hüüdnimi kass Mike inglise keeles 

261 435 inimese nimi/hüüdnimi kass Zora   

262 436 teine loom kass Notsu   

263 437 inimese nimi/hüüdnimi koer Jack inglise keeles 

264 437 välimus kass Tont   

265 438 tegelane koer Lotte   

266 438 välimus koer Blacky inglise keeles 

267 440 tuntud inimene merisiga Marie Antoinette (Nette) 

268 440 tuntud inimene merisiga Cleopatra (Cleo) 

269 441 raamat kass Pipi   
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270 444 firma koer Maks et sobiks Moorits 

271 444 firma koer Moorits et sobiks Maks 

272 449 välimus kass Triibik   

273 450 välimus kass Vari   

274 450 välimus kass Fluffy inglise keeles 

275 451 inimese nimi/hüüdnimi kilpkonn Tommy inglise keeles 

276 451 omadus/iseloomuomadus koer Nustik nunnu ja nuusib 

277 
452 

looma liiginimest/kehaosast 
tuletatud Tšintšilja Villu   

278 453 inimese nimi/hüüdnimi kass Kusti   

279 453 omadus/iseloomuomadus kass Pätu   

280 456 tuntud inimene koer Edgar Edgar Allan Poe 

281 
457 

looma liiginimest/kehaosast 
tuletatud kass Kissa   

282 459 inimese nimi/hüüdnimi rott Ruta   

283 459 inimese nimi/hüüdnimi rott Riinu   

284 
459 

looma liiginimest/kehaosast 
tuletatud kass Kiti   

285 459 muu kass Muta   

286 459 välimus rott Saba   

287 459 välimus rott Naba   

288 460 muu koer Ruubi just söödi kruubiputru 

289 461 muu koer Tšaki et riimuks Chappi 

290 462 inimese nimi/hüüdnimi kass Sass   

291 462 omadus/iseloomuomadus koer Kronos   

292 465 inimese nimi/hüüdnimi koer Deby inglise keeles 

293 468 välimus koer Ruffus ladina keeles 

294 
471 

looma liiginimest/kehaosast 
tuletatud kass Kiisu   

295 473 inimese nimi/hüüdnimi koer Ruubert tõutäht 

296 474 välimus kass Miisu M-täht otsaees 

297 478 raamat koer Ronja   

298 482 tegelane koer Miki   

299 483 inimese nimi/hüüdnimi koer Otto   tõutäht 

300 485 looma häälitsus kass Kiisu de Nurr tiitel 

301 486 isik merisiga Setu   

302 489 tegelane koer Simba   

303 490 omadus/iseloomuomadus kass Pätu   

304 490 omadus/iseloomuomadus koer Nähva   

305 490 välimus kass Tupsuke   

306 491 hellitusnimi kass Põnnu   

307 491 inimese nimi/hüüdnimi koer Bella   

308 491 tõunimi koer Fuerza Real Leonardo (Lonni) 

309 491 tõunimi koer Landseer Morgan   

310 
491 

tõunimi koer 
Fuerxa Real Dona 
Carmita   

311 492 ese papagoi Tšello   

312 498 inimese nimi/hüüdnimi koer Rocco Paul   

313 500 inimese nimi/hüüdnimi koer Bobby inglise keeles 

314 502 ese kass Nööp   
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315 502 inimese nimi/hüüdnimi kass Ralf   

316 502 välimus kass Säde ilusad silmad 

317 504 inimese nimi/hüüdnimi koer Saara   

318 505 inimese nimi/hüüdnimi kass Sally inglise keeles 

319 507 looma häälitsus kass Nurriki   

320 507 omadus/iseloomuomadus kass Pätu   

321 508 hellitusnimi kass Nämmu   

322 509 üldlevinud lemmikloomanimi jänes Nässu teise loomaga sobimiseks 

323 510 inimese nimi/hüüdnimi hamster Lemps nagu lehm 

324 511 automark kass Alfeta   

325 511 automark koer Mito   

326 511 automark papagoi Tipo   

327 515 inimese nimi/hüüdnimi koer Sassu   

328 516 tegelane kass Miki   

329 526 tegelane koer Tommi   

330 528 inimese nimi/hüüdnimi kass Willy  inglise keeles 

331 532 inimese nimi/hüüdnimi koer Rolli nagu Roland 

332 534 inimese nimi/hüüdnimi kass Bosse   

333 540 inimese nimi/hüüdnimi jänes Juta    

334 545 üldlevinud lemmikloomanimi kass Kikki   

335 547 filmitegelane koer Jackie Jack Sparrow 

336 548 raamat koer Nublu   

337 549 inimese nimi/hüüdnimi koer Viki   

338 550 teine loom kass Ämbu   

339 551 omadus/iseloomuomadus hamster Jumber inglise keeles 

340 552 inimese nimi/hüüdnimi koer Silver   

341 554 üldlevinud lemmikloomanimi koer Roki   

342 555 tegelane koer Minnie inglise keeles 

343 555 tuntud inimene kass Figaro   

344 555 üldlevinud lemmikloomanimi koer Rex   

345 555 üldlevinud lemmikloomanimi koer Ricki   

346 555 välimus kass Cosmo inglise keeles 

347 560 inimese nimi/hüüdnimi sisalik Saskia   

348 
561 

looma liiginimest/kehaosast 
tuletatud kass Kitu   

349 561 muu koer Nessi   

350 561 välimus kass Lumi   

351 563 tõunimi koer Milky Way Soul Alexy (Alex) 

352 
564 

looma liiginimest/kehaosast 
tuletatud rott Rotu   

353 565 ese kass Diara kuninglik välimus 

354 566 inimese nimi/hüüdnimi tuhkur Rutsik   

355 566 muu koer Faith inglise keeles 

356 566 üldlevinud lemmikloomanimi kass Nässu   

357 567 tegelane kass Tom   

358 569 inimese nimi/hüüdnimi koer Seena   

359 
570 

nimeahel kass 
Luckily Õnneleid 
Metallika   
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360 
570 

nimeahel koer 
Bafi Tiger Chris 
Termikas   

361 572 tuntud inimene kass Kitler Hitler 

362 574 inimese nimi/hüüdnimi koer Saara   

363 575 välimus kass Täpi   

364 576 inimese nimi/hüüdnimi kass Killu   

365 579 filmitegelane koer Ruudi   

366 580 üldlevinud lemmikloomanimi koer Tiksi   

367 582 hellitusnimi koer Musi   

368 582 inimese nimi/hüüdnimi koer Brenna   

369 583 üldlevinud lemmikloomanimi kass Miisu   

370 585 omadus/iseloomuomadus kass Kreisi   

371 585 omadus/iseloomuomadus kass Suslik   

372 585 tegelane kass Gaarfield   

373 585 välimus kass Pänta   

374 586 omadus/iseloomuomadus kala Koopamees   

375 586 omadus/iseloomuomadus kala Speedo inglise keeles 

376 590 üldlevinud lemmikloomanimi koer Rocky   

377 591 omadus/iseloomuomadus kass Paharet   

378 592 looma häälitsus kass Nurriki   

379 594 välimus kass Vunts   

380 594 välimus kass Peki   

381 595 välimus koer Blacky inglise keeles 

382 596 muu kass Kuussa   

383 596 välimus kass Triibu   

384 599 looma häälitsus kass Nurri    

385 
599 

looma liiginimest/kehaosast 
tuletatud kass Mirru   

386 599 muu koer Portos   

387 599 välimus kass Mustu   

388 602 inimese nimi/hüüdnimi koer Fredi   

389 602 inimese nimi/hüüdnimi koer Rolf   

390 602 välimus kass Kirju   

391 607 inimese nimi/hüüdnimi koer Coco tahtsid c-tähte 

392 608 välimus koer Pipar väike 

393 
612 

looma liiginimest/kehaosast 
tuletatud kass Kiisu-Miisu   

394 615 inimese nimi/hüüdnimi koer Sofi   

395 615 muu koer Wifi et riimuks Sofi 

396 616 inimese nimi/hüüdnimi koer Karlos   

397 618 inimese nimi/hüüdnimi kass Miku varjupaik 

398 618 inimese nimi/hüüdnimi kass Jussike varjupaik 

399 619 inimese nimi/hüüdnimi hamster Samuel   

400 
619 

tegelane kass Simba 
abesiinia kass, läheks kokku 
Samiga 

401 620 seriaalitegelane koer Andy „According to Jim“ 

402 622 omadus/iseloomuomadus koer Pätu krants 

403 
623 

looma liiginimest/kehaosast 
tuletatud kass Kituk   

404 626 välimus kass Täpi   
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405 627 tegelane kass Sipsu   

406 629 tegelane koer Rudolf põhjapõder 

407 630 ese kass Kuubik van Diisel tiitel 

408 631 välimus kass Käpake   

409 632 seriaalitegelane koer Rocky   

410 
634 

looma liiginimest/kehaosast 
tuletatud kass Kity inglise keeles 

411 636 inimese nimi/hüüdnimi deegu Tom riimumiseks 

412 
636 

looma liiginimest/kehaosast 
tuletatud kass Kass   

413 636 muu deegu Tip   

414 636 välimus rott Tap täpiline 

415 638 välimus liivahiir Musti   

416 639 muu koer Dessu tõunime lühend 

417 
641 

nimeahel kass 
Tiiger Viiger Tige 
Tikker Tsääro   

418 646 muu koer Bambu   

419 647 isik koer Amigo hispaania keel 

420 648 välimus papagoi Täpu   

421 651 inimese nimi/hüüdnimi kass Sofi   

422 651 inimese nimi/hüüdnimi kass Felix   

423 651 välimus kass Tondu   

424 653 inimese nimi/hüüdnimi kass Esta   

425 655 seriaalitegelane jänes John „Sherlock“ 

426 656 inimese nimi/hüüdnimi koer Säm    

427 656 müütilinetegelane koer Apollo   

428 657 omadus/iseloomuomadus kass Speedi   

429 659 inimese nimi/hüüdnimi kass Klaara   

430 659 inimese nimi/hüüdnimi kass Paul   

431 659 välimus koer Lux   

432 660 välimus jänes Coco   

433 662 inimese nimi/hüüdnimi hamster Robert   

434 662 isik liivahiir Babe inglise keeles 

435 662 muu kass Trixi   

436 664 filmitegelane koer Luna „Harry Potter“ 

437 665 välimus kass Tondu   

438 666 välimus jänes Kõrvik   

439 669 inimese nimi/hüüdnimi kass Härra Roosipuu tiitel 

440 670 inimese nimi/hüüdnimi koer Roosi   

441 671 välimus koer Pommy paks karv 

442 672 bänd koer Blacky   

443 672 inimese nimi/hüüdnimi kass Kusti   

444 673 üldlevinud lemmikloomanimi koer Timmu   

445 674 looma häälitsus kass Nurr   

446 674 üldlevinud lemmikloomanimi kass Miisu   

447 675 üldlevinud lemmikloomanimi koer Reku   

448 676 tuntud inimene koer Robi Robbie Williams 

449 678 inimese nimi/hüüdnimi kass Rudolf   



 

 38 
 

450 680 inimese nimi/hüüdnimi kass Pätrik   

451 680 inimese nimi/hüüdnimi hamster Ervin   

452 680 teine loom koer Ursus ladina keeles 

453 682 tegelane koer Lotte   

454 684 filmitegelane kass Harry inglise keeles 

455 685 inimese nimi/hüüdnimi kass Charley inglise keeles 

456 685 omadus/iseloomuomadus papagoi Siutsu   

457 685 tuntud inimene kass Mona   

458 686 filmitegelane kass Norbert „Kuidas taltsutada lohet“ 

459 686 firma kass Coco Chanel 

460 686 inimese nimi/hüüdnimi kass Uma   

461 690 inimese nimi/hüüdnimi koer Bruno   

462 692 tegelane merisiga Micky inglise keeles 

463 692 tegelane merisiga Daisy inglise keeles 

464 694 muu koer Hagen   

465 699 ese jänes Lüliti   

466 699 inimese nimi/hüüdnimi jänes Lonni   

467 702 inimese nimi/hüüdnimi jänes Miku   

468 704 omadus/iseloomuomadus deegu Välek   

469 704 tegelane deegu Timmu   

470 704 välimus koer Panda   

471 705 tuntud inimene kass Ott Ott Lepland 

472 706 inimese nimi/hüüdnimi kass Voldemar   

473 707 muu koer Dästy   

474 708 raamat koer Frodo   

475 714 inimese nimi/hüüdnimi kass Ruudi   

476 714 inimese nimi/hüüdnimi kass Irma isane 

477 714 üldlevinud lemmikloomanimi koer Bella   

478 714 üldlevinud lemmikloomanimi kass Kitty inglise keeles 

479 716 söök kass Kit KitKat 

480 718 inimese nimi/hüüdnimi kass Stella   

481 719 inimese nimi/hüüdnimi kass Artur   

482 721 tuntud inimene koer Messi   

483 722 inimese nimi/hüüdnimi kass Riksu   

484 730 üldlevinud lemmikloomanimi koer Pontu   

485 730 välimus kass Paksu   

486 731 isik kass Missi nagu issi 

487 731 üldlevinud lemmikloomanimi kass Mirri   

488 732 tegelane kass Miki   

489 735 ese kass Pärl   

490 735 inimese nimi/hüüdnimi kass Bruno   

491 735 muu koer Sarri   

492 737 filmitegelane koer Mürtsu „Jääaeg“ 

493 737 inimese nimi/hüüdnimi kass Triinu   

494 737 tegelane kass Kitty Hello Kitty 

495 737 üldlevinud lemmikloomanimi tšintšilja Bibi Maria Rannavälja kass 
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496 737 välimus koer Karu   

497 740 inimese nimi/hüüdnimi koer Volli   

498 741 filmitegelane koer Rocky   

499 746 filmitegelane koer Rex   

500 748 üldlevinud lemmikloomanimi koer Pontu   

501 749 inimese nimi/hüüdnimi kass Kusti   

502 
750 

omadus/iseloomuomadus kass Bensu 
hüppas kõrgele nagu benji-
hüppeid 

503 751 isik koer Semu   

504 753 muu kass Miinu „kass on minu“ 

505 754 söök kass Muffin   

506 755 välimus kass Täpi   

507 756 raamat kass Pipi    

508 757 muu koer Reesi   

509 766 raamat koer Merry „Sõrmuste isand“ 

510 768 muu kass Siisu   

511 768 välimus koer Cesar ladina keeles 

512 769 inimese nimi/hüüdnimi kass Doora   

513 770 inimese nimi/hüüdnimi koer Luna   

514 770 söök kass Krõpsik   

515 771 inimese nimi/hüüdnimi koer Brity inglise keeles 

516 
772 

looma liiginimest/kehaosast 
tuletatud kilpkonn Kilka   

517 773 välimus tšintšilja Sinnu   

518 773 välimus tšintšilja Mustu   

519 774 inimese nimi/hüüdnimi papagoi Leo   

520 778 inimese nimi/hüüdnimi koer Tommi   

521 778 raamat kass Pätu   

522 780 raamat kass Rudolf „Naksitrallid“ 

523 781 tegelane kass Bruna alguses oli Bruno, aga emane 

524 782 isik koer Šerif  

525 782 üldlevinud lemmikloomanimi koer Roki   

526 782 üldlevinud lemmikloomanimi kass Kitu   

527 784 üldlevinud lemmikloomanimi kass Kiti   

528 785 inimese nimi/hüüdnimi kass Sam    

529 785 muu koer Drežoo   

530 785 raamat koer Roi   

531 786 välimus kass Milli pisike nagu millimeeter 

532 787 firma koer Moorits Maks ja Moorits 

533 788 tuntud inimene kass Märtin Marko Märtin 

534 788 välimus kass Allu halli värvi 

535 790 hellitusnimi koer Tupsu    

536 794 inimese nimi/hüüdnimi koer Mäks (Markus) 

537 795 inimese nimi/hüüdnimi kass Anni   

538 801 raamat kass Sipsu „Sipsik“ 

539 801 seriaalitegelane kass Kessu „Kessu ja Tripp“ 

540 804 tegelane koer Dora Dogi Dora 

541 805 inimese nimi/hüüdnimi kass Karla alguses oli Karl, aga emane 
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542 805 inimese nimi/hüüdnimi kass Kaspar   

543 808 üldlevinud lemmikloomanimi koer Tuks   

544 810 muu merisiga Tiki et riimuks Miki 

545 810 tegelane merisiga Miki   

546 
812 

tõunimi koer 
Finfair Tributary 
Glenmoye Burn (Moya) 

547 
812 

tõunimi koer 
Finfair Tributary 
Lunan Burn (Luna) 

548 812 tõunimi koer Finfair Loch Brittle (Brita) 

549 813 inimese nimi/hüüdnimi kass Kaspar   

550 814 filmitegelane koer Fluffy „Tom ja Fluffy“ 

551 814 inimese nimi/hüüdnimi koer Stella   

552 814 isik koer Jõmm   

553 817 filmitegelane koer Nala „Lõvikuningas“ 

554 817 inimese nimi/hüüdnimi koer Benny inglise keeles 

555 819 välimus jänes Lontus-Pontus   

556 821 filmitegelane koer Nala „Lõvikuningas“ 

557 821 inimese nimi/hüüdnimi merisiga Freddy inglise keeles 

558 821 inimese nimi/hüüdnimi merisiga Jacky inglise keeles 

559 821 söök merisiga Vorst   

560 828 laul kass Matilda „Harald ja Matilda“ (Chalice) 

561 828 raamat koer Nublu   

562 829 inimese nimi/hüüdnimi koer Frida   

563 830 teine loom koer Hundu   

564 831 muu kass Bass   

565 833 isik jänes Kunn tiitel 

566 833 muu kass Shaiu   

567 833 teine loom kass Mõmmi   

568 834 üldlevinud lemmikloomanimi koer Kuuper   

569 834 välimus kass Zen mustvalge, nagu yin ja yang 

570 835 tõunimi kass Beatrice Sophie (Sofi) 

571 837 inimese nimi/hüüdnimi kass Pärtel (Pätu) 

572 840 ese kass Padi   

573 840 inimese nimi/hüüdnimi koer Ronja   

574 
841 

tuntud inimene koer Hašek 
jäähoki väravavaht Diminik 
Hašek 

575 845 ese koer Spike inglise keeles 

576 845 inimese nimi/hüüdnimi kass Steffi   

577 845 inimese nimi/hüüdnimi koer Jeff inglise keeles 

578 845 inimese nimi/hüüdnimi kass Claudi   

579 847 inimese nimi/hüüdnimi koer Juss   

580 848 muu koer Mimi   

581 851 filmitegelane koer Jack Jack Sparrow 

582 853 firma kass Ataari (Atsu) 

583 853 raamat koer Bosse „Bullerby lapsed“ 

584 854 inimese nimi/hüüdnimi rott Cocco   

585 855 looma häälitsus kass Nurri   

586 855 omadus/iseloomuomadus hamster Sibilik   
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587 855 omadus/iseloomuomadus hamster Unihiir   

588 855 omadus/iseloomuomadus hamster Sibahiir   

589 856 inimese nimi/hüüdnimi koer Jack inglise keeles 

590 857 välimus kass Pisi   

591 858 inimese nimi/hüüdnimi kass Villi   

592 858 inimese nimi/hüüdnimi koer Tobias   

593 858 inimese nimi/hüüdnimi jänes Vello   

594 858 laul kass Waka  „Waka waka“ 

595 858 omadus/iseloomuomadus jänes Nupsik   

596 859 filmitegelane kass Ruudi „Jääaeg“ 

597 860 filmitegelane kass Mannu „Jääaeg“ 

598 864 välimus kass Fluffy inglise keeles 

599 865 inimese nimi/hüüdnimi kass Villi et riimuks Milli 

600 865 tegelane koer Lotte   

601 865 tegelane koer Bruno   

602 865 üldlevinud lemmikloomanimi kass Milli   

603 865 üldlevinud lemmikloomanimi koer Bella   

604 865 üldlevinud lemmikloomanimi koer Donna   

605 866 inimese nimi/hüüdnimi koer Arabella   

606 867 tegelane tšintšilja Bruno   

607 867 tegelane tšintšilja Pipo   

608 868 inimese nimi/hüüdnimi koer Tommi   

609 868 üldlevinud lemmikloomanimi kass Kitty inglise keeles 

610 868 üldlevinud lemmikloomanimi kass Mirru   

611 868 välimus koer Päntsu   

612 868 välimus kass Mustu   

613 870 muu kass Piisa   

614 871 inimese nimi/hüüdnimi kass Villi et riimuks Milli 

615 871 üldlevinud lemmikloomanimi kass Milli   

616 872 filmitegelane kass Simba   

617 
875 

looma liiginimest/kehaosast 
tuletatud kass Mimi jaapani keeles ’kõrv’ 

618 877 inimese nimi/hüüdnimi koer Ilja   

619 878 raamat koer Pätu   

620 880 teine loom koer Tiiger   

621 881 teine loom kass Kurg   

622 881 üldlevinud lemmikloomanimi kass Kiti   

623 883 üldlevinud lemmikloomanimi koer Muki   

624 885 muu kass Spritz saksa keeles 

625 886 muu kass Sanne omaniku perekonnanimest 

626 888 raamat koer Maurus   

627 889 inimese nimi/hüüdnimi kass Peep   

628 889 muu kass Tiibi   

629 889 teine loom kass Tiiger   

630 
890 

looma liiginimest/kehaosast 
tuletatud hamster Hampsu   

631 891 inimese nimi/hüüdnimi koer Sämmi   

632 891 tegelane kass Minnie inglise keeles 
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633 891 välimus kass Nässu   

634 892 firma koer Gucci   

635 892 firma kass Armani   

636 
892 

looma liiginimest/kehaosast 
tuletatud kass Kass   

637 892 üldlevinud lemmikloomanimi kass Miisu   

638 894 inimese nimi/hüüdnimi kass Iti   

639 895 tegelane kass Findus   

640 899 tegelane kass Miki   

641 903 välimus kass Murjan   

642 906 välimus kass Rõõzik   

643 907 inimese nimi/hüüdnimi kass Lonni   

644 908 omadus/iseloomuomadus kass Jobu   

645 910 söök kass Kitty kassikrõbinad 

646 910 tegelane koer Lotte   

647 911 välimus kass Nahkhiir musta värvi 

648 912 muu kass Pessa   

649 913 inimese nimi/hüüdnimi kass Aadu   

650 913 muu koer Paster   

651 914 muu kass Martsu   

652 914 muu kass Niidu   

653 916 inimese nimi/hüüdnimi kass Artur kass Artur 

654 917 raamat kass Sipsu „Sipsik“ 

655 918 inimese nimi/hüüdnimi koer Vicky inglise keeles 

656 919 inimese nimi/hüüdnimi koer Benno   

657 919 välimus kass Mustu   

658 920 ese koer Nukkvõll   

659 923 välimus kass TommyTiger inglise keeles 

660 926 looma häälitsus kass Mjäugu   

661 926 omadus/iseloomuomadus koer Pätrik (Pätu) 

662 927 omadus/iseloomuomadus kass Panter hiilis 

663 927 tegelane kass Oggy   

664 928 inimese nimi/hüüdnimi rott Viktoria   

665 929 omadus/iseloomuomadus koer Uru taksikoer, jahikoer 

666 931 omadus/iseloomuomadus koer Rambo   

667 935 omadus/iseloomuomadus kass Lucky  inglise keeles 

668 936 inimese nimi/hüüdnimi koer Albert albiino-albert 

669 937 omadus/iseloomuomadus kass Mehaanik   

670 940 tegelane kass Jussi  Jänku-Juss 

671 943 inimese nimi/hüüdnimi koer Brenda   

672 943 omadus/iseloomuomadus koer Charlott-Amilotta kuninglik ja pirtsakas 

673 943 välimus kass Panter musta värvi 

674 946 muu koer Brexit   

675 949 filmitegelane hamster Alvin „Alvin ja koopaoravad“ 

676 949 filmitegelane hamster Teodor „Alvin ja koopaoravad“ 

677 949 filmitegelane hamster Simon „Alvin ja koopaoravad“ 

678 951 inimese nimi/hüüdnimi koer Jäck   
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679 951 välimus koer Bläk et riimuks Jäck 

680 
953 

inimese nimi/hüüdnimi kass Oskar 
Oskar Ohakas oli loll ja 
lohakas 

681 955 üldlevinud lemmikloomanimi koer Pitsu   

682 958 inimese nimi/hüüdnimi koer Lilli iseloom meenutas tuttavat 

683 958 tegelane kass Kitti Hello Kitty 

684 960 tegelane koer Rommel   

685 961 välimus koer Nööbi   

686 962 hellitusnimi koer Tipsu   

687 962 inimese nimi/hüüdnimi hamster Miku   

688 963 inimese nimi/hüüdnimi kass Juss   

689 963 välimus kass Karvakera   

690 964 välimus kass Tont   

691 966 välimus koer Roosikaruohakas karmikarvaline taks 

692 968 omadus/iseloomuomadus jänes Pätu   

693 968 tegelane kass Miki   

694 969 tegelane jänes Juss Jussi multikad 

695 970 firma kass Felix   

696 970 inimese nimi/hüüdnimi kass Nanya kuulsa mänguri kass 

697 972 üldlevinud lemmikloomanimi koer Rex   

698 973 inimese nimi/hüüdnimi jänes Jette   

699 975 välimus kass Triibu   

700 975 välimus kass Hallu   

701 977 raamat merisiga Tobias „Tobias ja  teine B“ 

702 978 hellitusnimi kala Tita   

703 978 inimese nimi/hüüdnimi kala Tiit   

704 978 inimese nimi/hüüdnimi kala Marie     

705 
978 

raamat kass Nimbus 
Harry Potteri luud 
Nimbus2000 

706 979 muu koer Safi   

707 980 isik koer King inglise keeles ’kuningas’ 

708 981 muu kass Musse   

709 983 filmitegelane kass Nestor   

710 983 inimese nimi/hüüdnimi koer Ants vanaisa järgi 

711 985 inimese nimi/hüüdnimi kass Sass    

712 985 inimese nimi/hüüdnimi kass Tiit (Tiido) 

713 985 inimese nimi/hüüdnimi kass Kasper   

714 985 omadus/iseloomuomadus kass Nuhk-Tai   

715 986 ese koer Pärl   

716 986 inimese nimi/hüüdnimi koer Emma   

717 986 välimus koer Pruno pruuni värvi  

718 986 välimus koer Varvu valged varbad 

719 986 välimus koer Lippur püstine valge sabaots 

720 986 välimus koer Pruunkäpp   

721 987 firma papagoi Viki   

722 987 inimese nimi/hüüdnimi papagoi Kiki et riimuks Viki 

723 988 välimus kass Triibu   

724 990 inimese nimi/hüüdnimi merisiga Mirjam   
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725 990 inimese nimi/hüüdnimi koer Sass   

726 991 inimese nimi/hüüdnimi koer Freddy   

727 991 omadus/iseloomuomadus kass Välk kiire 

728 992 inimese nimi/hüüdnimi kass Artur   

729 993 looma häälitsus kass Kurru   

730 993 söök koer Brita Brita kook 

731 994 välimus jänes Karvapall   

732 995 tuntud inimene kass Sofi   

733 996 välimus kass Tiiger   

734 998 hellitusnimi koer Mimmi   

735 999 üldlevinud lemmikloomanimi kass Miisu   

736 1000 üldlevinud lemmikloomanimi koer Rex   

737 1002 hellitusnimi koer Musi   

738 1004 arvutimäng koer Ori „Ori and the blindforest“ 

739 1005 inimese nimi/hüüdnimi kass Ats   

740 1005 inimese nimi/hüüdnimi kass Luna   

741 1005 muu koer Pentus   

742 1010 välimus kass Triibu   

743 1019 inimese nimi/hüüdnimi kass Bianca   

744 1020 filmitegelane koer Matrix (Matu) 

745 1026 välimus koer Siim paksu sõbra järgi 

746 1027 inimese nimi/hüüdnimi koer Stefi   

747 1028 inimese nimi/hüüdnimi koer Yasmin (Jassu) 

748 1033 söök kass Nurr Nurri šokolaad 

749 1035 raamat kass Hans   

750 1035 raamat kass Grete   

751 1037 looma häälitsus kass Nurr   

752 
1038 

tõunimi koer 
Royal Orchidea 
Bobbye (Bobbye) 

753 1047 looma häälitsus kass Kiss   

754 1050 välimus kass Snowby inglise keeles 

755 1051 tuntud inimene koer Benton Dave Benton 

756 1051 välimus kass Triibu   

757 1056 üldlevinud lemmikloomanimi koer Roki   

758 1059 tuntud inimene koer Timmu Beethoven I (Timmu)  

759 1060 üldlevinud lemmikloomanimi koer Pontus   

760 1061 muu koer Täffi   

761 1061 muu kass Kuuli sõnast kuulma 

762 1061 muu jänes Kuuli eelmise looma järgi 

763 1094 inimese nimi/hüüdnimi kass Tommi   

764 1096 muu kass Nõpsu   

765 1096 tegelane kass Snupi   

766 1097 filmitegelane kass Gerri Garfieldi lühend 

767 1097 üldlevinud lemmikloomanimi kass Miisu   

768 1101 inimese nimi/hüüdnimi koer Billy inglise keeles 

769 1103 inimese nimi/hüüdnimi koer Lenny inglise keeles 

770 1105 inimese nimi/hüüdnimi koer Bessy inglise keeles 
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771 1106 filmitegelane kass Merlin   

772 1106 filmitegelane kass Mordred   

773 1106 inimese nimi/hüüdnimi kass Kalvin   

774 1106 inimese nimi/hüüdnimi kass Rosie inglise keeles 

775 1107 filmitegelane kass Bella „Videvik“ 

776 1107 hellitusnimi hamster Nööp   

777 1107 raamat hamster Põssapossa „Harry Potter“ 

778 1107 söök tigu Mustikas   

779 1107 üldlevinud lemmikloomanimi koer Roki   

780 1108 omadus/iseloomuomadus kass Kriimu   

781 1113 välimus koer Potsu   

782 1122 bänd papagoi Jethro   

783 1122 inimese nimi/hüüdnimi koer Carlos   

784 1122 muu hamster Alaska kohanimi 

785 1122 omadus/iseloomuomadus kass Tuule kiire 

786 1122 söök hamster Porgand   

787 1126 inimese nimi/hüüdnimi kass Rosie inglise keeles 

788 1126 nimeahel kass Kalli-Kitty-Konrad   

789 1126 üldlevinud lemmikloomanimi koer Muri   

790 1127 omadus/iseloomuomadus koer Jumpi   

791 1129 üldlevinud lemmikloomanimi koer Pitsu   

792 1130 hellitusnimi jänes Tupsu   

793 1130 välimus kass Mirru   

794 1132 ese koer Palli   

795 1132 inimese nimi/hüüdnimi koer Stella   

796 1132 muu koer Dsunner   

797 1132 üldlevinud lemmikloomanimi koer Riksi   

798 1132 üldlevinud lemmikloomanimi koer Roki   

799 1134 hellitusnimi koer Tupsu   

800 1134 inimese nimi/hüüdnimi kass Ronja   

801 1134 muu kass Romka   

802 1134 muu koer Rolli   

803 1134 omadus/iseloomuomadus kass Suslik   

804 1134 tegelane koer Ramses   

805 1134 välimus kass Kirju   

806 1135 välimus kass Triibu   

807 1136 välimus kass Laigu   

808 1137 omadus/iseloomuomadus kass Mjäuku   

809 1137 üldlevinud lemmikloomanimi koer Rocky inglise keeles 

810 1138 inimese nimi/hüüdnimi koer Maks läheb kokku TolliMaks 

811 1138 inimese nimi/hüüdnimi koer Viki   

812 1138 muu koer Tolli   

813 1139 üldlevinud lemmikloomanimi koer Pitsu   

814 1140 filmitegelane hamster Simon „Alvin ja koopaoravad“ 

815 1140 filmitegelane hamster Teodor „Alvin ja koopaoravad“ 

816 1141 välimus koer Mõmmi   
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817 1142 välimus koer Potsu   

818 1147 inimese nimi/hüüdnimi deegu Liisa   

819 1147 inimese nimi/hüüdnimi deegu Vilma pereliikme järgi 

820 1152 inimese nimi/hüüdnimi kass Pepe   

821 1152 üldlevinud lemmikloomanimi koer Murri   

822 1158 tegelane hamster Miki Miki Hiir 

823 1161 välimus kass Tuusti   

824 1164 inimese nimi/hüüdnimi kass Feliks   

825 1164 inimese nimi/hüüdnimi kass Otto   

826 1167 inimese nimi/hüüdnimi koer Adora (Dora) 

827 
1168 

tõunimi kass 
Enyas Mademoiselle 
El-Chanete (Fleury) 

828 1171 inimese nimi/hüüdnimi kass Alice (Ällu) 

829 1174 muu kass Bastu   

830 1178 filmitegelane koer Timbu   

831 1178 muu koer Vanda   

832 1180 filmitegelane kass Bruno „Leiutajateküla Lotte“ 

833 1183 inimese nimi/hüüdnimi koer Eleonora (Nora) 

834 1187 välimus koer Fox inglise keeles 

835 1188 omadus/iseloomuomadus kass Muumi   

836 1188 omadus/iseloomuomadus kass Luud   

837 1188 välimus kass Kilu   

838 1189 omadus/iseloomuomadus koer Neuf prantsuse keeles 

839 1189 omadus/iseloomuomadus merisiga Välk   

840 1189 välimus merisiga Pähkel   

841 1190 omadus/iseloomuomadus merisiga Krõpsu   

842 
1191 

tegelane kass Alfred 
„Siilipoiss Alfredi salapärased 
lood“ 

843 1191 tegelane kass Artur kass Artur 

844 
1192 

looma liiginimest/kehaosast 
tuletatud kass Tiitsu   

845 1193 looma häälitsus kass Nurr   

846 1193 välimus kass Blacky inglise keeles 

847 1193 välimus kass Blacky juunior   

848 1199 välimus koer Nöpsu   

849 1200 inimese nimi/hüüdnimi koer Sammi eelmise looma järgi 

850 1200 välimus kass Triibu   

851 1201 söök koer Bibi kompvek Bibi 

852 1204 omadus/iseloomuomadus kass Pätu   

853 1204 omadus/iseloomuomadus koer Rully   

854 1205 omadus/iseloomuomadus koer Rulli   

855 1205 omadus/iseloomuomadus kass Pätu   

856 1205 välimus kass Rõõsik   

857 1206 inimese nimi/hüüdnimi kass Emma   

858 1206 üldlevinud lemmikloomanimi koer Tessa   

859 1207 inimese nimi/hüüdnimi kass Sass   

860 1207 inimese nimi/hüüdnimi kass Matu   

861 1207 inimese nimi/hüüdnimi kass Max   



 

 47 
 

862 1207 inimese nimi/hüüdnimi koer Ruudi   

863 1207 muu kass Eymi   

864 1207 tegelane koer Hugo   

865 1207 üldlevinud lemmikloomanimi koer Riki   

866 1209 hellitusnimi kass Nupsu   

867 1211 inimese nimi/hüüdnimi koer Antoonius   

868 1214 välimus kass Lumi vastandnimi 

869 1214 välimus kass Must vastandnimi 

870 1219 inimese nimi/hüüdnimi kass Ruudi   

871 1219 inimese nimi/hüüdnimi kass Bessi   

872 1222 välimus kass Tupsu   

873 1224 inimese nimi/hüüdnimi koer Klaus   

874 1230 välimus kass Tupsu   

875 1232 omadus/iseloomuomadus kass Nurr   

876 1233 välimus kass Svinksu   

877 1235 välimus kass Pipi   

878 1237 isik kass Jackboy inglise keeles 

879 1237 muu kass Kudli (Laana) 

880 1238 filmitegelane kass Simba   

881 1239 inimese nimi/hüüdnimi koer Kelly inglise keeles 

882 1239 tegelane hamster Vinni et läheks kokku Puhh 

883 1239 tegelane hamster Puhh et läheks kokku Vinni 

884 1240 inimese nimi/hüüdnimi merisiga Ruudi   

885 1240 inimese nimi/hüüdnimi tuhkur Juss   

886 
1240 

looma liiginimest/kehaosast 
tuletatud tšintšilja Chinsu   

887 1241 filmitegelane kass Esmeralda   

888 1247 tuntud inimene kass Sia Sia 

889 1248 üldlevinud lemmikloomanimi kass Miisu   

890 1252 tegelane kass Miki   

891 
1255 

looma liiginimest/kehaosast 
tuletatud kass Kitty   

892 1256 inimese nimi/hüüdnimi kass Elsa   

893 1256 inimese nimi/hüüdnimi kass Surka   

894 1256 tegelane koer Hobbit inglise keeles 

895 1259 filmitegelane koer Matrix   

896 1260 tuntud inimene koer Lenna Lenna Kuurmaa 

897 1261 tegelane kass Tsarli   

898 
1263 

looma liiginimest/kehaosast 
tuletatud kass Kassu   

899 1264 firma kass Lipton välimus nagu tee 

900 1264 inimese nimi/hüüdnimi jänes Joosep   

901 1265 inimese nimi/hüüdnimi koer Bella-Donna   

902 1266 välimus hamster Virsik   

903 1267 välimus kass Tiksu   

904 1270 filmitegelane merisiga Ruudi „Rallipõrsas Ruudi“ 

905 1270 hellitusnimi kass Kalli    

906 1270 inimese nimi/hüüdnimi merisiga Jenny eelmise looma järgi 
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907 1270 söök kass Pähkel   

908 1273 filmitegelane kass Lillifee   

909 1274 üldlevinud lemmikloomanimi koer Kuti   

910 1278 üldlevinud lemmikloomanimi kass Mirry   

911 1284 välimus koer Karu   

912 1285 inimese nimi/hüüdnimi kass Tommy  inglise keeles 

913 1288 inimese nimi/hüüdnimi kass Miia   

914 1288 inimese nimi/hüüdnimi kass Moona   

915 1288 inimese nimi/hüüdnimi koer Donna   

916 1288 muu kass Tinna   

917 1288 muu kass Vaska   

918 1289 omadus/iseloomuomadus koer Bosse   

919 1290 inimese nimi/hüüdnimi kass Simon   

920 1291 omadus/iseloomuomadus koer Nässu   

921 1291 üldlevinud lemmikloomanimi koer Rokki   

922 1291 välimus koer Ponsik   

923 1295 inimese nimi/hüüdnimi kass Wello   

924 1295 looma häälitsus kass Nurru   

925 1295 tuntud inimene kass Lizaminelli   

926 1296 hellitusnimi jänes Mimmu   

927 1297 raamat hamster Nimbus   

928 1298 inimese nimi/hüüdnimi hamster Matilda   

929 1300 tuntud inimene hamster Obama   

930 1301 inimese nimi/hüüdnimi koer Rolf   

931 1302 omadus/iseloomuomadus kass Piuksu   

932 1303 inimese nimi/hüüdnimi koer Rolle   

933 1303 inimese nimi/hüüdnimi koer Rudolf   

934 1303 inimese nimi/hüüdnimi kass Miku   

935 
1305 

looma liiginimest/kehaosast 
tuletatud jänes Jänksu   

936 1306 inimese nimi/hüüdnimi koer Patric   

937 1307 inimese nimi/hüüdnimi kass Kirke   

938 1312 tegelane kass Miki   

939 1315 filmitegelane koer Tuki „Tarzan“ 

940 1321 isik kass Chicabonita   

941 1321 isik kass Chici   

942 1322 inimese nimi/hüüdnimi koer Mia   

943 1323 omadus/iseloomuomadus kass Boss    

944 1327 isik koer Prints tiitel 

945 1328 tuntud inimene kass Inge Borg Rootsi kuninganna 

946 1330 omadus/iseloomuomadus koer Pippin lapsik 

947 1330 söök koer Mandariina   

948 1332 inimese nimi/hüüdnimi merisiga Jossu   

949 1334 tuntud inimene kass Genka   

950 
1335 

tõunimi kass 
Leory Gelioland of 
Safinland   

951 1342 firma koer Walter õlu Walter 

952 1343 välimus kala Maakaart   
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953 1346 muu koer Arsen   

954 1348 omadus/iseloomuomadus koer Nublu   

955 1349 üldlevinud lemmikloomanimi koer Pontu   

956 1350 omadus/iseloomuomadus kass Maastur   

957 1353 välimus jänes Tuti   

958 1353 välimus kass Tupsu   

959 1356 inimese nimi/hüüdnimi koer Tambet   

960 1356 inimese nimi/hüüdnimi kass Kalmer treeneri järgi 

961 1357 tegelane jänes Miki   

962 1360 omadus/iseloomuomadus kass Tahmik   

963 1361 inimese nimi/hüüdnimi kass Simon   

964 1362 muu koer Tuta   

965 1363 inimese nimi/hüüdnimi koer Richi inglise keeles 

966 1364 hellitusnimi kass Täpi   

967 1364 inimese nimi/hüüdnimi kass Sissy inglise keeles 

968 1364 inimese nimi/hüüdnimi tuhkur 
Lissy 

inglise keeles 

969 1364 muu koer Lessy inglise keeles 

970 1364 raamat koer Roi   

971 1364 üldlevinud lemmikloomanimi koer Polli   

972 1364 välimus kass Triibik   

973 1368 inimese nimi/hüüdnimi koer Maks   

974 1370 üldlevinud lemmikloomanimi kass Miisu   

975 1374 üldlevinud lemmikloomanimi koer  Kutt   

976 1374 välimus kass Reps nagu rebane 

977 1382 inimese nimi/hüüdnimi koer Juku   

978 1385 omadus/iseloomuomadus kass Põnnu   

979 1389 üldlevinud lemmikloomanimi koer Tessa   

980 1390 filmitegelane kass Bosse   

981 
1390 

looma liiginimest/kehaosast 
tuletatud kass Kitty   

982 1390 raamat kass Findus „Pettson ja Findus“ 

983 1394 inimese nimi/hüüdnimi kass Vasja   

984 1394 omadus/iseloomuomadus koer Yuki jaapani keeles ’lumi’ 

985 1394 välimus jänes Fluffy inglise keeles 

986 1398 inimese nimi/hüüdnimi koer Troy   

987 1401 välimus kass Triibu   

988 1402 hellitusnimi koer Kaisu   

989 1402 inimese nimi/hüüdnimi koer Nelli   

990 1403 tõunimi koer Reval Dream Victoria (Viki) 

991 1412 omadus/iseloomuomadus kass Kurr    

992 1415 inimese nimi/hüüdnimi koer Edward   

993 1416 omadus/iseloomuomadus koer Ronni   

994 1418 välimus koer Suvi   

995 1420 välimus koer I    

996 1422 hellitusnimi kass Musja   

997 1422 inimese nimi/hüüdnimi kass Sara   

998 1427 inimese nimi/hüüdnimi koer Bruno   
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999 1427 söök kass Uba   

1000 1427 tegelane kass Koljat   
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LISA 2. Kartoteegikaardi näide 

Kartoteegikaart Eesti Kirjandusmuusemi loomanimede kogust, millele on 1936. aastal Ainjas 

märgitud üles koeranimi Muri ning selle nimega ka üks rahvatarkus.  
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AUTORIDEKLARATSIOON 

  

Käesolevaga kinnitan, et olen koostanud töö iseseisvalt. Kõik töö koostamisel kasutatud teiste 

autorite tööd, seisukohad, kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad andmed on viidatud. 

Käesolevat tööd ei ole varem esitatud kusagil mujal.   

Annan töö positiivsele hindele kaitsmise korral Hugo Treffneri Gümnaasiumile tasuta loa 

(lihtlitsents) enda koostatud uurimistöö või praktilise töö kirjaliku osa reprodutseerimiseks, 

säilitamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja 

lõppemiseni, juhul kui sellega ei riivata kolmandate tööga seotud osapoolte õigusi.  

Ülaltoodust tulenevalt kinnitan, et viitan oma töö kasutamisel või esitamisel edaspidi alati Hugo 

Treffneri Gümnaasiumile kui töö kaasautorile.  

  

  

…………………………………..  

/kuupäev, töö autori nimi ja allkiri/  

  

  

  

  

Juhendaja otsus kaitsmisele lubamise kohta  

  

  

…………………………………..  

/kuupäev, juhendaja nimi ja allkiri/  

 


