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Miks tuli mõte pisiloomade puuri paigaldatav karvapüüdja leiudada?  

Mul on jänes kes ajab karva. Eriti palju on lahtist karva kevadel ja sügisel kui 
jänesel on karvavahetuse aeg. Seda karva lendab jänese puurist välja ja võimatu 
on seda ka puuris kokku koguda. Jänest saab spetsiaalse kammiga harjata ja nii 
lahtist karva eemaldada, kuid seda ei saa ju terve päev teha. Otsustasin, et on vaja 
välja mõelda sellise asi, mis aitaks neid jänese karvu puuris kokku korjata.  

Jänesel on puuris väike pesa. Pesal on ava, mille kaudu jänes pesa sisse ja pesast 
välja saab liikuda. Kui pesa ava klüge panna pehmed harjad, siis pessa minnes või 
sealt tulles, jäävad jänese lahtised karvad selle harja külge. Kui jänes päev läbi nii 
toimetab, siis sinna harjade külge kogunevad karvad. Harjade küljest on neid 
lihtne ära võtta. Hari peab olema pehme, et jänes haiget ei saaks. Niisama 
harjasid pesa ava külge panna on halb ja seetõttu otsustasin harjad kinnitada  
alusele nii, et seda alust saaks mugavalt pesa ava külge panna ja mugavalt 
puhastamiseks ka ära võtta. 

Selleks, et olla kindel, kas leiutis ka päriselt töötab, siis tegin oma jänesele 
karvapüüdja ka valmis. Selleks läksin lemmikloomade pood ja ostsin kinda, millega 
saab looma paitada ja samal ajal jäävad sinna kinda külge karvad. Ema käest sain 
vana plastmassist lõikelaua, millest lõikasin välja jänese pesa avasse sobiva riba. 
Ostetud kinda lõikasin ribadeks ja kinda ribad liimisin lõikelauast õigatud 
plastikust ribale. Selleks, et karvapüüdja jänese pesaavasse kinnitada, lisasin 
kinnitused. Kinnituste juures oli oluline, et karvapüüdjat oleks puhatamiseks 
lihtne ja mugav pesast ära võtta. Esmalt liimisin karvapüüdja serva klambri. 
Klamber hoiab ülevalt ava servast karvapüüdjat kinni nii, et see ei kuku pesa avast 
sisse ega välja. Selleks, et karvapüüdja kindlamalt paigal püsiks lisain karvapüüdja 



otstesse veel kinnitusklambrid ehk väikesed jalad, mis hoiavad karvapüüdja pesa 
avas paigal kui jänes pesas käib.  

Kui esimest korda karvapüüdja jänese puuri panin, siis oli jänes veidi ehmunud 
aga varsti ta leppis karvapüüdjaga. Nüüd on jänes karvapüüdjaga sõbraks saanud 
ning mina saan mugavalt karvapüüdja küljest karvu ära võtta. Mulle tundub, et 
jänesele karvapüüdja isegi meeldib, sest see teeb talle pai. 

Sellist pisiloomade puuri paigaldatavat karvapüüdjat mina poes ega internetis 
näinud ei ole. Olen kindel, et  karvapüüdja teeb karvade korjamise lihtsamaks ja 
mugavamaks. Toas lendleb ringi vähem karvu ning toa korisatmine võtab vähem 
aega. Selle aja saan oma jänese paitamisele kasutada või muud põnevat teha. 
Arvan, et leiutis sobib jänese puuri ja ka teiste karvaste pisiloomade puuri - 
näiteks hamster, merisiga ja rott.  

 


