Tikumäele
Lõpuks ometi saab Iiris ratsutama! Tema suurim unistus
läheb täide. Tikumäe talli hoovi jõudes oli Iiris päris ärevil.
Kõhus keeras. Õnneks oli ema kaasa võtnud šokolaadinööpe.
Šokolaad aitas ärevuse vastu. Tikumäe peremees ja perenaine
tulid Iirisele ja ta emale vastu.
„Tere tulemast Tikumäele!” tervitasid neid Miina ja Mika
Tikumägi.
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TALLI EESKIRJAD
Suhtume loomadesse ja
inimestesse alati lugupidamisega.
Kasutame ratsutades turvavesti, saapaid ja
kiivrit ning pimedas helkurit.
Hoiame talli ja varustuse puhta.
Käituge korralikult! Kedagi ei tohi kiusata!

MIINA JA MIKA

Umbes Iirise-vanused poiss ja tüdruk talutasid
hoovi valge poni.
„Riina ja Riku, pange Uljasele puhas valtrap,
vana on juba must,” hüüdis Mika.
„Oih, kas minagi pean oskama valtrappi
vahetada?” mõtles Iiris ja hakkas jälle pabistama.
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looduses püherdavad hobused selleks, et
hoida karv puhas ja lihased heas vormis. Nii
tekib nende nahale kiht, mis kaitseb putukate
eest. Kuiv püherdamiskoht on hobustele väga
oluline. Kogu kari püherdab samas kohas, et olla
ühesuguse lõhnaga.
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Miina tutvustas Iirisele ja tema emale ümbrust. Iiris silmitses
hobusekarja karjamaal. Ta nägi hobuste hulgas kahte poni, kes olid
ilmselgelt sõbrad. Iiris mõtles, kas ta ikka meeldib talli ponidele.
„Meil alustab kohe poniratsutajate ring ja seal oleks üks koht ka
Iirisele,” seletas Miina. „Ring koguneb korra nädalas alati samal
ajal.”
Loomulikult tahtis Iiris seda kohta.

aiaga piiratud Karjamaa on
Tikumäe hobuste kodu aasta ringi.
Karjamaa on küllaltki suur ning maastik
vaheldusrikas, seal kasvab igasuguseid
taimi, mis hobustele maitsevad. Puudki
on karjamaal tähtsad: hobused saavad
end vastu neid sügada ja pealegi
annavad puud ka varju. Kui vaja, viiakse
hobustele karjamaale ka heina. See
pannakse erilisse katusega sõime, kus ta
püsib kuiv ja puhas. Karjamaa servas on
vabapidamistall, kuhu hobused saavad
minna, kui nad tahavad. Seal on hobuste
tarbeks veeautomaat ja soolakivi.

hambaarsti
auto
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Hobustel on kari nagu
inimestel pere. Nad
sõbrustavad omavahel
ega unusta sõpru kunagi.
Hobused sügavad
üksteist, mängivad,
söövad ja puhkavad
koos.

