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2. NevoB- ja nautakarjannoito eläinBuojelukBen
kannalta KatB»ttuna.

Kirj. Volmar Lindman.

Epäröimättä uskaltaa sanoa, että kansamme pääasialli-
sin tulolähde maan- ja metsänviljelyksen rinnalla on 'hevos-
ja nautakarijanlroito. Se tyydyttää nimittäin oman tarpeen,
vieläpä vaurastuttaa se kansallisomaisuuttamme valmista-
malla tilaisuuden tuotantonsa ulosvientiinkin. Tässä suh-
teessa On kaiketi hevos'hoidolla pintapuolisesti katsoen toi-
nen sija, mutta jos asiaa ajattelee perusteellisemimin, tulee
huomaamaan, että järkiperäisen hevoshoidon kautta saatu
•työvoiman lisä 'ei ole yleensä otettuna vähäarvoinen ja tuot-
taa, jos mikä, harjoittajilleen hyötyä.

Il3ein 3aa etenkin eläinsuo)elu3ta!narra3tavien puolelta
kuulla väitteen, että pojaltaan oikeastaan ei
ole muuta kuin päätelmän toteaa
nytkin puheenaoleva a»ia, ziten nimittäin, että kaikkinainen
työ — eläinsUloieluskin — nvvien voimien palveluk3e33a
tuottaa livätvä, ei vkziBtään 3en e3ineenä oleville, vaan mvö3-
kin 3en (Kikeikin uriin tulee eläin-
-3uo>jelustvö täten Bamalla Kulttuuritvök3i,
loBtami3keinok3i. Zillä io3 myönnämme nuonOn

elon a sen alemman muodon eläinrääkkäyksen i ontuvan
puuttuva3ta tietoi3uu6eBta ikmiBen velvollisuuk3i3ta eläin-
kuntaa koetaan, ajattelemat-
tomuuäesta, niin meidän täytynee myöntää, että e!äin3U«-

tarkoittaa näitten epÄkolitien poi3tami3ta 3e<kä
vn6es3ä että toizessa 3untee33a, tuteennävttäen, että 5e tapa,
millä zekä Kan3a Kokonaisuucle33aankin,kohtelee eläi-
miä, on varma kunkin moraaliBen taB«n mitta.

Alutta jatkakaamme.
teidän 'Kävtännälli3ellä aikakaudellamme aztuu

etualalle ajatu3: miten 3e tai 5e voizi vailkuttaa taloudelli3een



kohoamiseen?, tahi: kuinka olisi -se tai tämä asia järjestet-
tävä tuottaakseen todellista hyötyä? Elämiä, kysymykset ovat
useammin kuin yhdesti lausuttu eläinten hoidonkin yhtey-
dessä. Ja hyvä seitin. Ne ovat täysin paikallaan, kunhan
ne aiheutuvat kummankin puolen, ihmisten ja eläinten, oi-
keudesta. Minä hoidan hevostani hyvin, saadakseni siitä
«mahdollisimman suurta hyötyä mahdollisimman pitkänä ai-
kana, tahi 'minä hoidan (karjaani joka tavoin paraiten, jotta
se tuottaisi suurimman mahdollisen määrän maitoa, lihaa
y. m., ne ovat ajatuksia, joihin eläintenystävienkin tulee
luoda huomiota, sillä joskin voitonhalu tässä kohden usein
onkin etusijalla, voipi sekin aikaansaada jotain hyvää, aina-
kaan sen tähden eläinten hoito ei pääse huononemaan. Toi-
nen on asianlaita kun raakuus ja ajattelemattomuus yhdes-
sä voitonhimon kanssa tukahuttaa kaikki jalommat tunteet,
kun esim. tukinajaja ottaa jo ennestään loppuunajetusta
hevosestaan sen viimeiset voimat antamatta sille ponnistuk-
sia vastaavaa ravintoa; tahi kun pienviljelijä hankkii
karjaston, jorika elättämisdksi hänellä ei ole kyllin suuria
rehuvaroja, mutta hän kuitenkin vaatii saman 'maidontuo-
tannon, kuin jos karjan ravinto olisi luonnollisten vaati-
musten mukainen.

tällainen tal>ou6en>n'uita oläimillä, elävillä, tuntevilla
olennoilla, jotka uhrautuvasti ovat asettuneet ikmisen pal-
velukseen, on "livlättävä, 3illä tavoin ei e,6iztetä sitä, 'mitä
on aikomus eläinten lnoiäolla tasoitella, päinvastoin siten
elämäneiiäot välttämättömvväen pakosta nuonontuvat aina
s!'tä mu>kaa kuin päästetään vaNitsemaan rakkaudettomuus
ja väkivalta oikeuden ja rakkauden sijaan.

järjellinen eläintenlioito tulee viimeltäkin tervevden-
lioidollisessa suliteessa olemaan arvaamattomaksi livödvksi,
se kun osaltaan ehkäisee niitä monia kulkutauteja, mitkä
tuoerkulosina, pernarutta, vesikaununa v. m, unkaavat
enemmän sekä eläinmaailmaa että ihmiskuntaa.

Alutta >kuinka moni tästä välittää? Kuikka moni on
esim. valmis myöntämään, että, viita varmaan kuin puh-
taus, valo ja raitis ilma sekä ihmisruumiin järjel-
linen hoito tekevät tämän kvkenevämmäksi vastustamaan



vahingollisia vaikutteita, ovat nämä eläimillekin suotuina
omiansa antamaan näille vanman suojan niitä vaaroja vas-
taan, jotka terveydellisessä suhteessa väijyvät eri talloilta
'kaikkia olentoja luomakunnassa. Kuinka moni eläinten-
omistaja tai -hoitaja pitää väliä tästä jokapäiväisessä seu-
rustelussa eläinten kanssa, joista he kuitenkin saavat
hyötyä? Hämärissä, viimaisissa, epäterveellisissä asunnois-
sa saavat eläimet aiikana, jolloinka ei ole tilaisuutta ulko-
ilmassa oleskeluun, viettää kiduttavaa elämäänsä, omista-
jan kuitenkin vaatiessa niiltä täyttä hyvitystä. En tässä
puhu niistä mallitalleista ja -navetoista, joita on rakennettu
varakkaille maatiloille, sillä niissä ei terveydenhoidollisessa
sulhteessa ole ollenkaan moitteen varaa. Ei, tässä tarkoi-
tetaan pienten maanviljelijäin, palstatilallisten, torpparien
eläinten asuntoja. Ja kuitenkin olisi vähällä hyvällä tah-
dolla ja pienillä kustannuksilla helppo saada aikaan paljon-
kin parannuksia; ainakin olisi eläinten Omistajat saatava

taivutetuiksi antamaan näiden aikoina, jolloinka niiden täy-
tyy pysytellä suojain sisällä, oleskelemaan hetkinen ulkosalla
hengittämässä puhdasta ilmaa ja totuttamassa silmänsä va-
loon, jotteivät talven päätyttyä ja vapaudenajan tullessa
puolisokeina päätään seiniin puskeilisi.

?äivän selvää on, että moinen eläinten noita aikaan-
-322 P2ljo PÄN22. Ia kun tänän liittää sen tunnetun asian-
!ai6an, että Iceunkotauti eläimistä erittäinkin mai6on
välitvkssllä tarttuu ilimisiin, mutta että 'tartuntaa nelpusti
käy vastustaminen nuDlellisella noiclolla j 2 ajanmukaisella
karjaston vaalinn2ll2, pakostakin että niin
vänäsen e6es tämänkään t2n6en teMään «läinten hoidon p-
rantamiseksi.

Ia miten on sitten teur2stuksen laita, vaikka keisariin-
nen asetus v:!ta 1902 säätää, ettei Kotieläimen teur23t2mista
saa tapantua ilman eläimen >e6eltäpäin tainnuttamista? s?ou-
-6atet22nko tätä Kai'kki2lla? Uskallan epäillä sitä, Alutta
onlian asia niin, sttä missä ei ole päällekantajaa, ei ole
tuomariakaan.

Ia entä eläinten kuljetus? ja tvrkkien aje-
taan eläimet eteenpäin teillä j 2 poluilla, tullakseen sitten
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teljetyiksi rautatievaunuihin tai laivankannelle kytketyiksi,
usein jätettyinä sikseen ruoatta ja juomatta, kaikkien täl-
laisten kuljetustapojen rasituksille alttiina. Ja tuskinpa täl-
löin ajatellaan, että tuollaisen .kiusatun, rasittuneen eläimen
liha on vähemmin soveliasta ravinnoksi kuin sellaisen eläi-
men, jota matkallaan teurastamoonkin on huolella (kohdeltu
ja hoidettu.

Olen aikaisemmin ohimennen 'huomauttanut siitä nar-
haanmenevästä kohtelusta, mikä tulee hevosten osaksi var-
sinkin tukinajossa. Mutta samallaista 'kohtelua saa nähdä
muissakin oloissa, etenkin siellä, 'missä hevosenomistaja ei
kykene ymmärtämään eläintä eikä huomaamaan, että hän
uuvuttaa hevosensa voimat omaksi vahingokseen. Ja kun
hän ei enään siitä voi mitään hyötyä, vaihtaa tai myy hän
sen jollekin henkilölle, joka, ollen vielä häntäkin sydämet-
tömämpi, pusertaa siltä kaikki jälellä olevan kyvyn. —

olisi vielä 3anomi3ta, mutta alan niukkuu3 eBtää
ziitä, Idiinpä on e3im, kuorman 3ovituB vetäjän voimien
kelin laa6un mukaiBek3i KvBvmv3, vnä odottaa ratkai-
3uan3a. Illmanalallemme zoveliaitten kuolainten ia tä)zin
3«pivien kenkien valmiBtaminen niinikään. puut-
tuvai3uu3 kaipaa mvö3kin oikaisua. Xuunit3emiBl<v3vmvH
on Bamoin v«>>ä sudelleen taas uudelleen otettava Ke-
Kustelun alai3ek3i> kunnez laki määrää, «ttä leikkauk3en
32a toimittaa ainoakaan laiUi3tettu eläinlääMri,

Vllä,oleva3ta tulee kaiketi näkyviin, että me vaadim-
nie eläintä koiideltavan tavalla, mi>kä to6i3taa, ettei 3e ole
vkBi3tään e 3 i n e, on oikeutta, vaan että 3e on oi-
keu >k 5i a omaava «lento, että 3illä on oikeu3 vaa-
tia :kmi3eltä ei 3inoZ,3taan lnellää kolntelua, vaan mvöskir>
apua, vaalintaa ia!o3tu3ta, Kun olemme 3ii>nen tietoi-
3uuteen pää3Beet, niin sill«in ei enään tarvita nun6>e3aar-

eikä rankai3u-unkaa, — mutta tie tänän päämäärään
on, 3iltä näyttää, vielä pitkä i 2 vaivaloinen, Xiito3 kun-
nia 3entänäen sille, raivaa e3tei>tä tieltä, vaikkakin
pienen kerrallaan!


