
Pitäkää huoli nautaeläinten
sorkistakin!

Suomen Eläinsuojelusyhdistyksen lehtisiä.

Yllämainitusta seikasta on kyllä ammattilehdissä silloin tällöin karjan-
omistajia huomautettu, mutta sittenkään ei tähän asiaan näytä kiinnitetyn
tarpeeksi huomiota. Tässä joku aika takaperin esim. näin asuntoni ohi kul-
jetettaroan lehmää, jonka rvaiwaloinen käynti herätti huomiotani. Lähem-
min tarkastettuani huomasinkin, että lehmäparan sorkat olirnat n. 1
korttelin mittaiset. Tietystikään se ei ruoinut niillä ottaa yhtään kunnollista
askelta, roaan täytyi sen jalkojaan siwultapain kaaressa heittämällä laahus-
taa eteenpäin. Todistukseksi siitä, etten puhu asiasta »omiani", liitän tähän
noista sorkista otetun roalokuwan.

Eläintä rvietiin nimittäin teurastajalle, jolta sain lahjaksi ylläkuroatun
sorkan. Kun sitä sitten tarkastelin, tulin samalla myöskin ajatelleeksi, kuinka
paljon haittaa lehmälle saattoi olla tuollaisista ~lisäkoristeista", jotka pal-
lotellen jo altapäin olirvat alkaneet lahota, siksi pitkän ajan ne jo oliwat
eläinparkaa kiusanneet.

Noin huolimattomia ei karjanhoitajain enää nykyisin luulisi olewan
kotieläimiään kohtaan. Pidetäänhän meillä nykyään sentään jo jonkin-
laista huolta hewosten kawioiden hoidosta. Miksi ei sitten kaikkialla edes
jonkunwerran kiinnitetä huomiota nautakarjamme sorkkien hoitoon?
Pitäisihän jokaisen ymmärtää, että huolimattomuus tässäkin asiassa woi
johtaa mitä törteimpään eläinrääkkäykseen.



Sorkkien hoidossa ei tarrvita mitään erikoista ammattimiestä. On kui-
tenkin huomattavia, ettei niitäkään sentään saa mielin määrin leikellä, maan
on niille pyrittäviä antamaan se muoto, mikä niille eläinten luonnollisessa
wapaudessa liikkuessa muodostuu ja mikä roastannee luonnollisissa oloissa
kasroaneen roasikan sorkkien muotoa. Sorkkien katkaisemisen rvoi toimittaa
teräroällä taltalla eläinten seistessäkin. Suurempiin karjastoihin lienee
edullisinta hankkia erikoiset sorkkasatset, joiden aroulla työ sujuu pikemmin
ja tulee paremmin tehdyksi. Lehmä ei tosin itse ymmärrä tämän toimituk-
sen hyötyä ja se tahtoo roähän tapella viastaan, roarsinkin takajalkain sorkkia
saksilla leikattaessa. Senumoksi olisikin hyroä laittaa erikoinen pieni häkki,
johon lehmän saisi sijoittaa ja jossa jalka rooidaan pitää tanakasti koholla.
Sitomalla takajalan kiinni puutankoon, jonka aroulla pari miestä nostaasen roähän taaksepäin koholleen, rooidaan leikkaaminen suorittaa ilman
häkkiäkin. Etujalkain sorkkien leikkaaminen ei tuota suurempaa hankaluutta.
Suurenpuoleisen sonnin sorkkia leikattaessa on parasta roiedä se ulos naroe-
tasta ja sitomalla sen jalat kaataa sonni sopimaan paikkaan.

Paitsi sorkkien leikkaamista päistä ja simuilta on muistettavia roeitsellä
rovolla sorkkain alasyrjiä, jotka eläimen pehmeällä alustalla seistessä tah-
tomat kasroaa liiaksi ja käpristyä sisäänpäin. Tällainen pieni eläimille tehty
palwelus ei roie suurtakaan aikaa, joten sen rvoi toimittaa milloin tahansa.
Hyroä olisi, jos tämä sorkkien tarkastelu toimitettaisiin parikin kertaa taluii-
ruokinnan aikana. Mutta suuri edistyshän olisi jo sekin, jos tämä tehdään
edes kerrankin talwessa. N. K:oia.

Elinnsuojelustoimisto pyytää puolestaan myöskin kääntää eläinten
omistajain huomiota ylläoleroaan ~Pellerwossa" ensiksi julkaistuun kirjoi-
tukseen. Nautakarjan sorkkien hoitoa laiminlyödään tosiaankin usein airoan

hirroittäroästi. Ia kuitenkin tuo hoito or sangen help-
poa. On näet olemassa erittäin käytännöllisiä ja hy-
rmä sorktasaksia, jotka eiroät ole hinnallakaan
pilattuja (Eläinsuolelustoimistossa, Helsinki, Fredri-
kink. 20, on saksien hinta Smk. 12: —). Kun niitä tai-
roittaessa käyttää, ei synny sellaisia kauheita epämuo-
dostumia luin edellisellä siroulla vieroa turoa osottaa.
Sorkkain leikkaamisessa on kuitenkin tietysti menetel-

tavia waromasti ja ymmärtäroäisesti. Oheen on liitetty kuroa, jossa näy-
tetään, miten sorkan leikkaus on toimitettavia. Ei riitä, että kyntönen
lyhennetään, roaan leikkaus on toimitettavia niin, että sorkka joutuu luon-
nolliseen asentoonsa, siis kuwassa olemaa a-wiiwaa myöten.
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