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E sipuhe.
Meidän aikojemme yleisempi sivistys on saat

tanut aikaan hyvin suuria parannuksia eläinten 
hoidon alalla. Yhä yleisemmin ymmärretään, ett9 
ei voida saada eläimiltä kaikkea sitä hyötyä, jota  
taidetaan niiltä vaatia, jolV ei niitä huolellisesti hoi
della ja  sievästi kohdella.

Mitä meidän m ilf ei tärkeimpään ja  jaloim- 
paan kotieläimeen — hevoseen — tulee, niin asian 
laita on aivan sama. Sekä maanviljelyksessä että 
muissa ajuissa maalla ja  kaupungeissa vaaditaan 
nyt rotevia, ytimekkäitä ja  vilkkaita hevosia, jotka 
voivat sulattaa ruokansa täydellisesti ja  jaksavat 
tehdä siihen vastaavan työn; mutta yhä yleisemmin 
tullaan kaikissa töissä, missä hevosia käytetään, sii
hen päätökseen, ett’ ei niiltä voi saada niin kunnol
lista työtä, kuin sen kokoisilta ja  niin paljon syö
viltä eläimiltä voi vaatia, elV ei niitä ruoki niin  
runsaasti ja  hoitele niin huolellisesti, kuin niiden 
oma luontonsa vaatii. Kokemus näyttää yhä selvem
min toteen, että kuta suuremmalla huolella omistaja 
syöttää ja vaalii hevostaan, sitä suuremmaksi eduksi se 
on hänelle itselleen oleva. Sillä voidakseen tehdä 
kunnollista työtä hilpeällä mielellä, hevosen täytyy  
saada semmoinen hoito, että sen on hyvä olla ja  
että se tuntee olevansa täysissä voimissaan.



Mutta onpa toinenkin syy, jonka tähden ihmi
sen täytyy hoidella hevosta parhaimman ymmärryk
sensä mukaan. Hevonenkin on luontokappale, jolla 
on tunteensa ja  tarpeensa, joita täytyy tyydyttää , 
jos on mieli saada se menestymään; ja  jos niitä 
lyö laimin ja  vastustelee, ja  jolV ei eläintä suojele 
kaikilta vahingoilta ja  liiallisilta kärsimyksiltä, niin  
se on eläimen rääkkäystä, joka on rikos sitä Luojaa 
vasten, joka antoi luontokappaleet ihmisen palveli
joiksi ainoastaan sillä ehdolla, ett’ ei niitä pidä  
liioin rasittaa eikä rääkätä, vaan päin vastoin kai
kella tavoin suojella. Eläinten suojelus on sen täh
den meidän aikoinamme, kuin inhimilliset tunteet 
ovat enemmän päässeet valtaan, tullut yhä yleisem
mäksi pääohjeeksi ihmisen käyttäessä eläimiä palve
luksessaan. Ja kuin ihminen suojelee eläimiä vahin
goista ja  rasituksista, niin hän myös samalla hoi- 
telee niitä huolellisesti sekä saa niistä kaiken sen 
hyödyn, joka niiden on tarkoitus hänelle antaa; 
hyvä eläinten hoito ja  eläinten tarkka suojeleminen 
eivät siis ole missään ristiriidassa keskenään, vaan 
niillä on sama tarkoitus: eläimen menestys ja  ihmi
sen hyöty.

Mutta kuin kysytään, kuinka hevonen on o i  
kein hoidettava, jotta se hyvin menestyisi ja  jotta  
siitä olisi omistajalle suurin hyöty, niin usein ha
vaitaan, ett’ ei hevosten hoitajilla olekaan kylliksi 
tietoja voidakseen oikein täyttää tehtävänsä. Jos 
onkin hoitajalla hyvä tahto, niin häneltä usein puut
tuu tietoja, kuinka hänen pitää hoidossaan menetellä 
ja  minkä tähden hänen pitää niin tehdä.

Jotta tämä puute maassamme edes joksikin 
määrin tulisi poistetuksi, olemme tämän kirjasen toi
mittaneet maamme suomenkielisten asujanten käytet-



tavaksi sekä sen sovittaneet suomen oloihin. Se, näety 
tuntuu meistä antavan hyvin selviä ja  luotettavia 
neuvoja järjenmukaisessa hevoshoidossa, jonka tähden 
saattaa toivoa, että sen suomenkielinenkin painos 
saisi monta lukijaa.

Tämän kirjasen tekijä, Köpenhaminan kunin
kaallisen maanviljelys-yliopiston lehtori, Harald Oold- 
schmidt, on hyväntahtoisesti suomenkielistä painosta 
varten kirjoittanut muutamia lisäyksiä, joiden luu
lemme vielä enentäneen arvoa kirjalle.

Suomenkielisen painoksen toimittajat.

*





A. Yleisiä neuvoja.
Näitä voimme oikeastaan yhdistää yhteen ja 

samaan: Ajattele itse asiaa, eläkä tee mitään, ennen 
kuin tiedät minkä tähden sen teet ja kuinka sinun 
pitää se tekemän. Jos tätä neuvoa seurataan ja 
pannaan muiden perusteeksi, niin on jo suuri osa 
niistä edeltä käsin selvänä.

Ensimmäinen pääehto, jos tahdotaan tehdä ko- 
tielukkaimme hoitoa asianmukaiseksi, on se, että 
hoitajassa itsessään on hyvä halu ja lempeä mieli 
luontokappaleita kohtaan, taikka tässä hevosta koh
taan.

Se järjestys, jonka mukaan hevosen ruumis on 
rakennettu, on ylipäin sen järjestyksen kaltainen, 
jonka mukaan ihmisenkin ruumis on rakenettu. Jo
kainen voipi sen tähden ymmärtää, että hevosen 
hoidossa on koko joukko seikkoja, joista itse kukin 
tutkikoon itseänsä voidakseen saada niistä oikean 
selityksen. Tällä emme tahdo sanoa, että kaikki, 
joka kuuluu ihmisruumiin hoitoon, voitaisiin käyttää 
eläimillekin; mutta koska ihmisen ja hevosen ruu
miit ovat rakennetut saman yleisen järjestyksen 
mukaan, niin ne pääsäännöt ovat molemille yhtei
siä, joittenka mukaan ne pidetään kunnossa ja 
niitä voimia kartutetaan, joista ruumiitten niin 
uiko- kuin sisäosien menestys rippuu.



Mehukas ja  
ravitseva ruo

ka.

Pääasia on se, että hoitoa saatetaan sille kan
nalle, että elukka tuntee voivansa hyvin . Min 
kuin emme itsekään kykene mihinkään, kuin emme 
ole niin sanoakseni tasapainon tilassa niin ruumiimme 
kuin mielemmekin puolesta, niin voimme olla vakuu
tetut siitä, ett1 ei hevonenkaan, jolla on sekä oma 
ruumis että mielikin, tule tekemään meille sen ruu- 
miinkokoa ja kykyä vastaavata työtä, jolV emme 
pidä huolta siitä, että sen ruumis on täysissä voi
missaan ja  sen mieli hilpeänä.

_  8 -

1. Ruuan laatu.
Jos tahdotaan, että elukan ruumis pysyy voi

missaan, on tietysti pääehto, että se saa mehukasta 
ruokaa; sillä samoin kuin et voi keittää mehukasta 
lientä makkaratikusta, niin et voi tehdä hevosen- 
kaan ruumiin jäseniä — joissa voimat syntyvät — 
voimallisiksi ainoastaan olkia syöttämällä.

Se ruoka, jota tavallisesti annetaan hevoselle, 
on heiniä, silpuiksi hakattuja olkia sekä kauroja. 
Mutta jokainen kuin edes vähänkään tuntee asian 
laitaa, tietää kyllä, että se, jota nimitetään heiniksi, 
oljiksi, kauroiksi, ei aina ole heiniä, olkia, kauroja. 
Usein se, joka semmoiselta näyttää, ei ole muuta 
kuin mehuttomia ja ravitsemattomia kasviaineita 
sekä siemenkuoria. E tt’ ei sellainen ruoka voi an
taa voimia, sen tietää jokainen itsestään; mutta 
kuitenkaan ei ole kovin tavatonta, että tämän ta
paisia rehuaineita pannaan kallisarvoisimman koti
eläimemme eteen.
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Rehuainetten laatu rippuu osaksi myös siitä Tarkka huoli 

tavasta, jolla niitä on korjattu, sekä siitä ilmasta, rehuaineita 
jonka kestäessä tämä on tapahtunut. Kuin lievo- ostettaessa' 
sen omistajat — varsinkin kaupungeissa — eivät 
aina tunne niitä, niin heidän täytyy ensin niitä 
katsoa, sitten haistella ja vieläpä maistaakin.

Heinillä koetetaan korvata hevosen luonnolli- Heinät, 
sinta ruoka-ainetta, kasvavaa heinää. Kuta enem
män ne ovat kasvavan heinän tapaisia, sitä suurem
paa arvoa niissä on.

Heinäin värin pitää oleman niin tummanvi- 
hantaa kuin mahdollista, mutta onhan se erillainen, 
sen mukaan kuin niissä on apilasta, timotein- ja 
nurmipuntarpään- (alopekuuruksen-) sekaista api
lasta, taikka timoteitä ja alopekuurusta yksinään, 
taikka jos ne ovat muuten vaan n. s. luonnonnii
tyn heiniä.

Alottaaksemme niittyheinistä, täytyy meidän Niittyheinät. 
niistä yleisesti sanoa, että on edullisinta, jos on 
niitä ottamatta hevosruuaksi. Mutta jos tietää, että 
niitä on saatu kovan maan niitystä, niin ne ovat nii°t̂ eî n 
hevoselle voimallinen, mieleinen ja terveellinen ra- 0ivaiiisia. 
vinto. Sillä kovissa, korkeammissa maissa ei ole 
mitään happoaineita; heinä ei niillä ole karkea, kova 
eikä jäykkä; ei siinä tapaa sellaisia kasveja, jotka 
kasvavat rämeissä (esim. luikkaheinää ja saraheinää).

Niittyheinät voivat olla ulkonäöltään niin eril- 
laisia, ett’ ei niistä voi sanoa mitään yleistä. Ne Vesiperäisten 
voivat olla niin karkeita ja jäykkiä kuin puutikut, mittyj*en liei" 
ja voivat olla niin lauhkeita kuin sametti; muttanat ^ mffo1 
kumpaisenkin lajin heinät voivat olla aivan sopi
mattomia hevosruuaksi.

Niittyheinäin haju voi niin ikään olla hyvin 
erillainen. Huonot niittyheinät voivat haiskahtaa



jotensakin hyvältä ja hyvät heinät voivat paljon 
puuttua hajua.

Maku voi paremmin saattaa meidät perille. 
Niittyheinät, joissa on raitis, höysteentapainen 
maku, ovat tavallisesti korkeammasta kovan maan 
niitystä. Yesiperäisestä niitystä saaduissa heinissä 
on hailea ja usein myös — joka on aivan haital
lista — äitelä, imeläntapainen maku. Tämä äitelä 
maku näyttää, että heinissä on kasveja, jotka ovat 
sekä voimattomia että myrkyllisiäkin. Mutta se 
höysteentapainen maku, joka usein on kovan maan 
niittyjen heinäin suurin omituisuus, tulee kasveista, 
jotka ovat ruuan sulattamiselle varsin edullisia.

Kuin siis on monessa suhteessa hankalata mää
rätä, ovatko niittyheinät kelvollisia vai ei, niin on 
parasta hyljätä ne, jos saa muita heiniä. Yoi kyllä 
sekin olla aivan luonnonmukaista, että kaupaksi tar
jotut niittyheinät saattavat olla paremmat kuin pelto- 
heinät. Ilma on ehkä ollut edullisempi niityheiniä 
korjattaissa kuin apilaitten korjuussa, mutta sem
moiset tapaukset ovat niin harvinaisia, että niitä ei 
tavallisesti tarvitse ottaa lukuun.

Peltoheinät. Mitä taas peltoheiniin — apilaihin, timoteihin
ja alopekuuruksiin — tulee, niin ensin mainitut 
ovat edullisimmat hevosille. Hyväin apilasheinäin 
karva on vihannanruskea, ja ainoastaan silloin ne 
ovat hyviä, kuin niiden niittäminen ja korjaaminen 
ovat tapahtuneet lyhyeesen aikaan, niin ett’ ei päivän 
paiste eikä mikään kosteus ole saanut niitä vaivata. 

L yhytvarti- Jos apilasheinät ovat lyhytvartiset ja jos niissä
nen,harvapäi-Qn vähä päitä (kukastoja), niin nämät seikat ovat 

nen, vaan p i^ ^ v ä t  hyvän merkkinä, sillä silloin on heinä
r u n s a s  ph t i-nenapilaspa-niitettäissä ollut nuori; sitä vastoin pitkävartiset, 

ras. karkeammat ja runsaspäiset apilasheinät ovat niitet-

— 10 —
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iaissa olleet vanhemmanpuoleisia. Vanhoissa kas
veissa on suuri osa mehullista voimaa noussut ku- 
kastoihin, ja kuin nämät heinää tehdessä ja kään
täessä helposti katkeavat ja putoavat maahan, 
voidaan kyllä ymmärtää, että nuoret ja  siis ly
hyemmät, kukattomat heinät, joittenka oljet eivät 
myöskään ole niin karkeita ja jäykkiä kuin vanhem
pain, aina ovat olevat voimallisin ja helpoimmin 
sulava hevosruoka.

Kuta vaaleampia ja kellertävämpiä heinät ul
konäöltään ovat, ja kuta vähemmän lehtiä (sekä 
päitä, jos heinät ovat vanhempia) niissä on, sitä 
huonompina ja voimattomampina ne ovat pidettävät.

Vaalea karva ja lehdettömät varret ovat todis
tuksina siitä, että korjuuaika ei ole ollut edullinen. Ei 
saa milloinkaan ajatella, että koska ilma tekoajalla 
ylipäänsä oli edullinen, niin ovathan siis heinätkin 
hyviä, eikä sen tähden saa ostaa heiniä niitä tar
kasti tutkistelematta. Sillä ensiksi voi sattua äkil
lisiä sateita, jotka voivat sataa vaan yhdelle, välisti 
hyvinkin vähäiselle paikalle. Toiseksi eivät ihmi
set aina ole semmoisia, jommoisia heidän pitäisi 
olla. Voi myös helposti tapahtua — ja varsinkin 
suurissa kaupungeissa — , että kuin pelkäämättä 
ostaa, kuten sanotaan, sian säkissä, niin saa heiniä, 
jotka eivät ole tämän eivätkä edellisenkään vuoden 
tekoa.

Hyvien apilasheinien haju on niin omituinen ja 
niin yleisesti tunnettu, että joka vaan on ollut 
maalla ja kerran oppinut tuntemaan sen mieluista, 
ikään kun höystettyä ja vähän imarantapaista hajua, 
voi helposti tuntea sitä, kuin tapaa tälläisiä hei
niä kaupassa.
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Niiden maku on oleva imelä ja perästä päin  

usein syntyy suuhun vähän karvas maku. Varsissa on 
enempi imelätä, lehdissä enempi karvasta. Jos hei
nissä ei ole paljo makua, niin se on varma merkki 
siitä, että niisä ei ole kylliksi ravitsevia aineita.

Imeläinen maku, näet, syntyy kasvissa eräistä 
aineista, jotka joko sen kasvaessa taikka korjuuta- 
van vaikutuksesta muuntuvat sokuriksi. Kuin sa
teet ovat liottaneet pois tämän sokurin ja heinistä 
siten tuo imeläinen maku on hävinnyt, niin on päi
vän selvää, että semmoiset veden liottamat heinät 
eivät ole saman arvoisia, kuin ne, joita sade ei ole 
pilannut, Joka hevosystävä kyllä tuntee, kuinka 

K uta parem- hevonen on ahne imelälle, varsinkin sokurille, ja 
malta ruoka sen tähden voipi helposti ymmärtää, että se syö 
maistaa, sitä  ftyyiä heiniä paljon paremmalla halulla kuin veden
Ht^sulate- J a paremmasta ruokahalusta seuraa tie-

taan. tysti suurempi hyöty ruuasta.
Siis tässä niinkuin useimmissa muissakin koti

eläinten hoitoa koskevissa tapauksissa näemme, 
että hyviä tavaroita käyttämällä saatamme aikaan 
sen, mikä on hevoselle mieluisinta sekä meille itsel- 
lemmekin edullisinta.

Timoteit ja Mitä edelleen tulee timoteihin (nurmitähkiöihin) 
alopeknuruk-ja alopekuuruksiin (nurmipuntarpäihin), joita myös 

hyvin usein tarjotaan kaupaksi kaupungeissa, niin 
on niistä huomattava melkein sama, kuin on sa
nottu apilasheinistä. Ulkonäön tulee olla niin vihan
taa kuin mahdollista. Päiden, jotka muodoltaan, 
kuten tiedetään, ovat rotanhännän kaltaisia, tulee olla 
niin vähän kehittyneitä kuin vaan suinkin saattavat. 

Lyhytolkiset, Vihanta karva on harvoin niin silmään pistävä 
vihannanpu- ^ujn sen pitäisi olla. Tämä on syntynyt siitä, että 

heiniä on niitetty jotensakin kehkeytyneinä, van-
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Iloina, niin että oljet jo ovat alkaneet vaaleta. Mutta huvat timoteit 
samoin kuin lyhyet, hienovartiset (ja harvapäisetVa alopekuu- 
apilaat olivat parhaimmat, niin myös lyhyet, hieno- 
olkiset ja lyhytpäiset timoteit ja alopekuurukset ovat 
parhaimmat, jos vaan kesäpoudat eivät ole kuivanneet 
ja kutistaneet olkia, jota helposti huomaa niiden ru- 
sokellertävästä karvasta ja kankeasta jäykkyydestä.

Silpuista on melkein samat säännöt annettavat, Oljet, 
kuin heinistä. Kuta vähemmin elot leikkuun jäl
keen ovat olleet sateen liottamisen alaisina, sitä 
paremmat ovat tavallisesti oljetkin.

Ne oljet, joita ei ole käytetty riihessä, ovat 
aina paremmat kuin riihessä kuivatut. Edelliset 
ovat ensiksi pehmeämmät pureksia, ja sitten niissä 
ei ole, niin kuin riihessä käytetyissä, niin paljo 
hienoa pölyntomua ja karstaa, jotka voivat vahin
goittaa hevosen keuhkoja.

Minkä viljan olkia on käytettävä — vehnänkö 
vai rukiin, ohran, vai kauranko olkia — se on 
myös määrättävä asianhaarojen mukaan. Kaikilla 
lajeilla on sekä etunsa että hankaluutensa.

Vehnänoljet ovat jotensakin puhtaat, mutta 
kovallaiset ja panevat helposti mahan ummelle.

Eukiinoljet ovat tavallisesti hyvin puhtaat, 
mutta niissä on vähä ravitsevia aineita.

Ohranoljet eivät ylipäinsä ole niin puhtaita 
kuin edelliset. Sateet ovat usein liottaneet niitä 
voimattomiksi, ja niissä on monasti okaitakin, jotka 
tekevät haavoja hevosen suuhun; ohran oljet pane
vat, jos niitä käytetään yksin, vatsan vetelälle.

Kauranoljet ovat tavallisesti jotensakin puhtaat 
sekä hyvänmakuiset ja on niissä melkein runsasti 
ravitsevia aineita, koska, näet, kauroja niitetään 
verrattain vähän joutuneina. Jos niitä käytetään
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yksinänsä ja suuremmissa määrissä, niin ne voivat 
panna vatsan vetelälle.

Sekasilput Maalla, jossa melkein aina on kaikkia neljä 
parhaimmat. 0ikilajia, voidaan myöskin käyttää kaikkia, mutta 

parasta on sekoittaa kaksi tai usempia lajia. Se
koitukseen on pantava enimmälti rukiinolkia (veh- 
nänolkia käytetään vaan hätätilassa), ja kevättou- 
kojen oljista ovat kauran oljet, niin kuin jo mainit
simme, parhaimmat.

Kaupungeissa tarjotaan tavallisesti rukiinolkia 
kaupaksi; mutta kuin tämänlajiset oljet puhtautensa 
ohella — joka on erinomaisen tärkeä etu — ovat 
jotensakin vähä-aineiset, niin ne parhainten sekoite
taan kauranoljilla.

Ohranolkia ja  kauranolkia elköön käytettäkö 
sekoittamattomina. Täytyy siis, kuin olkia ostetaan 
silpuiksi hakattuina, tarkoin pitää silmällä, että 
niissä on kaksi tai useampia olkilajia. Ainoastaan 
silloin kuin silput ovat rukiinoljista, voidaan syöt
tää niitä sekoittamattominakin. On aina parasta 
ostaa eri silppulajit erillänsä, koska muuten helposti 
voi tulla kaupassa petetyksi.

Silppuja pitää jauhoilla sekoittaessa vaan vä
hän kostuttaa eikä koskaan valamalla kastella, jota 
kuitenkin moni tekee. Heti kostuttamisen ja se
koittamisen perästä on ape syötettävä; muuten se 
happanee, joka voi olla vahingollista hevoselle. Siis 
valmista apetta ei saa tallettaa.

Silppuja ei Kysytään usein: Kuinka pitkiksi ovat silput
saa hakata hakattavat? Tähän vastattakoon, että se tulee vä- kovin lyhyiksi, .. .., , . . .„  , ... ... .... ..lian siihenkin, millaisilla hevosilla se on syötettävä. 

Työhevosille, jotka tekevät kovasti työtä ja joilla 
ei ole paljo syömäaikaa, on annettava jotensa
kin lyhyitä silppuja, noin 1 V2 cm:n pituisia. Sillä
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koska karkeammiksi leikattujen silppujen pureksi
minen vaatii pitemmän aikaa kuin hienojen, niin 
täytyy hienoja käyttämällä säästää hevosta kauvan 
pureksimasta, jotta se lyhyellä ruoka-ajällänsä voisi 
syödä sisäänsä kylliksi ravintoa.

Mutta jos hevosella ei ole kovin lyhyt ruoka- 
aika, niin silput pitää tehtämän karkeat, noin 3—5 
em:n pituiset.

Vaikka on kaikissa tapauksissa muistettava, Silput ovat 
kuinka tärkeätä se on, että oljet ovat terveelliset, täytere- 
niin elköön sentään unhotettako, että ne kuitenkin hŵ a' 
parhaasta päästä hyödyttävät täyterehuina. Ei kä
visi päinsä syöttää hevosta kauroilla yksistänsä; 
sillä jos tahtoisi panna hevosen eteen niin paljon 
kauroja, että niiden sulattaminen antaisi kyllin työtä 
vatsalle, s. o. että ne joksikin määrin täyttäisivät 
sen, niin siihen syntyisi hyvin tuskallisia ja vahin
gollisia vaivoja. Samalla elukan hampaat eivät ajan 
pitkään kestäisi pureksia rikki niin paljon kauroja, 
ja jos hampaat kerran ovat niin kuluneita, että pi
tää antaa pehmeämpiä ja suurempikokoisia rehuja, 
niin hevosen vatsa ja suolet eivät enää ollenkaan 
voi kestää niiden sulattamista.

Rehujen silppuosat hyödyttävät samalla tavalla 
kuin nousseessa leivässä pienet onkalot; ne tekevät, 
ett’ ei ruoka tule olemaan kuin »kivi mahassa14, ne 
tekevät rehut hateroiksi, niin että niihin pääsevät 
vaikuttamaan mahanesteet, jotka siten vaikuttavat 
ruokaan, että se alkaa muuntua vereksi ja lihaksi.

Jos, kuten edellä on sanottu, pitää huolta siitä, Puhtaat, oljet 
että oljet ovat puhtaita, voi melkein luottaa siihen, ovat my°s ta~ 
että ne samalla ovat terveellisiä. Sillä kuta vä- valli&'est] ra~ 
hemmin sadetta on langennut niitetylle viljalle, sitä 
vähempi multaa sille on roiskinut ja sitä vähem-
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pi on myös ravitsevia aineita mennyt pois ve
dessä.

Kaurat. Mitä sitten kauroihin tulee, niin voidaan ylei
sesti sanoa, että raskaimmat ovat parhaimmat. Enin 

Kauroista  ̂ ravitsevia aineita on siinä kaurajyvän osassa,
ÖVCLL TCLSkddtlajitparhaim ^0^  on läMnna kuoren sisälaitaa, ja kuin tämä osa 

mat. samalla on raskain, niin voidaan helposti ymmärtää, 
miksi raskaimmat kaurat ovat pidettävät parhaim
pina.

Kaura-jyviä Välisti on raskaissa kauroissa se haittana, että
elköön syötet- ne ovat hyvin kovia ja vaativat paJjon vaivaa sekä 
tako lijan ko- pUreksimisessa että sulattamisessa. Riihessä kuiva-

vv Y ia . tut kaurat ovat hyvin usein tavattoman kovia, ja 
sen tähden riihessä käyttämättömät kaurat ovat pi
dettävät parempina. Jos siis ei voi saada raskaita 
ja samalla jotensakin pehmytjyväisiä kauroja — 
joka on hyvin tärkeää varsinkin raskaassa työssä 
käytettyjä hevosija ruokkitaessa — on ryhdyttävä 
niiden musertamiseen. Tämä menetteleminen voi 
olla tärkeä myös silloinkin, kuin kaurat eivät ole 
kovin kovia, jos, näet, hevosella ei ole pitkää syö
misen aikaa taikka jos sillä on huonot hampaat. 
Mutta on sekin muistettava, ett’ ei saa kauroja 
musertaa kovin hienoiksi, koska silloin joku osa 
helposti häviää tomuna, joka myös voi vahingoittaa 
hevosen keuhkoja, ja koska ne karkeampina parem
min soveltuvat hevosen ruuan sulattimille.

Jos riihittämättömiä kauroja muserretaan, niin ei 
niitä millään keinoin saa musertaa suurempaa paljoutta 
kerrallaan, kuin mitä on välttämättömän tarpeellista. 
Sillä muserrettuja kauraja ei voi säilyttää kauvempaa 
aikaa kuin 6—12 tuntia turmeltumattomina ja nii
den ravitsemisvoimaa kadottamatta — jos, näet kau
rat eivät ole riihessä kuivatut. Samalla semmoinen



turmeltunut ruoka saattaa koko ruuansulattamisen 
epäjärjestykseen. Pilaantuneet kaurat saattavat joka 
tapauksessa sen aikaan, että ne eivät anna hevo
selle saman verran voimia kuin turmeltumattomat.

Joka tahtoo tutkia ovatko kaurat liian kovia, 
purkoon vaan itse muuttamia jyviä poikki. Joka 
ainoastaan muutamia kertoja on harjoittanut tätä 
tutkimistapaa, voi kohta oppia ymmärtämään ja 
arvelemattakin päättämään, ovatko kaurat liian 
kovia vai eivätkö. Jolla on huonot etuhampaat 
eikä tahdo uskoa tämän asian päättämistä kelle
kään muulle, ottakoon hevosensa päättäjäksi. Jos 
kaurat ovat liian kovajyväisiä, niin heti huomaa, 
että hevonen syö vähemmin näitä uusia kuin van
hoja pehmeämpiä (joka kumminkin voi tapahtua 
muistakin syistä), taikka sitten huomaa kokonaisia 
salattamattomia jyviä  sonnassa.

Mutta jos saadaan parhaimman lajin kauroja 
taikka jos täytyy tyytyä vähemmän kelvolliseen 
tavaraan, niin on kuitenkin otettava huomioon: 1) 
jyvän  kovuus, 2) kuoren paksuus, joka on oleva 
niin ohut kuin mahdollista, 3) jyvien haju ja vih
doin 4) niiden makukin.

Kaurojen tulee olla aivan tuoreita, niin ett1 ei 
niissä ole laisinkaan ummehtunutta makua eikä hajua.

Tämä sääntö olisi oikeastaan pitänyt antaa 
yleisesti kaikista rehuaineista. Mutta onhan tämä 
jo luonnostaan lankeava sääntö ja siksi toiseksi 
ummehtuminen pistää enemmän silmiin — taikka 
oikeammin nenään — heinissä ja oljissa kuin 
kauroissa.

Tämä vaatimus, että rehut eivät saa olla um-Ummehtuneet 
mehtuneita, on niin tärkeä, ett1 ei sitä täyttäessärehut vahm" 
voi olla kylliksi tarkka. Jos omistaja ei itse ole 9olllset

2
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aivan varma nenänsä tarkkuudesta, niin käyttäköön 
toisien apua tarkoin tutkiaksensa kauroja, jossa toi
messa maistaminenkin olkoon auttajana, koska kau- 

M aistam all arat voivat olla ummehtuneita ja sitä ei kuitenkaan 
'parhaiten v0^ a huomata niiden hajusta, Joll1 ei ole varo

ko ̂ u r a t^  suhteessa, niin se voi olla hyvin vahin-
mehtimeita. koska hevonen, joka on hyvin arka rehu-

ainetten tuoreuden suhteen, silloin helposti joutuu 
monellaisten, enemmän tai vähemmän turmiollisten 
tautien alaiseksi.

Heinät, oljet ja  kaurat ovat tavallisimmat ja tu
levat aina olemaan tärkeimmät rehuaineet; mutta 
onpa paitse niitä vielä muitakin, jotka välisti käy
tetään ja joita pitäisi käyttää vielä yleisemmin kuin 
mikä nyt on asian laita. Tämä on sanottava var- 

Moiliaiset. sinkin moiliaisista. Näiden syöttäminen on hyvin 
edullinen monestakin syystä. Ensiksi ne ovat he
voselle hyvin mieleisiä, niin että niiden syöttä
minen kostuttaa sen hyvinvointia. Sitten ne vielä 
edistävät maun ruuan sulattamisen, joka niiden vai
kutuksesta käy paremmin päinsä: sonta onkin sil* 
loin kohtalaisen vetelä ja täysin sulatettu. Ja 
lopuksi moiliaiset ovat aivan tuikitarpeellisia tauti
tiloissa, niin kuin kinotaudeissa (joita tavallisesti 
sanotaan „köhäksia) sekä ähkytaudeissa. Myös se
kin on usein huomattu, että jos moiliaisia on an
nettu hevosille, jotka ovat vähän kadottaneet ruoka
haluansa, olematta aivan taudin omina, niin ne ovat 
tuottaneet hevoselle vanhan ruokahalun takaisin.

Kuin käytetään moiliaisia virvokkeina — jota 
joka hevosenomistajan pitäisi tehdä — voi jo 1 tai 
2 kilogr. tehdä hyvän hyödyn.

Leipä. Leipä on toinen ruuanlaji, joka on edullinen
käyttää hevosille. Se on hyvin helposti sulatettu
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ja tekee sen tähden melkein saman toimen kuin sama 
painonverta kauroja. Mutta koska ruisleipä sulaa 
jotensakin jpian, täytyy sitä syöttää hevoselle usein. 
Semmoisissa tiloissa, joissa hevosella on vähä aikaa 
syödä, on hyvin edullista syöttää sille ruisleipää.
Tähän tarpeesen käytetty leipä voi kyllä olla van
haa, vaan ei millään tavalla ummehtunutta eikä 
homehtunutta. Elköön kukaan kuitenkaan turmelko 
hevostaan antamalla sille liian paljon leipää, sillä kuin 
hevosen vatsa pian tottuu tämän helposti sulavan 
ruuan sulattamiseen, niin se vähitellen kadottaa 
voimansa ottaa hyväkseen muita vaikeammin sula
tettuja rehuaineita.

Leseet ovat myös hyvin paljon käytetty ruoka- Leseet, 
laji. Mutta kuin tämä ruoka veltostaa ja on arvol
taan kauroja paljon alempi, niin ei voi sanoa sitä 
hyvin sopivaksi hevosruuaksi. Lisäruokm a  — mutta 
silloin aina vaan koko ruokamäärän vähäisenä osana 
— voipi sitä välisti antaa hyvästi ruokituille, var
sinkin vanhanlaisille työhevosille; myös voidaan tau
din tapahtuessa (esim. kinotaudeissa) syöttää hevo
selle leseitä. Mutta jos tauti ei ole muuta kuin 
vanhan hevosen huonojen hampaiden aikaan saat
tama voimattomuus, niin muserretut kaurat aivan 
varmaan ovat pidettävät leseitä parempina.

Joka kuitenkin tahtoo käyttää leseitä, käyttä
köön vehnäleseitä, jotka ovat parhaimmat hevoselle, 
koska sen maha ei niin kärsi ruisleseitä.

Voimien vahvistamista varten tautien ja hyvin Ruisjauhot, 
rasittavan työn perästä mainittakoot soveliaana 
hevosruokana ruisjauhot, jotka silloin ovat sekoitet
tavat veteen.

Herneitä käytetään silloin tällöin hevosruo- Herneet, 
kana ja ne ovat oivallisia semmoisille, jotka ovat
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kovassa työssä. Ennen kuin niitä pannaan hevosen 
eteen, liotettakoon niitä joku aika, eikä niitä 
saa syöttää kovin paljon päivässä (noin kilogram
man verran vaan), koska niistä voi hevoselle syntyä 
mahavaivoja.

Se vesi, jossa herneet ovat lionneet, on hyö
dyllistä juottaa hevoselle, jos se ottaa sitä juo
dakseen.

Höysteet. Hyvä olisi, jos yleisemmin käytettäisiin höys
teitä hevosruokaan sekoitettuina. Semmoisina höys
teinä, joita parhaiten käytetään kasvinmuodossa, 
mainittakoon kumina, sikurikasvi, p ietaryrtti, y. m. 
Ne edistävät ruuan sulattamista, pitävät ruokahalun 
hyvänä ja niitä käytetään varsinkin hyvällä edulla, 
jos ruokahalu on vähennyt. Aivan luonnollista on, 
että näitä höysteitä pitää käyttää vallan vähäisenä 
ruuan osana.

Suola. Suolaa, suolakiven muodossa, pitäisi olla joka
hevosen ruuhessa, sillä suolat pitävät ruokahalun 
vireillä ja mahan kunnossa. Hyvä keino on sekin, 
että kesällä heiniä korjattaessa kylvetään suoloja 
niihin. Tästä on jo etuja korjattaessakin; mutta 
siten koko heinäjoukkoon myös leviää vähän suo- 
lahko maku, joka on hevoselle hyvin mieleistä.

Vesi. Vesi on ravintoaine, josta tavallisesti pidetään
kovin vähää lukua.

Veden tulee Juomaksi käytetyn veden tulee ensiksikin ollaa
olla puhdasta.puhdasta. Siinä ei saa millään tavalla olla eläimien 

taikka kasvien jäännöksiä, jotka vedessä kauvem- 
min oltuaan alkavat m ä dä tä  ja mädänneinä voivat 
olla hyvin vahingollisia. Jos vesi on vähän mullan 
tai saven sekaista, niin se ei ole niin vaarallista. 

Vesi ei saa Yesi ei saa olla kovaakaan . Suurempien kau- 
olla kovaa. pUn]Qen vesijohtovesi ei tavallisesti oikein sovellu
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hevosille, koska se useimmiten on jotensakin kovaa, 
s. o. siinä on vähä kalkkia. Mutta sen kovuutta 
voi vähentää, jos antaa sen seista ulkoilmassa muu
tamia tunteja, sillä siten joku osa kalkista eroaa 
pois. Syy, jonka tähden kova vesi ei sovellu hevo
sille juotettavaksi, on se, että kalkki kemiallisesti 
yhtyy mahanestetten kanssa, jotka siten eivät tai- 
dakkaan edistää ruuan sulattamista.

Kuin käytetään kaivovettä, joka tavallisesti on 
vielä kovempaa kuin vesijohtovesi, niin sitä täytyy 
seisottaa kauvemman aikaa ilman vaikutuksen alla, 
ennen kuin sitä annetaan hevoselle.

Yleisenä tuntomerkkinä voi pitää, että jos vesi 
näyttää aivan selvältä eikä vivahda ollenkaan rus
kealta, niin se on kylliksi puhdasta hevosjuomaksi.
Se tapa, joka Suomessa usein noudatetaan, että 
kaivo on navetan taikka tallin sisässä, on kokonaan 
hyljättävä, sillä sen vesi kohta turmeltuu sonta- 
vedestä y. m.

Paitse sitä, että joumaveden tulee olla puhdasta, Vesi ei saa 
elköön se olko liian kylmääkään. Kylmä vesi voi olla li™n kyU 
saattaa ruuansulattamisen epäjärjestykseen sekä muu
tenkin kylmettää hevosta. Varsinkin jos kylmää 
vettä nautitaan enemmälti, se voi kylmettää sekä 
mahaa että myös muita läheisiä elimiä, niin kuin 
keuhkoja. Jääkylmä vesi on sen tähden vähemmin 
vahingollista, että se pikemmin sammuttaa janon, 
jonka tähden sitä ei juoda niin paljon.

Kuin hevonen on lämmin ja rasittunut työstä, Hevonen ei 
niin ei pidä antaa sen juoda kovin äkillisesti eikä saa3U0̂ ^  
kovin paljoa. On parasta olla antamatta sille vettä 
ennen kuin se ensin on vähän syönyt; mutta usein 
on välttämätöntä juottaa se ensiksi, koska se ehkä 
muuten ei otakkaan syödäkseen.
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Hevonen juo
tettakoon use
amman ker- 

i ran päivässä, 
i

Ilma.

Kuin tahdotaan estää hevosta juomasta liian 
paljon, voidaan antaa sen juoda kuolannet suussa 
taikka imeä juomansa heinätukun lävitse taikka vä
hän väliä kohottaa sen päätä vesiammeesta sekä 
saattaa sen kovasti hengähtämään pistämällä sor
mensa niille leuan paikoille, joissa ei ole hampaita.

Hyvä keino kokonaan estää hevosta juomasta 
liian paljon kerrallaan, on se, että tarjoaa sille 
vettä useamman kerran päivässä. Silloin tietysti 
ei tarvitse antaa sen syödä vähän ennen kuin sille 
tarjoaa vettä.

Hevonen on juotettava ainoastaan joko ikään 
ennen syöttöä taikka sen kestäessä. Jos täytyy he
vosta juottaa syötön jäljestä, niin se tapahtukoon 
heti syötyä; joll1 ei tämä voi käydä päinsä, niin 
elköön sitä juotettako ennen kuin vähintäänkin kol
men tunnin kuluttua. Sillä jos hevosta juotetaan 
ennemmin, niin tulee nautitun ruuan sulatus häiri
tyksi siten, että sulatusnesteet (mahanesteet) käyvät 
veteliksi.

Omituinen ravintoaine, josta tulemme toisessa 
paikoin puhumaan enemmän, on ilma. Tästä on 
muuten määrättävä aivan samaa, kuin muista ravin
toaineista. Hevosen täytyy saada puhdasta, raitista 
ja  riittävä määrä ilmaa.

Jos olemme käyttäneet liian suurta tilaa pu
huessamme ruuan laadusta, niin olemme sen teh
neet sen tähden, että on kaikkea muuta tärkeämpi 
pitää huoli siitä, ett’ ei tässä suhteessa lyödä mitään 
laimin. Se on myöskin varma, ett1 ei tästä seikasta 
tavallisesti pidetä niin paljon vaaria, kuin tarve vaa
tii. Tapahtuu, näet, paljon useammin, että hevonen 
saa huonoa ruokaa, kuin että se saa kovin vähän 
ruokaa. Mutta paraskin hoito muissa suhteissa ei
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voi saattaa mitään kunnollista aikaan, jos edellä 
annetut säännöt ruokkimisesta lyödään edes vähän
kin laimin.

2. Ruuan paljous.
Toinen kysymys on : Kuinka paljo ruokaa on 

hevoselle annettava, jotta se voisi tyytyä  siihen?
Tämän suhteen on vähä eroa, jos kysytään 

huvihevosen taikka työhevosen ruokkimisesta, ja 
myöskin jos puhutaan hevosesta, joka on käytettävä 
pitkällisemmässä ja vaikeammassa työssä taikka sit
ten helpommissa toimissa.

Seuraava taulu olkoon ylimalkaisena ojennuk
sena, vaikka siitä voi asianhaarain vaatiessa erota 
jotensakin paljon.

Heiniä. Kauroja. Silppuja.
Huvihevoselle: 3 V2— 5 Mg. 27a— 4 7 4  klg. 
Helpompaa työtä 

tekevälle: 2—4J/4 „ 4^4— 6%
Kovempaa työtä

tekevälle: 2—4 J/4 „ 6 — 77a

2 7 4 - 6 7 3
Mg*).

*) Vanhan naulaluvun mukaan:
Heiniä. Kauroja. Silppuja. 

Huvihevoselle: 8 —12 naul.— 6—10 naul.l
Helpompaa työtä tekevälle: 4—10 „ — 10—16 „ |
Kovempaa „ „ 4 - 1 0  „ - 1 4 - 1 8  „ j nau1.
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Hevonen ruo
kittakoon 

määrätyillä 
ajoilla.

3. Syöttöajat.
Eräs seikka, josta on paljon enemmin vaarin- 

otettava kuin mitä tavallisesti tapahtuu, on se, että 
hevosen syöttöaikain täytyy olla samat joka päivä.

Voimme tämän parahiten ymmärtää, jos ajat- 
telemme meitä itseämme. Tietäähän jokainen, että 
ruoka maistuu parhaimmalta, kuin meidän on nälkä, 
ja olemme enimmän nälkäisiä tavallisilla ateria- 
ajoilla. Mutta tämä ei ole mitään satunnaista; sillä 
kuin kerran olemme tottuneet syömään määrätyllä 
ajalla, niin mahamme niinä aikoina vaatii saadak
seen jotakin sulatettavaa. Mahan on tarvis tulla 
punaiseksi sen luo tulevasta verestä. Ja verentulo 
tapahtuu hyvin runsaassa määrässä tavallisilla ruoka- 
ajoilla sen tähden, että verta tarvitaan antamaan 
mahalle niitä voimia, joita ruuansulattamistyö vaatii, 
sekä saattamaan niitä risoja täyteen toimeen, joissa 
mahanesteet syntyvät.

Tässä suhteessa on mahan laita samallainen 
kuin muittenkin jäsenten: Kuin niitä käytämme, 
tulvaa niihin enempi verta kuin muuten. Mutta 
onpa toiselta puolen suuri erokin käsiemme ja jal
kojemme sekä ruuansulatuselimiemme välillä. Sillä 
onhan meidän vallassamme käyttää jäseniämme taikka 
olla niitä käyttämättä; mutta kosk’ emme ollenkaan 
voi määrätä milloinka tahdomme saada nälkää, niin 
emme voi sitäkään määrätä, milloinka veren tulee 
enimmin tulvata mahaamme. Tässä suhteessa her
momme meidän tahtomattamme määräävät veren ja 
mahan toimet, jonka mukaan meidän täytyy järjes
tää elämäämme.
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Siis siihen aikaan, kuin maha odottaa saavansa 

ruokaa, se myös parahiten kykenee sulattamaan 
sitä.

Tästä voimme selvästi ymmärtää, että on hyö
dyllistä sekä hevoselle että meille itsellemmekin ruok
kia hevostamme määrättyinä päivänajoilla.

Itsekunkin päiväruokkimisen suhteen on myös 
seikkoja huomattava, varsinkin kuin tässä usein paljo 
vielä lyödään laimin.

Usein, näet, menetellään siten, että, etenkin 
kuin hevosella on harvoja ruoka-aikoja päivässä, 
koko taikka enin osa kerrassaan syötettävästä ruo
kamäärästä pannaan yht1 aikkaa sen eteen.

Silloin hevonen tietysti hakee parhainta ensik- Pieniä ruo- 
seen, s. o. kauroja. Siitä on seuraus se, että se eikamääriäker- 
syö koko ruokamääräänsä. Sillä parhainta etsies- rassaan% Van'

i&VCL SCXtYlC&tl*sään hevonen on hengähdellyt ruuan läpi, josta vii
memainittu on sekä kostunut että myös henkäyk
sistä saanut pahoin haisevia aineksia sekaansa. Ja 
sen voi jokainen ymmärtää, ett1 ei siten pilaantunut 
ruoka voi maistua hyvältä.

Ei se siis voi ketään kummastuttaa, jos hevo
nen, sammutettuansa palavimman nälkänsä pirmhaa- 
man ruokaosan hotaisemalla sisäänsä ennemmin jät
tää muun ruokahalunsa tyydyttämisen tulevaksi 
ruoka-ajaksi.

Ruuan jäännökset heitetään pois seimestä, ja 
voipihan kyllä ymmärtää, että moni kaurajyvä menee 
raiskaksi hukatettujen silppujen seassa. Mutta ei se
kään ole vaikea jokaisen oivaltaa, ett1 ei hevonen voi 
kartuttaa voimiansa niillä kauroilla, jotka parhaim
massa tapauksessa joutuvat tunkion varpusten hy
väksi eikä siitä appeesta, jota heitetään sonnan 
sekaan.
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Se sääntö on siis välttämättä noudatettava, 

että joka syönnin ajalla annetaan hevoselle ruokaa 
moneen kertaan ja  vähiä määriä kerrallaan, jos 
hevoselle on annettava enemmän ruokaa syöntiajalla. 
Syöttäjän siis täytyy katsoa useamman kerran, onko 
ruoka jo syötynä loppuun, jott1 ei elukan tarvitse 
seista jonkun aikaa ruuatta, kuin syönnin aika voi 
olla lyhyt.

Emme ollenkaan voi epäillä sitä, että tämän
säännön laiminlyöminen usein vaikuttaa sen, että
hevonen jättää ruuan syömättä. Sen tähden voi
syöttäjä usein enentää hevosen ruokahalua vaan
sillä, että hän ryhtyy tätä sääntöä noudattamaan.

Ensin vähä Kuin ruokamäärä on suuri, syöttäjän tulee,
kauroja ja  ^iihoittaakseen hevosen ruokahalua, menetellä siten,

paljo silppuja,^ttä hän ensin antaa sille verrattain paljon silppuja sitten enem pi. , , . _ _ . , ,kauroja ja  Ja väMn kauroja ja sitä myöden kum ruokahalu
vähempi silp- vähenee, houkuttelee sitä enempää syömään pane

m a . maila sen eteen suurempia kauramääriä.
Elköön kau- Jo tämänkin syyn tähden, vaan myös jotta
roja ja  silp- voitaisiin tarkastaa kuinka paljon kauroja hevonen
^ leko te ttu isaa syö^ssä, 011 Paras â antaa apeaineet se-
na ajopelissä, kattamattomina matkalle, kaurat erikseen ja silput 

erikseen.
Kuinka paljon ruokaa on hevoselle syötettävä 

kullakin syöttöajalla, on määrättävä itse tämän 
ajan pituudeen mukaan, ja onpa vähän katsottava 
eri hevosten eri luonteesen ja tilaankin. Sillä sa
moin kuin eivät kaikki ihmiset pidä yhtä paljon 
lukua samoista aterioista — samoin ei saa luulla 
että kaikki hevosetkaan olisivat yhtä nälkäisiä sa
malla ruoka-ajalla. Tässä niin kuin hyvin monessa 
muussakin kysymyksessä täytyy hoitajan tarkoin ottaa 
vaari jokaisen eri hevosen tilasta ja tuntea itsekun- 
kin luonnetta.
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4. Ruokalajin muuntaminen.
Täytyy olla hyvin varovaisen, kuin muutetaan 

toisesta ruokalajista toiseen. Tähän kuuluu sekä se 
muutos, kuin hevonen pannaan tuoreesta heinästä 
kuivia heiniä syömään, ett myös kuin sille on os
tettu toisellaisia kauroja. E i saa äkkiä käydä toi
sen ruokalajin syöttämisestä toiseen, vaan siten, että Ruoka on vä- 
ensin sekoitetaan vaan vähä uutta ruokaa vanhan^ê ew muun~

i . .... .., .. , ..... nettava.sekaan ja sitä vaan vaha kerrassaan enennetään, 
niin että uusi ruoka vähitellen tulee vanhan sijaan.
Tämän askelittain tapahtuvan muunnoksen täytyy 
kestää useampia päiviä, ja varsinkin on tämmöinen 
menettelytapa vaarinotettava, kuin hevonen muuttaa 
laitumelta tallissa ruokittavaksi. Jos tämä muutos 
tehdään äkkiä, niin siitä voi syntyä hyvin vaaralli
sia mahavaivoja. Sen tähden on myös keväällä 
heinäkorsuun koottava joku verta tuoreita heiniä, 
ennen kuin vanhat kokonaan loppuvat.

Yleisenä varovaisuuden sääntönä on vielä mai
nittava, että voi syntyä suuria vahinkoja, jos he- S e ti syönnin
vosta heti syönnin jäljestä pannaan työhön — Y2iY_perästä eisaa

• -i • -j , , , hevosta rasit-smkm kovaan vetoon taikka pikaiseen juoksuun. taa ]wvaua 
Sen tähden täytyy järjestää töitänsä niin, että he- työllä eikä 
vonen saattaa syönnin jäljestä vähän levätä. Var- juoksulla. 

sinkin pitää suurempien ruokamäärien syöttämisen 
perästä olla hyvin varovainen.

5. Ihon hoito.
„Ruuatta ja juomatta ei hevosesta ole mihin

kään", — sanotaan; mutta vaikka on hyvin tärkeätä
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pitää tämä muistissa, niin emme kuitenkaan saa tyy
tyä siihen. Samoin kuin itse tarvitsemme muutakin 
kuin ravintoa voidaksemme tulla toimeen ja samoin 
kuin syystä pidämme lukua puhtaudestammekin, niin 
sama on hevosenkin laita. Kuin hevonen on omassa 
vallassaan, se on hyvin puhdasluontoinen, mutta 
kuin me estämme sitä piehtaroimasta nurmikossa sekä 
uimasta vedessä, ja kuin samalla vapauden asemesta 
pakottamme sitä työhön, niin meidän täytyy pitää 
huoli siitä, että toisilla tavoin korvaamme sen, jonka 
täten riistämme siltä.

Kuin siis tahdomme puhua ihon hoidosta, jolla 
hevosen puhtauden tarvetta paraiten tyydytetään, 
niin on miellä päteviä syitä siihen. Mutta jos joka
päiväisestä menettelytavasta päättäisimme, niin voi
simme pikemmin luulla, että ihon hoito on jotakin 
vähäarvoista, johonka ryhtyy silloin, kuin ei tiedä 
mihinkä parempaan käyttäisi joutoaikaansa.

Ihon hoitopa on niin vähän joutava asia, että 
sitä päin vastoin on sanottava aivan välttämättö
mäksi elämisen ehdoksi hevoselle.

Ja syy, jonka tähden iho on pidettävä puh
taana, on se, että se sekä peittää ruumiin sisäosia, 

Eläimet laen- että varsinkin on hengittämisen välikappale. Tosin 
gittävät ihon ej voj — j0ta Vasta viime aikoina on saatu todis

te tta . _  tukehduttaa eläintä ihohengittämisen estä
mällä; ja kuitenkin saattaa tämä ihon toimituksen vai
keuttaminen aikaan hyvin suuria vahinkoja. Ihon 
hoidolla koetamme pitää  tätä ihon kautta hengittä
mistä kunnossa samalla kuin enennämme hevosen 
hyvinvointia päästämällä sitä siitä syyhytyksestä, 
jota syöpäläiset sekä ihon hikireikiä tukkeava saasta 
voivat saatta aikaan.
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Meidän täytyy mitä ankarimmalla tavalla muis- Iho pidettä- 

tuttaa jokaista hevosmiestä pitämään liuolta hevo- köön puhtaar 
sestaan tässä suliteessa. Elköön tuotako mitään na' 
hevosta tallista työhön, joll1 ei sitä ole suittu vä
hintään noin 10 minuuttia. Tietysti ei saa tällä 
lyhyellä ajalla liioin raapia hevosen ihoa; mutta 
ei sitä aikaa saa käyttää niinkään, että sukimet kä
dessä vaan katselee hevosta.

Ihon puhdistaminen on toimitettava sualla, har
jalla ja  olkitukulla. Eikä silloin saa tyytyä hevo
sen kylkien puhdistamiseen, vaan pitää myöskin 
huolitella sen päätä, kaulaa ja jalkoja, sekä otsa-, 
harja- ja häntäjouliia.

Kuin hevonen ei voi juotua kylmettymisen 
vaaraan, taikka kuin kylmempänä aikana sekä pa
halla säällä antaa sen tehdä työtä loimi seljässä 
(joka monessa suhteessa on kiitettävä huoli), niin 
suittakoon sitä vielä tarkemminkin, kuin mitä yllä 
mainittu ajanmäärä sallii. Huvia varten pidettyjä 
hevosia, joita tavallisesti hoidetaan suuremmalla huo
lella, on melkein mahdoton sukia liian paljon.

Mutta kuin hevonen voi joutua kylmettymisen Paljon «ma

alaiseksi — ja niin voi helposti käydä työhevosen, hevosia
joka työstä lämmittyänsä usein voipi jäädä kylmään 
ilmaan — niin ei saa liian paljon puhdistella ihoa, loimilla.
koska sillä tekee hevosen araksi, jonka huomaa siitä, 
että iho tulee ohueksi ja karvat harvoiksi. Silloin 
täytyy tyytyä siihen, että pitää ihoa jokseenkin puh
taana.

Otsa- ja kaulaharjaa sekä häntää ja vuohis- 
karvoja hoidetaan myös usein aivan väärällä tavalla.
Näistä tietysti ei voi säätää muuta, kuin tuota 
yleistä: ne pidettäköön puhtaina. Minkä tähden 
otsa-, vuohis- ja häntäjouliia leikataan pois, sitäpä en
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tiedä: joko sen tähden, että tahdotaan päästä niiden 
puhdistamisen vaivasta, taikka sen tähden, että niitä 
ei muka katsota kauniiksi. Mutta sen tiedän var
maan, että ne, jotka näin tekevät, ovat, säveästi 
puhuen, hyvin sydämmettömiä.

Elköön pitem- Tuuheammat ja pitemmät karvat muutamissa 
pää harjaa ruumijlI1 osissa, näet, täyttävät aivan varman tarkoi-

otsassa, kau- | u^gen> Otsaharja suojelee silmiä auringon sädetten lassa, hän-  ̂ j ^
nässäja vuo- liialliselta loistolta; kaulan harja ja  häntäjouhet es-
h is e s s a  l y h e n - tävät hyönteisiä, varsinkin kärpäsiä ja paarmoja, 

nettäkö. hevosta ahdistamasta, ja vuohiskarvojen tarkoitus on 
suojella niiden sisäpuolella olevaa, hyvin arkaa ihoa 
ulkonaisten esinetten, niin kuin veden, soran, y. m. 
vaikutukselta. Jos näitä karvoja leikkelee pois, 
taikka jos — niin kuin toisinaan, tapahtuu — niin 
tarkoin kuin partaa ajamalla ottaa ne pois, voi 
kosteus ja lika päästä turmelemaan vuohisnivelen 
käännöksessä olevaa ihoa. Tästä hevoselle syntyy 

Vuohisen roli-vuohisen rohtumista ja ajoksia, jotka taudit välisti 
tuminen ja  voivat kysyä hevosen henkeäkin. Sen tähden annet-

ajokset. Hakoon varma kielto siitä, ett’ ei saa leikata pois
vuohiskarvoja hevoselta. Ja tätä ei varsinkaan saa 
tehdä hevosille, joitten täytyy tehdä työtä kaiken
laisissa tientiloissa. Sekä lumi että lumiräntä ja 
kostea savi — joita usein tapaa kaupunkien ka
duilla, maanteillä ja rakennuspaikoilla y. m. — voi
vat vaikuttaa hyvin paljon pahaa hevosen vuohisiin 
ja sitä voi estää vaan sillä, että vuohiskarvain salli
taan olla paikoillaan. Kyllä ne sentään täytyy p i 
tää  puhtaina; ja hyvin helposti saakin lian pois 
joko harjalla taikka vedellä. Mutta jos hevosen 
jalkoja pesee, on hyvin tärkeä pitää huoli kah
desta asiasta: ensiksi, että pesee ne niin tarkkaan, 
että lika tulee sekä irti liotetuksi että myös pois
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valelluksi; toiseksi, että jalkoja tulee hyvin tark- Hevosen jal- 
kaan pyhkiä kuiviksi olkitukulla tai muulla. Joll1 saa
ei pidä huolta tästä, niin vuohiset voivat, puhtau- 
desta huolimattakin, helposti rohtua.

E i otsa- eikä kaulaharjaa saa millään tavalla 
lyhentää. Niitä pitää vaan pesemällä ja kampaa
malla puhdistettaman.

Ihon hoitoon kuuluu myös kavion korjuu. Mutta 
kuin tämä kuuluu hevosen käyttämiseen, niin jää
köön se toisessa kohdin käsiteltäväksi.

B. Hoito tallissa.
Talleilla tahdomme etupäässä suojella kotieläi

miämme kylmältä ja  kostealta ilmalta. Muttä tätä 
tehdessämme meidän tulee pitää huoli siitä, että 
talli-ilma on sovelias eläinten hengittää.

Ilmanvaihtolaitoksen täytyy tallissa olla s e m - ^ itlsJa P a 
inoisen, että voidaan helposti ja lakkaamatta vaihtaa d̂ r̂ ^ . n 
raitista ilmaa turmeltuneen sijaan, vaan ett’ ei kui-kuin 
tenkaan tuulenhenki suorasti kohtaa eikä vilusta 
eläimiä (vetohormien tulee olla katon rajassa). Moni 
luulee, että kaikki tässä suhteessa on hyvä, jos tal
lissa on lämmin, mutta siinä hän suuresti erehtyy.
Olkoon siinä ennemmin kylmä ja raitis ilma, kuin 
lämmin ja turmeltunut. Sillä kylmältä voi suojella 
hevosta loimella, mutta turmeltunut ilma vahingoit
taa hevosen koko terveyden ja voipi saatta aikaan 
pahimpiakin tauteja.

Ilman lämmön ei tallissa tarvitse olla 11° C. 
korkeamman, eikä haittaa mitään, jos se käy vä-
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hemmäksikin, koska, kuin jo sanoimme, voi kylmää 
varten heittää hevosen päälle loimen. Ja enemmän 
alusaineitakin levittämällä hevosen sijalle voidaan 
sitä varjella liian vähän lämmön vaikutuksesta.

Ei kuitenkaan saa luulla, että kylmä ja raitis ' 
ilma olisi yhtä ja samaa. Mutta samalla kuin pitää 
huolta siitä, että ilman lämpö pysyy säännöllisellä 
asteella, samalla muistettakoon myös, että tarkka 
puhtaus vallitsee tallissa, sillä ilman sitä ei koskaan 
voi saada raitista ilmaa talliin.

Tallisillan Jotta tallin puhtaana pitäminen tulisi helpom- 
tulee olla si- maksi, ja jotta sonnat ja sontavedet eivät tulisi 
lean, mutta ei asumaan muutamissa paikoin ja happanemisella syn

nyttämään ilmaa turmelevia höyryjä, on tallin silta 
tehtävä niin sileäksi ja  tiiviiksi kuin mahdollista. 
Sontaveden pitää päästä helposti valumaan pois 
pilttuusta, mutta ei siltapalkit sentään saa olla ko
vin viettäviä taakse päin. Sillä jos laattian tekee 
kovin viettäväksi, niin hevonen tulee seisomaan 
hyvin rasittavassa asennossa ja koko sen oikea 
ryhti pilaantuu, kuin sen rinta tulee ikään kuin 
muutetuksi etujalkojen etupuolelle, jotka siten tulevat 
olemaan kovin paljon ruumiin keskuksen alla ja taka
jalat taas liiaan taakse päin. Myös voi siitä syntyä 
vesipatti ja muita jännesuonten vikoja. Sen tähden 
saatettakoon sontavettä juoksemaan pois etenkin sillä 
keinoin, että siltaa pidetään sileänä. Mutta älköön 
sitä toiselta puolen tehtäkö niin sileäksi, että se 
käy livakaksi, niin että hevonen voi siinä liipastua. 
Yarsinkin oven kohdalla ei silta saa olla liian li- 
vakka, koska hevonen siinä voi vielä helpommin 
vioittaa itseään.

Tallin sillan tulee edelleen olla niin lämpöisen 
ja kestävän kuin mahdollista.
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Niiden aineksien seassa, jotka hyvin soveltuvat 

tallisillaksi, on luonnontekoinen (ei keinotekoinen) 
asfaltti paraimpia. Se täyttää yht1 aikaa kaikki 
vaatimukset sekä tasaisuuden että tiiveyden, läm- 
pöisyyden ja kestävyyden suhteen. Mutta ovatpa 
puusillatkin yleensä hyvin lämpöisiä ja kestäviä, jos 
niitä huolellisesti pidetään kunnossa.

Jos tallia tahdotaan pitää puhtaana, on hyvin Puhtaus, 
kiitettävä keino joka päivä tarkoin valella sontave- 
sirännejä puhtaalla vedellä. Jos tallin silta ei ole 
kunnollinen, niin on aivan tarpeellista joka päivä 
valella sitäkin vedellä.

Sitten on myöskin hyvin tähdellistä joka päivä 
tarkoin puhdistaa tallin ilmaa, ja jotta tuulen henki 
tunkisi joka nurkkaankin ja menisi koko rakennuk
sen läpi, niin täytyy aukaista kaikki ovet, akkunat 
ja henkireiät. Tätä tietysti voi tehdä näin perin 
pohjin vaan silloin, kuin hevoset ovat poissa; mutta 
myös jos on hevosia tallissa, niin on tämmöinen il
man vaihteleminen saatettava aikaan niin suuressa 
määrässä, kuin sen saattaa tehdä sisällä olevia he
vosia kylmentämättä.

Mutta eivätpä jokapäiväiset puhdistamiset ja Jokavuotinen
ilmanvaihtamiset riitä. Kerran vuodessa täytyy y,eispuhdi8tu#tallissavielä panna toimeen hyvin perinpohjainen tallin ja  
tallikalujen yleispuhdistus ja  kaikkien saastutusai- 
netten poistaminen. Tämä on aivan välttämätön 
toimi, koska talli, jossa tietysti aina löytyy happa
nevia lanta- ja kusiaineita, voi helposti tulla saas
tuttavien ainetten pesäpaikaksi.

Puhdistus toimitetaan paraiten kiehuvalla suu- 
tälipeallä; saastutusainetten poistaminen taas seimien 
ja puuainetten pesemisellä vedellä, johon on sekoi
tettu raakaa karbolihappoa (1 osa 50:tä vesiosaa

3
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kohti) taikka myös vedellä, johon on sekoitettu 
kloorikalkkia (1 osa 20:tä vesiosaa kohti) sekä sei
nämiä valaisemalla kalkkivedellä. Puuseiniä on vält
tämätön puhdistamisen jäljestä pari kertaa kesässä 
valaista kalkkivedellä.

Pilttuu. Mitä tallin muuhun sisustamiseen kuuluu, niin
on joka hevoselle toimitettava niin paljo sijaa, että 
sillä on kyllin tilaa olla pitkällään jalat suorina 
ilman mitään estettä sekä naapurejanskaan häirit
semättä. Mitään muuta määrää ei ole tarpeellista 

Pilttuun lev e- sanoa kuin että pilttuun tulee olla yhtä leveän, kuin 
Vs' hevonen on korkea; varsinkin sen tähden täytyy 

pitää tämä seikka muistissa, että usein näkee kovin 
kapeita pilttuita. Eipä sekään olisi liiallista, jos 
rakennuslait ottaisivat määrätäkseen vähimmän levey
den, joka pilttuissa olisi luvallinen.

Jott’ eivät hevoset saisi häiritä toisiansa, pitää 
Pilttuun sei- pilttujen välille tehtämän kiintonaisia pilttuunseiniä, 

nämät. joittenka tulee olla yhtä pitkiä kuin hevonenkin, 
ett1 eivät naapurukset pääse toisiansa potkimalla 
vahingoittamaan.

Pilttuun pi- Mitä sitten pilttuun pituuteen tulee, niin sen 
tuus. tulee olla niin suuren, että hevonen astuessaan taakse 

päin ei solju sontaränniin. Ei tämä viimemainittu- 
Sontaränni. kaan saa olla kovin kapea, ja varsinkin silloin sen 

tulee olla leveän, kuin hevoset seisovat kahdessa 
rivissä peräpuolet vastakkain. Mutta jos on paljo 
ja hyviä alusaineita, niin ei sontaränniä ollenkaan 
tarvita tallissa.

Tallin kor- Talli on tehtävä vähintäänkin 3 m. korkuinen, 
keus. j a  s e  v o j h y v in k in  olla korkeampi, sillä silloin on 

Taiim väu vielä helpompi pitää ilma tallissa raittiina, 
katto: tiivis Tallin välikatto on toimitettava tiiviiksi, jott1 
ja vahva, ei hevonen tule saastutetuksi ylisiltä tippuvista
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heinänmurakkeista ja jott’ ei siitä syntyisi ilman- 
vetoa.

Ilmavaihtelua varten on hyvin edullista toimittaa Vetohormi. 
vetohormi katosta ylös. Mutta silloin on muistettava, 
että se ylisillä myöskin on täydellinen ja tiivis 
hormi, eikä — niin kuin usein näkee — vaan läpi 
välikatossa, sillä siten tallihöyryt voivat turmella 
ylisillä olevia rehuja.

Seimet ja  heinähäkit ovat asetettavat niin, että Seimi ja  hei- 
hevosen ei tarvitse kurottaa kaulaansa kovin kor- nähäkki. 
kealle eikä painaa sitä kovin alas saadaksensa ruo
kaa suuhun. Heinähäkki, joka muutoin on jok
seenkin tarpeeton, voidaan paraiten asettaa seimen 
viereen ja sen tasalle eikä yläpuolelle.

Seimi on joka päivä hyvin tarkasti puhdistet- Seimi on joka 
tava; sillä jos jättää ruuansuuteita sen nurkkamiin, päivä puhdis- 
niin ne helposti turmeltuvat ja voivat saattaa aikaan tettava- 
sen, että hevonen hylkii uuttakin ruokaansa. Sen 
tähden on paras käyttää pyöreäpohjaisia seimiä, 
koska niitä helpommin voi pitää puhtaina. Jotta 
vältettäisiin seimien saastuttamista ja syöpäläisien 
karttumista talliin, ei saa pitää kanakamareja eikä 
kyhkyislakkoja tallin läheisyydessä.

Hevonen on pantava kiini pilttuusen niin, että Hevosen kii- 
marhaminta voi soljua ylös ja alas, jotta hevonen nmto. 
voipi esteettä nousta tai laskea pitkälleen. Hyvä 
olisi myös, jos se tanko, jota myöden marhaminta 
soljuu ylös ja alas, olisi niin asetettu, että se pää
sisi irti tangosta, jos hevonen hyvin kovasti siihen 
nykäisee (esim. jos hevonen on kaatunut ja saanut 
takajalkansa pujotetuksi marhamintaan ja reuhtoo 
päästäksensä irti).

Jo puhtaudenkin edistämiseksi tallin tulee olla Tallin tulee 
valoisan. Yaan akkunat ovat niin asetettavat, ett’olla valoisan'
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ei valo tule suorastaan hevosen silmiä vasten ja 
ett’ ei akkunoista tuleva ilman henki satu suoras
taan hevoseen, vaan käypi sen ylitse.

Alusolkien tu- Onpa tarpeellista ajatella sitäkin, minkälaisia 
lee olla peh- alusaineita käytetään. Ne ei saa olla liian kovia ei-

1 lxei °. kä karkeita, sillä silloin ei hevosen tee mieli ruveta ummehtunet- 7niille pitkälleen. Koneella puidut oljet ovat sen
tähden hyvin sopivia alusia, myös senkin tähden, 
että ne hyvästi imevät sontaveden sisäänsä. Tämän 
ohella on hyvin tärkeä, ett’ ei alusiksi käytetä um
mehtuneita olkia. Moni hevonen, kumma kyllä, syö 
mielellään tällaisia olkia, mutta tästä voi siilien syn
tyä vaarallisiakin tauteja. Turmeltuneita olkia tu
lee välttää senkin tähden, että ne turmelevat myös 
ilman tallissa. Sahajauhot ovat niin ikään hyvin 
sopivia alusia, koska ne imevät paljon sontavettä 
sisäänsä ja tekevät makuusi jän lämpöiseksi; eikä 
vallaton hevonen voi kerrassaan polkea niitä pois, 
jonka se voi tehdä liian pitkille oljille. Mutta näissä 
kaikissa suhteissa ovat hienot kuivatut turvesammalet 
vielä paremmat, ja ne ovat mielestämme parhaimmat 
alusaineet, joita nykyään voi hevosille toimittaa.

Kuta huonompi ilmanvaihto on tallissa, sitä 
parempia alusaineita täytyy hankkia. Kuin hevo
nen ja etenkin työhevonen on vaan vähän osan 
vuorokautta tallissa, niin meidän tietysti täytyy hoi
taa sitä mitä suurimmalla huolella sen lepoajalla. 
Myös tämänkin syyn tähden emme saa säästää alus- 
aineita, sillä kuta pehmeämpää vuodetta hevoselle 
tarjoomme, sitä mielemmin se rupee levolle. Nä
keehän usein, kuinka mieleiseltä lepääminen tuntuu 
hevoselle, se kuin ojentaa jalkojansa aivan suoriksi 
ja niin sanoaksemme loikoilee pehmeillä alusilla. 
Ei luulisi olevan omistajankaan eduksi, että hevonen 
saa levätä kylliksensä, kuin näkee kuinka moni kit-
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sastelee alusainetten sekä paljouden että laadun 
suhteen.

Toinen seikka, josta tavallisesti ei pidetä pal- Täydellinen 
jon lukua, on se, että hevosen täytyy aivan ehdotto- rauha leP°~ 
masti saada nauttia lepoaikaansa rauhassa. Joka °öa â' 
esim. sunnuntain keskipäivällä tulee talliin, jossa on 
työhevosia, on varmaan huomaava, kuinka paljon 
hänen tulonsa häiritsee hevosia. Hän näkee toisen 
hevosen toisensa perästä hyppäävän ylös säikähdyk
sestä. Usein säikkyneet elukat eivät ota ruvetak
sensa jälleen pitkälleen; niiden lepoa on häirittyjä 
tästä voipi helposti seurata, ett’ eivät maanantaina 
tule työhön niin virkistyneinä kuin olisi ollut suo- 
vtaaa.

Sen tähden pitäisi kieltää kaikkia muita k u in  Kaikkia asi- 
hevosten hoitajaa, johonka ne helposti tottuvat ja lettMön^fe 
jonka he eivät anna häiritä rauhaansa, pääsemästä p a ja lla  pois 
talliin lepoajalla. tallista.

Yhtä tärkeätä kuin rauha lepoajalla, on sekin, Alituinen sil
eitä, hevosia, olkoonpa niitä vähempi tai enempi mällä Pitö- 
luku, aina pidetään silmällä tallissa. Yoi hyvin hel
posti sattua semmoinen tapaus, joka tekee hoitajan 
apua heti tarpeelliseksi. Hevonen voi pistää jal
kaansa marhamintaan ja hetkisen kuluessa pilata 
itseänsä niin, että se ei moneen viikkoon kykene 
työhön. Toinen hevonen, joka on päässyt irti, voi 
saattaa toverinsa suurellekin vialle. Toinen taas 
voi irti päästyään hyökätä kaurahinkaloon (jonka 
tosin aina pitää olla tarkoin suljettuna) ja lyhyessä 
ajoin syödä niin, että henki joutuu vaaraan, j. n. e.

Tämä vaatimus alituisesta silmälläpidosta 
on niin tuikitärkeä, että täytyy ihmetellä, että 
monen tallin hoitaja — varsinkin kaupungeissa — 
asuu usein aivan kaukaisessa osassa rakennusta.
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Ei sekään tietysti auta, että hänen asuntonsa on 
aivan tallin vieressä, jos hän itse ei siellä oleskele; 
mutta se, joka on ottanut hevosia hoitaaksensa, 
tietäköön, että jos hän lyö sitä tointa laimin, jonka 
hän on ottanut päällensä, niin hänen huolimatto
muutensa voi muutamassa minuutissa saattaa paljon 
vahinkoa aikaan ja tehdä hevosille niin paljon vai
voja, että hän ei taida sitä korvata koko vuoden
kaan huolellisuudella.

C. Hevonen hoito tjjönteogisa.

tääkin.

Kavioitten Koska, kuten jo mainitsimme, hevosen käyttä- 
hoito. miDen työhön vaatii, että sen kavioita erittäin huo

litellaan, niin puhumme ensiksi lyhyesti siitä.
Käytämme hevoselle kenkiä sen tähden, että 

kavio, hevosen tehdessä työtä kovilla, kivitetyillä 
teillä ja kaduilla, ei kuluisi enemmän, kuin se sa
malla aikaa ennättäisi kasvaa jälleen. Kengittämi- 

Kengällä nen on siis tarpeellista; mutta kyllä sillä on niin 
monta hait- m onfa haittaakin, että sitä pitää sanoa välttämättö

mäksi pahaksi.
Kenkä, näet, estää kavion kulumista melkein 

kokonaan; se silloin käypi liian pitkäksi, ja tämä 
on sen melkein pahin haitta, koska paksu sarviker- 
ros alkaa ahdistaa itse kaviota. Samalla se tekee 
liikaa rasitusta kavion käännejänterille, jos kavio 
pitenee.

Kenkä estää myös osaksi kosteutta nousemasta 
kavioon, joka siten helpommin kuivaa ja käy ah
taaksi. Kenkä estää edelleen kavion laajenemista, 
varsinkin jos kenkä on kiinnitetty seutujen kulma-
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tukeitten läheisyyteen. Niin ikään kova rauta 
maahan astuessa tärisyttää kaviota sekä enentää 
painollaan hevosen työtä ja tekee myöskin jalansi
jan  epävarmaksi.

Tästä näkee, että hevosen kengät saattavat 
aikaan niin monta haittaa, että on parasta heittää 
kenkää käyttämättä, jos se suinkin käy päinsä.

Hevosia, jotka ovat työssä pehmeällä maalla Pehmeällä
taikka vaan harvoin käytetään maanteillä, elköön työtä
siis kengitettäkö. “7 . nuoria hevo-Nuona, vielä kasvavia hevosia ei saa millään sia
ehdolla kengittää, sillä jos niiden jalkoihin lyödään kengitettäkö. 
kenkiä ennen kuin kaviot ovat täysin kasvaneita 
(ja ennen kuin kovalla tiellä käyttäminen tekee sen 
tarpeelliseksi), niin niiden kaviot kutistuvat ja siitä 
voi syntyä kaikellaisia kavionvikoja (kivisappea).
Mutta pitää kuitenkin nuorten hevosten kavioita 
katsottaman ja välisti leikattamankin, jos ne kasva
vat liian pitkiksi taikka viistoiksi; ja samalla totu
tetaan nuorta hevosta antamaan ihmisen käsittellä 
sen kavioita.

Kaupungeissa on välttämättömän tarpeellista 
pitää kenkiä hevosen jaloissa. Mutta ikään sen 
tähden, että meidän on pakko tehdä tämä, on mei
dän velvollisuutemme pitää huoli siitä, että tämän 
asian haittoja vähennetään kengitystä oikein toimit
tamalla. Tämä saadan aikaan siten, että kavioita 
vuollaan ja kenkää muodostetaan sekä sovitetaan 
kavioon määrättyjen sääntöjen mukaan. Niistä 
tässä mainittakoon vaan tärkeimmät sekä ne, joit
ten oikeata noudattamista kengittäjän puolesta omis
taja helpoimmin voi tarkastaa.

Kaviota vuoltakoon semmoiseksi, että jalka ei Kavion vuo- 
tule luonnottomaan asentoon vaan niin kuin vapaan leminen.
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kengittämättömän hevosen jalka on. Kavion vou- 
lemisen pääsääntö on, lyhyesti sanottuna tämä; joka 
kerta kuin kaviota vuollaan, on siitä otettava pois 
niin paljon, kuin siihen on kasvanut viime kengittä
misen jälkeen, jos vaan voi olla vakuutettuna siitä, 
että kengitys viime kerralla tehtiin oikein.

Sadetta elköön koskaan leikattako. Sillä tämä
pehmeä polkupatja, joka kavion anturan takapuolelta 
pistää kiilanmuotoisena eteen päin, on monessa suh
teen tärkeä; 1 ) se suojelee varpaan alimman osan
kääntösuonia, 2 ) se on apuna, kuin kavion taka- ja
yläosat leviävät hevosen astunnasta, ja se 3) antaa 
jalalle varmenpaa polkusijaa. Jos siinä on sarvi- 
sälöjä, niin ne poistettakoon repimällä, jott1 ei nii
hin tarttuisi likaa, joka voisi turmella sarviainetta; 
mutta jos itse sädettä leikellään, niin kavio kutis
tuu (kivisappi), jalka ei pysy niin tanakasti maassa 
ja säde alkaa märätä ja voi lopuksi kokonaan 
hävitä.

Elköön kavion anturaakaan vuoltako, vaan siitä 
poistettakoon ainoastaan kaikki irrallaan olevat sar- 
visirpaleet. Mutta jos kerran on anturaa vuoltu, 
niin se helposti käy paksuksi, ja vaikka paksu an
tura ei itsessään ole miksikään haitaksi, niin täytyy 
sitä kumminkin vuolla, koska muuten ei voi vuolla 
sarviseinän kannatinreunaakaan niin paljon kuin asia 
vaatii. Kuin anturaa on vuoltu, sen vielä pitää 
oleman niin paksun, että se vähän painuu alas, kuin 
sitä voimakkaasti painaa peukalolla. Anturaa vuol
takoon vaakasuoraan suuntaan, eikä sitä saa enem
män kovertaa keskemmältä.

Sarviseinät. Kavion sarviseiniä vuoltakoon niin paljon kuin 
suinkin on mahdollista, s. o. niin että kannatinreuna 
tulee olemaan tasalla anturan lähiosan kanssa, kuin



— 41 —
sillä on luonnollinen paksuutensa. Sarviseinä olkoon, 
sitten kuin kaikki liika sarviaine on siitä poistettu, 
kahta vertaa korkeampi kavion etu- kuin takapuo
lella. Jos kovin vähä leikataan takapuolesta niin 
hevonen alkaa käydessä teputella (melkein sa
moin kuin ihminen, jonka kengissä on kovin kor
keat kannat), ja kavio käy helposti ahtaaksi. Mutta 
jos taas otetaan liian paljo sarviainetta takapuolesta 
pois (joka vika on tavallisempi), niin jalan kääntö- 
jänteitä rasitetaan liian paljon ja kavion takapuoli 
tulee liian painon alle ja lopuksi siitäkin voi syn
tyä kivisappi. Se paikka, johonka kenkä asete
taan, on vuoltava aivan vaakasuoraksi, jotta kavio Kengän paik- 
tulee painamaan kengän päälle koko sen laveudelta. ka'
Jos sitä ei leikata vaakasuoraksi, niin tulee liian 
suuri paino olemaan kavion reunamilla, jotka siitä 
voivat loheta.

Sarviseinän ulkopuolta elköön milloinkaan koske- Sarviseinä- 

tettako, ei veitsellä, ei raspilla eikä muulla, jott1 ei mien vj lko~ 
ilma pääse kuivamaan sarviainetta, joka silloin tulee *
hauraaksi ja lohkielee.

Sarviseinän kulmatukeita (se käyrä osa sar-Sarvitukimet» 
viseinistä, joka on varsinaisen sarviseinän ja säteen 
välillä) ei saa millään ehdolla leikellä syvempään, 
kuin on tarpeellista kengän sovittamista varten.
Sitä osaa niistä, joka on kulmatukeitten ja säteen 
välihautaa kohti, ei saa millään tavalla koskettaa.

Elköön sarviseinää vuoltako viistoon, ett1 ei niitä 
pehmeitä kavionosia, joita siten liiaksi paljastetaan, 
muserreta eikä jäntereitä ja jäseniä liioin rasiteta.

Katsottava on tarkoin, ett1 ei kengittäjä kuu- Kuumuus 
maila kengellä polta kaviota päästäkseen vuolemisen kuwaakavion 
ja sovittelemisen vaivoista. Sillä kova kuumuus ̂ ^en^iau- 
kuivattaa sarviainetta ja tekee sen hauraaksi ja raaksi.
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Kenkä.

helposti halkiavaksi. Kuin kavio on leikattu, voi 
seppä kuitenkin hetkisen pitää lämpöistä kenkää 
sen alla, jotta epätasaisuudet tulisivat näkyviin ja 
kenkä niiden poistamisella saataisiin säntilleen sopi
maan kavioon. Mutta silloin kengän kannatuspinnan 
tietysti pitää ollakin aivan tasaisen.

Kengän tulee olla sitkeätä ja jokseenkin peh
meätä rautaa (ei terästä), jotta hevonen voisi 
seista tanakammin, ja jott’ ei kaviota, jäntereitä 
eikä jäseniä rasiteta eikä vahingoiteta enempää 
kuin mikä on aivan välttämätöntä.

Kengän täytyy sekä pituutensa että leveytensä 
ja paksuutensa puolesta olla muodostetun kavion 
mukaan. Parasta on, että se ulottuu noin 3 mm 
kaviota ulommaksi, mutta se ei saa olla kaviota 
lyhyempi. Kengän tulee olla melkein kaksi vertaa 
leveämmän kuin kannatusreuna. Yarsinkin on huo
mattava, että koko kulmatukeet painavat kengän 
kannatuspinnan keskipaikkaa. Kenkä voi sen täh
den ulottua kavion ulkopuolelle siitä paikasta asti, 
jossa kavion alareuna alkaa kääntyä sisään päin. 
Kenkä on oleva yhtä paksu sen sekä varvas- että 
seutuosissa, noin kolmas osa kengän leveydestä var
paiden kohdalta. Jos kenkä kuluu enemmän toi
selta kuin toiselta haaralta, niin edellinen tehtäköön 
leveämpi.

Kengän yläpuoli tai kannatuspinta on sisä
puolella koverrettava, jott1 ei kenkä koske anturaan. 
Kannatusreunan ulkopuoli on tehtävä aivan tasapin
tainen ja sileä.

Kengän alapintaan tehdään liki ulkoreunaa 
niin syvä uurros, että naulanpäät kokonaan sopivat 
sinne. Naulareikiä ei saa koskaan lyödä liki seu
tuja, sillä silloin kavio ei astuessa voi laajeta. Koi-
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mas osa kenkää, taikka kenties enempikin, seudusta 
lukien, on oleva ilman naulareijittä, josta sekin etu 
syntyy, että kenkä paremmin pysyy jalassa, koska 
sarviseinä varpaan kohdalta on vahvempi.

Usein käytetään hevosen kengissä kokkia, joilla Sokkia elköön 
tahdotaan estää hevosta livahtamasta kovilla ka- käytettäkö 
duilla ja sileillä teillä. Mutta hokat (varsinkin etu- °^en~ 
kengissä) ovat vielä suurempi paha kuin kenkä it
sessänsä, koska ne vaikuttavat, että jalan pehmeitä 
osia kavion takapuolella kovin painellaan, josta hy
vin helposti voi syntyä kivisappi. Maaseuduilla ja 
peltotyössä hokkia ei milloinkaan tarvita. Hokat 
siis ovat vältettätävät kuin vaan suinkin käy päinsä.
Etujalkojen kengissä niitä ei paljon ollenkaan saa 
käyttää, varsinkin jos kaviossa on paksu säde. Taka
jaloille hokat eivät tee niin paljon vahinkoa, koska 
kivisappi harvoin syntyy niihin.

Onko kaviota useamman kerran vuoltava vai Kavion vuo- 

eikö, rippuu siitä, kuinka paljon hevosta käytetään. ler>tinen- 
Kavion rakennuksen ja kasvamisen tähden se olisi 
vuoltava noin joka kolmas — kuudes viikko; mutta 
kuin on paljo eroa eri hevosten välillä sen suhteen, 
kuinka pian ne kuluttavat kenkiänsä, niin toimitet
takoon kavion vuoleminen tämän mukaan.

Muutamia hevosia täytyy kengittää joka viikko, 
toisia joka toinen viikko, toisilta taas voi mennä 
kolme viikkoa, ennen kuin kengän kuluminen vaatii 
sen uusimista. Kauempaa aikaa kuin 4— 6  viikkoa ei 
saa millään Miia kulua joka kengittämisen välillä.
Tämä koskee varsinkin semmoisia hevosia, joiden 
vähempi käyttäminen estää kenkiäkin enemmän ku
lumasta; elköön suinkaan kukaan uskoko, että voi
daan odottaa siksi, kuin kenkä on kulunut.

Tässä annetuista kavion hoitamisen ohjeista
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täytyy välisti poiketa, joko sen tähden, että jonkun 
erityisen hevosen kavion rakennus vaatii kengän 
muodon muuntamista, taikka sen tähden, että on 
vikoja kaviossa tai läheisissä jalanosissa, joita voi 
estää ja parantaa erillaisella kengällä taikka eri 
tapaisella kavion leikkaamisella. Tämäpä on jätet
tävä sepän huoliteltavaksi, joko hänelle yksinään 
taikka paremmin eläinlääkärin avulla. Tässä suh
teessa voimme lausua vaan sen neuvon, että hevo
nen on annettava ainoastaan taitavan sepän kengi
tettäväksi, eikä kukaan saa huolia siitä, että ken
gitys ehkä tulee vähän kalliimmaksi, jos vaan on 
vakuutettuna siitä, että se tulee kunnollisesti toi
mitetuksi.

Kuin teitten tila vaatii kenkäin teroittamista,
Kenkam te- njjn se on kaikella huolella toimitettava. Sillä sevoittaminen. ...... ... , .... .... 7 ,on erittäin tärkeää, että hevonen seisoo ja  astuu

lujasti jaloillaan. Epävarma jalansija saattaa he
vosta helposti ylenmäärin ponnistelemaan jäntereitän- 
sä ja jäseniänsä. Samalla soljumisen pelko voi tehdä, 
jotta se helposti alkaa hiota.

Mutta kuin kenkiä teroitetaan, niin on tarkka 
huoli pidettävä siitä, ett’ ei kavion luonnollinen asento 
ollenkaan muutu — taikka ainakin että se muuttuu 
niin vähän kuin mahdollista. Hevonen ei suinkaan saa 
seista kaviot vinossa, eikä kenkiä saa siten teroittaa, 
että hevonen niillä voipi vahingoittaa itseään.

Varsinkin talven niljakalla ja jääkelillä täytyy 
käyttää hevosille kolmihokkisia kenkiä tai jäänau- 
loja. Edellisissä varvashokka on aina oleva hiukan 
matalampi, vaan vähän pitempi ja kapeampi, kuin 
seutuhokat. Varsinkin varvashokka tehdään teräk
sestä. Sisäpuolista seutuhokkaa ei koskaan pidä 
teroittaa.



Jotta kenkää ei tarvitsisi repiä irti joka kerta 
kuin hokkia täytyy teroittaa, käytetään usein ruu- 
vihokkia, joita voi päästää kengästä pois milloin 
tahtoo. Ruuvihokkia tehtäköön niin mataliksi 
kuin mahdollista, ja niiden pitää niin ikään olla 
hyvin kovaa ainetta.

Kuin hevonen seisoo tallissa, otettakoon ruu- 
vihokat. pois.

_  , , , , , . , . Jäänaulat.Jos käytetään hevosen kengissä jäänauloja,
jotka sillä ovat hokkia paremmat, että ne eivät 
kallista kavion pohjapintaa niin paljon koin ruuvi- 
hokat, niin ne ovat sovitettavat kenkään suurella 
varovaisuudella. Naulojen kaulat ja olkapäät ovat 
tarkoin sovitettavat sijaansa, ett’ ei naulat hevosen 
astuessa väänny kallelleen. Jäänaulat ovat ken
kiin asetettavat hyvin huolellisesti, ett’ ei hevo
nen voi haavoittaa itseänsä naulain päällä — jos 
ne painosta vääntyvät syrjään — eikä niiden kau- 
laosillakaan. Kuin jäänauloja otetaan irti, niin tämä 
toimitettakoon varovaisesti.

Kuin hevosta kengitetään, on erittäin tärkeää, hoitajan  
että sen hoitaja on saapuvilla. Hoitaja katsokoon, täytyy olla 
että hevonen kengitettäessä seisoo rauhassa sekä saapuvilla 
myös, että seppä ei vuole kaviota väärin (varsinMätettäessä, 
kin että hän ei vuole sädettä eikä ota pois kulma- 
tukeita eikä raspilla hankaa kavion ulkoseinää teh- 
däksensä työtään muka somemmaksi).

Mutta toisesta ja vielä tärkeämmästäkin syystä Kengän nau- 
täytyy hoitajan olla saapuvilla. Voipi, näet, välisti la kovin sy- 
tapahtua, että seppä kenkää kiinnittäessään sattuu vään. 
ajamaan joku naula kovin syvälle kavion sisään.
Tämä vahinko voi sattua taitavimmallekin. Mutta
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aniharvoin seppä, jos hän on huomannutkin tämän, 
sanoo siitä mitään hevosen hoitajalle. Usein sy
vään mennyt naula ei olekaan vaarallinen, jos se 
ei ole tunkenut liian syvään eikä ole särkenyt ka- 
violuuta ja jos se heti otetaan pois eikä toista lyö
dä kovin lähelle haavaa. Mutta toisinaan — eikä 
niin kovin harvoinkaan — alkaa hevonen vuoro
kauden kuluttua liikata. Tämmöinen syvän naulan 
synnyttämä liikkaaminen voi saattaa hyvin paljon 
pahaa aikaan. Yoipihan hevosen suonia, jos käy 
hyvin onnettomasti, alkaa vetää ja silloin se voi ken
ties olla auttamattomasti hukassa. Mutta jos seppä an
taa tiedon vahingosta ja heti hankaa sarviainetta haa
van kohdalta ohuemmaksi sekä vaatii että hevosta 
joko käytetään varovasti taikka kokonaan jätetään 
käyttämättä ensi päiviksi, niin voidaan ehkä päästä 
asiasta vaan säikähdyksellä. Niinä päivinä, jolloin 
hevosta ei käytetä, pidettäköön — varsinkin jos se 
liikkaa — sen kavio vaatteella käärittynä taikka 
pantakoon kavion ympärille pellavansiemenen hau
teita, joihin on sekoitettu karbolivettä. Jos hevo
nen ei ole ruvennut liikkaamaan, voidaan tavalli
sesti tyytyä siihen, että kavion koloa täytetään 
rohtimilla ja tervavoiteella (suolaamatonta voita ja 
tavallista tervaa yhden verran sekoitettuna), taikka 
vaan tavallisella tervalla.

Hoitaja pitäköön sen tähden kengitettäessä tar
kasti silmällä, jos hevonen naulaa lyötäessä äkkiä 
nykähtää jalkaansa jonkun vasaraniskun perästä. 
Tämä näyttää, että naula on sattunut jokonkin 
pehmeään osaan, ja hoitajan tulee silloin, jos seppä 
ei ole asiaa itse huomannut, heti huomauttaa häntä 
siitä ja kieltää häntä lyömästä mitään naulaa siihen 
koloon sekä käskeä sepän levitellä ympärillä olevaa 
kavionainetta niin, että kolo supistuu pienemmäksi.
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Mutta ei saa tyytyä siilienkään, että hoitaja 

pitää itse kengittämistä tarkoin silmällä. Myös 
ensi päivinä kengittämisen jäljestä tulee hänen hy
vin huolellisesti varoa, ett1 ei hevonen ala liikata.
Jos se tekee sitä vaan vähäisenkin, taikka jos se 
yhdellä jalalla astuu tavallista vähän kankeammin, 
niin täytyy heti viedä hevonen sepän taikka pa
remmin eläinlääkärin luo tarkasteltavaksi. Tämän 
lykkäämisestä toistaiseksi voi syntyä auttamattomia 
vakinkoja ja sen lisäksi voi hevonen, niin kauvan 
kuin joku kengitysvika (esim. naulan pisto ja nm -Kengitysvika. 
lan litistys) on korjaamatta, kärsiä suuria kipuja.

Paitse sitä hoitoa, jolla hevonen on kengityk
sen aikana huoliteltava, niin on kavioita hoidettava 
joka päivä. Ne ovat joka päivä puhdistettavat 
puikolla, vedellä ja harjalla niin päältä kuin aitakin, 
ja on tarkoin katsottava ett’ ei kavioiden sarviaine 
kovin kuivu. Korkeita, pystysuoria, kutistuneita 
kavioita ei helpolla voi kostuttaa liian paljon, mut
ta ne kaviot, jotka ovat litteät, pehmeäsarviset ja 
jotka sen tähden imevät vettä sisäänsä, eivät kärsi 
paljon kosteutta.

On hyvä asettaa kuivien kavioioiden ympärille 
seos, johon on pantu lehmänlantaa ja tervaa taikka 
öljyä ja jauhoja — toisille joka ilta, toisille vaan 
pari kertaa viikossa.

Hevosia, jotka aina liikkuvat kivikaduilla, esim. 
ajurien hevosia, pitäisi aina kadulla levättäessä 
asettaa niin, että ne tulevat seisomaan etujalat 
vähän kostealla matolla.

Osaksi koristusta varten, osaksi kavion sarvi- Kavionvoi- 
aineen pehmeyttämiseksi käytetään usein kavion- detta' 
voidetta. Mutta on hyvin vaikea kiittää jotakin 
erinäistä voidelajia, koska melkein kaikilla on se
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hitaana,ttä niissä on rasvaa, ja tämä tunkee sar- 
etveen sen, joka siitä käy hauraaksi ja helposti 

PeUavanöljy. halkielee. Paraimpia lienee pellavanoljy, joka tekee 
hienon kalveen kavion pinnalle ja sen tähden estää 
sen kuivettumista. Yaan kuin se osaksi estää 
kosteuden tuloakin kavioon, niin on tätä ainetta 
käytettäessä tarkoin pidettävä huolta siitä, että 
yllä mainittu seos tulee ympäri koko kavion, jota 
se pitää kohtalaisesti kosteana. Jos kavio on hyvin 

Glyseriini. kova, voi usein olla hyödyllistä käyttää glyseriiniä, 
joka on hyvä keino pitää sarviainetta pehmeänä. 
Toisia aineita, joita hyvällä menestyksellä voi käyt
tää kavionvoiteina ovat vaseliini ja lanoliini; viimek
si mainitulla on sekin etu, että sitä voi sekoittaa 
vedellä, niin että sitä helposti saattaa valaa kavion 
halkiamiin.

Hoitaja tut- Mitä hevosen käyttämiseen edelleen tulee, on 
kikoon hevo- se tärkeintä, että hoitaja taitaa hyvästi käsi-

86a ûnUkoon hevosia. Varsinkin hän tarkoin tutkikoon joka 
P\enomitui-■ erityisen hevosen luonnetta ja omituisuuksia. On 

suuksia. hyvin paljo hoitajassa ja ajajassa, jos hevonen toi
mittaa semmoisen työn, jota voidaan vaatia sen 
voimaiselta elukalta. Usein, näet, havaitsee, että 
hoitaja, joka ymmärtää kuinka hevosta on käsitte
leminen, saa sen toimittamaan työn, johonka taita
maton ei saa sitä millään keinoin pakoitetuksi. 

Silain asetta- Hoitajan tai ajajan tulee myös ymmärtää panna 
minen. siiat hevosen selkään niin, että ne eivät missään 

kohden paina; hänen täytyy jo yhdellä silmäyksellä 
osata arvostella, ovatko siiat sopivaiset; hän pitä
köön huolta siitä, että molemmat parihevoset vetävät 
tasan; hänen tulee heti huomata, jos hevonen Hik
kaa, ja silloin hänen myös täytyy osata sanoa, 
millä jalalla se Hikkaa.
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Hän myös tietäköön että piiskaa ei saa käyt- Piiskaa ei 

tää paitse kovimmassa tarpeessa ja silloinkin täy- saa käyttää 
dellä järjellä ja etenkin tyvenin mielin ja oikeassa vaarm-
ajoin, jotta hevonen ymmärtäisi, minkä tähden sitä 
kuritetaan. Järkevä ajaja tietää myöskin, että hän 
voi saavuttaa paljon enempää hyvällä — siis lem- 
peillä ja kehottavilla sanoilla — kuin kiukulla.
Jos hevosta kurittaa vihasta ja  sopimattomalla ajalla,
niin se hyvin helposti käy äksyksi, taikka — jos Äk*yt hevo-
se ei ole ymmärtänyt, mistä syystä sitä kuritettiin set
— alkaa peljätä piiskan ääntä niin paljon, että se 
kokonaan käy araksi. Jos hevonen rupeaa araste
lemaan jotakin esinettä, niin elköön sitä kuritettako
— joir ei se ole tarpeellista jonkun vaaran välttä
miseksi— ; vaan sitä rauhoitettakoon lempeillä sa
noilla ja siten, että annetaan sen läheltä katsoa ja 
tarkastaa sitä esinettä, joka saattoi sen araksi. Jos
hevosta kutitetaan silloin kuin se säikkyy, niin voi- Arat hevoset. 
daan sillä tehdä sitä vielä aremmaksi.

On yhtä tärkeää hevosille kuin ihmisillekin, Säännöllinen 
että ne saavat yhden päivän viikossa aivan rauhassa leP° sunnun~ 
levätä. Ne hevosrautatien hevoset, jotka Lontoossa taxsm-
saivat säännöllisesti levätä yhden päivän viikossa, 
kestivät monta vuotta kauvemmin kuin ne, jotka 
olivat työssä joka päivä.

Järkevä ajaja ymmärtäköön latoa kuormaa siten, Kuorma, 

että sen vetäminen ei käy hevoselle vaikeammaksi 
kuin on tarpeellista. Hänen täytyy tietää, kuinka 
raskasta kuormaa hevonen voi vetää, ja ottakoon 
myös tien tilan lukuun.

Itse ajamisen tulee olla verkallisen ja  tasaisen. Kuormaa 
Raskaampaa kuormaa vetäessään hevosen aina pitää käVden veta~7 .. 7.. . t ..... . -i . n .... 1.. .. t t  •• minen pitkit-kayaa, joka pitäisi kaupungeissa olla saantona. Hyvä jiey0sen 
olisi, jos kaikki hevostenomistajat oivaltaisivat, että vetovoimaa.

4
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heidän hevosensa kestäisivät paljon kauvemmin ja 
pääsisivät monesta jalanvaivasta (jänteretten kuu- 
mettumisesta, vesipatista y. m.), jos he antaisivat 
niiden toimittaa työnsä vaan käyden.

Kuin hevonen on saatettava liikkeesen taikka 
seisahutettava, niin sitä ei saa tehdä äkkiä; niin 
ikään täytyy pitempää matkaa alotettaessa ensin 
ajaa käyden tai hiljaa juosten, ja vasta vähitellen 
on vauhtia lisättävä, ja loppumatkaa on taas ajet
tava hiljaisemmin. Se tapa, jota moni meillä nou- 
datta, että hän ajaa viimeisen virstan hyvin kovasti, 
on kokonaan hyljättävä.

Kuin hevonen on kiihotettava ankarampaan 
juoksuun, niin se on tehtävä sanoilla taikkapa piis
kaa läiskähtämällä, eikä koskaan suuta ohjaksilla 
repimällä; sillä siten joko hevonen tulee kovasui- 
seksi taikka se saa kärsiä kovaa kipua.

Mäessä muistettakoon, että hevosen jalat tur
meltuvat useammin varomattomasti ajaen ala- kuin 
ylämäkeä.

Hevosen kaa- Yleensä täytyy sanoa, että ajajan huomaamat- 
tuminen. tomuus on syynä siihen, jos hevonen kaatuu. Mutta 

jos se tapahtuu — eikä se tapahdu niin ani har
voin — , niin elköön hevosta, kuten usein näkee, 
saatettako ylös jaloilleen kovuudella, joka välisti 
on eläimen rääkkäämistäkin. Ensin hevonen on 
riisuttava valjaista, jotka sitä estävät helposti nou
semasta; jos se on vireä eikä vahingoittunut, niin 
se silloin itse nousee seisaalleen. Mutta jos se on 
saanut jonkun vian, taikka jos joku jalka on puu
tunut taikka jos se on muutoin voimaton, niin on 
meneteltävä vielä varovaisemmin. Silloin on piiskan 
käyttäminen ilkeintä eläimen rääkkäämistä; sen ase-



mesta on ensiksi loimi levitettävä hevosen polvien 
alle, jott’ ei se alemmaksi soljumalla niitä rikkoisi 
pyrkiessään seisaalle; sitte on katsottava, ett1 ei 
mikään jalka ole luonnottomassa asennossa. Tämän 
tehtyä tarttukoon pari miestä sen päähän ja  pari 
häntään. Sitte annetaan hevosen koettaa nousta 
kehoittaen sitä huudolla taikka vähällä piiskan 
lyönnillä. Usein kumminkin tapahtuu, että hevosen 
jäsenet ovat niin kangistuneet, että se ei voi avutta 
nousta ylös. Välistä on tämän syynä sekin, että 
hevonen on niin kauvan ollut luonnottomassa asen
nossa, että yksi tai useampi jalka on „ puutunut". 
Silloin ei auta tarttua kiinni päähän ja häntään, 
vaan on heti käytettävä vahva tanko, tai 
paksu aisa, jossa ei ole teräviä kulmia eikä 
pistäviä nauloja — joita tarkoin täytyy varoa. Tan
ko pistetään etujalkojen taakse, kaksi miestä tarttuu 
sen kumpaiseenkin päähän samall1 aikaa kuin kaksi 
auttaa päästä ja hännästä. Hevosta kehoitetaan 
sanoilla ja kaikesta kolmesta kohdin nostetaan. Jos 
hevosta on täten saatu seisaalle, niin elköön tankoa 
heti laskettako käsistä, vaan ensin annetaan hevosen 
seista vähän ja sitten — tanko vielä etujalkojen 
takana — astua pari askelta, jotta jalat tulisivat 
oikeaan asentoon. Vasta silloin, kuin näkee, että 
hevonen jaksaa omilla voimin liikkua, otettakoon 
tanko pois.

Ennen kuin lopetamme tämän osan, lausumme 
vielä muutamia neuvoja, jotka aivan välttämättö- 
mästi ovat noudatettavat.

Elköön työtä aljettako, ennen kuin ajaja on 
katsonut, että siiat ovat paikoillaan ja että ne eivät 
ole kovin irrallaan eikä kovin tiukassa. E i m ikäm  
remmi saa olla kierteellä. Niskaremmit, häntärem-
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mit ja  mahavyöt ovat pidettävät sileinä ja oikealla 
paikallaan. Silain tulee yleensä olla paikoillaan ja 
reilassa, ja leukaremmiä ei saa millään tavoin vetää 
tiukemmalle kuin mikä on välttämättömän tarpeel
lista, niin että hevonen ei saa päitsiä pois päästään. 
Hyvin tärkeää on katsoa, ett’ eivät länget kurista 
kurkkua eikä paina niskaa eikä yleensä ole kovin 
ahtaalla eikä liian väljälläkään. Otsaharjaa täytyy 
vetää esille, jotta se voisi täyttää tarkoitustaan: 
varjella silmiä auringosäteiltä. Harjan pitää olla 
vapaana ja on tarkoin katsottava, ett’ ei harjaa ole 
jäänyt länkien alle. Jos päätä tahdotaan remmeillä 

Pään pystyt- nostaa pystympään, niin elköön sitä nostettako 
tom uta rem- yiemmäksi kuin että hevonen voi vapaasti liikuttaa 
™astL vilttiä Päätään ja kaulaansa; parasta on kokonaan jättää 

pois tämä paha tapa. Kuolaimet eivät saa olla liian 
hienoja, joll’ ei entinen kova ja raaka käsitteleminen 
ole tehnyt sitä aivan välttämättömäksi. Ne ovat 
pidettävät suupielissä kiinni, niitä kuitenkaan ah
distamatta; mutta ne eivät suinkaan saa olla niin 
irrallaan, että ne laskeutuvat alas etuhampaille tai 
kääntyvät poikkipuolin suussa.

Silain tulee olla niin kepeitä ja vahvoja kuin 
mahdollista; kaikki remmit ja tyynyt ovat pidettä
vät pehmeinä, ja niissä kohdin, joissa ne ovat pidet
tävät tiukemmassa, on niiden alle pantava gummi- 
taikka huopalevyjä. Länkien alla käytettyjä tyy
nyjä ei saa käyttää vaihtamatta niin kauvan, että 
täytsvillat tai karvat käyvät koviksi ja alkavat 
liioin painaa ja ahdistaa hevosen lapaluuta.

Valjastani- Valjastaminen on myöskin toimitettava suurim- 
nen- maila huolella. Niitä remmejä, jotka yhdistävät 

parihevosten siloja tislatankoon, sekä vetokakkuloita 
y. m. sovitettakoon niin hevosia myöden, että ne
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voivat työssä liikkua vapaasti. Valjastajan tulee 
myös talvella katsoa, että suitsien kuolaimet eivät 
ole liika kylmiä niitä hevosen suuhun pannessa. 
Voihan arvata, kuinka kovia kipuja syntyy hevo
selle, kuin sen suuhun pistetään jääkylmät raudat. 
Varmaa on, että moni hevosraukka tästä syystä on 
tullut äksyksi ja vihaiseksi.

Kuta raskaampi kuorma on ja kuta epätasai
sempi ja pehmeämpi tie on, sitä hiljaisemmin ajet
takoon.

Suuria työvaunuja varustettakoon jarruilla  — 
varsinkin mäkisillä tiellä. N. s. »hevosen suo
jelijat^ joita on ruvettu vetoliinoissa käyttämään 
olkapäitten suojelemista varten lyöttymiseltä, ovat 
myöskin hyödyllisiä hevoskaluja.

D, Yarakeinoja muutamissa hevonen 
tavallisimmissa taudeissa.

1. Liikkaaminen.
Hevosten tavallisin sairaus on, varsinkin kau

pungeissa, liikkaaminen. Se ei itsessään ole mikään 
tauti, vaan jonkin taudin merkki, joka on vioittanut 
jonkun osan hevosen jaloissa. Jo sen tähden, että 
tällä vialla on niin monta syytä, ja myös senkin 
tähden, että sen aikaan saattamien Tautien tunte
minen edellyttää hevosruumiin rakennuksen perin-



r pohjaista tuntemista, emme tässä, jos ryhtyisimme- 
kin yksityiskohtien esittelemiseen, kuitenkaan saat
taisi hyödyttää suurimpaa osaa lukijoistamme.

Mutta liikkaaminen on kuitenkin hevosen ta
vallisin kipu; ja usein on se tapa, jolla hevoshal- 
tijat monessa tilassa käsittelevät liikkaavia hevosia, 
laimeasti puhuen, hyvin kelvoton. Tämän tähden 
annamme tässä muutamia yleisiä neuvoja liikkaavien 
hevosien hoidosta, — ja näitä neuvoja jokainen 
taitaa käyttää, ja jokaisen velvollisuuskin on niitä 
käyttää jo heti kuin on huomannut, että hevonen 
liikkaa.

Siltä, joka hoitaa hevosia, täytyy vaatia taitoa 
huomata, milloinka hevonen liikkaa; mutta se tapah
tuu aivan usein, että hoitaja ei ymmärrä, millä 
jalalla hevonen liikkaa.

Yaan eipä tarvita paljon harjoitusta tottuakseen 
oikein arvostelemaan tätä seikkaa. Kuin hevonen 
arastelee yhtä jalkaa, niin se tietysti tahtoo säästää 
sitä niin paljon kuin mahdollista. Tämän se saattaa 
aikaan siten, että se panee tätä jalkaa hyvin hellä- 
varaa maahan sekä heittää enimmän osan ruumiin 
painosta terveen jalan puolelle. Sen tähden hevonen 
astuu suuremmalla painolla terveelle jalalle, ja panee 
sen paljon lujemmin maahan. Siis kuin hevonen 
liikkaa, niin 1) voidaan kuulla, että on suurempi 
tai vähempi ero eri kavioiden töminässä maata 
vasten; ja 2 ) jos etujalka on kipeä, voidaan nähdä, 
että hevonen, joka kerta kuin se panee terveen 
jalan  maahan, nyökäyttää päätänsä, mutta jos se 
liikkaa takajalalla, se nyökäyttää päätänsä kipeällä 
jalalla astuessaan (joll1 ei se satu olemaan tasa-astuja). 
Liikkaaminen pistää helpommin silmiin, kuin hevo
nen vetää kuormaa, taikka kuin joku istuu sen

— 54 -
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seljässä. ja se tulee myös selvemmin ilmi kuin 
hevosta juoksuttaa kivikadulla.

Kehoitamme itsekutakin, joka edes vähänkin 
harrastelee tätä asiata, harjoittamaan itseään sen 
määräämisessä, missä jalassa hevosen liikkaamisen 
syy on. Harjoituksen ainetta on valitettavasti yltä 
kyllin, varsinkin kaupunkien kaduilla; tässä tulee 
vaan käyttää silmiään oikein.

Mutta jos hevonen työn aikana alkaa liikata, 
on ajajan velvollisuus ensin tarkastella kipeän jalan 
kaviota. Hänen tulee katsoa, eikö hevonen ole 
saanut kiveä kengän sakarain väliin taikka eikö 
ole naula tai muu terävä esine tunkenut kavion 
pohjaan. Jos hän ei huomaa mitään — kuten 
tavallista on — tulee hänen mitä pikemmin toimit
taa hevonen talliin, ja ainakin hänen tulee, siksi 
kuin hevonen pääsee sinne, antaa sen käydä hiljaan 
eikä antaa sen tehdä työtä enempää kuin mikä on 
välttämättömän tarpeen. Saatuansa hevosen kotia 
hän ottakoon, myös silloinkin kuin ei kaviossa ole 
mitään havaittu, varovasti kengän irti jalasta ja 
asettakoon hevosta kipeällä jalalla seisomaan peh
meälle, esim. sonnalle. Sitten on eläinlääkäri kut
suttava tarkemmin tutkimaan kipeätä hevosta.

Tämä neuvo: eläinlääkärin apu on niin pian  
kuin mahdollista haettava, on hyödyllinen etenkin 
hevosen omistajalle. Ei voi epäillä, ett1 ei suurinta 
osaa niistä pitkällisistä ja usein parantamattomista 
taudeista, jotka hevosissa huomaa ja jotka eivät 
kaikki saata liikkaamista aikaan, olisi vältetty, jos 
omistajalla olisi ollut hevosensa hoidon perusohjeena, 
että aina hakea lääkärin apua, siis myös silloin
kin, kuin hän luulee itsensä olevan kylliksi taitavan 
hoidella kipeätä elukkaansa.
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Myös eläinlääkärille olisi etu, jos tätä neuvoa 

noudatettaisiin; sillä hänen vaivansa tulee olemaan 
paljoa vähempi, jos häotä haetaan heti, kuin jos se 
tehdään vasta silloin, kuin ensin on hevosta jo 
jonkun aikaa taitamattomasti puoskaroitu ilman 
mitään parannuksetta.

Myös kustannuksiinkin katsoen on omistajalle 
edullista ottaa vaari tästä neuvosta. Muistettakoon 
vaan, että yksi lääkärin käynti ei maksa niin paljoa 
kuin mitä hevosella ansaitaan muutamassa päivässä, 
ja että parantumaton tai kuollut hevenen käy paljon 
kalliimmaksi kuin suuretkin lääkärin maksut.

Palataksemme itse asiaan — hevosen lakkaa
miseen — niin on paras kaikista hoitamistavoista 
se, johonka ei ole rohtoja eikä lääkäriä tarpeen, 
että luonnollisilla keinoilla koetetaan estää hevosta 
joutumasta jalanvikaan.

Ja tässä suhteessa voidaan tehdä paljon enem
pää kuin moni luulee. Emme nyt puhu mitään 
niistä hyvin tärkeistä asioista, että annetaan hevo
nen vaan taitavan sepän kengitettäväksi, että ollaan 
varoilla ajaessa j. n. e.; mutta onpa yksi keino, 
jota ei ollenkaan käytetä. Useimmat niistä hevo
sista, joita tuodaan eläinlääkärin käsiteltäväksi, ovat 
aivan nuoria, ja liikkaaminen on syntynyt jänteret- 
ten liiallisista ponnistuksista. Jos tavaksi otettai
siin ostaa vaan 6  — 8 vuoden ikäisiä hevosia, niin 
olisi vähempi liikkaaviakin, kuin mitä nyt on. Jos 
ostaa uuden hevosen ja varsinkin jos myyjä on 
koettanut tehdä sitä „ pulskiksi “ sitä liioin syöttä
mällä ennen myymistä, niin sitä pitää ensi vuoden 
kuluessa käyttää suurella varovaisuudella eikä pidä 
sillä teettää kovin raskasta työtä ennen kuin se on 
tottunut uusiin oloihinsa, niin että liika lihavuus
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on hävinnyt ja sen asemesta lihakset ovat käyneet 
koviksi ja kestäviksi.

Mutta elköön annettako hevoselle liian paljon 
vapauttakaan, koska silloin ei saada liiallista liha
vuutta pois; katsottakoon siis vaan, että sitä ei 
liiallisella työllä rasiteta.

Myös senkin tähden, että ne, jotka hevosia 
myyvät — hevosten kasvattajat ja hevoskauppiaat, 
ainakin ulkomailla — väkisin riistävät nuorelta he
voselta varsahampaat kätkeäkseen hevosen nuoruut
ta, on se neuvo annettava kaikille hevosten ostajille 
olla aivan nuoria hevosia ottamatta: muutoiu kaup
pa vaan tuottaa tappiota ostajalleja suuria kärsimyksiä 
sille elukka raukalle, jota rääkätään, kuin siltä 
vaaditaan enempää kuin mitä se ikänsä ja voimiensa 
puolesta voi toimittaa.

2 Silain lyötöt.
Silain aikaan saattamat viat arftavat kaupun

kien poliisille hyvin paljon tekemistä, kuin se tahtoo 
estää eläinten rääkkäämistä. Hyvä olisi, jos näitä 
vaivoja voisi estää hevosilta enemmän kuin nyt 
tapahtuu.

Jo asian nimi ilmoittaa, että kivun syy on 
siioissa. Kuin näitä täytyy pitää hevosen seljässä 
varmassa kohdassa ja tarkoin määrätyssä asemassa, 
niin niiden huoleton hoito useimmiten saattaa tämän 
„lyöttymisen“ aikaan.

On siis ensin kysyttävä, kuinka silain lyöttä
mistä voi karttaa, ja koska jo meidän aikoinamme 
tehdään siloja, jotka ovat tähän hyvin sopivia, 
niin näiden käyttämällä voi parhaiten karttaa tuota
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pahaa. Mutta kuin nämät eivät aina estä lyötty- 
mistä, on ryhdyttävä muihinkin varakeinoihin. Usein 
voi joku erityinen hevonen olla arka lyöttymään. 
Tämän syy voi olla joko se, että sen iho on hyvin 
arka, taikka että siihen usein nousee pieniä ajoksia, 
jotka auettuaan saattavat aikaan haavoja; mutta 
sen syynä voi myös olla sen ruumiin osan omitui
nen rakennus, joka on oleva silain alla. Tätä 
arkuutta voimme vähentää joko sillä, että käytämme 
'pehmeitä ja kepeitä siloja ja niiden alla gummi- 
tai huopalevyjä, taikka sillä, että satulamaakarilla 
teetämme siiat, jotka tarkoin soveltuvat itse he
voseen.

Mutta koska tuskin voi estää jonkun hevosen 
lyöttymistä, niin on tarkka vaari pidettävä siitä 
hevosesta, jonka iho on taipuvainen lyöttymään 
siloista. Heti kuin huomaa jotakin lyöttymisen 
merkkiä — tavallisesti kipeä kohta turpoo ja heltyy
— niin annettakoon hevosen pari päivää olla työ- 
tönnä ja turpoomista sulatettakoon kylmillä hauteilla 
(jäällä taikka #kylmää vettä usein valamalla). Aino
astaan se, joka hyvissä ajoin ottaa vikaa parantaak- 
sensa, voi estää haavan syntymistä. Mutta jos 
haava kerran on syntynyt, niin hevonen on kaikella 
mokomin pidettävä työstä vapaana siksi kuin haava 
on parannut. Parantumisen edistämiseksi on puh- 
taus, s. o. haavan ja sen ympäryksien puhtaina 
pitäminen usein ainoa tarpeellinen keino ja aina 
aivan välttämätön, myös silloinkin, kuin käyttää 
muitakin haavan parannuskeinoja.

Mutta melkein aina on huolimattomuus ja 
tarkkuuden puute saattanut haavan synty
mään. Ennen kuin vika käy haavaksi, s. o. ennen 
kuin karvat ja ihon päällyskalvo kuluvat pois, niin
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hevonen aina arastelee joko siloja selkään pannessa 
taikka kuin sen täytyy vetää siioilla, jotka sopi
mattomuudellaan taikka väärällä tai aralla kohdalla 
olemisellaan painelevat. Sääntö on siis tässä hyvin 
lyhyt: „Silmät auki ja olkaa varoillanne!u

3. Ähkytauti.
Tämä tauti on niin tavallinen sekä saattaa 

niin monta ja suurta tappiota aikaan, että jokaisen 
pitää olla hyvin varoillansa siitä ja jos mahdollista 
koettaa välttää tätä niin ikävää vierasta. Siis 
tässäkin tapauksessa on estävä huoli tärkein. Tämän 
suhteen olemme kirjasemme ensi osastossa antaneet 
monta neuvoa sekä ruuan laadusta ja paljoudesta 
että syöttämisen hoidosta ja ajosta y. m., ja joka 
näitä neuvoja tarkoin noudattaa, on kohta huomaa
va, kuinka hyvästi näillä voi välttää mahatauteja 
eläimissä.

Ähky on merkki siitä, että joku häiriö on 
syntynyt ruuansulatus-elimien — mahan ja suolien
— toiminnassa. Sitä siis parhaiten vältetään tar- 
kimmalla varovaisuudella ja varsinkin säännöllisyy
dellä syöttämisessä. Mutta kuin ei koskaan voi 
olla aivan turvattuna tämän taudin syntymisestä, 
niin annamme tässä muutamia neuvoja kuinka he
vosta oikein hoidellaan ensi alussa kuin ähkyn 
oireita alkaa näkyä.

Ensi keino, johonka aivan välttämättömästi ja  
heti on ryhdyttävä, on eläinlääkärin haettaminen. 
Muistettakoon vaan, että joll1 ei tautia heti vastus
teta, taikka jos sitä ei oikein käsitellä, hevonen voi
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kuolla muutamassa tuimissa. Ähkyn merkit ovat 
parhaasta päästä seuraavat: 1) suurempi taikka 
vähempi levottomuus: hevonen kaapaisee etujaloil
laan maata, rupeaa usein pitkälleen ja nousee kohta 
taas ylös. Nämät taudinmerkit voivat välisti niin 
vallata hevosen, että se käy aivan rajuksi; 2) 
sen lisäksi hevonen näyttää kokonaan hylkäävän 
ruokaa, ja samalla 3) sen ei ollenkaan tee mieli 
juoda, jos se ei olisikaan pitkään aikaan juonut 
vettä.

Vaikka nämät enimmin silmään pistävät omi
tuisuudet eivät aina ole ähkyn merkkejä, niin ne 
sitä ovat tavallisesti, ja sen tähden on ennen eläin
lääkärin tuloa ryhdyttävä seuraaviin toimiin.

Estettäköön hevosta niin paljon kuin mahdollista 
heittäytymästä maahan. Pari villaista lointa heite
tään sen ympärille (toinen mahan kohdalle) ja se 
viedään ulos tallista. Sitten sitä talutetaan ympär 
piirissä ja juoksutetaan ohjaksista taikka annetaan 
jonkun ajaa sillä ratsain hiljaisessa juoksussa. Jos 
hevonen on kovin raju, pannaan nuora kiinni päit- 
siin kumpaiseltakin puolelta ja hevonen viedään 
ulos yksi mies kumpaisellakin puolella ja talutetaan 
sitten piirissä. Tällä hevosen pitämisellä liikkeessä 
tahdotaan estää hevosta vioittamasta itseään, jos se 
heittäytyisi maahan. Ajaa ähkytautisia hevosia ajo
pelistä on vaarallista.

Taluttamisen ohella täytyy hevosen mahaa hy
vin kovasti hieroa kovilla olkitukuilla. Niin ikään 
mahan sivuja raskaasti ja  alituisesti painettakoon 
joko olkituknlla tai nyrkillä (parasta on, että yksi 
mies sen tekee kumpaiseltakin sivulta).

Hyvä on myöskin hieroa vatsaa seoksella, 
johon on pantu yhden verran tärpättiöljyä ja palo-
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viinaa; tämä on varsinkin hyvä mainitun oljilla 
hieromisen perästä. Sitten kuin on hierottu seok
sella, kääritään yksi tai useampia villasia peitteitä 
hevosen ympäri, jotta iho pysyisi lämpimänä. Roh
toina voidaan elukalle antaa 3 tai 5 kertaa muu
tamien tuntien kuluessa seos, johonka pannaan noin 
17 grammaa eeteriä ja kortteli (V3 litraa) vettä tai 
V2 korttelia (Yö littraa) puunöljyä. Jos tämä ei 
puolen tai kokonaisen tunnin kuluttua ole vaikut
tanut, niin annetaan vielä 10 gr eeteriä samassa 
seoksessa.

Tätä käsittelemistä on jatkaminen siksi, kuin 
eläinlääkäri tulee. Jos tauti todellakin on ähky, 
niin hän tavallisesti käskee jatkaa tätä tai samal- 
laista menettelyä. Samalla hän määrää erään pu i- 
verin antamista hevoselle, ja se on annettava niin 
pian kuin mahdollista (joll1 ei lääkäri jostakin syys
tä määrää jotakin muuta keinoa).

Hyvin vakavasti kiellämme käyttämästä kai- 
kellaisia rohtoja — edellä mainittuja voi kuitenkin 
käyttää — ennen kuin eläinlääkäri on tehnyt mää
räyksensä. Useimmiten eivät n. s. kotilääkitykset 
ole miksikään hyödyksi ja usein suureksi vahin
goksikin.

Jos annetaan hevoselle pulveria, joka vedellä 
on tehty tahtaan muotoiseksi, on erittäin tärkeää 
katsoa, että se ei satu menemään „väärään kurk
kuuna. Tämä on jolloin kulloin tapahtunut ja sen 
syy on melkein aina ollut se, että samalla kuin 
lääkettä on pantu hevosen suuhun, sen kieltä on 
vedetty ulos, joka on suuri vika. Kieltä käyttävät 
eläimet niellessään ja jos sitä vedetään ulos, niin 
niellettävä voi joutua väärille teille. Ja jos se 
käykin oikeata tietä, voi se, että hevonen ei ole
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niellyt oikealla tavalla, saattaa aikaan vaarallisia 
tauteja. Sillä yksi osa lääkityksestä voi „ väärän 
kurkun", s. o. henkitorven kautta tulla keuhkoihin 
ja vaikuttaa niiden kuumettumista. Samat vahin
got voivat syntyä siitäkin, jos rohtoja annettaessa 
nostaa elukan pään ylös; sillä kuin kurkkua venyte
tään pitkäksi, tulee nieleminen siten paljon vai
keammaksi.

Välisti voi hevonen käydä niin rajuksi, ett’ ei 
sitä ole mahdollista hieroa eikä talutella. Silloin 
se on vietävä semmoiseen paikkaan, jossa se vahin
goittumatta voi heittäytyä maahan. Tämän paikan 
tulee olla niin tilavan kuin mahdollista; sitten pitää 
laattialle pantaman hyvin runsaasti alusia, ja joll1 ei 
ole piirimuotoista karsinaa, — joka on sopivin 
ähkytautisille hevosille — , niin täytyy panna alusia 
niin korkealle pitkin seiniä, kuin vaan saa niitä py
symään, jott’ ei hevonen, kuin se rajuissaan heittäy
tyy pitkälleen, löisi päätään taikka haavoittaisi 
toisia ruumiin osia teräviä kulmia vasten.

Oikeastaan pitäisi tämmöinen karsina olla joka 
tallissa. Sen asemesta voi tietysti myös käyttää 
Suomessa usein tavallista „hevostupaaa.

Ja kuin ähkyhevosta on pantu karsinaan (tie
tysti ei kiinni, vaan vapaana), niin se olkoon siellä 
omilla valloillaan, jos luullaan olevan vaarallista 
mennä sen luokse. Mutta — tämä on hyvin tärkeä 
määräys, jota ei suinkaan saa lyödä laimin — 
aina on kipeää hevosta vahtiminen niin kauvan 
kuin se on levotonna. Olkoonpa yö tai päivä, niin 
ei hoitaja saa olla poissa sen luota. Sillä hyvin 
helposti voi hevonen heittäytyä maahan niin, että 
sen kaula taikka joku jäsen tulee väärään asentoon, 
josta se on piammiten autettava, ennen kuin se 
siinä vikaantuu.
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Eläinlääkärin tointa paljon helpotetaan, jos 

hoitaja (sekä ennen että jälkeen lääkärin käyntiä) 
tarkkaa, onko hevosesta lähtenyt sontaa ja vettä 
ja kuinka paljo sontaa on lähtenyt, onko se kovaa 
vai vetelää y, m. s. Yleensä on hyvä, jos hoitaja 
tarkasti pitää silmällä hevosen koko oloa ja elantoa, 
sillä kaikki tämä voi olla tärkeätä lääkärin tietää, 
joka tietysti voi olla saapuvilla vaan hetkisen.

4. Köliä.
Tällä nimellä mainitaan kaikki hevostaudit, 

jotka saattavat hevosen rykimään. Ikään sen tähden, 
että tämä nimitys on niin yleinen, peljätään itse 
tautia niin vähän ja pidetään hevosen rykimisestä 
tavallisesti niin vähää lukua. Jos johonkin varo
keinoon ryhdytään, niin haetetaan apteekista „kö- 
häpulveria", mutta muuten ei hevosen taudista 
paljon huolita, sillä teetetään työtä kuin ennenkin 
ja sen annetaan olla samojen turmiollisten olojen 
alaisena, jotka ovat saattaneet taudin aikaan.

Rykiminen tavallisessti ilmoittaa, että hevonen 
on kylmettynyt. Useimmiten tämä on tapahtunut 
siten, että elukan on lämpimänä, hikisenä ja mär
känä annettu seista kylmässä ilman loimetta ja 
äkisti jähtyä — taikka se on tallissa ollut kylmälle 
ilmanvedolle alttiina — taikka sille on juotettu 
paljo kylmää vettä kerrassaan — taikka se on 
saanut kovasti juosta kovassa vastatuulessa tai tehdä 
työtä hyvin märjässä ilmassa tai m. s.

Suurin hoidonvika, kuin hevosessa on köhä, 
on tavallisesti se, että sitä yhä pannaan yhtä ko
vaan työhön kuin ennenkin.
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Rykiminen ilmoittaa tautia olevan kurkussa 

taikka rinnassa taikka molemmissa kohdin yht’ aikaa 
(kidassa, henkitorvessa, sen haaraosissa ja keuh
koissa).

Sekä työnteko yleensä että varsinkin raskas 
työnteko rasittaa kovasti sekä keuhkoja että henkitor- 
veaja  kitaa; tästä on helppo ymmärtää, että se on 
hyvin turmiollinen hoito, kuin yskäisellä hevosella tee
tetään työtä ja kuin pakotetaan tautisia ruumiin osia 
liialliseen toimeen. Tosin ei tasainen työnteko mo
nessa ja ehkäpä ei useimmissakaan tapauksissa vai
kuta pahaa köhäisen hevosen yleiseen terveydentilaan; 
muutta kuitenkin voi tapahtua ja tapahtuukin hyvin 
usein, että tauti käy kovemmaksi siitä, että hevosta 
kiusataan kovalla työllä. Tästä tauti voi niin kiih
tyä, että vaarallinen kurkun tai keuhkojen kuume 
syntyy, joka, jos se on ankarampi, voi tehdä hen
gestä lopun, ja jos käy onnellisesti, kuitenkin saat
taa aikaan sen, että hevonen ei moneen viikkoon 
kykene työhön.

Jos siis yskä on kova ja rasittava, niin ennen 
kaikkea hevosta päästettäköön työstä, ja parasta on 
tässäkin tapauksessa pyytää lääkärin apua, koska 
siten saatetaan välttää kovempaa tautia. Ja vä
häisempikin rykiminen voi olla merkkinä siitä, että 
keuhkoissa on tauti, — ja tämä voidaan saada 
selville tarkalla, eläinlääkärin tekemällä tutkimuk
sella.

Kuta ennemmin hevonen tautiin jouduttuaan 
tulee asiantuntijan hoitelun alle, sitä paremmin 
voi toivoa, että sen voi saada parannetuksi. Mutta 
jos keuhkotautisella hevosella teetetään työtä vaan 
rupeamankin aikaa, niin siitä voi syntyä korjaa
maton vahinko.



Ja päin vastoin taas, kuin tautia aikaiseen ja 
tehokkaasti vastustellaan, niin hevonen, jos hyvin 
käy, voi tulla terveeksi muutamassa päivässä.

Kuin köhä on tarttunut hevoseen ja ennen 
kuin eläinlääkäri on saatu sen luo, niin voidaan 
menetellä seuraavalla tavalla: Hevosen selkään hei
tetään yksi tai kaksi lointa; paksu villavaate kää
ritään kaulan ympäri. Niin on varsinkin tehtävä, 
jos on huomannut, että hevosen on vaikea niellä, 
jonka parhaiten näkee siitä, jos sen juodessa tulee 
vettä ulos sieramista. Sitten myös pidettäköön 
tarkka huoli siitä, ett1 ei tallissa käy mitään ilman 
uumaa, mutta tämän ohella katsottakoon myös, 
että ilma on tallissa niin puhdas ja  raitis kuin 
mahdollista. Sonta on usein luotava pois ja silta 
on pidettävä vielä puhtaampana kuin muulloin.

Jos hevosen ruokahalu ei kokonaan ole hävin
nyt, niin annetaan sille ruokaa vähissä määrin, ja 
siinä voi joku osa olla moiliaisia taikka, jos vuo
denaika sen sallii, tuoreita heiniä. Juomaveden tulee 
olla haileata. Kuin eläinlääkäri määrää lääkitystä, 
niin on parasta antaa sitä siirapilla (taikka soku- 
rilla) sekoitettuna; mutta kuin hevonen rykii ko
vasti, joka usein tapahtuu kurkkukuumeessa, niin 
täytyy olla hyvin varovainen pulveria annettaessa, 
jott1 ei kipeätä kurkkua vielä enemmän ärrytetä.

Tämmöisissä tiloissa — kuin hevoseen on tart
tunut kurkkukuume — on myös pidettävä huoli 
siitä, ett1 ei ruoka ole karkeaa, koska se silloin voi 
enentää vaivaa. Jos leukojen alustaa rupeaa ajamaan, 
niin pitää sitä hautoa lämpimillä puuroilla, joita 
muunnettakoon ainakin 5— 6 kertaa päivässä. Hyvä on 
niillä hautoa läpi koko vuorokauden, vaan jos täy
tyy hautomista keskeyttää, niin elköön ajettumia

5
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jätettäkö paljaiksi, vaan niitä hierottakoon ihralla 
ja peitettäköön karvaisella vasikan nahalla tai pak
sulla villavaatteella.

Jos märkää juoksee sieramista ja  ajoksia nousee 
ruumiisen, niin se voi olla merkkinä siitä, että 
hevosessa on räkätauti, joka on sangen tarttuvaa 
luontoa.

5. Keuhkotauti.
Tästä taudista lausumme vaan muutamia sanoja. 

Ensiksi elköön kukaan panko hevostaan vieraasen 
talliin, joll1 ei hän ensin ole huolellisesti puhdistanut 
seimeä; ja myös sekin neuvo on hyvin tärkeä, että 
pitäisi aina ottaa mukaan hevosen omat päitset sekä 
aina käyttää omaa vesiämpäriä hevosen juottami
seksi. Ja jos on oma ämpäri, niin se ei voi hyö
dyttää mitään, joll’ ei nosteta uutta vettä siihen, vaan
— kuten usein tehdään — kaadetaan vettä ämpäriin 
astiasta, josta on juotettu vieraita hevosia, joissa 
ehkä on ollut keuhkotauti.

Ensimmäinen taudinoire, jos keuhkoihin on 
tullut pahkuloita, on yleinen raukeus. Hevonen ei 
tee työtä tavallisella vilkkaudella ja voimalla, ru
peaa helposti läähättämään, rykäisee ehkä myös sil
loin tällöin, ja alkaa vähästä ponnistuksesta hiota. 
Useimmiten ruokahalu enemmän tai vähemmin hä
viää.

On etupäässä ajajan velvollisuus ottaa vaari 
näistä seikoista. Ja kuin hän huomaa jotakin näistä 
merkeistä, niin on hänen välttämätön velvollisuu
tensa viipymättä vaatia lääkärin apua. Hän ei 
saa ajatella, että ehkä tuo on lyhyt kipeäntapaus,
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josta kyllä kohta paranee. Jos hän jättää tämän 
asian toistaiseksi, niin se, varsinkin jos hevosella 
jatkamiseen teetetään työtä, voi muutamissa päi
vissä panna hevosen hengeltä.

Tämän taudin uhriksi joutuu monta hevosta, 
varsinkin kaupungeissa. Mutta sitä ei voi vält
tää suuressa kaupungissa, koska siellä on niin monta 
tarttumisen tilaa, eikä terveysolot — ei varsinkaan 
veden ja ilman suhteen — ole niin hyviä kuin 
niiden olla pitäisi. Mutta ikään sen tähden, että 
keuhkotautia ei voi välttää, on hyvin tärkeää ryh
tyä kaikkiin mahdollisiin varokeinoihin, joilla este
tään sitä käymästä pahanluontoiseksi taikka leviä- 
mästä enemmän kuin on aivan välttämätöntä.

Useimmiten eläinlääkäri voi ainakin parin päi
vän kuluttua (jos hevonen on ajoissa tullut hänen 
hoidettavakseen) sanoa, onko hevosessa keuhko
tauti vai ei. Jos hän sanoo niin olevan, niin on se 
omistaja, jolla on useampia hevosia samassa tallissa, 
velvollinen heti erottaa tautinen hevonen pois ter
veistä. Samalla hän antakoon hyvästi puhdistaa 
ilman tallissa sekä varsinkin sitä sijaa, jossa kipeä 
hevonen on seissut. Tämä pilttuun puhdistaminen 
toimitetaan parhaiten siten, että sen kaikki puuai
neet pestään lämpimällä ja väkevällä suutalipeällä 
ja sitten niiden päälle pirskoitetaan runsaasti raa’an 
karbolihapon-sekaista vettä (1 osa 50 vesiosan päälle) 
taikka kloorikalkkivettä (1 osa 2 0  vesiosan päälle), 
ja kaikessa tapauksessa täytyy sillä puhdistaa pilt
tuun silta.

Hyvä on, jos se paikka, johonka kipeä hevo
nen muutetaan, on semmoinen, että siihen tarpeen 
vaatiessa voi toimittaa katosta rippuva alusta, jossa 
hevonen voi levätä. Tämän tähden pitää katon olla
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niin vahvan, että siihen kiinnitetyt 4 koukkua voi
vat kannattaa alustaan asetetun hevosen.

Edelleen on tärkeää, että ilma on tallissa tai 
hevostuvassa niin puhdas ja  raitis kuin mahdollista; 
mutta ei se saa olla niin kylmä, ett’ ei kipeältä 
hevoselta voisi vilua estää loimilla ja alusilla.

Kipeän hevosen hoitaja elköön menkö tervet- 
ten hevosten luo, joll’ ei hän sitä ennen pitemmän 
aikaa ole ollut ulkoilmassa sekä myös pannut toisia 
vaatteita yllensä.

Muu hoito jääköön eläinlääkärin määriteltäväk
si. Sen vaan mainitsemme vielä, että tässä niin 
kuin useimmissa taudin tapauksissa on hyvin suo
tavaa, että hoitajalla on todellinen huoli, halu ja 
kyky oikein täyttää kaikki velvollisuutensa.

Loppusana.
Emme luule voivamme lopettaa näitä lyhyitä 

neuvoja paremmin kuin muistuttamalla siitä, minkä 
jo lausuimme ensi osassa. Meidän täytyy  •— joka 
paikassa, kuin voi puhua hevosen hoidosta — aja
tella asiaa edeltä käsin.

Olemmehan järkemme avulla saattaneet eläimiä 
tahtomme alaisiksi; sen tähden meidän tulee käyt
tää tätä järjellisten olentojen etevämmyyttä niin, 
ett’ eivät eläimet saa kärsiä siitä, että niiden luon
non antamat lahjat eivät ole niin kehkeytyneitä 
kuin meidän. Erään kovasydämmisen hevosen omis
tajan puolustuslause: „no, miksi se on hevoseksi 
ruvennut", on sekä hyvin tuhma että epäjärjelli- 
nenkin.



Etupäässä meidän on tarkoin ajateltava mitä 
tuo hoito-sana oikeastaan merkitsee, ja jos sitten 
tahdomme pitää omaatuntoamme puhtaana, meidän 
täytyy hoitaa eläimiä niiden perusobjetten mukaan, 
jotka tämä tieto määrää.

Muistakaamme, että hoito on siveyden tuottama, 
että se on ja aina on oleva se tie — ja mitä tärkeimpiä
— jota myöden siveän ihmisen tulee vaeltaa. Pitä
käämme aina mielessä, että meissä ei voi olla 
oikeaa rakkautta lähimmäisiämme kohtaan, joll’ ei 
se ole vaan sen rakkauden osa, joka meissä on 
kaikkia eläviä olentoja kohtaan, ja että se huoli, 
jolla hoidamme tuota ainoastaan ihmisen eteen elä
vää elukkaa, on sekä edistävä meidän taloudellista 
toimeentuloamme, että myös parantava ja sivistyt
tävä koko meidän elämäämme ja olemustamme.
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