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Syk
albinoslange
Larry led av slapphet og gjenstridig mage da han ble brakt
til dyrelegene. Den spesielle
albinoslangen måtte undergå
nærmere undersøkelser.

D

en 17 årgamle slangen,
med hvitt skinn og røde
øyne, er en California
King Snake. En ektefødt
albinoslange. Dyrlegene
fikk beskjed av eieren om
at slangen led av slapp og oppkast. Musene som den glupsk svelget i seg, kom
i retur. Dyrlegene valgte derfor å undersøke den nøyere.
– Det kan være det er parasitter i
magen. Vi tar noen prøver få å undersøke dette, forteller Knagenhjelm mens
hun står ved operasjonsbordet iført
plasthanker. Slangen ligger fjern og avkreftet i det lille, gjennomsiktige buret.
Den har fått en solid dose narkose, og
stikker tunga prøvende ut for å smake
på den underlige lufta. Albinoslangen
er ikke giftig, i likhet med resten av California King Snake-arten. Disse slangene har sitt naturlige tilholdssted
rundt omkring sørlige USA og nordlige
Mexico. De tilhører kongesnok-familien, og livnærer seg av firfisler, smågnagere, fugl og andre slanger.
For andre gang. Det er andre gang at dyrelegen operer slange. For en stund til-

DYRA
våre

«Dette er vrient. Vi
stikker litt i blinde, for vi
vet bare sånn omtrentlig
hvor blodårene er»
bake hadde de storfint besøk av en diger pytonslange.
– Den bød på noen utfordringer, for
den var stor og kveilet seg rundt oss,
men det gikk bra, minnes Lilleholt.
Denne gangen er slangen betydelig
mindre, og fargen er mer spesiell.
– Det er uvanlig at denne slangearten
er helt albino, slik som denne. Den kan
være avlet opp i Sverige, sier Knagenhjelm.
Knagenhjelm løfter slangen forsiktig
ut av buret og legger den på bordet,
mens Lilleholt finner en sprøyte for å ta
blodprøve. Å finne frem til blodårene
bak det hvite, glatte skinnet er svært
vanskelig fordi man ikke kan skimte
blodårene. Lilleholt bøyer seg over slangen og setter sprøyten i den nedre delen
av halen.
– Dette er vrient. Vi stikker litt i blinde, for vi vet bare sånn omtrentlig hvor
blodårene er, forteller Knagenhjelm.
Kroppstemperaturen til Larry, som er
bortskjemt med tropisk varme, går ned
når han befinner seg i buret. Når den er
ferdig undersøkt, blir slangen plassert
på en varmeflaske for å få opp temperaturen igjen, og få litt liv i den slappe
slangekroppen.
Tar ikke sjansen. Dyrlegene gjør noen

Albinoslangen er i ferd med å bli lagt på bordet for å undersøkes. Solvejg Knagenhjelm løfter
forsøk, men finner ikke blodårene med
sprøytespissen.
– Vi vet hvor hjerte er og kan ta blodprøver derfra, men det er for risikabelt.
Vi tar ikke sjansen, sier Knagenhjelm.
Larry blir lagt tilbake i buret. Avføringen hans skal sendes inn for nærmere
undersøkelse, og det blir kanskje litt etterbehandling den kommende dagen.

KONTAKT OSS
Har du dyrespørsmål du ønsker å
få svar på i denne spalten
eller bilder av deg og kjæledyret ditt,
skriv til
dyrlegene@agderposten.no
Husk navn både på kjæledyret og deg!

Slangen løftes forsiktig ut av buret.
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Å finne frem til blodårene med sprøytespissen, byr på vanskeligheter.

slangen og Camilla Lilleholt står klar til beredskap.

Her gjør Lilleholt er forsøk med nåla.

Herptilforbud er til vurdering

Larry kjenner seg fjern og avkreftet av narkosen.

Mattilsynet tar sikte på å få ut den nye
forskriften på høring til høsten.
Landbruks- og matdepartementet
har gitt Mattilsynet i oppgave å vurdere
om noen herptilarter bør unnslippe forbudet. I dag er det et totalforbud mot
herptiler i Norge. Herptil er en samlebetegnelse av reptiler og amfibier, og
omfatter blant annet slanger, skilpadder, øgler og krokodiller.
– Vi har jobbet en god stund med
dette. Allerede i 2003 ble det foreslått å
lempe på forbudet, sier seksjonssjef dyrevelferd og fiskehelse i Mattilsynet,
Torunn Knævelsrud. Mattilsynet har
utarbeidet en liste på omtrent 30 arter
som de vil foreslå å tillate. Disse artene
er ikke aggressive eller giftige, og de
skal være enkle å håndtere.

Norsk Herpetologisk Forening har
etter forespørsel fra Mattilsynet utarbeidet et forslag til liste over arter som
egner seg for privathold. Mattilsynet
har sendt forslaget til Norges Zoohandlers bransjeforening og Direktoratet for
naturforvaltning.
– Vi har planlagt å sende vår forskrift
på høring til høsten. Hvis Direktoratet
for naturforvaltning har innvendinger
på noen av artene på lista, kan vi eventuelt ta dem vekk, sier Knævelsrud.
Hun mener at det er på tide med en ending i loven.
– Hvis man ser rundt oss, på
land som kan sidestilles, så er Norge
det eneste landet som har et slikt forbud. Vi aksepterer ikke forbudet, sier
hun.

