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Når øret
henger
ned …
Lille Chico har vondt for å
vifte med de store ørene. En
sjekk hos dyrlegen, fastslår
ørebetennelse.
Tekst: Birte Hegerlund Runde Foto: Stein Harald Øigård

D

en hang så med øret.
Normalt pleier den å løpe rundt. Chinchillaen
er faktisk ikke noe kjæledyr. Den liker ikke å
bli kost med, men bruker meg som klatrevegg istedenfor. Men
den dagen ville den bare ligge og sove.
Vi lå på sofaen under ullteppet hele natten. Neste morgen tok jeg ham med på
jobben, sier Maylin Gabrielsen, som assisterer dyrlegene ved Agder Dyreklinikk.
I armene sine holder hun lille Chico,
som straks smetter ned på gulvet og under skapet på kontoret til dyrlegene, så
både matmor og dyrlege Camilla Lilleholt må åle seg under for å få fatt på
den lille pelskledde som ikke har tenkt
seg til undersøkelsesbenken.
I narkose. Etter en kort kikk i ørene til
Chico, etter at han er lagt i narkose, og
den lille, viltre kroppen omsider har
segnet om på undersøkelsesbenken,
finner dyrlegene ut at han har mellomørebetennelse.
– Stakkars, lille gutten, trøster May-

DYRA
våre

lin når Chico etter kort tid våkner opp
av narkosen.
Chinchillaen er av typen haremus,
og likner litt på et ekorn av både størrelse og med den buskete halen. Arten
er opprinnelig fra det golde landskapet
i Andesfjellene i Sør-Amerika. Chico
kommer fra Froland. Her bor han
sammen med sin chinchillavenn, Baro
Bølle, tre katter, fire sauer og ca. 30
høner.
– Chinchillaen er i grunn veldig spøkefulle. Og nysgjerrige. De spiser på
alt, sier matmor, som klok av skade og
etter å ha pådratt seg jevnlige støt fra
pc-ledningen som viste seg å være delvis avgnagd, har fjernet alle ledninger
fra rommet de pleier å lufte seg i.
Kan leve lenge. – Men de er egentlig lydige. Det er en adferd jeg ikke hadde
forventet, tilføyer hun og gir Chico litt
fiberpasta fra en tube som skal hjelpe
til med fordøyelsen.
Antibiotika er hard kost for en krabat på bare 600 gram. For det meste
får han høy og pellets. Og en liten rosin
i ny og ne. Men dyrene er vant til ensidig kost fra det golde fjellterrenget de
stammer fra.
– De kan bli 10–15 år gamle. Men de
krever stort bur og mye trim, sier matmor.
Chinchillaen har spenst i beina som
en kanin, og hopper glatt en halvmeter
opp. De liker også å klatre. Gjerne på
folk som sitter nede.
– De er noen glade dyr. Jeg trodde
ikke chinchillaen hadde så mange uttrykk, inntil jeg ga den medisin, sier
Maylin og ler.

Chinchillaen Chico, som betyr gutt på spansk, er nede for telling med mellomørebetennelse.
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Tannløs, hjemløs og
selskapssyk
Teo kom med
knekt tann og uten
fast bopel til Agder
Dyreklinikk. Nå
håper han på å
finne seg et sted å
bo.
– I 2012 fikk vi over 60 katter ut i trygge nye hjem. Takket være alle gode dyrevenner der ute som støtter Dyrenes beskytter sitt arbeid, sier
Maylin Gabrielsen.
Denne uka er det en herremann som heter Teo som vil
se om han kan finne seg en
eier på heltid.
– Teo kom til Dyrenes beskytter i desember, han hadde da gått ute en lang stund
og vandret og lett etter noen
som ville ta ham inn i varmen. Han hadde en knekt
hjørnetann og hadde vondt

Teo ble tatt inn i varmen i desember, men ønsker nå et fast
sted å bo.
for å spise, sier Gabrielsen.
Ved Agder dyreklinikk fikk
den opererte ut tanna og spiser nå tørrfôr igjen.
– Han er veldig kjælen,
pratsom og en aktiv kar, sier
Gabrielsen.

FAKTA

Chinchilla

l Chinchillaen er en gnager som opprinnelig kommer fra Andesfjellene i Sør-Amerika.
l Hører til haremusfamilien.
l kroppslengde på ca 50 cm, hvorav halen utgjør i underkant
av halvparten. Normal kroppsvekt er 500-800 gram. Chinchillaene har ekstremt myk pels, med 60-80 hår per hårsekk.
l Omfattende jakt har ført til at frittlevende chinchillaer har
blitt et sjeldent syn, og finnes bare i noen få områder i Chile.

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!

Nå blir det antibiotika i rosinen en tid fremover.

