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Overlevde mot
Olivia på syv
uker og kun
400 gram, var
den minste i
hvalpekullet og
ekstra utsatt for
sykdom. Hosten
kunne fort endt
fatalt.

DYRA
våre

D

en lille hvalpen var døden nær
da hun kom til dyrlegen med
hivende pust og lav kroppstemperatur.
– Egentlig var hun nesten
død, tungpustet, med blodig
diaré og en kroppstemperatur på kun 34
grader. Men etter bare to timer med behandling, begynte hun å gå rundt, sier dyrlege Solvejg Knagenhjelm lettet.
Begynte med hoste. Hun antar at det var en
bakterieinfeksjon som slo den lille hvalpen
såpass mye ut.
– Det kan være livstruende på grunn av
at immunforsvaret blir svekket, sier dyrlegen.
Ofte når hvalper blir akutt syke, blir den
naturlige beskyttelsesbarrieren skadet, og
den kan lettere få bakterieangrep flere steder i kroppen. Hos Olivia begynte det med
luftveisinfeksjon og deretter vandret bakteriene videre i mage og tarm.
Som et spebarn. Som spebarn, er også små
hvalper mer utsatt for vær og vind.
– De tåler mindre av trekk og slike ting.
Og når de først begynner å vise symptomer,
tåler de mindre, sier dyrlege Camilla Lilleholt.

Dyrlege Katrine Aarseth, ved Agder Dyreklinikk, hilser på lille Olivia (7 uker) som overlevde livstruende sykdom. Matfar Knut Larsen fra
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alle odds
Olivia, en blanding av Mopps og Shih Tzu, var den
minste i kullet.
8–12 uker gamle er de litt mer robuste. Det
er helst i spedperioden de er ekstra utsatt. I
forbindelse med dieavvenningen, får de ofte en
dårlig periode fordi de har sluttet med morsmelk. Da kan de lettere bli syke.
– Vaksine mot virusinfeksjoner er viktig å ta
da, sier Lilleholt.
Haster. Når hvalpen først har blitt syk, haster
det med behandling.
– Denne hvalpen holdt på å stryke med, sier
Lilleholt.
Varmebehandling, antibiotika, væske og
næring måtte til for å få den lille krabaten opp
på alle fire. To dager ekstra til oppstramming,
og deretter måtte den til kontroll et par ganger.
– Nå er den helt fin og har fått nye eiere,
forteller dyrlegen.
Liten og svak. I hvalpekull hender det ofte at én
av hvalpene er mindre enn de andre. Dyrlegene råder eierne til å ta seg ekstra godt av den
minste og gi ekstra mattilskudd ved siden av,
siden den som regel taper kampen om plassen
hos moren. De minste er svakere og også mer
utsatt for sykdom i den første perioden.
– Det er fint å følge med på at disse øker i
vekt, ved å veie dem jevnlig, sier dyrlegen.

Hunder kan
også se på TV

Arendal er lettet over at alt gikk bra med den lille krabaten.

Ser hunder hva som skjer på TV, er et spørsmål
forskning.no nylig tok opp. Svaret fra forskere
var ja, men akkurat hva de ser, er det fortsatt
diskusjon om. Siden man tidligere mente at
bildene per sekund ikke var mange nok til at
hunder oppfattet tv-sendinger i samme film
som oss, lurer en på om de nye tv-ene, med
flere bilder per sekund, nå muliggjør at hundene også ser bildene som film, akkurat som
oss mennesker. Mens vi mennesker trenger
mellom seksten og tjue bilder per sekund for å
se dem som en sammenhengende film, trenger
hunder rundt sytti bilder. Derfor så hunder
bare flimring på de gamle TV-ene, skriver
forskning.no.

Arendal dyreklinikk
Nesten død hvalp

