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Silkeapepappa Sigurd bærer sine to unger på ryggen.

Fredag 29. juni 2012

Agderposten

Drektigh
Når Agder Dyreklinikk besøker Den Lille Dyrehage, kommer ikke papegøyen Speedy, på skulderen

Dyrlegene har svangerskapskontroll i Den Lille Dyrehage.
En av dem får en heller ubehagelig kjønnstest.

DYRA
våre
Dyrlege Camilla Lilleholt er ikke redd for store slanger.

– Bare napp det ut!
Dyrlegene Solvejg Knagenhjelm og
Camilla Lilleholt instruerer Nils Ha-

rald Reiersen ved Den Lille Dyrehage på
Brokelandsheia. Papegøyen Speedy må
til pers, skal de finne ut om den er gutt
eller jente. Det har egentlig ikke så mye å
si, for den har ingen papegøyevenn her
lenger. Han måtte flytte siden han skapte så mye trøbbel for dyreparkgjestene.
– Jeg har liten lyst til å gjøre det, for
den kommer til å bli så sur. Den kommer
til å hate meg, sier Nils Harald, og napper fort ut et fjær fra papegøyen som sitter på skulderen hans.
Dyrlegene putter fjæret oppi et reagensrør for DNA-test av blodet.
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Den Lille Dyrehage får besøk av dyrlege minst en gang i året. Nå er det
babyboom i parken.

hetstest
til Nils Harald Reiersen, unna å bli kjønnstestet av Solvejg Knagenhjelm og Camilla Lilleholt.

Sparker i magen. – Kjenn her, og så løfter du
opp magen på den. Kjenner du det, spør dyrlege Camilla når Solvejg skal sjekke om geita
er drektig.
Jo da, geita er omtrent halvveis i svangerskapet, og dyreparken kan vente seg små geitekillinger i løpet av sommeren.
En geitebukk som misliker sterkt at noen
andre flokker seg rundt dama hans, prøver å
stange Camilla i siden. Det er på tide å la de
to få være alene. Vi går videre i retning silkeapene.
Gretten mor. I apeburet kommer en silkeapefar til syne i luka med de to barna sine på
ryggen. På en gren sitter en drektig mor og
venter på mat.
– Gravide aper kan være veldig aggressive,
minner Nils Harald dyrlegene på før de går
inn i buret.
– Og sultne, sier Camilla, i det den drektige
apen nærmest angriper matskålen med larver.
– Ingen tvil om at hun er drektig, nei, sier
Camilla og ler.
Her blir det også en fødsel i sommer.

Dyrlegene planlegger å sette inn p-stav på
den ekstremt fruktbare silkeapen.
Dyrlegene står overfor en utfordring når de
skal undersøke mange dyr, med sin ulike
anatomi. Det kreves mye research på forhånd
før et oppdrag i en dyrepark. Men det er en
del av faget til dyrlegene, og også det som gjør
det så spennende, synes de to.
Nå går turen til bomuldstopptamarinen.
Der skal de lete etter avføring.
– Vi vil at de skal ha unger, så vi skal sjekke
at alt er som det skal i forhold til næring. da
tar vi prøver av avføringen, sier Solvejg.
I buret sitter en hann og en hunn.
– De har blitt litt kjærester. Men de er jo
bare de to, og er du desperat nok, går det
meste, sier Camilla og ler.
Dyrlegene er her minst en gang i året for
en sjekk av dyrene.
– Det er veldig viktig å sjekke at dyrene er
friske, og at sykdom oppdages før det går for
langt, sier Nils Harald.
Parken er godt besøkt, med over 60–70 arter, når stort og smått tas med.
To jobber der på fulltid, mens tre er på deltid i den lille parken i Gjerstad kommune.

Dyrlegene tar også en tur innom ringhalelemurene.

Hummertegne
ble kattefelle

Den drektige silkeapen er så fruktbar
at hun snart skal få p-stav.

En katt ble sittende fanget i en
hummertegne i flere uker, før den
ble funnet i såpass dårlig stand at
den måtte avlives, forteller dyrlege Solvejg Knagenhjelm. Katten
som hadde sitt bosted hos sine eiere på His i Arendal, måtte avlives
på grunn av den dårlige befatningen den var i etter ukevis uten mat
og drikke.
Nå advarer dyrlegene mot de farlige fellene, og råder eiere av hummertegner om å sikre dem.

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!

