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Insänt material

BerguvDjurslag

Hel djurkroppMaterial

Märkning KF-gradHullViktKönÅlder

1,9 kgÅrsunge Hankön Medelgott Lindrig-måttlig 

förruttnelse

VLT 1470/08, ring 

94A04715

KajaDjurslag

Hel djurkroppMaterial

Märkning KF-gradHullViktKönÅlder

0,28 kgVuxen Hankön Medelgott Lindrig förruttnelseVLT 1471/08

VLT 1470/08 Berguv

Obduktion:

Den insända berguven var en ung hane i gott näringstillstånd.  Vänster revben och bäckenben var brutna och 

måttliga blödningar sågs i omgivande mjukvävnader. Levern och vänstra njuren var brustna (rupturerade) 

och kraftiga färska blödningar sågs i bukhålan och omkring vänstra lungan.  Ett hagel hittades i magen, men 

för övrigt sågs inga metall-rester eller kulor på röntgenbilderna.

Kemisk undersökning (metallpanel): Metallnivåer/spårämnen (kalcium, kadmium, koppar, järn, 

magnesium, mangan, molybden, bly, zink, kobolt) var inte förhöjda i lever- eller njurvävnad.

Bakteriologisk undersökning:  Ingen specifik infektion har påvisats i levern eller tarmen.

Virologisk undersökning: Fågelinfluensavirus har ej påvisats. 

Diagnos: Trubbigt yttre våld.
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Kommentar: Berguven har dött av trubbigt yttre våld, t.ex. efter en kollision med en bil.  Fågeln hade svalt 

ett hagel men metallnivåerna var inte förhöjda.

VLT 1471/08 Kaja

Kajan var en vuxen hane i medelgott näringstillstånd.  Kraniet var krossat, hjärna saknades och det fanns var 

måttliga färska blödningar i omgivande mjukvävnader.  Färska blödningar sågs i bröst- och bukhålan. Levern 

och vänster njure var rupturerade.  Inga metallrester eller kulor sågs på röntgenbilderna.

Bakteriologisk undersökning: Ingen specifik infektion har påvisats i levern eller tarmen.

Virologisk undersökning: Fågelinfluensavirus har ej påvisats. 

Diagnos: Trubbigt yttre våld.

Kommentar: Kajan har dött av trubbigt yttre våld, t.ex. efter en kollision med en bil.  

Hälsningar,

Aleksija Neimanis

Laboratorieveterinär

* Analysen är utförd med en ackrediterad metod


