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Sri Lankas
elefanter skrikeiV
efter veterinarefi,

Professor
Ashoka
Dangolla

undervisar en
elefanthallare.

I Sri Lanka finns manga veterinarer men fa med kunskap om elefan¬
ter. Professor Ashoka Dangolla jobbar aktivt med att forbattra situationen. Men djuren ar farliga och veterinarerna svara att motivera.
TEXT: ANN-BRITT STERNFELDT FOTO: UNIVERSITY OF PERADENIYA, SRI LANKA
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Sri Lanka finns 6 ooo elefanter och
21 miljoner manniskor. Landet har
tio ganger fler elefanter i relation
till befolkningstatheten an nagot
annat land i varlden. Konflikten
mellan manniska och elefant ar stor och
saval elefanter som manniskor skadas,
och aven dor, nar konfrontationer
uppstar. En del elefanter som drabbas tas
om hand, framfor allt moderlosa kalvar.
Det finns aven ett antal elefanter i
fangenskap som anvands inom turistnaringen och for kulturella andamal.
Jag traffar Ashoka Dangolla som jag
hort ska vara veterinaren med stort V i
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Sri Lanka och som har stor passion for
elefanter. Han tog sin examen 1989 och
ar i dag professor i klinisk veterinarmedicin vid det valrenommerade universitetet
Peradeniya utanfor Kandy, Sri Lankas
andra storsta stad.
- Det finns fyra grupper av elefanter
har och vi maste hantera dem utifran
olika perspektiv. Forst har vi de vilda
elefanterna, sedan de som anvands inom
turistnaringen, sedan ett transithem for
elefanter som ska tillbaka till det vilda,
och drygt 100 elefanter i fangenskap som
anvands for kulturella andamal. Det ar
denna fjarde grupp jag jobbar med,

berattar Ashoka Dangolla.
I Sri Lanka ar en majoritet av
befolkningen buddhister och har finns en
lang tradition av att anvanda elefanter vid
kulturella hogtider. Men de vackra
ceremonierna har en baksida, manga
elefanter far ilia. Anda menar Ashoka
Dangolla att det inte gar att ta bort en
tradition som stods av 85 procent av
befolkningen.
- Vi halier manga djur for manniskans skull, hundar, grisar, kor och sa
vidare. Det ar ingen som dodar elefanter
och ater upp dem, men manga ar
upprorda over att elefanter halls i
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fangenskap. Det basta vore om vi
tillsammans kom fram till hur vi kan ge
elefanterna den omsorg och vard de
behover.
Ett stort problem ar att Sri Lankas
veterinarer har dalig kunskap om
elefanter. Den ingar inte i veterinarutbildningen, utan maste tas in pa annat
satt.
- Har vi elefanter som ar till for
landets kultur, har vi ocksa ett ansvar att
ta hand om dem. Var regering borde ha
en policy, men det finns ingen sadan. Vi
har inte ens ett elefantsjukhus, sager
Ashoka Dangolla.
Han jobbar mycket med Millennium
Elephant Foundation (MEF), en privat
organisation som han menar verkligen
ser efter elefanternas valfard. For att
bidra till en mer etisk turism har MEF
bland annat infort promenader med
elefanter for turister i stallet for ridning.
- Jag agnar mycket tid at att utbilda
veterinarer och jag anvander mig av MEF
eftersom det ar den enda organisation
som utbildar veterinarer i elefantkunskap. Tyvarr kan man inte saga att
kunskapen om elefanter har i landet
direkt okar, men vi gor vad vi kan. Bland
annat holl vi en workshop i augusti for 20
verksamma veterinarer.
Under workshoppen gick man bland
annat igenom de vanligaste problem som
uppstar hos elefanter i fangenskap, som
matsmaltningsbesvar och mask, nagot
man ganska latt kan upptacka genom
avforingen. Andra vanliga problem ar sar,
ledskador och ogonproblem, vilket inte
heller ar sa svart att diagnostisera.
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Infekterad fotdyna behandlades med antibakteriel It medel, raspning och sa skar man bort
infekterade forhardnader, darefter anvande man antiseptisk losning och CuS04-behandling.
Efter en vecka var infektionen borta.

- 1 fangenskap star elefanter uppstallda hela dagarna och vid kulturella
hogtider gar de pa hard asfalt vilket kan
leda till problem med fotterna. Solljuset
mitt pa dagen leder ofta till ogonirritation. I sitt naturliga tillstand halier sig
elefanterna i skuggan bland trad och
buskar.
Det ar mycket svarare att handskas
med elefanter i fangenskap jamfort med
andra djur eftersom de inte ar domesticerade. De tas i regel fran det vilda och

tamjs under sin livstid. Darmed har de
inte generationer av tamjda slaktled
bakom sig, och ar vilda och oforutsagbara
aven i fangenskap.
- Vi maste vara forsiktiga nar vi
vardar dem, for de kan vara ganska
farliga. De ar valdigt annorlunda an
andra djur vi behandlar, man maste
forvanta sig problem hela tiden och de
samarbetar inte, sager Ashoka Dangolla.
Nar jag fragar om behandling av
elefanter sager Ashoka Dangolla att man i
(Texten fortsatter pa sid 14)
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Forberedelse for
medicinering - med
hjalp av en rudimentar
munstege kan man
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leda ner medicin i
elefantens svalg.
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princip behandlar dem som andra djur.
- Den stora skillnaden ar att vad det an
handlar om sa behovs en dos som ar sju ganger
hogre an for en ko och det blir dyrt.
Vi kommer in pa det som Ashoka Dangolla
menar ar avgorande for elefanternas valfard:
elefanthallarna.
- De ar ofta outbildade manniskor som inte
kan ge sina elefanter vad de behover. Manga har
arvt yrket och ar helt utlamnade at sin roll, utan
nagot stod. Vi undervisar elefanthallarna for att
forbattra elefanternas villkor, men vi maste aven
hjalpa dem for deras egen skull. Manga ar sjalva
sjuka utan mojlighet till vard.
Den storsta utmaningen ar anda enligt
Ashoka Dangolla att fa motiverade veterinarer.
- Hiir ar installningen att det basta ar att bli
lakare, kan man inte det ar tandlakare nast bast
och fungerar inte det heller, ja, da blir man
veterinar. Det viktiga ar att man far en examen
och det ar ju helt galet, for pa sa vis far vi inga
kvalitetsveterinarer med genuint intresse for
djur.
Ashoka Dangolla suckar latt, men hans
passionerade personlighet tar snabbt over nar
han sager att detta vill han forandra. Jag hojer
pa ogonbrynen och undrar hur han hinner med
allt.
- Jag alskar mitt jobb och da hinner man
mycket, svarar han med ett leende. W

