Legacy kuldet 11/11-15

Mit drømme kuld kom til verden d. 11. november 2015 !
Det jeg altid havde drømt om, en blanding af mine 3 perfekte
sheltie tøser!

Moviestar snød os og dyrlægen med fødslen! I forhold til hendes "parrings
dag" (inseminerings dag), skulle hun have født i weekenden, men dette
troede dyrlægen ikke da de var ret små. Movie viste ingen tegn, og hun blev
scannet igen mandag, og dyrlægen holdt fast på fødsel den efterfølgende
weekend.
Movie blev tydeligvis insemineret for tidligt, hvilket nok forklare at Dee ikke
var helt oppe og kører over hende og ikke hoppede på. Men for en gangs
skyld var vi heldige, og der kom skønne hvalpe ud af det alligevel!
Movie snød os dog endnu en gang, ved at hendes temperatur var nede
onsdag kl. 6 om morgenen (da jeg var oppe alligevel tog jeg temperaturen),
men da vi stod op kl 8, var temperaturen igen normal, så vi vidste ikke hvad
vi skulle mene om dette, da vi ikke de andre dage havde taget temperatur kl.
6, så vi vidste ikke hvad normalen var der, og hun opførte sig normalt. Men
omkring kl 14 begyndte hun måske at blive en smule mere urolig, så vi
tænkte måske bliver det i dag? Jeg havde et møde i banken, og kørte afsted,
men nåede kun lige frem og trykke bankmanden i hånden for så at vende
om, da jeg fik en besked fra min mor om at Movie måske pressede lidt nu...
Normalt vare en opblokning flere timer..... Jeg kørte dog hjem med det
samme, da Primadonna og Cder også har været hurtigt ovre denne fase.
HELDIGVIS kørte jeg med det samme, for jeg nåede at komme ind i huset,
og efter 1 min var første hvalp født.... Den smukkeste lille sorte pige <3 Og
derefter gik det stærkt!! Movie havde den nemmeste og hurtigste fødsel!
Intet piv, og dårlig nok et press.. Man kunne se en lille sammentrækning i
maven, og så kunne man løfte halen, og så var der en hvalp :)
4 hvalpe blev født med på 1 time og 9 min.....!
kl. 14.50 blev smukkeste Wauw (WOW) født, sort hvid prinsesse! 120 gram
kl. 15.08 blev smukkeste Movie klon født, SUM , bi blue merle prinsesse! 120
gram
kl. 15.40 blev den smukeste bi blue merle prinsesse født, lille NEW ! 115
gram
kl. 15.59 kom den sidste, endelig en lille dreng, POKE, smuk bi blue merle
prins! 170 gram
Men som dyrlægen havde sagt, så var de meget små, og de virkede lidt
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mere "umodne" end de tidligere kuld, i sær hvis vi skulle sammenligne med
de border collie hvalpe vi lige havde hjulpet til verden 2 uger tidligere. De
var ikke lige så aktive og deres søgen efter mad var lidt nedsat, så de blev
hjulpet lidt i starten, i sær lille New blev hjulpet en del, da de andre
skubbede hende væk. Hun kom dog hurtigt efter det!
Disse hvalpe har fra dag 1 haft en speciel plads i mit hjerte, mit første kuld
efter vores egen opdrættede tæve! Og Movie har været en fantastisk mor,
lige så glad hun er for mennesker, den samme kærlighed har hun givet sine
hvalpe! Og hendes glade sind har helt sikkert smittet af! Disse hvalpe er
noget helt specielt, og vigtigst af alt så meget mod på livet, og springer ud i
det med åbent sind!
Det viste sig dog senere at disse hvalpe var noget helt specielt på flere
måder...... De har været vilde og aktive lige fra start, og nogen af dem har
brugt særlig meget tid på at sove ;) Og har gået sammen med vores flok af
voksne hunde uden problemer, og havde et fantastisk hundesprog! Da vi
var ved dyrlægen til sidste vaccination og tjek som 8 uger, kom så en helt
uventet melding.. Dyrlægen synes Wauws hjerte bankede hurtigt..... Jeg
valgte selvfølgelig at kontakte en specialist til dagen efter, og jeg besøgte
endnu en en uge efter, hvor på vi fik diagnosen PDA. Læs mere om denne
sygdom, og om vores forløb her: på vores blog
Wauw er nu opereret, og hun er clearet fra specialisterne, hendes hjerte er
tilbage til korrekt størrelse og virker optimalt! Hun har på intet tidspunkt
opført sig som syg, men hele vejen igennem været en glad lille hundehvalp!
Hvilket hun heldigvis stadig er!
Desværre endte vores uheld ikke her :( Sum som flyttede til Belgien skulle til
dyrlægen til et tjek med sit øje efter et uheld, og dyrlægen hørte her også
noget på hjertet. Sum blev sendt videre til specialist, og desværre samme
diagnose :( øv øv øv, en diagnose som kan skyldes deres for tidlige fødsel,
og grundet til deres i starten besvær med at spise og tage på, så havde jeg
ikke hjulpet dem så meget, sagde dyrlægerne at de ville have sovet ind af
dem selv.... Sum skal opereres d. 17/3-16, og vi krydser for samme
fantastiske outcome som hos Wauw! Sum er lige som Wauw ikke syg med
symptomer, og opfører sig heldigvis som en glad hundehvalp!!
New og Poke er blevet scannet fri.. Movie er også selv blevet scannet, og alt
er også fundet normalt og perfekt med en god lav hvilepuls!
Det er bestemt ikke ønskeligt at ens tæve i sit første kuld laver 2 med
hjertefejl :( Og jeg ved stadig ikke helt hvordan jeg skal forholde mig. Ingen
studier og forskning siger at det er genetisk, nogle peger i retningen af at
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det kan være, men ikke hvordan og i hvilket omfang, dog siger
specialisterne at det er kombinationen af generne som giver denne defekt.
Dvs. Movie x Dee helt sikkert aldrig bliver en mulighed igen, og måske også
er grunden til at Primas 1. kuld, hvor hun blev parret med Dee, heller ikke
fungerede... Læs mere om dette her
Lige nu søger jeg info hos specialister, søger artikler og tjekker forskning,
og hører hvad de specialister som siger i Belgien, Tyskland og England hvor
mine hvalpe bliver tjekket. Jeg har intet besluttet, men sørger stadig over
igen at have uheld på vores vej. Jeg synes mine hunde har så meget at byde
racen, og har stadig så mange hvalpekøbere stående som stadig ønsker
hvalpe! En ting er dog sikkert, fremover bliver mine hvalpe hjerte scannet
inden de flytter hjemmefra, så alle hvalpe er "clearet" inden de flytter
hjemmefra, så fremtidige hvalpekøbere ikke behøver bekymre sig om
sundheden hos deres hvalpe, da en hjerte fejl er en meget alvorlig ting, som
skal behandles! Det hele havde været meget nemmere hvis Movie havde
været en dårlig mor, eller hvalpene havde været "dårlige", men det er
akkurat modsat, Movie var en fantastisk mor, sødeste og rareste, meget
omsorgsfuld og elskede at lege med dem!! Hvalpene har det mest
fantastiske sind, og slægter sin mor på med altid at være glad glad glad for
alt og alle!! De er kloge og venlige mod alle, og alle som møder dem bliver
helt forelsket............

Fremtiden vil vise om der kommer flere glade hundehvalpe efter
Moviestar.......
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