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NYHETSBREV

2022 har vært et virkelig vellykket år
for oss i Tangen Dyrepark. Sesongen
har tatt imot mange besøkende fra hele
landet og fra andre land. 

I sommer ønsket vi alpakkaene
velkommen, det var et av
høydepunktene i år. Til neste sesong vil
endene og de nye ponniene være ute i
parken slik at alle endelig kan møte
dem. Vi er veldig spente på dette nye
året og for alle mulighetene dette året
har å by på. Vi håper at alle fortsetter å
støtte oss og arbeidet vi gjør med
dyrene våre. 

Tusen takk for din kontinuerlige støtte
og vi håper alle får et fantastisk 2023. 

GODT NYTT ÅR! I DENNE UTGAVEN... 

Godt nytt år!
Julegrantenning 2022
Julekalender 2022
Ormekur og negletrim
Dyrene i sine vinterinnhegninger
Dåhjortvasektomi
Gratulerer med dagen, Amadeus! 
Håper på en fin vår! 

JANUAR 2023



I desember arrangerte vi en julegrantenning med mange fantastiske mennesker.
Arrangementet var en suksess, med rundt hundre personer som ble med oss rundt
i parken. Julenissen dukket også opp, danset rundt juletreet og ga barna
nisseposer. Vi hadde rebus med 3 premier, hvor 3 stykker svarte helt riktig og fikk
hver sin premie. Vi gratulerer vinnerne, og vi er veldig takknemlige til alle som
deltok på julegrantenningen. Vi håper å fortsette med dette arrangementet i årene
som kommer.

JULEGRANTENNING 2022

I desember måned jobbet teamet vårt i Tangen Dyrepark hånd i hånd med
julenissen for å levere spesialgodbiter til dyrene våre hver eneste dag frem til jul.

Dyrene våre likte godbiter, nye leker og mange flere spennende berikelsesartikler.
Det var så herlig å se hvordan dyrepasserne våre nøt tiden sin med å lage
spennende aktiviteter for dyrene våre å oppleve.
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JULEKALENDER 2022



ORMEKUR OG NEGLETRIM

En rekke av dyrene våre, inkludert alpakkaer, rever,
muflon og kameler, fikk ormekur før vintersesongen.
Å gi dyrene ormekur er nødvendig for å sikre at
enhver parasitt som kan forårsake infeksjon blir
eliminert fra systemet deres. Behandlingen gjøres
etter at vår veterinær har tatt avføringsprøver og har
undersøkt dem i mikroskop. Etter denne prosessen får
dyrene som trenger ormekur den nødvendige dosen.
Ormekur kan sikre riktig opptak av næringsstoffer
som dyrene våre trenger for å holde seg friske. 

Vi har flere dyr som ikke tåler de harde norske vintermånedene. For at de skal
være komfortable, tar vi de inn. Deres innendørs innhegninger er oppvarmet og vi
sørger for at de er varme nok gjennom de kalde månedene. Siden de ikke kan gå ut
i kulden, sørger dyrepasserne våre for å gi dyrene våre daglig berikelse slik at de
nyter tiden inne og ikke kjeder seg.
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DYRENE I SINE VINTERINNHEGNINGER

Da vi ga alpakkaene våre ormekur trimmet vi også neglene deres. Dette er viktig for
å sikre at de er komfortable. Hvis tånegler ikke blir klippet, kan de vokse sidelengs
og krølle seg oppover, noe som gjør dem vanskeligere å klippe i fremtiden og det kan
også forårsake ubehag hos alpakkaene.
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Parringssesongen for dåhjort begynner vanligvis i
oktober og varer omtrent en måned. For å
kontrollere populasjonen av dåhjort og stoppe
innavl, har teamet vårt besluttet å foreta vasektomi
på noen av våre dåhjorthanner. For dåhjort er
vasektomi en bedre prosedyre enn kastrering fordi
studier har vist at kastrering kan føre til utvekster
og arr på geviret. 

Vi har nå foretatt denne prosedyren på 2 av våre
største hanner - Abel og Oskar.

DÅHJORTVASEKTOMI

GRATULERER MED DAGEN, AMADEUS! 

Den 13. desember 2022 feiret vår kjære Amadeus
sin 28-årsdag. Han har vært Tangen Dyreparks
elskede maskot fra begynnelsen og han har vokst
med oss gjennom årene. 

I høst fikk Amadeus en bakterieinfeksjon som
førte til at han ble veldig syk. Ved hjelp fra vår
veterinær har vi pleiet ham tilbake til helse. Nå
er han sterkere og lykkeligere enn noen gang. 

I naturen er gjennomsnittlig levetid for en
hvithåndgibbon 30 år. I fangenskap kan de bli 50
år. Vi håper virkelig vår herlige Amadeus lever et
langt og lykkelig liv med oss her i Tangen
Dyrepark.
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Til det nye året ønsker vi to nye dyrepassere
velkommen til teamet vårt. Vi er veldig glade
for at de skal bli med oss og vokse med oss
som en dyrepark. Vi streber kontinuerlig etter
å bli bedre, og med dette nye året og den nye
sesongen som nærmer seg, vil vi gjøre vårt
beste for å gi dyrene våre den riktige
omsorgen og berikelsen de trenger. Vi vil også
fortsette å utdanne folk om dyr og viktigheten
av bevaring. 

Vi håper at 2023 vil velsigne oss med glade og
solfylte dager som alle dyrene våre kan nyte.

Tusen takk for støtten dere alle har gitt oss. Vi
setter oppriktig pris på det. Vi håper å se dere
alle når sesongen starter.

Tusen takk for støtten!

HÅPER PÅ EN FIN VÅR! 


