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Nå er vi helt på tampen av sesongen
med bare noen få helger igjen. Det har
vært en fin sesong, med mange
hyggelige gjester. Vi har fått mange
hyggelige tilbakemeldinger fra gjester,
både i parken, på sosiale medier og på
Google. Mange har vært dyrepasser for
en dag eller vært på revebesøk, og vi
har hatt noen barnebursdager. På
starten og slutten av sesongen har vi
hatt flere barnehager og skoler på
besøk. I løpet av sommeren har vi laget
mye berikelse til dyrene, bare se på
bildene! 

Vi har hatt mange flinke sesongansatte
i år, både i billettluken, kiosk og i
Petting zoo. Vi håper vi ser mange av
de igjen neste år.

Takk til alle som har besøkt oss i år! Vi
ses igjen til neste år!

NYHETSBREV

SESONGEN SOM HAR VÆRTI DENNE UTGAVEN... 

Hvordan sesongen har vært 
Klovtrim av muflon og sau 
Dåhjort og muflon vasektomi 
Bursdager i Tangen Dyrepark 
Løpeender 
Hønene i petting zoo
Børsting av gevir
Vinteren kommer!
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KLOVTRIM AV MUFLON OG SAU

Hos både muflon og dåhjort har flokene vokst seg
store de siste årene. Hannene har også vært de
samme i noen år. For å unngå innavl ble det derfor
bestemt at guttene skulle kastreres eller få en
vasektomi. Hos dåhjortene vil guttene få veldig rare
gevir etter en kastrering mens ved en vasektomi vil
gevirene være normale. Det ble derfor bestemt at
vasektomi er det beste alternativet. Veterinæren vår
fikk hjelp fra høgskolen i Evenstad som kom på
besøk i starten av september. 
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I løpet av sommeren har både muflonene og sauene trengt klovtrim. Muflonene er
ville dyr, og stiller seg ikke frivillig opp til klovtrim. Hele flokken må trene på å gå
inn i slusesystemet deres, og fanges der. Når vi først fanger muflonene benytter vi
anledningen til å gjøre flere ting, og denne gangen fikk de også en vaksine. Sauene
ble flyttet inn til geitene for klovstell i august. De trives så godt sammen med
geitene at de fortsatt står sammen.

DÅHJORT OG MUFLON VASEKTOMI 

Før denne dagen hadde allerede en muflon vært igjennom vasektomi for å sjekke at
prosedyren var optimal. Og sammen med Evenstad fikk tre mufloner og en dåhjort
utført vasektomi. Det er fortsatt noen hanner som skal igjennom det samme, og fra
neste år blir det færre unger i flokken. 



BURSDAGER

11. juni er bursdagen til sebrajenta Zimzima, og i år ble hun 2 år. Hun har blitt en
tøff dame og tester grenser hos sin far Harry og sin søster Zavannah. Zimzima vil
gjerne bestemme og starter småkrangler i sebragruppa. 25. september ble
gibbonen Ebba 24 år. Hun flyttet til tangen dyrepark fra en dyrepark i Sverige i
2003 og har siden det vært i par med Amadeus. 21. juli hadde parkens fantastiske
Handyman, Karol, bursdag. Han har lang fartstid i parken og er den som har jobbet
her lengst. 18. september var også en veldig spesiell dag for vår dyrepasser Ingrid.
Hun har vært med oss siden 2018 og har hjulpet til å forbedre parken enormt.
Gratulerer med dagen! 

En av nyhetene til neste år har allerede ankommet parken, nemlig indiske
Løpeender. De er for tiden i karantene og vil flytte ut i parken til våren. Gruppa
består nå av en hann og tre jenter. Jentene kom fra samme plass og ble klekket i
juni. Gutten er eldre og har krøll på halefjærene.
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LØPEENDER
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Vi har i sommer som smått
begynt å ha hønene løse i Petting
zoo. Dyrepassere har passet på så
hønene ikke blir jaget for mye av
geiter, kalkuner og gjester.
Foreløpig har det gått veldig fint
og vi håper de kan være mer
selvstendige når de går fritt i
Petting zoo neste år.

HØNENE I PETTING ZOO

BØRSTING AV GEVIR

Dåhjort bukkene har gevir som vokser ut av
hodet. Dette skiller seg fra horn på flere måter.
Horn sitter fast i hodeskallen og vokser seg
gradvis større. Et gevir faller av hvert år før et
nytt vokser ut. Et gevir vil være dekket av håret
hud mens det vokser, mens horn ikke er dekket
av hud. Dåhjortene felte gevirene i mai. Det vil si
at det gamle geviret falt av. Etter det har et nytt
og større gevir vokst ut. I midten av august var
gevirene ferdigvokste og da var tiden inne for å
feie/børste geviret. Da vil bukkene gni og klø
geviret på trær og stein slik at huden løsner og
faller av. Dette kan se ganske fælt ut fordi det kan
blø og huden henger i strimler fra geviret, men
det er ikke farlig og helt naturlig. De spiser
faktisk mye av huden. Når geviret er børstet er
det hardt, spisst og ser ut som bein. Og dette skjer
litt før parrringstiden begynner.
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Det begynner å bli kaldere vær og det betyr at
dyrene må inn igjen. De eksotiske dyrene tåler
ikke like kalde temperaturer som det blir i
Norge. På vinteren bor mange av dyrene i en
låve rett utenfor parken. De første dyrene som
flyttet inn var skilpaddene og duene. De er
også noen av de enkleste å flytte og
dyrepasseren kan enkelt gå inn og sette de i et
bur eller en kasse. Primater er generelt veldig
smarte dyr og liker ikke å bli stengt inn i et
transportbur. Dette må trenes på. Gibbon,
makak og silkeaper går inn i det oppvarmede
huset sitt når de syns det er kaldt og kan
derfor være ute litt til. Lemurene derimot er
ikke like smarte og tror det er varmere i
toppen av et tre. De måtte derfor flytte inn 22.
september. Det første de gjorde da de kom inn
var å markere (tisse) over hele innhegningen
for så å sette seg på favorittplassen over
varmepumpa. Surikatene har et oppvarmet
hus, men de syns det er en bedre ide å grave
dype tunneler. De var derfor de neste som ble
flyttet inn. Vel inne i varmen var de fornøyde
med å få noen ekstra larver og de var raske
med å stille seg opp for å holde utkikk etter
rovdyr. Slangene og øglene flytter snart inn
for vinteren de også, men siden alle terrarier
er varmet opp med varmelamper kan de
vente litt til.

Tusen takk for støtten!

VINTEREN KOMMER!


