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NYHETSBREV

BESØK AV
HOVSLAGEREN 

I februar hadde vi hovslager på
besøk. En hovslager er den som
fikser hovene eller føttene på en hest.
Her i parken får både ponnier og
esler hovstell regelmessig. Denne
gangen fikk også sebraen Harry
hovstell. Hovene på sebra trengs ikke
og stelles like ofte som esel og ponni.
Jentesebraene hadde så fine hover at
de venter til en annen gang.

I DENNE UTGAVEN... 

 Besøk av hovslageren 
 Kakesesong i Tangen Dyrepark  
 Endelig egg igjen! 
 Tannlegeskrekk? 
 Bæ, bæ, lille lam... 
 Vår kjære Eddie 
 Årets store nyhet 
 Vi gjør oss klar til en ny sesong 
 Burtrening
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KAKESESONG I
TANGEN DYREPARK  

I denne perioden har vi hatt ganske
mange bursdager å feire, både blant
folk og dyr. Av folk hadde hele 3 stykk
bursdag i januar. Dyreparkens
fantastiske eier, Bente feiret vi 13.
januar. 19. januar feiret vi den flinke
dyrepasseren Maya og 29. januar var
det superdyrepasseren Mikkel sin tur.
Vi feiret den dyktige veterinæren vår,
Isabelle, 21. mars og vår andre
fantastiske eier, Erik, 23. mars.
Gratulerer med dagen alle sammen! 

Etter en kald vinter der fuglene ikke
legger egg har mange av de nå begynt å
legge egg igjen. Nå får vi daglig egg fra
påfugl og høner. Kalkunene starter nok
snart å legge egg igjen. 

Kan du gjette hvilket egg som hører til
hvilken type fugl?
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6. februar ble sebraen vår Zavannah 3 år. Dagen ble feiret med kake, spesiallaget til
sebra. Zavannah syns den var litt skummel til å begynne med, men god. Zavannah er
født her i parken og bor sammen med søsteren sin Zimzima og far Harry. 
16. mars fylte lemuren Sonja 17 år. Hun og de andre lemurene har vært i parken
siden de kom til oss fra Kristiansand dyrepark vinteren 17/18. Sonja er en eldre dame
som stort sett tar det meste med ro.

ENDELIG EGG IGJEN! 



TANNLEGESKREKK?

BÆ, BÆ, LILLE LAM...

Februar-April er vanligvis tiden på året
muflonene lammer, og i år har vi vært
veldig spente på om det kommer noen
lam. Høsten 2021 prøvde vi å gi
prevensjon i form av en vaksine til
muflonsøyene våre. Dette ble gjort på
grunn av at flokken er stor nok. Det var
ikke alle som lot seg vaksineres, så mot
slutten av februar begynte ett par av
søyene å se ganske runde ut, og 7. mars
fant vi ett lam som sto og diet moren sin.
To uker senere, 22. mars, var lam nr. 2
kommet. Lam nr. 3 & 4 kom 29. mars, og
nå håper vi det ikke blir så mange flere. I
fjor fikk vi 8 lam. Hvor mange tror du vi
får i år?

Hanngriser har støttenner som vokser
hele livet, og av og til må de klippes slik at
de ikke blir for lange og skader grisen. I
februar ble de tre guttene våres Cody,
Marley og Giffle sedert, slik at vi kunne få
fikset støttennene. Guttene våre er nemlig
så store og dramatiske at de må få
beroligende medisin for at vi skal ha
mulighet til å gjøre det. Mens de var rolige
fikk vi fikset både tenner og klover.
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VÅR KJÆRE EDDIE
I starten av februar mistet vi vår kjære lamahingst. Han
var veldig uheldig og fikk en skade han ikke kunne
overleve. Vi er alle veldig triste og savner han. Eddie var
en litt merkelig gutt. Han bodde sammen med 7 damer,
og innimellom ble det litt for mye for han. Da tok han
seg gjerne en tur på egenhånd og vi kunne finne Eddie
mange plasser i parken. Noen ganger gikk han ned til
geitene og så på de, andre ganger kunne han sjekke
emuene eller muflonene. Av og til skulle han erte på seg
sebraene. En gang hoppet han inn til grisene, men fant
fort ut at hverken grisene eller han satt pris på det. Han
hilste på rever, aper og mange gjester. Ofte gikk han
tilbake til lamadamene selv, eller la seg i solen utenfor
sin egen innhegning. Der har han laget seg en grop å
sove i. I perioder fikk parken mange telefonsamtaler om
dagen angående Eddie og hvor han var. Han holdt seg
alltid inne i parken, men likte godt å besøke de andre
dyrene i parken. Han ble ofte med dyrepasserne rundt
på foringsrunder og visste alltid om snarveier slik at
han kunne stå å vente på deg når du kom til neste stopp.
Lamadamene var ofte sure på Eddie, og han var den
lamaen som oftest var dekket i spytt. Han fikk dessverre
aldri noen barn, og kanskje var det derfor damene var
sure.

Alle som jobbet med Eddie har mange historier om han
og alt han gjorde. Han var en lama som gjorde stort
inntrykk og vi kommer alltid til å ha han i hjertene våre.  
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Jeg husker godt da Eddie fikk en haug med sand i
innhegningen sin. Da hoppet han rundt i sandahaugen og
kastet rundt på sand og kroppsdeler. Det så nesten ut som
han danset. Etter en stund stilte han seg stolt som om han
var kongen på haugen. - Ingrid 

Jeg husker godt alle gangene Eddie hoppet over gjerdet for
å få en pause fra damene. En gang skulle vi prøve å ha han
sammen med geitene og sauene. Da gikk jeg med han og
han fulgte frivillig med. Jeg hadde med mat, men det var
nok en 15-20 min å gå. Det er alltid trivelig når man får
såpass nære bånd til dyrene. - Mikkel 

Eddie var den snilleste lamaen å jobbe med. Han var så
tam og søt. Det var en gang da han kom seg ut av
innhegningen og fulgte meg opp til gibbonene bare fordi
han var nysgjerrig på hvilke frukter jeg hadde med meg.
Han elsket epler og druer, men likte ikke kiwi så godt. Jeg
kommer aldri til å glemme han. - Karen 

Eddie var alltid en jeg så frem til å komme på jobb for å
hilse på, han var en snill, morsom og iblant rampete lama
som gjorde at jeg alltid fikk et smil om munnen resten av
dagen. - Emma 

Det som alltid fikk meg til å smile og le med Eddie, var at
han så ut som om han hadde sminke på. Han hadde sorte
markeringer ved øynene og leppene. Det spøkte vi ofte
med. - Maya

 



ÅRETS STORE NYHET
Vi har lenge ønsket oss alpakka til
parken og endelig skal det skje! Etter
planen skal tre kjekke brune
alpakkagutter flytte inn i parken mot
slutten av april. Vi er veldig spent på å bli
kjent med de. De kommer til å bli nabo
med sebra og kamel, og innhegning blir
bygget ferdig så fort telen forsvinner.
Etterhvert håper vi å begynne med
alpakkavandring, slik at mange kan få
hilse på og få et spesielt forhold til de.
Han som driver med alpakka er også han
som bruker å klippe lamaene våre når
det må gjøres. Lamaer blir ikke klippet
hvert år, men i år skal de klippes. Bilde
av nyklippet lama kommer neste gang. 

VI GJØR OSS KLAR TIL
EN NY SESONG

Vi har begynt å forberede oss til
sesong, vi planlegger og bygger
forbedringer til innhegninger ute i
parken. I reptilhuset har den største
slangen fått ett basseng. Skilpaddenes
innhegning har blitt pusset opp og er
nå større.
Det er bygget ett insektshotell som skal
stå inne hos silkeapene. Mye skal på
plass før vi åpner for sesongen, og vi
håper telen smelter snart. 

Våren er tiden for å trene forskjellige
dyr til å frivillig gå inn i
transportbur. Det gjør vi for at
flytting av dyrene fra
vinterinnhegning og ut i parken skal
gå best mulig. Gibbon, makak, lemur,
surikat og silkeaper er alle i gang
med trening. Det er veldig bestemte
dyr og vi håper alle syns det er greit
at vi lukker døra i buret før de skal
flytte ut i parken.

 BURTRENING
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