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Etter en lang vinter kom endelig våren og
det begynte å nærme seg sesongåpning.
Før åpning er det alltid mye som skal
gjøres. Gjerder skal sjekkes og eventuelt
fikses. Vi raker og gjør det rent rundt om i
parken. Noen innhegninger får ny
innredning, og i år ble det laget et helt ny
innhegning til alpakkaene.
Første åpningsdag i år var 7. mai. Vi var
veldig spente på været og om det kom
mange gjester. Det er så hyggelig og
endelig hilse på gjester igjen.

I mai blir de fleste tropiske dyrene flyttet
fra vinteroppstalling og ut i parken.
Tidspunkt for flytting kommer an på
temperaturer, og om dyrene går inn når
det er dårlig vær. Gibbon, Makak,
silkeaper og surikat ble flyttet først.
Deretter reptiler, og lemurer til slutt.
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FLYTTING AV DYR



SPADAG HOS LAMAENE

Vi har 6 dalasau, og hvert år blir de klippet. I år kom Martin på besøk 11. mai og
barberte alle 6. Sauene ser mye mindre ut når de er klippet og var strålene fornøyd
med ny sveis.
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I motsetning til sau blir ikke lamaer klippet hvert år. Siste gang de ble klippet var i
2019, nå var det derfor på tide at de fikk en fresh sommerklipp. 28. april kom
lamaklipperen Geir på besøk. Våre lamaer liker ikke å bli tatt på og måtte derfor
få litt beroligende før de ble klippet. Når lamaene får klippet pelsen, får de også
stelt neglene og tennene.

SAUEKLIPPING

før midt i klippingen etter

før midt i klippingen etter



17. MAI

Vi dyrepassere liker å gjøre litt ekstra stas på dyrene ved spesielle anledninger. Det
gjør vi som en berikelse til dyrene. Det vil si at de får noe og holde på med. De får
blant annet julegaver, påskeegg og utskjærte gresskar. 17. mai er en dag vi bruker å
feire med dyrene. I år ble det ekstra spesielt da NRK ville komme å filme hvordan
vi feirer med dyrene. Noen av geitene og hanefar fikk på seg sløyfe, og makakene
fikk leker og en apevennlig versjon av Pavlova.

Vi gleder oss til juni hvert år, da kalver dåhjortene. 18. juni så vi den første kalven.
Etter det har det tilsammen blitt 9 kalver, og det er fortsatt ett par koller som ikke
har kalvet. I den første tiden legger kollen fra seg kalven bak i innhegningen når
hun skal spise. Da kan det være ganske vanskelig å vite hvor mange som har
kalvet. Nå er det flere av kalvene som blir med moren rundt i innhegningen.

DÅHJORTFØDSEL
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LEMURAVSKJED

Den siste tiden har lemuren Ida begynt å
slite med alderen. I juni ble problemene
så store at det beste for hun var å få
slippe. Ida ble født i 2000 og var en
gammel lemur. Hun var den eldste og
minste lemuren i parken. Hun har alltid
vært veldig forsiktig, beskjeden og
skeptisk til nye folk.
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KAMELHÅRSFRAKKEN

med vinterpels

uten vinterpels

Kameler røyter bare en gang i året. Da
mister de all pelsen og blir helt nakne, før
ny pels vokser ut. I løpet av sommeren og
høsten vokser pelsen ut igjen slik at den er
lang og tykk til vinteren begynner. Når
kamelene røyter kan de se ganske rare ut
fordi pelsen løsner på forskjellig tid. Da
kan de ha helt bare flekker enkelte plasser
og full vinterpels andre plasser.
Dyrepasserne hjelper også kamelene med å
fjerne løs pels, men kun når de vil det selv.

Hannkamelen vår, Karel, var uheldig, 27.
mai. Han hadde rullet seg og satt seg fast i
en grop. Karel er en veldig stor kamel og
det måtte traktor til for å få han opp. Han
hadde prøvd og kommet seg opp selv, og i
forsøket fått en del skrubbsår på kroppen.



ALPAKKAENE ER HER! 
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Alpakkaene skulle komme i slutten av
april, men ankomsten ble utsatt.
Lamaklipperen Geir og familien holder
også på med alpakka, og våre tre gutter
kommer derifra. 9. juni kom Hugo, Mika
og Chimero til parken. Chimero er den
største hvite og er 6 år gammel. Mika er
den minste hvite, og er 2 år gammel.
Hugo er 2 år og brun.

Da de kom ble vi fortalt at de liker å bade. Allerede dagen etter fikk vi bekreftet det,
da sto Mika først med beina i vannbøtta og senere på dagen sto han midt i dammen.
Nå har vi hatt alpakkaene i nesten en måned og vi har blitt godt kjent med de. Hugo
er den snille og nysgjerrige. Mika er litt eksentrisk og energisk. Chimero er den
ansvarlige som ofte bestemmer. På taket av huset til alpakkaene har ett måkepar
lagd reir, ungene har klekket og foreldrene passer veldig godt på området rundt
reiret. Vi er spente på fortsettelsen.

Tusen takk for støtten!


