Aljin kotiček
V nekaterih vodnih parkih ponujajo plavanje z delfini.
Ti delfini so bili ulovljeni in odvzeti iz narave. Ločeni
od svoje družine zdaj živijo zaprti v bazenih, kjer
zabavajo ljudi. V takem okolju se ne počutijo dobro.
Nimajo dovolj prostora za gibanje in izvajanje svojega
naravnega vedenja, zaradi glasbe in hrupa iz okolice pa
si ne morejo ustvariti jasne slike svojega okolja.

Gotovo si že kdaj videl
posnetke ali fotografije
ljudi, ki plavajo z delfini,
jahajo slone ali se
fotografirajo z levi in tigri.
Morda si tudi sam želiš
doživeti kaj takega. Vendar
– si kdaj pomislil, kako se
ob tem počutijo živali?

V plavanju z delfini tako uživamo samo ljudje, delfini pa
zelo trpijo. Če želiš spoznati delfine, jih raje opazuj v
njihovem naravnem okolju. Samo tako boš videl, kako
se zares obnašajo in kakšna čudovita bitja so.
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Ali veš, da lahko delfine v morju opazuješ tudi
na slovenski obali?

Jahanje slonov
Ponekod ponujajo tudi jahanje slonov. Pri slonih je
zgodba pravzaprav podobna kot pri delfinih. Ko so
majhni, jih ukradejo iz narave. Večino svojega življenja
nato preživijo osamljeni in priklenjeni na verige in
čakajo, da bodo lahko na svojem hrbtu prenašali ljudi.
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Na po po tujih krajih
Pse, mačke in nekatere druge domače živali lahko vidiš
skoraj vsak dan. Pot ti je verjetno kdaj prekrižala tudi
kakšna srna ali veverica, v gozdu si mogoče srečal tudi
podlasico ali sovo. Opazovati divje živali v njihovem
naravnem okolju je res zanimivo. Včasih pa si želimo, da
bi te živali spoznali tudi od blizu, se jih dotaknili ali se
vsaj fotografirali v njihovi bližini.

Samice in mladiči slonov v naravi živijo v velikih
družinah, samci pa pohajajo okoli in se skupini pridružijo
le v času razmnoževanja. Družine ustvarijo močne
socialne vezi in ob napadu vedno branijo svoje mladiče
in šibkejše člane črede. Skrbijo tudi za ranjene slone in
prepoznajo slonje okostje. Sloni v naravi večino dneva
hodijo okrog in iščejo hrano.

s pomočjo zvoka pa se tudi orientirajo v prostoru.
V okolico namreč oddajajo zvok, ki se odbije od drugih
živih bitij in objektov v bližini. Tako vedo, kje se neka
stvar ali živo bitje nahaja, in »vidijo« svojo okolico.

Plavanje z delfini
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Na svetu obstajajo različna zavetišča in templji, kjer
se lahko slikaš s tigri. Vendar to niso prava zavetišča
– živali namreč ujamejo iz narave in jih nato zaprejo v
kletke, ljudje pa lahko plačajo nekaj denarja in se slikajo
z njimi. Tigri so po navadi priklenjeni na kratke verige
in omamljeni, saj bi sicer lahko napadli. Namesto da bi
se prosto gibali v naravi in živeli daleč stran od hrupa in
človeka, so cele dneve zaprti v kletkah, kjer jih obdaja
množica.

Podobno lahko v ujetništvu srečaš tudi
veliko drugih živali. Čeprav si jih morda
zelo želiš videti od blizu, ne pozabi – to
so divje živali, ki ne želijo družbe ljudi.
V ujetništvu se ne počutijo dobro in so
po navadi nesrečne. Namesto plavanja z
delfini, jahanja slonov ali fotografiranja
z veličastnimi zvermi si živali raje oglej
v naravnem okolju. Če pa to ni mogoče,
pa si lahko v knjižnici izposodiš kakšen
dokumentarni film o živali, ki te zanima.
Tako boš žival res dobro spoznal, ta pa
pri tem ne bo trpela.

Kako bi bilo šele zanimivo od blizu spoznati kakšne bolj
nenavadne živali, kot so na primer sloni ali tigri, kajne?
Teh v naših gozdovih seveda ne moreš srečati, saj živijo
daleč stran v Aziji in Afriki. Tako kot pri nas v naravi lahko
srečaš srno ali lisico, lahko tam opazuješ slone in leve.
Ponekod pa te čudovite živali zadržujejo v ujetništvu, da
se lahko turisti z njimi slikajo ali jih jahajo.

Delfini so čudovita, inteligentna bitja. V naravi živijo v
velikih družinah in vsak dan preplavajo več kilometrov.
Za sporazumevanje uporabljajo različne glasove,

Fotografiranje s tigri

Ali veš, da odrasel afriški slon lahko poje tudi
160 kg hrane na dan?

Alja Willenpart
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