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Bálna

A hosszúszárnyú bálnák olykor buborékgyűrűt fújnak
egy-egy halraj köré, amellyel összeterelik őket,
így egyszerre sok-sok halat tudnak zsákmányolni.

Hosszúszárnyú bálna,
világszerte előfordul

A

végtelen, kék óceánban a bálnák a víz alatt úszkálva töltik
az életüket. Mivel azonban ők is emlősök, a levegővételhez
fel kell jönniük a víz felszínére. Hogy ez könnyebb legyen, orrlyukaik
a fejtetőre kerültek. Amikor orrnyílásaikon keresztül kifújják a levegőt,
a feltörő vízoszlop olyan magas lehet, akár egy ház.
A szilásceteknek, mint amilyen a hosszúszárnyú bálna is, nincsenek
fogaik. Helyettük sziláknak nevezett szarulemezeik vannak, amelyek
úgy szűrik ki a vízből a kisebb halakat és rákokat, mint egy konyhai
szűrő. Hatalmas borjaik azonban tejet isznak. Egy újszülött borjú
egy egész kádnyi tejet iszik meg naponta.
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Orka

Orka,
világszerte előfordul

Az orkák félálomban is képesek úszni,
de ne próbáld meg utánozni őket! Az egyik
agyféltekéjük pihen, amíg a másik dolgozik.
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G

yilkos bálnának is nevezik gyakran az
orkát, pedig valójában nem is bálna.
Ő egy hatalmas, fekete-fehér kardszárnyú delfin.
Milyen megtévesztő! Ezek a gyors vadászok családi
csoportokban élnek. Számos család csak halat eszik,
míg mások fókákat, bálnákat és delfineket is
fogyasztanak. Egyes orkák nagy hullámot
keltenek, hogy az úszó jégtáblákról
lesodorják a pihenő fókákat.
Az orkák különböző hangjelek, például csettintések és füttyök
segítségével beszélgetnek. Az óceánok különböző részein élő
családok más-más hangjelekkel kommunikálnak. Egy tengeri
akváriumban a „helló” és a „viszlát” szavakat is megtanulták utánozni.
Sokan mégis úgy gondolják, az orkáknak nem állatkertekben, hanem
az óceánban van a helyük.
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Elefánt
Az elefánt felismeri magát a tükörben.
Nem sok állat képes erre.
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E

gy elefánt sosem felejt, tartja a mondás, és
ez így is van: felismeri évek óta nem látott
fajtársait. Az elefántok hajlékony ormányukat használják
szaglásra és légzésre, éppen úgy, mint mi az orrunkat.
Mi azonban nem használjuk az orrunkat arra, hogy
ételt vegyünk fel, igyunk, vakarózzunk, netán
megöleljünk valakit vele, az elefántok viszont igen.
Az ormány egy nagynyomású mosó is egyben.
Ha elefánt lennél, akinek nagyon
melege van, úgy hűsölhetnél, hogy
vizet permetezel a hátadra.

Az afrikai elefánt a legnehezebb
szárazföldi állat, ráadásul neki vannak
a legnagyobb metszőfogai, azaz agyarai.
Az elefántcsaládban a legméretesebb tehén
a főnök. Ő vezeti el a többieket az élelemhez
és a vízhez.
Afrikai elefánt, Afrika
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Krokodil
Bordás krokodil,
Délkelet-Ázsia és Ausztrália

A tudósok úgy vélik,
egyes krokodilok akár több
mint 100 évig is élhetnek,
közben pedig egyre csak
nőnek és nőnek.

E

gy úszó farönk
az ott? Vagy
egy krokodil? Ha tévedsz,
akár vacsora is lehet belőled.
A krokodil a zavaros vízben lapul, csak szeme és orra látszik ki.
Türelmesen vár, amíg egy állat túl közel merészkedik a vízhez,
és akkor lecsap. Mindent behabzsol a halaktól a bivalyokig.
Megfigyelték, hogy a krokodilok sírnak evés közben. Ezt sokan
hihetetlennek tartják, pedig igaz. Persze nem szomorúak, csak
vizet préselnek ki harapás közben.
A bordás krokodilok a legnagyobb hüllők. Bár elég
ijesztően néznek ki, gyengédek is tudnak lenni.
A krokodilmamák óvatosan hordozzák
kicsinyeiket a szájukban.
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