Dolfijnen
Hoe dolfijnen leven in het Dolfinarium
Een paar kinderen bezoeken het Dolfinarium in Harderwijk. De dolfijnenverzorger
beantwoordt hun vragen: Wat eten dolfijnen? Waarom zijn ze zo glad? Hoe oud kunnen ze
worden? Vinden ze het leuk om kunstjes te doen? Gaan ze ook nog een keer terug naar
zee?
Wat eten dolfijnen? Wat ze eten? Als je goed kijkt. Paul heeft daar een emmertje bij zich.
Daar zitten allemaal visjes in. Dat zijn onder andere haringen en makrelen, die eten we zelf
ook wel eens.
En ongeveer anderhalve emmer per dag eten ze? Waarom zijn ze zo glad? Waarom ze zo
glad zijn dat is eigenlijk omdat ze altijd in het water zitten en als ze niet zo glad waren dan
kunnen ze geen vis vangen want dan konden ze niet snel genoeg zwemmen?
Hoe oud kunnen ze worden dan? Wat denk je zelf? Gokje? Ehm... tien? Tien! Nou, ietsje
ouder. Als je hier achter je kijkt. Die daar vooraan ligt, dat is Moby Dick dat is onze oudste
dolfijn en die is al drieenveertig jaar oud?
Waarom heeft u zo'n fluitje om uw nek? Dat fluitje dat is eigenlijk een.. ja, hulpmiddeltje
van ons en daarmee kunnen we iets aan de dolfijnen duidelijk maken. Als je weer bij Paul
oplet. Hij vraagt nu iets aan de dolfijnen. En de dolfijnen gaan dat doen: dat ze hun buik
laten zien. En dat fluitje is voor de dolfijnen het teken dat ze het goed gedaan hebben. Dus
wat je dan ziet is dan komen ze weer terug en dan weten ze dat het goed was en dan
krijgen ze een beloning en dat kan dan zijn vis of lekker met ze spelen of een beetje
natspaten. Daar is dat fluitje voor?
Vinden ze het leuk om altijd kunstjes te doen? Eh... ja, eigenlijk wel. Als je de dolfijnen zo
ook bezig ziet eh.. over het algemeen vinden ze dat altijd heel erg leuk. En we proberen ook
altijd nieuwe spelletjes met ze te doen. Dolfijnen zijn heel erg speels, heel erg nieuwsgierig
en ze zouden het juist niet leuk vinden als je het niet met ze zou doen. Want dan zouden ze
altijd maar een beetje rondzwemmen nou, vis hoeven ze niet te vangen want die krijgen ze
al van ons en dus zouden ze zich gaan vervelen?
Gaan ze nog een keer terug naar de zee? De dolfijnen die je hier ziet zwemmen niet. En dat
komt eigenlijk of ze zijn hier geboren of ze leven al heeeel erg lang hier bij ons in het
dolfinarium. En die kunnen ook niet meer terug naar zee. Ze zouden op zich al niet meer
weten hoe ze daar moeten leven want in de zee moet je natuurlijk zelf je vis kunnen
vangen en je moet heel goed weten waar je op moet letten daar en dat weten ze niet
dusseh.. ze gaan niet meer terug naar zee.
Ze blijven lekker bij ons.

