SLON ÁZIJSKÝ INDICKÝ
L Á S KY P L NÝ O B O R
Sloníčatá to majú skvele zariadené. Nestarajú
sa o ne len mamičky, ale aj súrodenci, tetušky
a babičky. Žijú totiž v stáde, ktorému velí
najstaršia slonica. Takmer všetko robia spoločne —
vydávajú sa na cesty za jedlom a vodou, hrajú sa
spolu a utužujú rodinné vzťahy. Možno vás prekvapí,
aké sú tieto obrovské zvieratá spoločenské,
inteligentné a hravé. Puto medzi sloňou mamičkou
a jej sloníčaťom patrí medzi tie najpevnejšie, ktoré
vo zvieracej ríši nájdete.
MAMIČKA,
BUDE TO SLONÍČA!
Skôr ako sa sloníča narodí, musí si
mamička dobrú chvíľu počkať. Bábätko
v brušku môže nosiť takmer dva roky!
Keď sa má sloníča narodiť, zhromaždia sa
okolo mamičky ostatné samice, a dokonca
môžu pri pôrode aj asistovať. Nie je to
žiaden drobček – slonie novorodeniatka
môžu vážiť pokojne aj 100 kg.

P ríc h o d n a s vet

NIE JE ČAS STRÁCAŤ ČAS
Čerstvo narodené sloníča dokáže už pár hodín
po pôrode samo stáť, chodiť a piť mamičkino
mlieko. Sloníčatá sa učia veľmi rýchlo – čoskoro
chodia s ostatnými na výpravy za jedlom
a vodou, začínajú s príkrmami (napríklad trávou),
a pretože sú nesmierne rozumné a zvedavé,
objavujú svet okolo seba – najčastejšie svojím
citlivým chobotom, ktorý im slúži ako taká
ruka. Hor sa za dobrodružstvom! Ale radšej nie
veľmi ďaleko od mamy…
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POBEHNI!
SOM TI
V PÄTÁCH!

NA ČO JE TO DOBRÉ?
Skôr ako sloníčatá zistia, na čo je
ich chobot dobrý, chvíľku to trvá.
V prvých týždňoch vyzerajú zmäteno,
akoby chobot vôbec nemali pod
kontrolou. Môžu oň aj zakopávať!
Čoskoro však zistia, ako veľmi je
užitočný: môžu s ním zdvíhať veci,
striekať si vodu do úst, použiť ho ako
sprchu v horúčavách, ako šnorchel,
keď sú pod vodou, zdraviť sa a hladkať
sa s ostatnými, trúbiť a rozprávať sa...
Skutočne užitočná vec!

Spôs

oby použitia chobota

MALÍ BEŤÁRI
Sloní chlapci vedia byť riadni beťári, hlavne keď majú
okolo 12 rokov a sú v puberte. Mláti to s nimi podobne
ako s ľudskými chlapcami. Začínajú sa zaujímať o dievčatá
a chcú sa pred nimi predvádzať, často preto štuchajú do
iných slonov, aby im ukázali, kto je tu pán. Vždy je však
nablízku mamička či babička, ktorá ich vyťahá za uši.
Slony sú však nepoučiteľné, a preto väčšinou stádo samíc
opustia a buď sa túlajú samy, alebo sa pridajú k iným
nevybúreným mladíkom.

KTO SA HRÁ, NEHNEVÁ
Sloníčatá trávia množstvo času objavovaním
sveta okolo seba, a tiež hraním sa rôznych hier.
Sú ako vy – rady sa hrajú na naháňačku, striekajú
po sebe vodu, dokonca môžu po sebe hádzať
paličky, štuchajú sa a „bojujú“ s nepriateľmi,
ktorých si predstavujú.

CHI-CHI!

UFFF

NA VEKY VEKOV
Slonie dievčatá zostávajú vo svojom stáde väčšinou až
do konca života. Tu skrátka ťahajú slonice za jeden povraz.
Vzájomne si poskytujú ochranu, učia sa, ako sa starať
o mláďatá, a keď treba, ihneď pribehnú na pomoc. Sloníčatá
môžu uviaznuť v blate alebo spadnúť do jamy, odkiaľ im
ich mamička, babička či tetušky pomôžu dostať sa von.
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Žirafa

M ASKOVANÝ DROBČEK
Pozrite sa na to stádo elegantných krásavcov
a krásavíc. Preháňajú sa po afrických savanách,
spásajú drobnučké lístie a užívajú si krásny
výhľad. O mladé sa starajú najmä mamičky,
ktoré svojim mláďatám poskytnú všetko,
čo potrebujú. Od mlieka a ochrany
až po životné lekcie, vďaka ktorým
na savane prežijú. Ani takéto
veľké zviera sa bez mamičkinej
pomoci nezaobíde!
Padám!
Žirafia mama nosí bábätko v brušku dlhšie ako
rok. Možno preto, aby si tam poriadne pohovelo –
jeho príchod na svet je bez preháňania tak trochu
drsný. Žirafy svoje deti rodia postojačky, takže sa
mláďa hneď v úvode zahrá na supermana – poletí
si asi z dvojmetrovej výšky. Akonáhle je vonku,
začne ho mamička vítať, oblizovať a čistiť.

PRVÉ KRÔČIKY
So žirafiatkami sa život skrátka
nemazná – na savane to však ani inak
nejde. Po úvodnom páde ich čakajú hneď
ďalšie skúšky – musia sa postaviť na
vlastné nohy a prísť za mamičkou napiť
sa mlieka. Asi hodinu po tom, čo sa
narodí, sa žirafie mláďa samo postaví.
Kroky má ešte vratké, ale nebojte sa –
nebude to trvať ani deň a bude dokonca
aj behať!
Pád z výšky
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KDE JE NÁVOD
NA POUŽITIE?

NEPRIATEĽ PRED BRÁNAMI

ČAS NA DESIATU
Žirafie mláďa sa živí mamičkiným
mliekom asi do pol roka. Potom začne
mamičku pozorovať a všíma si, aké dobroty
je ona sama. Najradšej si pochutnávajú na
šťavnatých akáciových lístkoch. Žirafy
trávia pasením sa takmer celý deň – veď to
dá zabrať, naplniť žalúdok takého dlháňa!
Mláďatá musia veľa jesť, aby rýchlo
vyrástli. Tie najchutnejšie kúsky rastú
vždy úplne hore!

ČOSKORO TAM
DOČIAHNEŠ
TIEŽ.

Mamičky dávajú na svojich miláčikov veľký
pozor – oproti nim, dospelákom, sú totiž
zraniteľné. Akýkoľvek lev či hyena by si na
nich rady pochutnali! Ešteže majú mamy
taký dlhý krk – nebezpečenstvo dokážu
vidieť už z diaľky. Preto zaženú svoje mladé
do vysokej trávy, aby ich schovali. Mláďatá
odtiaľ pozorujú, ako sa budú brániť, keď budú
dosť veľké. Mamičky totiž vedia nepriateľom
uštedriť poriadny kopanec – a vedzte, že
takými dlhými nohami to skutočne bolí.

FŇUK

V ŠKÔLKE

A UŽ SA
NEVR ACAJ!

Keď sú žirafky väčšie, dajú ich mamičky
do škôlky. Zhromaždia rovnako
staré žirafky dohromady a samy sa
môžu vydať pásť kúsok ďalej. Deti sa
spolu hrajú, behajú a vyvádzajú rôzne
huncútstva. Chlapci sa môžu hrať „páku“
svojimi dlhými krkmi. Sú to prvé lekcie
samostatného života na savane. Ale
mamičky ich zatiaľ stále ešte zopodiaľ
po očku sledujú.

TAK AHOJ!
Okolo 2 rokov sú už žirafie mláďatá
natoľko samostatné, že už maminu
starostlivosť nepotrebujú. Ešte
aby nie, keď sú to široko-ďaleko
najvyššie zvieratá! Mamička
ich naučila všetko, čo budú
v živote potrebovať. Chlapci
sa osamostatnia a idú si
svojou cestou, dievčatá sa
budú okolo maminho
stáda ešte chvíľku
motať.

TAK V NEDEĽU
NA OBEDE,
DOBRE?
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