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PADOVANOK DELFINUI ŠYPSENĄ
Nika Puteikienė

R

ugpjūčio 2 dieną, 19:00 val., aikštėje priešais
Lietuvos jūrų muziejaus delfinariumą įvyko paramos koncertas „Padovanok delfinui šypseną“,
skirtas delfinų gyvenimo sąlygoms gerinti. Koncertą
organizavo UAB „Prior Musica“, LNK televizija ir Lietuvos jūrų muziejus.
Renginyje gyvai koncertavo garsios Lietuvos
grupės ir atlikėjai: „69 danguje“, „Inculto“, „G&G Sindikatas“, Neringa ir „TeleBimBam“, Vaidas, „Biplan“,
Asta Pilypaitė, Živilė Ba, Martyno Kuliavo grupė
INGENIOUS, Igoris Kofas. Koncerto muzikinis prodiuseris – Martynas Kuliavas. Tai trijų valandų trukmės
renginys, kurio metu visi norintieji galėjo telefonu
aukoti pinigus Lietuvos jūrų muziejaus delfinariumui.
Žiūrovai už specialią kainą galėjo įsigyti originalias
delfinų garsų kompaktines plokšteles.
Juodosios jūros afalinos į Lietuvos jūrų muziejaus
delfinariumą atkeliavo iš Sevastopolio 1993 metais.
Jos čia ne tik sėkmingai aklimatizavosi, bet ir džiugina lankytojus įspūdingais pasirodymais, veda vaikus ir
padeda prisitaikyti prie gyvenimo turintiems problemų žmonių vaikams. Dabar delfinariume gyvena aštuoni delfinai, daugiau nei pusė jų gimė jau Kopgalyje.
Delfinų gyvenimo sąlygomis ir sveikata rūpinasi veterinarijos gydytojai ir treneriai, reguliariai atliekami

A. Mažūno nuotrauka

gyvūnų kraujo, iškvėpto oro tyrimai, atidžiai sekama
vandens kokybė, nuo kurios tiesiogiai priklauso delfinų sveikata. Šie gyvūnai yra labai panašūs į žmones ir
serga tomis pačiomis ligomis. Tad atėjus šaltajam metų
laikotarpiui kosti ir čiaudo net ir jie. Tačiau gyvūnai –
ne žmonės ir kalbėti nemoka, tad darbuotojams tenka
prie jų budėti ir naktimis, atidžiai stebėti menkiausius
elgsenos pokyčius, galinčius parodyti, kokia yra reali
delfino savijauta.
2002 metais Lietuvos jūrų muziejuje buvo pradėti
rengti delfinų terapijos seansai, kuriuos lanko dvasios
ir kūno ligomis sergantys vaikai. Sulaukus teigiamų rezultatų ir labai didelio visuomenės susidomėjimo bei
pritarimo, projektas buvo tęsiamas toliau. Šeimos iš
delfinariumo išvyko su viltimi, kad šypsena, džiaugsmas, kurį dovanoja delfinas, padės mažiesiems žingsnelis po žingsnelio eiti tolyn...
Kiekvieną dieną delfinariumas sulaukia tėvų, prašančių savo vaikams delfinų terapijos, skambučių. Kol
kas Muziejus gali priimti tik labai nedaug vaikų. Tačiau
čia kuriami ateities planai – tikimasi, kad anksčiau ar
vėliau Kopgalyje iškils Jūros teikiamų poilsio, pramogų
ir sveikatingumo paslaugų kompleksas su delfinų terapijos centru. Tada galės išsipildyti visų vaikų, norinčių
pabendrauti su delfinais, svajonės. 
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Lietuvos jūrų muziejaus Ryšių su visuomene skyriaus vedėja

