
אין.״ ועבודד. ארוך, מחפשי־עבודה
 דולפינריום שפותחים שמעה כאשר

 ארצה חזרה המציאה, על קפצה בתל־אביב,
 עבדה חודשים שישה לעבודה. ונתקבלה

 לא איש אריות־הים. עם לבדה ברברה
 עליה. נפלה האחריות וכל אותה, הדריך

 הראש את לשבור עצום, אתגר היה ״זה
 אומרת ביותר,״ הטובה ההדרכה זאת —

 ההתקדמות הוא באילוף העיקרון ברברה.
 את למצוא צריך מאמן כל בשלבים.
 טיפוחיו. ולבני לו ביותר הנוחים הכללים
האינ לפי אריות־הים את אילפה ברברה

ששרי גילתה היא :לדוגמה שלה. טואיציה
 בשפת שקרוי מה מהווה משרוקית של קה

 טפיחה מעין שהוא חיובי״, ״חיזוק המקצוע
 כשהמדובר גם קיים זה כלל השכם. על

ליווייתן. או דולפין באילוף הוא
 של לגובה יקפוץ שהדולפין רוצים אם

 במים מקל שמים למשל, מטרים, חמישה
 הדולפין הדרך. את באמצעותו ומסמנים

 בו נוגע שהוא וברגע המקל אחר עוקב
 לכך בנוסף במשרוקיתו. המאמן שורק
 הדבר מעשהו. על כפרס דג, הדולפין מקבל
 בעל- הדולפין בהיות בעיניו. חן מוצא
 מהרה עד מגיע הוא אינטליגנטי, חיים

 של רצונו אחר למלא לו שכדאי למסקנה
 המקל, את המאמן מרחיק ואז המאמן.

ה מוותר הזמן עם בעקבותיו. והדולפין

 באצבעו. רק ומשתמש המקל על מאמן
 המאמן, 'של לאצבע מסביב חג הדולפין
הדול מזנק אצבעו את הלה מרים וכאשר

 אל — מטרים חמישה של לגובה פין
 המשרוקית, שריקת נשמעת אז המטרה.

כפרס. הדג את מקבל והדולפין
 אחר ממלא אינו שהדולפין במידה
 בפרס. זוכה אינו פשוט הוא ההוראות

 בעונש הדולפינים את מענישים לא אך
 המאמן. להוראות אי־ציות בעוון פיסי,

 או מזון לו נותנים שלא בכך מסתפקים
 לדולפין ומפנה הברוגז את משחק שהמאמן

גבו. את
אמיתי רוצח

והגנה־עצמית
 לשחק, אוהבים שהדולפינים יוון ך*
 מבקשים שהם למאמן מהרה עד יאותתו ~

 הליווייתן וגם הדולפינים גם לשחק. להמשיך
 רוצים אינם כאשר למאמניהם, לסמן יודעים

 דחפה לבריכה, ברברה כשנכנסה בחברתם.
 שם הבמה. עד הליווייתן של הגברת אותה

 מן תצא שברברה עד והמתינה נעצרה
 רוצה היא שאין לה אותתה בכך המים.

 דחייה לסמן יכולים הדולפינים בחברתה.
)82 בעמוד (המשך

 לקראתה פיו את הפוטרהיל״ווייתן שיני בין ברברה
ת־ קנמון ברברה בשימחה■

 בדולפינריום ליווייתן להחזיק בעולם. היחידות הליווייתנים ממאלפות אחת היא אנגליה
 ברברה. מתוודה מאוד,״ אישי קשר נוצר הליווייתנה לבין ״ביני ביותר. נדיר דבר זה

אפשרית... בלתי משימה כנראה הפתוח.״ בים ליווייתן עם לשחות הוא שלי ״החלום

 הגלישה הוא ביותר הגדול תחביבה בימית.
 להוואי, כך לשם נסעה היא המים. פני על

 עבודה חיפשה ותמיד — לאנגליה ומשם
״מימית״.

בדול עבודה מקום למצוא הצלחתי ״לא
של התור היה מקום בכל בעולם. פינריום

 נשיקה נותן אריה־הים ביותר• טובים חברים הםואריהחהים בוני
אריות־ במתנה. דג מידיה שקיבל אחרי למאלפת,

 הניתן מזון עבור רק האילוף תרגילי מבצעים הס ביותר. עקשניים בעלי־חייס הס הים
בפרס. לזכות מנת על בתעלולים מאמניהם את לסדר נהנים אריות־הים כפרס. להם

מאיה
וטרינרית,
דולפינים.

הדול עם משחקת ליברמן
 להיות רצתה מאיה פין.

 לאמן חלומה את הגשימה אך
הדולפינים. עם תרקוד מאיה

 של תנועותיו אחר תאחד עוקביםוהבריש איב
 איב בריכת־הכרלשים• במימי השני

 עם ולשחק לצלול אוהבת היא רנטגן. טכנאית בעבר היתה
התו טורף, בעל־חייס הוא הכריש בסכנה. נלהתגרות הכרישים,

 שבים הכריש צד. אל מצד אותו ומנענע שיניו בין טרפו את פס
 בשפע, מזונו מקבל הוא בה בבריכה, מהכריש יותר מסוכן הפתוח

 פוגשים כאשר להתנהג כיצד עצה ולהשיא להדריך מוכנה איב
הדולפין. :הכריש של ביותר המסוכן האויב הפתוח. בים כריש

--------------- 8 11


