Рибари спасиха делфин край Ченгене скале
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Защо говорим за това?

Вчера в плитките води край Ченгене скале близо до Бургас се заклещи млад делфин. Той не
можеше да излезе и хората се опитваха да му помогнат, например като го насочваха с
лодките си. Делфинът обаче беше уплашен и не даваше на никого да се приближи до него.
Рибарите смятаха, че може би коремчето му е наранено и го боли. Предполагаха, че това е
причината той да пляска с перките си и да не допуска никого до себе си. По принцип
делфините са дружелюбно настроени към хората. Те следяха дали отворът за дишане (при

делфините той е отгоре на главата) излиза достатъчно често на повърхността, за да може
животното да си поеме въздух.
Както може би знаеш, делфините не са риби. Те са бозайници също като нас, котетата,
жирафите, маймунките, кучетата и конете. Преди милиони години са живели на сушата,
имали са крака и са изглеждали напълно различно. После обаче са започнали да живеят в
моретата и тялото им се адаптирало към водата. По какво знаем, че са бозайници ли? Ами...
1. Раждат малките си. 2. Кърмят ги в продължение на 2-3 години. 3. Нямат хриле
(специалният орган, с който рибите дишат под водата), а бели дробове - и трябва да изскачат
над водата, за да си поемат дъх.
Да се върнем на нашето делфинче в беда! Към четири и половина рибарите съобщиха, че са
успели да спасят делфинчето, като са го избутали от плитчините. Така то отново е заплувало
в открито море.

За еволюцията на делфина и други животни можеш да прочетеш в "Произходът на видовете"
от Сабина Радева. Ето илюстрация от книгата:
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