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Elefanter I flere versioner
 

 

Som vildlevende dyr på Sri Lanka har elefanterne en naturlig plads I
samfundet. Gennem generationer har der været et samhørighedsforhold
mellem mennesker og elefanten, som med sin kolossale styrke og uafviselige
klogskab – har været en værdifuld partner. 

At opfostre en elefant kræver en mand på fuldtid

 

Flere steder kan man på timebasis købe en tur på elefant ryg. En time, som
annonceret., er et noget overdrevet i den faktiske verden, men da den
vuggende lidt støtvise elefantgang ikke er specielt afslappende – kan omkring
40 minutter rigeligt gøre det.

 

Undervej går det gennem nedtrampede junglestier – og på et tidspunkt gennem
vådområder – hvor lotus blomster vokser frem af den mudrede overflade, og
breder blomsten ud i sin rene, hvide skønhed.

 

 

 

 

 

 

Et par gange om dagen samles alle elefanterne for at gå ned og bade i den
nærliggende flod sammen med deres mahouter, som elefantpassere hedder.
Fra 1. parket på de restauranter, som ligger umiddelbart op til floden – har man
et imponerende panorama, hvor dyrene kan følges, næsten i vildtlevende
tilstand.

 

Elefantbørnehjemmet er et statsligt foretagende, hvor man opfostrer de
elefantunger, der på en eller anden måde har mistet deres familie, f.eks. Er
blevet efterladt alene i junglen. Tilskadekomne voksne elefanter har også
mulighed for at blive passet og plejet i elefantbørnehjemmet. 

Vilde elefanter

 

Over et meget stort område i det centrale Sri Lanka kan man vedvarende finde
vilde elefanter. Her har de fourageret i tusinder af år, og da én elefant aldrig
glemmer, og denne egenskab tilsyneladende videregives i generne, har de lokale
bønder store vanskelligheder med at have deres afgrøder i fred. 

 

 



Uimodståeligt charmerende er det, når elefantdriveren, efter at have afsat en
mindre klase bananer til ”gæsterne” på ryggen – fortæller dette til elefanten.
Umiddelbart derefter strækkes snablen bagover det karseklippede hoved – og
det gentages til samtlige bananer er konsumeret.

Elefantbørnehjem
Elefantbørnehjem eller Elephant Orphanage ligger i byen Pinnawalla

 

 

Elefantbørnehjemmet byder på et spændende og fascinerende møde med de
store dyr. Det er en meget populær attraktion, at se de små elefantunger få
mælk af sutteflasker. 

Mod betaling kan tilskueren selv få lov at fodre en af elefantungerne.

En rimelig donation til stedet, hvor også handicappede elefanter kan få et
hjem. 

Mere fascinerende er det næsten, at man på en stor plæne – som næsten må
betegnes som en slette, kan gå frit omkring blandt elefanterne.

 

 

Spredt omkring på den meget nedgnavede savanne kan man finde elefanter i
flok eller alene, men trods det at vegetationen ikke er meget højere end dyrene,
kan de hurtigt forsvinde fra iagttageren, ved blot at tage et par skridt ind i den
tætte bevoksning.

Omkring på savannen anes teaktræer, som er kuperet ned i elefantføde højde.
Teak er måske et attraktivt handelsprodukt, men på Sri Lanka er man sikkert
vidende om, at elefanter og turister er en god kombination for landets økonomi.

 

 

     

     

 

 


