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Gran Canarialla, Agüimesin Carretera Gral Los Coralillosissa,
sijaitseva krokotiilipuisto (Parque de los Cocodrilos) tarjoaa
kattavasti nähtävää koko perheelle. Vuonna 1988 vapaaehtoisin
voimin perustettu puisto toimii edelleenkin alkuperäisen
toimintaperiaatteen mukaisesti. Sinne on tuotu vuosikymmenten
aikana lukuisia huostaanotettuja ja loukkaantuneita eläimiä.
"Hylättyjä, julmasti kohdeltuja ja joskus esimerkiksi sirkuksista tai
rahtilaivoista takavarikoituja, eläimiä tuodaan meille usein erittäin
huonossa kunnossa," kertoo perheyrityksenä toimivaa puistoa
esitellyt Dioni.
Puistossa on krokotiilien lisäksi satoja muitakin eläimiä aina
hylätyistä kilpikonnista aikaisemmin kotieläimeksi kahlittuun
simpanssiin. Satojen kilojen painoisten krokotiilien lisäksi vaikuttavia
eläimiä ovat etenkin simpanssit ja tiikerit.
Myös monenlaisten apinoiden, lintujen, jyrsijöiden, skorpionien,
piikkisikojen, laamojen jne. parissa hurahtaa puistossa helposti
useampikin tunti.
Alueen kahvilassa on myynnissä pientä purtavaa varsin
kohtuuhinnoin. Jos mukana on omat eväät, alueella on lisäksi
ruokailuun tarkoitettu paikka pöytineen ja tuoleineen ja eläimiä siinä
ympärillä.

Eläimet lähellä yleisöä
Krokotiilipuisto on onnistunut hyvin luomaan lähikontaktitunnelman
eläinten ja yleisön välille. Krokotiilien elämää pääsee seuraamaan
lähimmillään alle metrin päästä. Yleisöllä on myös mahdollisuus
päästä kokeilemaan, miltä metrinen käärme tuntuu omalla keholla.
Tai kuinka krokotiilipoikanen tuntuu vahvalta jo muutaman viikon
ikäisenä.
Esittelytilanteissa korostetaan no. krokotiilien elämäntavan ja
käytöksen esittelyä ja informointia, eikä tuolloin keskitytä
sirkusmaisiin temppuihin.
Puistoon pääsee kätevästi oman aikataulun mukaan vuokraamalla
auton, tai ei se maksu taksillakaan ole isommalle porukalle järin
suuri. Matka esimerkiksi Inglesistä ei vie kuin noin puolisen tuntia.
Varaa mukaan lämpöisenä päivänä juotavaa ja vaikka lippis päähän.
Toisaalta viileämpinä päivinä on hyvä olla lämmintä vaatetta
mukana, kun ilma vuoristossa voi olla ihan toinen kuin
turistirannoilla.

Suosituin vierailupäivä sunnuntai

Ympäristönsuojelupoliisi SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia
Civil) on tuonut monia kovia kokeneita eläimiä tähän puistoon, jossa aidosti satsataan
sinne luovutettujen eläinten hoitoon ja hyvinvointiin.

Vieraillessamme puistossa, kohde oli selvästi paikallisten mieleen.
Puiston työntekijä kertoi, että suosituin vierailupäivä on sunnuntai,
jolloin olimme paikan päällä itsekin. Silloin on myös enemmän
erilaista oheisohjelmaa.
Kohtuuhintainen sisäänpääsymaksu menee suoraan kasvavan
puiston ylläpitoon ja sen ammattitaitoisen ja huolehtivaisen
henkilökunnan palkkoihin. Myös vapaaehtoiset tukevat toimintaa
työpanoksellaan ja rahalahjoituksilla.
"Opettava, vierailun arvoinen kohde," totesi ryhmämme - jossa
mukana oli lapsi, parikymppinen ja kaksi keski-ikäistä yksimielisesti.
Teksti: K.J.-R. & T. T.
Kuvat: K.J.-R. & Yolanda Romppainen, Parque de los Cocodrilo
Päivitys 2018:
Hinnat:
aikuiset 9.90e
lapset 6.90e.
Puiston aukioloriippu vuoden ajasta, joten varmista aina kohteen
nettisivuilta sen hetkiset aukiolot. Tieto löytyy etusivulta.
Nykyään puistossa on myös erilaisia ohjelmanumeroita päivällä
tunnin/parin välein, jolloin yleisö pääsee tekemään halutessaan
lähempaa tuttavuutta eläinten kanssa. Esimerkkeinä mainittakoon
käärmeen käsittely mahdollisuudet, apinoiden ruokinta ja krokotiilien
ruokintanäytös, joka oli mielestäni mieleenpainuvin kokemus.
Lisätietoja osoitteesta:
https://www.cocodriloparkzoo.com/
Päivitys 2018: M.Aaltonen
Päivitys 2019:
Ohjelmatiedot ja bussien aikataulut
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