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Z a zwy czaj, gdy my Êli my o pin gwi -
nach, wi dzi my ocza mi wy obraê -

ni lo do we pu sty nie An tark ty dy i zbi te
w stad ko, mar z nà ce. Pew nie te˝ pa -
mi´ ta my o tym, ˝e nie spo tka my tych
nie lo tów w to wa rzy stwie po lar nych
niedê wie dzi ˝y jà cych na pó∏ ku li pó∏ -
noc nej, gdy˝ tam po pro stu nie wy st´ -
pu jà. 

W na szych wa run kach kli ma tycz -
nych ho dow la an tark tycz nych pin -
gwi nów jest nie zwy kle k∏o po tli wa,
gdy˝ wy ma ga jà one spe cy ficz nych
wa run ków i sà bar dzo po dat ne na in -
fek cje. Nie wszyst ko jest jed nak stra -
co ne – tak ̋ e u nas w kra ju mo˝ -

na sta nàç oko w oko z pin gwi nem.
Jak to mo˝ li we bez bu do wy ol brzy -
mich i kosz tow nych „lo dó wek”? Ca∏ -
kiem pro sto – po pro stu nie wszy scy
wie dzà, ˝e sà tak ̋ e ga tun ki zwià za ne
z kli ma tem znacz nie cie plej szym
od an tark tycz ne go a je den ga tu nek
pin gwi na miesz ka pra wie na rów ni -
ku! Mo˝ na je spo tkaç mi´ dzy in ny mi
w Ame ry ce Po ∏u dnio wej na wy brze -
˝ach Pe ru i Chi le (np. skocz skal ny
Eu dyp tes chry so co me, pin gwin ma gel -
laƒ ski Sphe ni scus ma gel la ni cus),
w Au stra lii i Ta sma nii (np. pin gwi nek
ma ∏y Eu dyp tu la mi nor), na Wy spach
Ga la pa gos (pin gwin ga la pa go ski

Sphe ni scus men di cu lus) oraz w po ∏u -
dnio wej Afry ce (pin gwin przy làd ko -
wy Sphe ni scus de mer sus). W War -
szaw skim zoo (a tak ̋ e w Gdaƒ sku)
ho du je si´ z po wo dze niem w∏a Ênie te
ostat nie – pin gwi ny z Afry ki. Nie na -
le ̋ y si´ wi´c dzi wiç, wi dzàc w zi mie
stad ko grze jà ce si´ w bu dyn ku
przy ka lo ry fe rze... Nie sà one po pro -
stu przy zwy cza jo ne do du ̋ ych mro -
zów.

Spró buj my przyj rzeç si´ bli ̋ ej gru -
pie ˝y jà cej w War szaw skim Ogro dzie
Zoo lo gicz nym. Zwie dza jà cy zwy kle
nie ma jà cza su za trzy maç si´ d∏u ̋ ej
i po dej rzeç jej pry wat ne ˝y cie. Ja jed -
nak mia ∏am oka zj´ ob ser wo waç stad -
ko pin gwi nów przy làd ko wych przez
kil ka mie si´ cy i mo g´ zdra dziç kil ka
szcze gó ∏ów. Sà to opo wie Êci z ˝y cia
wzi´ te i choç nie jest to ˝y cie lu dzi, to
ka˝ dy mo ̋ e zna leêç coÊ dla sie bie
i o so bie... Cze go g∏ów nie do ty czà?

Nie zwy k∏e pin gwi ny...

Ogród zoo lo gicz ny to nie tyl ko miej sce, gdzie po ka zu je si´ eg zo tycz ne
zwie rz´ ta. To przede wszyst kim oÊro dek na uko wy i ho dow la ny. O tym
co dzie je si´ w zoo za ku li sa mi, mo ̋ e my si´ nie co do wie dzieç z opo wia -
da nia Ali ny Gerlée, ma gi strant ki z UW. Za ch´ cam do lek tu ry te go sym -
pa tycz ne go stresz cze nia jej ba daƒ.

Andrzej Kruszewicz
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Te go, co dla ka˝ de go pin gwi na
(... i nie tyl ko) w pew nym wie ku, sta je
si´ bar dzo wa˝ ne, gdy tyl ko s∏oƒ ce za -
czy na moc niej przy grze waç... 

Naj we sel szy mi z ca ∏ej gro mad ki sà
„Nash” i „Fro do”. Wy ni ka to za pew -
ne z ich m∏o de go wie ku oraz przy -
jaê ni, ja ka je ∏à czy. Od po ∏o wy la ta,
kie dy za cz´ ∏y cz´ Êciej ze so bà prze -
by waç, po wo li sta ∏y si´ pra wie nie -
roz ∏àcz ne i ja ko jed ne z nie wie lu cià -
gle si´ ze so bà ba wià. Ich ulu bio nà
roz ryw kà jest pod rzu ca nie, prze su -
wa nie i za bie ra nie so bie na wza jem
ró˝ nych przed mio tów (pa ty ków, ze -
sch∏ych li Êci, „kot ków” z to po li oraz
pi ∏ek, któ re kie dyÊ do sta ∏y, ale za raz
zgu bi ∏y). Cza sem, gdy prze le ci któ -
re muÊ z nich przed dzio bem ja kiÊ
owad, rzu ca si´ za nim w po goƒ nie
pa trzàc pod ∏a py ani wo ko ∏o, co
koƒ czy si´ cza sem ko li zjà z in nym
pta kiem lub po tkni´ ciem i upad -
kiem. Je sie nià oka za ∏o si´, ˝e pa r´
tà ∏à czy nie tyl ko przy jaêƒ... Nie -
udol ne za lo ty „Na sha” (któ ry oka za∏
si´ byç sam cem) skie ro wa ne
do „Fro do” (m∏o dej sa mi cy) rzu ci ∏y
Êwia t∏o na nie zna nà do tej po ry p∏eç
obu osob ni ków.

Barw nà po sta cià w pin gwi niej spo -
∏ecz no Êci war szaw skie go zoo jest „De -
bek”. Przy by∏ ze Stut t gar tu w 1997 ro -
ku, w wie ku 8 mie si´ cy. O je go dzie -
ciƒ stwie nie wie le wia do mo. Pierw sze
za pi ski po cho dzà z 1999 ro ku i mó -
wià, ˝e by∏ w tym cza sie zwià za ny z sa -
mi cà o wdzi´cz nym imie niu „Hel -
mut” – ró wie Ênicz kà, któ ra ra zem
z nim przy je cha ∏a do War sza wy. Zwià -
zek ten jed nak ju˝ w na st´p nym ro ku
uleg∏ roz pa do wi w doÊç przy krych
oko licz no Êciach. Wy da rze nie to praw -
do po dob nie od ci sn´ ∏o sil ne pi´t no
na psy chi ce „Deb ka”. Otó˝ je den
z sam ców („Ma niek”), rów nie˝ po -
cho dzà cy ze Stut t gar tu, po stra cie
swo jej sa mi cy uwiód∏ „Hel mu t´”, któ -
ra nie wie le my Êlàc zo sta wi ∏a na sze go
bo ha te ra na lo dzie... Od te go cza su
nie za ob ser wo wa no, aby „De bek”
zwià za∏ si´ z ja kàÊ in nà part ner kà.
Jest ma ∏o to wa rzy ski i trzy ma si´ ra -
czej z bo ku, wy da je si´ byç tak ̋ e nie -
co nad po bu dli wy, mo ̋ e tro ch´ nie -
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zrów no wa ̋ o ny, gdy˝ doÊç cz´ sto zda -
rza mu si´ na pa sto waç in ne pin gwi ny.
Szcze gól nie upodo ba∏ so bie „Maƒ -
ka”, któ ry za zwy czaj sta ra si´ zejÊç mu
z dro gi, al bo uciec do swo je go gniaz -
da. Byç mo ̋ e „De bek” pró bu je udo -
wod niç w ten spo sób swo jà wy˝ szoÊç,
al bo po pra wiç so bie sa mo po czu cie.
Te go la ta zno wu sam zaj mo wa∏ bud k´
l´ go wà i bro ni∏ jej za cie kle przed in -
ny mi osob ni ka mi. Nie móg∏ jed nak
pil no waç gniaz da ca ∏y czas, w zwiàz ku
z czym rów nie˝ je go nie omi n´ ∏y licz -
ne w ko lo nii kra dzie ̋ e pa ty ków.
Zresz tà dziw ne by by ∏o, gdy by zdo ∏a∏

ich unik nàç, gdy˝ jed na z po wszech -
niej szych opi nii wÊród pin gwi nów
brzmi: „NAJ LEP SZE PA TY KI SÑ
W GNIEè DZIE SÑ SIA DA...”

„De bek” nie jest je dy nym pin gwi -
nem, któ ry prze ̋ y∏ dra mat by cia po -
rzu co nym przez part ner k´. Po dob -
na sy tu acja spo tka ∏a osob ni ka z ob -
ràcz kà o nu me rze 018 („Osiem na ste -
go”). Wcze snà wio snà by∏ wi dy wa ny
w to wa rzy stwie sa micz ki o imie niu
„Fe be”. Szcz´ Êcie jed nak nie trwa -
∏o d∏u go. Po ja kimÊ cza sie, na po czàt -
ku la ta na ho ry zon cie po ja wi∏ si´ ry -
wal... Za cz´ ∏o si´ nie win nie – wza jem -
ne czysz cze nie, obej mo wa nie skrzy -
d∏a mi po kry jo mu... Ale to by∏ do pie -
ro po czà tek. Je sie nià oka za ∏o si´,
˝e „Fe be” nie za bar dzo ma ocho t´
sie dzieç w gnieê dzie z „Osiem na stym”
i ra czej wo li prze by waç w to wa rzy -
stwie „Czter dzie ste go”. Oba sam ce
z wiel kim za an ga ̋ o wa niem za cz´ ∏y
za bie gaç o wzgl´ dy sa mi cy, a ona wy -
da wa ∏a si´ byç cià gle nie zde cy do wa -
na. Oglà da ∏a z za in te re so wa niem do∏ -
ki i miej sca na gniaz da pro po no wa ne
jej przez kon ku ren tów, cho dzi ∏a raz
z jed nym, raz z dru gim, ale wcià˝ nie
by ∏o pew no Êci, któ re go wy bie rze.
Swo im za cho wa niem mo bi li zo wa -
∏a obu sam ców do cià g∏ych sta raƒ.
„Czter dzie sty” mia∏ si´ czym po chwa -

liç – wy ko pa∏ po nad pó∏ me tro wej g∏´ -
bo ko Êci no r´ na gniaz do (któ rà trze ba
by ∏o zresz tà póê niej cz´ Êcio wo za sy -
paç z po wo du groê by za wa le nia!),
„Osiem na sty” nie mia∏ ta kich osià -
gni´ç, ale sta ra∏ si´ nad ro biç to spry -
tem. Za uwa ̋ y∏, ˝e pod Êcia nà bu dyn -
ku znaj du je si´ nie u˝y wa ny do ∏ek (pa -
ra, któ ra go wy ko pa ∏a osta tecz nie za -
∏o ̋ y ∏a gniaz do w in nym miej scu), wi´c
go so bie przy w∏asz czy∏. W ten spo sób
mia∏ po ∏o w´ pra cy z g∏o wy oraz dwa
miej sca do wy bo ru dla sa mi cy (pierw -
sze za jà∏ ju˝ na wio sn´). Nie ste ty po -
mys∏ nie wy pa li∏, a co gor sza chy ba
osta tecz nie go po grà ̋ y∏ – w cza sie gdy
„Fe be” oglà da ∏a do ∏ek do któ re go zo -
sta ∏a za pro wa dzo na przez p´ ka jà ce go
z du my „Osiem na ste go”, po ja wi∏ si´
daw ny w∏a Êci ciel i twór ca te go lo kum.
Ca ∏e za mie sza nie skoƒ czy ∏o si´ bój kà
i sro mot nà po ra˝ kà nie do sz∏e go lo ka -
to ra, tym wi´k szà, ˝e na oczach sa mi -
cy, któ rej wzgl´ dy usi ∏o wa∏ zdo byç.
Nie d∏u go póê niej „Fe be” z∏o ̋ y ∏a ja ja
do gniaz da przy go to wa ne go przez
„Czter dzie ste go”. Trud no jed nak jed -
no znacz nie stwier dziç, któ ry z sam -
ców móg∏ byç oj cem. Te go jed nak ni -
gdy si´ nie do wie my, gdy˝ – nie ste -
ty – z tych jaj nie wy klu ∏y si´ pi skl´ ta...

Po nie wa˝ nie na le ̋ y po zo sta wiaç
czy tel ni ków z myl nym i krzyw dzà -
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cym dla sa mic prze Êwiad cze niem
o nie sta ∏o Êci ich uczuç, mu sz´ dla
rów no wa gi przy to czyç rów nie˝ in nà
hi sto ri´ – o jed nym z naj d∏u ̋ ej
trwa jà cych zwiàz ków. Zna jo moÊç
mi´ dzy sa mi cà o nu me rze „192”
a sam cem „212” (zwa nym tak -
˝e „Blon di”). Obo je przy by li
do War sza wy z Am ster da mu w paê -
dzier ni ku 1997 ro ku. Ju˝ w pierw -
szych za pi sa nych ob ser wa cjach
(z 1999 ro ku) od no to wa ni sà ja ko
pa ra. Jest jed nak wiel ce praw do po -
dob ne, ˝e do ga da li si´ w tej spra wie
ju˝ wcze Êniej. Co ro ku na wio sn´
zaj mu jà do k∏ad nie to sa mo miej sce,
w któ rym bu du jà gniaz do.

W paê dzier ni ku 2001 ro ku wy klu ∏y
si´ im dwa m∏o de. Cie ka wost kà jest, i˝
je den z nich (o imie niu „Agent”) za -
miast za czàç sa mo dziel ne ˝y cie, ju˝
dru gi se zon trzy ma si´ ro dzi ciel skie go
skrzy d∏a, po ma ga jàc przy pil no wa niu
i bu do wie gniaz da. Oczy wi Êcie jak

ka˝ de dziec ko cza sem te˝ tro ch´ prze -
szka dza, na przy k∏ad usi ∏u jàc spro wo -
ko waç ro dzi ca do za ba wy pa ty kiem,
któ ry zo sta∏ przed chwi là z wiel kim
po Êwi´ ce niem wy cià gni´ ty z gniaz da
sà sia da i w∏a Ênie jest z du mà nie sio ny
ku ro dzi nie. Za czep ki ta kie sà za zwy -
czaj igno ro wa ne, gdy˝ do ro s∏y i po -
wa˝ ny pin gwin nie zni ̋ y si´ do te go
ty pu za baw. Nie za uwa ̋ y ∏am jed nak,
˝e by m∏o dy by∏ w ja ki kol wiek spo sób
kar co ny czy stro fo wa ny za ta kie pro -
wo ka cje. 

W pin gwi niej gro mad ce co ro ku
przy by wa jà na Êwiat m∏o de pta ki. Tej
je sie ni po tom stwa do cze ka ∏y si´ dwie
pa ry – sa miec „204” i „Sta ra” (sa mi ca
na zwa na tak ze wzgl´ du na swój s´ -
dzi wy wiek – jest naj star szym pin gwi -
nem przy làd ko wym w Eu ro pie, a uro -
dzi ∏a si´ w 1976 ro ku w ogro dzie Zoo -
lo gicz nym w Oden se) oraz sa mi ca
o imie niu „Ku ba” ze swo im part ne -
rem o nu me rze „180”. 

W lu tym uro dzi∏ si´ ko lej ny pin gwi -
nek – sie rot ka, któ re go hi sto ria jest
doÊç in try gu jà ca... Otó˝ w No wy Rok
nad ra nem pie l´ gniarz, któ ry przy -
szed∏ na kar miç pta ki i po sprzà taç po -
miesz cze nie po syl we stro wej za ba wie,
zna laz∏ na Êrod ku pod ∏o gi ja jo, nie -
wàt pli wy owoc syl we stro wej no cy...
˚ad na z pie rza stych par nie chcia -
∏a si´ jed nak do nie go przy znaç, wi´c
zo sta ∏o stam tàd za bra ne i w∏o ̋ o ne
do in ku ba to ra. Po oko ∏o pi´ ciu ty go -
dniach wy klu ∏o si´ ma ∏e, sza re i pisz -
czà ce „brzyd kie ka czàt ko”, któ re jest
te raz wy cho wy wa ne na po rzàd ne go
pin gwi na przez pra cow ni ków „Pta sie -
go Azy lu”.

Je Êli ma my tro ch´ szcz´ Êcia, al bo
wie my o ja kiej po rze przyjÊç, mo ̋ e my
zo ba czyç te nie zwy k∏e pta szy ska w Êro -
do wi sku, w któ rym czu jà si´ naj le piej,
czy li w wo dzie. Po tra fià p∏y waç bar dzo
szyb ko i uwiel bia jà ba wiç si´ pod wo dà
w ber ka. P∏y wa jà wte dy je den za dru -
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gim tak, ˝e cza sem na wet trud no zo -
rien to waç si´, kie dy go nià cy za czy -
na ucie kaç a ucie ka jà cy go niç! In nym
upra wia nym przez nie wod nym spor -
tem jest ∏a pa nie w po wie trzu spa da jà -
cych z drze wa li Êci lub ga ∏à zek, a na -
st´p nie p∏y wa nie z ni mi po ca ∏ym ba -

se nie. By wa te˝, ˝e gra jà w „pi∏ k´ wod -
nà” ró˝ ny mi przed mio ta mi, cho cia˝ by
za kr´t kà od bu tel ki, za bie ra jàc jà so -
bie na wza jem. Cza sem te˝ mo˝ na zo -
ba czyç jak wy ska ku jà na chwi l´
nad po wierzch ni´ wo dy, po dob nie jak
del fi ny. Ró˝ ne za ba wy nie sà im rów -

nie˝ ob ce na là dzie – do sta ∏y kie dyÊ
w pre zen cie kil ka ma ∏ych pi ∏ek, gry za -
czek oraz pla sti ko wà mi secz k´ i bar -
dzo ch´t nie si´ ni mi ba wi ∏y (za nim ich
nie po gu bi ∏y). Co cie ka we wy glà da -
∏o na to, ˝e nie któ re osob ni ki usi ∏o wa -
∏y pod nieÊç swój pre sti˝, pa ra du jàc
z ró˝ ny mi ko lo ro wy mi za baw ka mi
w dzio bie (któ re wca le nie jest ∏a two
pod nieÊç z zie mi przy je go po mo cy!)...
A wspo mi na ny ju˝ wcze Êniej sa miec
„180” przy niós∏ swo jej part ner ce
do gniaz da w pre zen cie gry za czek,
czym z pew no Êcià wie le zy ska∏ w jej
oczach. Naj wi´k sze szan se zo ba cze nia
„pin gwi nów w ak cji” ma my ra no oraz
po po ∏u dniu w po rach kar mie nia
(ok. 9.00 i 14.00 w ty go dniu oraz 10.00
i 15.00 w week en dy i Êwi´ ta). Po zo sta -
∏o mi wi´c tyl ko za ch´ ciç czy tel ni ków
do od wie dze nia War szaw skie go zoo
i przyj rze nia si´ bli ̋ ej tym nie zwy k∏ym
pta kom. Przy odro bi nie cier pli wo Êci
i szcz´ Êcia mo˝ na byç Êwiad kiem zda -
rzeƒ god nych uwiecz nie nia w pin gwi -
niej te le no we li...

Ali na Gerlée
ma gi strant ka Za k∏a du Eko lo gii 
Wy dzia ∏u Bio lo gii 
Uni wer sy te tu War szaw skie go
Fot. autorki
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Ka˝dy pingwin ma inny

uk∏ad plamek, po czym

∏atwo go rozpoznaç.


