
Azt mondják, kifordítva mindenki

rózsaszín, ám maradjunk egyelõre

a felszínen, és vizsgáljuk a madarat

tolláról. Liliputi méretekkel bírnak, de

igen színes egyéniségek az új-zélandi

kék pingvinek, kik legfeljebb 1 kilog-

rammot nyomnak és maximum 40–45

centisre nõnek. A színeknél idõzve, a

legkisebb kékek szomszédságában ta-

láljuk a legritkább sárgákat: a sárga-

szemû pingvineket, kiknek teljes

populációját mindössze ötszáz darab-

ra becsülik. Azt csiripelik a madarak,

az oroszok azért vannak úgy oda

Brooke Shields-ért, mert szemöldöke

Brezsnyevre emlékezteti õket – talán

az új-zélandiaknak is kedvencük e

színésznõ, hisz kedvencük a bóbitás

pingvin is, jellegzetes sötétsárga,

bóbita-szemöldökével. Egy (vagy

több) hajszál (no meg az óceán)

választja el elõbbi fajtól a makaróni

pingvint, s átfésülve a környéket,

hozzá csatlakozik frizuradivatban az

aranytollú, avagy sziklamászó rokon,

kirõl ha testessége okán nem is felté-

teleznénk akrobatikus elemekkel tar-

kított kötéltáncot a magasban, tarkí-

tott tincseivel dizájnos jelenség.

A madarak királya, vagyis a király-ma-

dár császári párjával együtt kimagaslik

a pingvinalakúak közül: a métert is

meghaladva, csõrük is meghaladja

egy átlagos csõrhossz méretét. Ott

tanyáznak õk, ahol a madár se jár:

az antarktiszi jégpályákon korcso-

lyáznak. Vannak, akik nemcsak télre

húznak délre, Tóbiás és társai, a pápa-

szemesek, Afrikából érkeztek. Bár

sokan élcelõdnek azon, ha az úszás

olyan jót tesz az alaknak, miért a vas-

tag zsírréteg és zsákszerû tor, no meg

a potroh – e zsírréteget tápláló hal-

vadászat során egy pingvin a vacsorá-

jáért akár 110 kilométert is elúszkál,

akár 20 km/h-s sebességgel. A kékség-

tõl a szõkeségig 18-féle pingvint lelni,

de csak egyetlen igazán veszedelmes

ellenségüket: az embert...
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Kicsi-kék és makaróni

A címre rácáfolva nem hupikék törpikék csõtészta-vacsorájáról szól ez írás,
nem is Maradona túlsúlyáról, hanem a Sphenisciformes-béli Spheniscidae-
családnak formabontásáról. Magyarán szólva: lássuk, milyenfajta pingvinek
éldegélnek a Déli-sarktól egészen Afrikáig.
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