
ielõtt a pingvinpapa hom-
lokán szarvval gyanúba
fogta volna pingvinma-

mát, hogy eme túl szûzies csemete
nem származhatik az õ ágyékából,
az állatkert szakemberei védelmükbe
vették a megesett madárasszonyt.
Noha az albínó pingvin ritka, mint
a fehér holló, mégsem egyedülálló
jelenség – kettõt is regisztráltak már
belõle. A fantáziadús Hóvirág névre
keresztelt pigmenthiányos tollas gyer-
meket, kinek lábai, szeme és arca szí-
ne is rózsás árnyalatban játszik, rög-
vest orvosi vizsgálatoknak vetették
alá, s megnyugodva vették tudomá-
sul, hogy bár sápadtabb az átlagosnál,
egészsége kifogástalan.

Okos genetikusok nemrégiben beazo-
nosítottak egy gént, mely nagymérték-
ben felelõs a bõr- és szõrszín sápadásá-
ért; kísérleteiket egy zebrahal elszíne-
zõdésével mérték... Valószínûleg nem
további genetikai kísérlet eredménye
lett a mellékelt ábrán látható albínó
aligátor, mindenesetre az õt megtekin-
tõk közül többen állítólag egy másik
kutatócsoport kényszerneurózis-tanul-
mányához jelentkeztek hamarost
alanynak. A gyógyászatnál maradva,
bizonyára van valami az akupunktúrá-
ban, elvégre nem sok beteg sündisznót
lát az ember, fehéret meg pláne.

Úgy tartják, ha mindkét szülõ
hordozza az albínó génváltozatot,
akkor is csupán 1:4-hez az esélye fes-
tékhiányos utódnak – ezek szerint
a kenguruk igen szapora állatok,

s még 50 km/h-ás sebességük mellett
is jut idejük és módjuk az esélynöve-
lésre. A buenos airesi állatkert még
pályázatot is kiírt e világos kedvenceik
névadására.
Az ötlet máshol is teret nyerhetett;
Hópelyhet, a világ tán egyetlen fe-
hér gorilláját a közelmúltban Barcelo-
nában hõsi halottként temették el

37 évnyi kényeztetés után; szegény
emberszabású bõrráktól szenvedett.
Kétéltûek között is él és hal albínó
változat: a zebrahalak mellett elfe-
héredett csupasz békák próbálnak
kimúlni félresikerült álcázási gyakor-
latban. A hírek szerint a képen látható
egyed a tudományra hagyományozta
testét – azonban a tudomány meg-
támadta a végrendeletet…

Halusz Léna
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A pingvin és a fehér holló

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy bristoli állatkert és benne kettõ darab
ivarérett pingvin. Történt pedig e színen és szereplõkkel, hogy elrepült felet-
tük a gólya, s nemi úton érkezõ hófehér csemetét hagyott maga után.
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