
52. Pinguïns

De herfstvakantie was voorbij. Sam en Anne hadden van een dagje dieren-

tuin genoten. Daar gingen ze regelmatig naartoe, want papa had een abonne-

ment gekocht. Vaste prik was het voederen van de pinguïns. Ze vonden die

beestjes zo grappig; vooral hun manier van lopen. Ze waggelden en schom-

melden van de ene kant naar de andere. “Waarom lopen ze zo?” vroeg Anne.

De verzorgster legde uit: “Kijk, deze vogels moeten de helft van de tijd in

het water leven om hun voedsel, visjes of andere kleine dieren te vangen.

Met poten die helemaal aan het eind van hun lichaam zitten, kunnen ze veel

sneller zwemmen, omdat de luchtweerstand zo minder wordt.” “Maar dat

schommelen, wat is het nut daarvan?”, wilde Sam weten. “Door die slingerbe-

weging bergen ze energie op aan de vleugeleinden. Die hebben ze nodig om

naar hun nestplek te klimmen, en natuurlijk ook om krachtiger te kunnen

zwemmen. Weten jullie dat deze vogels sneller en dieper dan welke vogel ook

onder water gaan?” “Hoe diep?” “Tot 500 meter!” Sam rekende snel in zijn

hoofd: “dat is 20 keer zo ver als een baan in het zwembad!”

Anne had nog een vraag. “Waarom zijn hun vleugels zo stijf?” “Jullie kunnen

zwemmen, neem ik aan”, zei de

verzorgster. “Hoe houd je dan

je armen? Slap of stijf?” “Stijf,

natuurlijk”, kwam het antwoord.

“En waarom?” “Je kunt dan be-

ter door het water gaan,” zei

Sam. “De pinguïn heeft veel

kracht en snelheid nodig, dus

zijn zijn armen stijf. Op land

ziet hij er grappig uit, maar in

het water passen zijn armen helemaal bij zijn gestroomlijnd lichaam.”

Thuis keken Sam en Anne naar een televisieprogramma over de Keizerpingu-

in. Zo leerden ze dat deze reuze pinguïn het enige dier is dat in de Antarcti-

sche winter broedt. Hoe houden ze dat vol, wanneer de temperatuur tot ver

beneden nul daalt? Ten eerste hebben ze een dikke speklaag en meer veren

dan andere vogels. Die veren zitten zo dicht tegen elkaar aan, dat ze een

beschermende, isolerende laag vormen. Dan kruipen de pinguïns dicht tegen

elkaar aan - in een groep van soms wel duizenden vogels - om de wind en de

kou te trotseren.
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