
Vand pa bladet sa hittar du fler pingviner ... 





P6Grisiins 
pinavinstiinkta 
re 
Valkomna till kungspingvinernas huvudstad! 
Ett litet natt samhalle av Goteborgs storlek, 
med en halv miljon pingviner De fiesta cir 
kladda i frack, men heir och dar i kolonin 
driver »hippiegang» av langhariga, valgodda 
ungdomar 

TEXT OCH FOTO: SVEN OCH BJORN GILLSATER 

Nedan: En ettarig pinguin 
pa playan. Vid den aldern iir 
pinguinungarna niistan mon
struost ouergodda och ouer
dragna med en » ualppiils • 
brunt. 

D Var landstigning pa Ile 
aux Cochons, Grison, var his
nande. Sjon gick hog. Sydin
diska oceanen yrde in over 
gummibaten och propellern 
kampade i tangskogarnas 
virrvarr Klipporna var bade 
vassa och hala. 

En fransman i vart sall
skap missade och forsvann 
med kikare och kameror i 
skumvirvlarna. Han dok upp 
igen, men dan var redan for
stord. 

Men Bjorn och jag tog oss i 
land och fick en fantastisk 
upplevelse som valkomna V iind 



I pubertetsaldern ser pingvin
erna niistan lojliga ut, med 
duntappar som hanger kvar 

r;,orts gaster i varldens tatast befol
kade kungspingvinkoloni, 
med en halv miljon faglar. 
Flera hektar naken bergs
sluttning var packad av bla
skimrande kungspingviner. 
Kilometerlanga gator ledde 
ner fran pingvinstaden till 
»hamnen» och »playan». Tra
fiken var intensiv. Det var en
nastan overmaktig syn och vi
drabbades av handlingsfcir
lamning.

Den brots fcirst nar vi blev 
fascinerade a.ska.dare till en 
marklig familjeceremoni pa 
hara ett par meters avstand. 
Det var en hemvandande 
make som kom fcir att byta av 
sin maka med ruvningen. 

Han kom med glansande 

Nar en av foraldrarna kommer hem fran fisketuren vidtar en 
fascinerande familjeceremoni, med bugningar, putsande, 
trumpetande och pussande. Efter en timme ar det dags for 

vitt brost, djupsvart huvud 
och orange haklapp. Allt 
valtvattat efter fjorton dagar 
i ett rent och naringsrikt hav 
med nara nollgradig tempe
ratur Han togs emot med 
entusiastiska halsningspro
cedurer Bada strackte oupp
htirligt halsar och nabbar 
mot skyn och trumpetade, 
samtidigt som den nyss an
Hinde »ratade» sig narmare 
och narmare den som stod 
med agget pa fcittema. 

Kungspingvinen ruvar ett 
enda stort, klotrunt agg. Det 
fcirvaras ovanpa de val ut
bredda simfcittema och tacks 
av en sttirre hudflik, som rul
las over och omkring agget. I 
55 dygn pa.gar ruvningen, 

som delas upp mellan hane 
och hona. Ledigheten an
viinds till fiske av i synnerhet 
mindre blackfiskar. 

De timma fcirberedelserna 
for ruvningsbytet tog en tim
me. Ftirsiktigt petades sa ag
get over fran den ena fagelns 
breda fcitter till den andres. 
Skyndsamt rullades fliken 
over, varefter bada jublade 
och bugade sig fcir varann. 
Ingen jattelabb hade hunnit 
emellan. De ar annars bered
da att sttirtdyka just i det 
kansligaste tigonblicket och 
med nabben sttita undan ag
get utanfcir agamas rack
vidd. 

Hamnen och playan var 
samma strandstracka for Ile 

ruvningsbytet. Agget petm 
forsiktigt over till den andra 
och hudfliken rullas pa. 

aux Cochons pingvinstad. 
lngen kan komma pa oss med 
tiverdrifter om vi pa.star att 
det fanns omkring 100 000 
kungspingviner pa stranden 
dagarna i anda. De vilade ut 
efter fangstfarden. De badade 
i saltvattenpoolerna innanfcir 
strandbranten. De stod lange 
under tiverlaggningar innan 
de vagade ta kastet ut i dy
ningarna. En del doppade hu
vudet i vattnet. Andra kande 
sig fcir med ena foten, men 
tycktes angra sig igen. 

Pingviner och manniskor 
har fcirvanansvart mycket 
gemensamt trots avstanden i 
slaktregistret . . D 

Se aven sid 52-53 



Forts {ran sid 4 

Pingvinernas 
huvudstad: 

Barn
wiinligt -

0

111en 111anga 
faror 
D Grison, Ile aux Cochons, 
ar verkligen svarintaglig. 
For oss manniskor. Och vad 
har vi dar att gora? Det ar 
ingen plats dar vi ·har forut
sattning att overleva. Klima
tet ar karvt. V axtligheten 
ringa. Jorden urvattnad. 
Inga naturtillgangar. Att bli 
skeppsbruten pa den on ar 
inget att sta efter ... 

Manniskan har gjort forsok 
att kolonisera Ile aux Co
chons. Amerikanska saljag
are harjade har langs stran
derna i slutet av 1800-talet 
och satte bl a iland nagra gri
sar for att ha flask vid senare 
aterkomst. Grisarna har en
dera jagats till sista exempla
ret eller ocksa dott ut pa 
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grund av det aven for svin 
odragliga klimatet. 

Ile aux Cochons ingar i 
ogruppen Crozet - tre sti:irre 
oar som tacker ungefar tio 
mil hav i ost-vastlig riktning 
mellan breddgraderna 45 och 
46 syd. 

Grison ar verkligen ping
vinernas huvudstad med 
samma invanarantal som 
storkommunen Goteborg, dvs 
ungefar en halv miljon. 

En del av pingvinernas 
ungar forlorar forstas sina 
foraldrar och vissa ar ar dod
ligheten stor i kolonin, t ex 
pa grund av felslaget fiske. 
Forruttnelseprocessen ar 
lang eftersom bakteriefloran 
blaser ivag med de ofta ater
kommande orkanerna. Pa 
sina stalle� vandrade Bjorn 
och jag fram over lager pa 
lager av doda pingviner. 

Renhallningen skots an
nars av de mangder av jatte
labbar som standigt patrul
lerar tatt over kolonifolket. 
Svaga ungar, obevakade ung
ar, agg och doende kungs
pingviner plockas omedel-

hart upp av jattelabhar eller 
jattestormfaglar. 

Barnomsorgen ar annars 
fint utvecklad. Nar bada for
aldrarna efter nagra mana
der ger sig ut pa fiske, samlas 
harnflockarna till manghov
dade gang som halls under 
uppsikt av nagon eller nagra 
hemmavarande. Trots den 
fantastiska mangden indivi
der hittar hemvandande all
tid ratt pa sin unge. 

Det gar sa lang tid mellan 
agg och sjovardig unge -
nastan tva ar - att foraldrar
na skrider till hackning hara 
varannat ar. 

Uppsynen hos de halv
vuxna pingvinerna ar lite 
forvirrad. Kanske med all 

ratt. De ska strax ner till 
hamnen och ta spranget ut i 
sitt ratta, men ack sa farliga 
element: havet, som tar emot 
kyligt och oroligt, med spack
huggare och leopardsalar. 

I rad pa den sista dynings
kammen mot stranden valt
rar sig tre glansande svart
vita spackhuggare. Just i det 

1 ogonhlick vagen valter rullar 
· de synkront over till nasta
inkommande dyning. Sa oer
hort skickligt. Vi kan inte se 
hur de fangar de olyckliga 
kungspingviner som ar pa 
vag att landa men vi forestal
ler oss att de manovrerar 
med det valdiga gapet pa vid 
gavel och hara svaljer hytet 
helskinnat. 

Nar de fullastade pingvi
nerna ar heredda att ta land 
ar de for nagra sekunder for
hlindade eftersom deras syn 
just da skall' modifieras fran 
undervattensseende till land
seende, vilket ju medfor lite 
optiska omstallningspro
hlem. Manga faller offer for 
havsdjupens rovriddare som 
specialiserat sig pa diet pa 
kungspingviner. D 



Pingvin 
och manniska: 

-De fiesta
arterna

kan
riiddas

□ I tusentals ar levde miin
niskor och pingviner i balan
serad samexistens i de sydli
gaste utposterna pa var jord.

De tidiga europeiska upp
tacktsresorna, skattsokare, 
iiventyrare, siiljiigare och 
valfangare forandrade de 
godtrogna pingvinernas situ
ation. 

Tusentals pingviner slak
tades for kottets skull. Hund
ratusentals drevs ihop och 
klubbades ihjiil for att sedan 
kokas till olja. Siiljiigarna 
satte iland grisar pa de av
liigsna oarna och dessa kom 
att mumsa i sig pingviner 
tills kolonierna var tomda. 

Sa kom oljespillet som en 
lomsk mara over haven och 
Sydafrikas tidigare niistan 
oriikneliga miingder av jac
kasspingviner reducerades 
med 90 procent. 

Vissa pingvinarter har re
ducerats pa grund av miinni
skans overfiskning i deras 
niiringsomraden. Och miljo
gifterna kan numera sparas i 
pingvinernas iigg iinda nere i 
Antarktis. 

Av det sodra halvklotets 17 
pingvinarter (den nordligaste 
pingvinen, galapagosping
vinen, sitter grensle pa ekva
torn) iir det dock bara ett 
fatal som i dag anses utrot
ningshotade. Dit hor Hum
boldt-pingvinen, som numera 
har s:vart att hitta foda i den 
tidigare sa fiskrika Peru
strtimmen och svart att finna 
boplatser eftersom guanooar
na, dii.r de griivde sina boha
lor, har hardexploaterats. Dit 
heir glasogon- eller jackass
pingvinen i Sydafrika, som 
farit mycket illa pa grund av 
standiga oljeutsliipp. 

I ovrigt hiivdar sig arterna 
ganska bra och numera at
njuter de fiesta pingvinkolo
nierna effektivt skydd fran 
viirdnationernas naturvards
myndigheter. □

Det finns ett milt lugnande lakemedel som 
ger Dig mojlighet alt p,1 ett oskadligt, ej vane
bildande satt "ga ner i varv'.'_ 

Lakemedlet heter Baldrian-Dispe,t' och ar 
framsliillt ur vanderotsplantan Valeriana officina
lis. Den lugnande effekten hos Valeriana ar kand 
sedan hundratals ,:\r tillbaka och den ingar som 
bestandsdel i ett Oertal receptbelagda lakemedels
beredningar. 

Baldrian lugnar utan att f ramkalla trotthet 
och ar lampligt att anvanda vid til(falliga besvar 
sasom nervos om och koncentrationssvarigheter, 
rampfeber och lindrig fom1 av ins6mnings
svarigheter samt nervosa problem i samband 
med kroppssjukdom. Yid langvariga besvar bor 
alltid lakare kontaktas. 
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lnnehtillsdeklaration: 
I drogeinnehtiller45 mg valeriana. 
Dosering: 
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( Baldrian-Dispert iir ell ganskn krringli� namn. 
Rirgiimaurarmonsenoch ta med ti llaporeket). 

I - J drageer J ggr daglige11 el/er vid behuv 

""-"" 

Baldrian Ir ett in�strerat, 
receptfritt likemedel mot tilHillig oro 

och imomningssdrigheter. 
Siljs bara pa apoteket. 

MEDA 

Meda AB, Gotebo,g. 
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