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   Jakkie, 
sneeuw!
de ezelspinguïn is een vogel van uitersten. Klungelig 

aan land, maar ongenaakbaar in het water. een ijskonijn  
in extreme vrieskou, maar met tegenzin in de sneeuw.  

Op bezoek bij een zwart-wit baasje op Antarctica.
TeKsT en fOTO’s Matthijs Meeuwsen

Filmtip
Een geestig filmpje 
over ezels pinguïns: 
www.rootsmagazine.
nl/video.

Door gebrek aan  natuurlijke 
vijanden op het droge 
 kennen de vogels geen angst. 
Ze deinzen er dan ook niet 
voor terug om over je 
sneeuwlaarzen te waggelen
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H et is bepaald geen sinecure 
in de witte wildernis van 
het Antarctische schier
eiland, maar ezelspinguïns 
hebben een afkeer van één 

ding: sneeuw. Om hun eieren te bescher
men tegen ijskoud smeltwater, bouwen  
ze hun nesten uitsluitend op kale rotsen, 
vanwaar ze het liefst steeds richting zee 
waggelen over dezelfde uitgesleten paad
jes. Zo ook deze gure ochtend tijdens het 
spitsuur op de ‘snelwegen’ van Neko 
Harbour. Sommige vallen hulpeloos op de 
bips. Andere bewaren ternauwernood hun 
evenwicht door de tenen in het ijs te nage
len, en een enkeling geeft de strijd met de 
zwaartekracht meteen op en roetsjt met 
horten en stoten op de buik naar beneden.
“Laat je niet misleiden door hun guitige 
stunteltaferelen”, glimlacht marien bio
loog Francis Wiese, weggedoken in zijn 
thermokraag. “In het water is de ezels
pinguïn de snelste van alle zeventien soor
ten. Dankzij hun gestroomlijnde lichaam 
en krachtige vleugelslagen halen ze moei
teloos snelheden van 36 kilometer per 
uur.” Hoewel ze op het schiereiland en de 
subantarctische eilanden doorgaans het 
hele jaar binnen enkele kilometers van 
hun  kolonie foerageren, zijn er zelfs bij 

Paspoort
•  Naam: ezelspinguïn.
•  Wetenschappelijke 

naam: Pygoscelis papua.
•  Lengte: 75 tot 80 cm. 
•  Uiterlijk: de enige pinguïn 

met een knaloranje snavel 
en een kenmerkende witte 
vlek op zijn kruin die 
 uitloopt tot beide ogen.

•  Gewicht: 5 tot 8 kilo, dit 
geldt voor zowel mannetjes 
als  vrouwtjes. 

•  Leeftijd: tot 18 jaar.
•  Leefwijze: leeft het hele 

jaar in de buurt van de 
 kolonie, die honderden 
broed paren groot kan zijn. 

•  Voedsel: voornamelijk krill, 
maar ezelspinguïns zijn 
 opportunistische jagers en 
eten dus ook schaaldieren, 
vis en inktvis. 

•  Vijanden: zeeluipaarden, 
orka’s en zeeleeuwen. Op 
het land vallen kuikens ook 
ten prooi aan broedsel-
rovers, zoals de grote jager 
en zuidelijke reuzenstorm-
vogel.

•  Status: bijna bedreigd, met 
een dalende populatie. 

Afrika en NieuwZeeland exemplaren 
 gesignaleerd. “We zien ze zelfs op twee
honderd meter diepte.”

Woestijn van ijs
Wiese bestudeert normaliter het water
leven in zijn thuisland Canada, maar gunt 
zich tijdens de Antarctische zomer jaar
lijks ‘een paar uitstapjes’ als scheepsbio
loog op de MS Fram. Dit schip van de 
Noorse rederij Hurtigruten brengt reizi
gers tussen november en maart vanaf het 
meest zuidelijke puntje van ZuidAmerika 
naar het Antarctische schiereiland. Het 
aantal reizen is voor Wiese inmiddels niet 
meer op twee handen te tellen, maar de 
onvoorstelbare natuurpracht went voor de 
doorgewinterde poolreiziger maar nauwe
lijks. Ook zijn Duitse collega Rudolf 
Thomann is nog dagelijks onder de indruk 
van het unieke landschap. “Antarctica is 
het hoogste, droogste, leegste, winderigste 
en koudste werelddeel op aarde. De ex
treme condities in deze woestijn van 
29 miljoen kubieke meter ijs zijn niet be
paald gunstige voorwaarden om in te 
leven. De grootste biodiversiteit vind je 
dan ook in het water.”
In de poolzee is het een komen en gaan 
van unieke soorten. Orka’s en bultrug

walvissen komen proestend boven, terwijl 
krabbenrobben en zeeluipaarden uitbui
ken op een tangrampuzzel van afgebrok
kelde ijsschotsen. Het grootste landdier 
van het continent is de Belgica antarctica, 
een vleugelloos muggetje van nauwelijks 
dertien millimeter. En dan zijn er de tal
loze pinguïns, maar door hun voorliefde 
voor het water worden die vaak niet onder 
de landdieren geschaard. In zee hebben ze 
voortdurend te vrezen van zeeleeuwen, 
 orka’s en vooral het zeer wendbare zeelui
paard. Minutenlang speuren de ezelspin
guïns in Neko Harbour dan ook weifelend 
de branding af, voordat ze groepje voor 
groepje de zee in snellen. Het steenkoude 
water deert ze niet. Hun verenpak is vak
kundig ingesmeerd met water afstotend 
vet uit een klier onder hun staartwortel, en 
eronder zit een extra isolerende vetlaag.

Afgezakte oorwarmers
Wiese: “De voorouders van de pinguïns 
waren bontgekleurd, maar de kenmerken
de zwartwitte smoking ontstond zodat ze 
ook aan land hun lichaamstemperatuur 
kunnen reguleren. Bij kou of warmte 
keren ze respectievelijk hun zwarte rug of 
witte buik richting de zon. Bovendien 
 dienen de kleuren als camouflage: in het 

Pasgeboren ezelspinguïns 
moeten voortdurend op hun 
hoede zijn voor rovers, zoals 
de grote jager en zuidelijke 
reuzenstormvogel

Het verzoek om vijf 
meter afstand te houden 
van de honderden 
nieuwsgierige pinguïns is 
praktisch niet te doen

Stormbandpinguïns scheidden zich 14 miljoen jaar 
geleden af van de ezelspinguïns en ontwikkelden 

een kinlijn die wetenschappers nog steeds fascineert

Een ezelspinguïn maakt 
zo’n 450 duiken per dag 
om genoeg eten te vinden

>
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17 soorten
de wereldberoemde keizers
pinguïn (110 cm en met gele 
wangvlek) en de nauw verwante 
koningspinguïn (vaak ietsje 
kleiner en oranje wangvlek) zijn 
van de 17 soorten de enige die 
groter worden dan de ezels
pinguïn. naast de storm
bandpinguïn toont ook de 
adéliepinguïn verwantschap 
met de ezels pinguïn. de 
Schlegels, rots- en macaroni
pinguïn complementeren met 
hun gele kuiven het achttal 
soorten in Antarc tische wate-
ren. Ook de fjord land kuif
pinguïn, grote kuif pinguïn en 
Snares kuifpinguïn hebben 
knalgele wenkbrauwen die uit-
lopen in een dito haardos, maar 
zij broeden – net als geeloog
pinguïns – alleen nabij nieuw-
Zeeland. de zwartvoetpinguïn 
(Afrikaanse zuidkust), de 
 humboldtpinguïn (Zuid-
Ameri kaanse westkust), de 
magel haenpinguïn (Zuid-
Amerikaanse oostkust) en de 
 galapagospinguïn, die enkel 
een zwart-wit verenkleed 
hebben, zoeken hun heil 
 noordelijker. laatste in de rij  
is de donkerblauwe dwerg
pinguïn, die slechts maximaal 
40 centimeter groot wordt en 
als enige soort broedt op het 
vasteland van Australië.

water valt zwart van boven en wit van 
onder grotendeels weg tegen de achter
grond.” Alleen hun voeten en vleugels zijn 
kwetsbaar voor de kou, maar ook daarvoor 
heeft de evolutie een oplossing  gevonden. 
De belangrijkste spieren bevinden zich 
diep in het lichaam, waardoor ze warm 
 genoeg blijven om de dunne pezen in de 
ledematen aan te sturen.
De ezelspinguïn is te onderscheiden door 
een witte vlek die vanaf zijn kruin uitloopt 
tot beide ogen en lijkt op een koptelefoon 
of een stel afgezakte oorwarmers. In de 
18e eeuw deed de vlek biologen denken 
aan een  tulband, waardoor het dier in het 
Engels door het leven gaat als gentoo, een 
antieke aanduiding voor hindoes.

Dispuut over gestolen kiezels
De naam ezelspinguïn dankt het dier aan 
zijn keelgeluid. Hij beheerst namelijk een 
breed scala aan kir en trompettergelui
den, en meest kenmerkend is de roep die 
overeenkomsten vertoont met het  gebalk 
van ezels. “Net als wij hebben ezels
ping uïns stembanden om te kunnen com
municeren”, verklaart Wiese. “Alleen met 
hun kop in de nek en de oranje snavels 
bijna loodrecht de lucht in krijgen ze de 
benodigde trilling en luchttoevoer voor dit 

geluid. De directe omgeving houdt vaak 
even sociaal zijn snavel, zodat iedereen  
de kans krijgt zich verstaanbaar te maken. 
Elk individu heeft zijn eigen geluid, dat 
zijn kuiken of partner in een fractie van 
een seconde en zelfs op afstand herkent.”
Verderop beginnen twee mannetjes luid
keels tegen elkaar te tetteren. Het blijkt 
een dispuut over gestolen kiezels, want 
steentjes zijn een waardevol goed in de 
pinguïnmaatschappij. Ze zijn vaak het 
enige beschikbare nestmateriaal op 
Antarctica en worden zodoende door de 
mannetjes als geschenk weggegeven om 
een vrouwtje het hof te maken.
Gekscherend worden de pinguïns ook wel 
de kakker lakken van Antarctica genoemd.  
De laatste jaren nemen ze op het schier
eiland veel plekken over waar voorheen 
enkel adéliepinguïns leefden. “Maar vergis 
je niet”, zegt Wiese. “Volgens de officiële 
classificatie is deze diersoort nog steeds 
‘bijna bedreigd’, met een dalende popula
tie. Mijn grootste zorg is de krillvisserij 
(als voedselbron voor kweekvissen, red.). 
Deze piepkleine garnaalachtigen zijn de 
basis van het kwetsbare ecosysteem in de 
poolwateren. Er zijn nu nog zo’n 320.000 
broedparen over, maar zonder krill is de 
ezelspinguïn sowieso verloren.”  

Naar Antarctica
Vorig jaar bezochten 26.500 
reizigers Antarctica. Roots 
volgde vanaf de Argentijnse 
stad Ushuaia ‘de klassieke 
 expeditie’ van tien vaardagen 
rond het Antarctisch schier
eiland, met de MS Fram 
(318 passagiers). De precieze 
route en dagelijkse landings
plaatsen zijn volledig afhanke
lijk van het weer en het ijs. 
Reizen naar Antarctica is 
 sowieso alleen mogelijk in de 
Arctische zomer, van november 
t/m maart. In het relatief milde 
klimaat van het Antarctisch 
schiereiland schommelt het 
kwik dan tussen de 5 en 5 °C, 
hoewel de gevoelstemperatuur 
vanwege gure windstoten flink 
lager kan liggen. Voor meer   
info zie www.bbitravel.nl en  
www.hurtigruten.com.

Het gestuntel in de 
sneeuw doet denken aan 
een ouderwetse slapstick

Dankzij een scala aan  
unieke keelgeluiden kunnen 
de pinguïns elkaar heel goed  
herkennen
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