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 Два мужјака пингвина у зоо врту у Берлину брину се о напуштеном јајету од јула месеца,
у својим дугим напорима да постану родитељи.

  Истополни пар Скипер и Пинг жели да добије сопствено младунче. Чак су познати и по
„покушајима да излегу рибу и камење” изјавио је недавно портпарол Максимилијан Јагер
за лист Берлинер Цајтунг, преноси Би-Би-Си.

  

Он је рекао да су два краљевска пингвина усвојила јаје које је напустила јединка женке
исте врсте у зоо врту, као и да се „понашају као узорни родитељи који се смењују да би
грејали јаје”, држећи га на ногама испод стомака.

  

Сада раде све што могу да заштите свој драгоцени „товар” од љубоморних ривала након
мало охрабривања људских старатеља.

  

„Само је требало да га спустимо на ноге једног од момака, већ је знао шта да ради”,
рекао је Норберт Замел, чувар у зоо врту.
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Женка у групи од шест краљевских пингвина показивала је мало интересовања за своја
јаја у последње време, а зоо врт није добио младунче пингвина од 2002.

  

„Било би сјајно да се јаје успешно излегне”, рекао је Замел, истиче Би-Би-Си.

  

Геј пингвини и једног и другог пола нису ништа ново, а могу се наћи и у дивљини и у
заточеништву.

  

Пингвини из зоо врта у Лондону придружили су се градском обележавању „Прајда” ове
године, а Дингл Акваријум у Ирској чак je имао и већински број геј пингвина, са осам од
укупно 14 папуанских пингвина који су имали партнера истог пола.

  

Али брига о Скиперу и Пингу можда још увек није готова.

  

„Ствар је у томе што не знамо да ли је јаје било оплођено”, каже Максимилијан Јагер.

  

Ако буду имали среће, зоо врт у Берлину добиће ових дана прво младунче пингвина код
истополног пара пингвина.

  

Заједно до краја живота

  

Пингвини су птице које не могу да лете, јер су им крила еволуирала у пераја и живе на
јужној хемисфери. Пола живота (према некима чак 75 одсто) проведу у води, а пола на
копну. Неке врсте напуштају воду само ради парења и у време митарења. У зависности
од врсте, јединке живе по 15 до 20 година или дуже.
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Гнезде се углавном у обалском подручју које је најближе мору и тада се сакупљају у
велика јата. Често су гнезда удаљена од обале, па родитељи морају да прелазе дуг пут
преко пешчаних дина и да међу хиљадама гнезда и младунаца, од којих сви трче ка
њима мољакајући храну, без грешке пронађу своје. Препознају се по гласовима, а иначе
се споразумевају крицима, кликтањем и гестовима. Поједини парови из године у годину
заузимају исто место за гнездо.

  

Некада се мужјаци удварају женкама тако што за њих бирају и нуде им каменчиће за
изградњу гнезда. Неки пингвини остају с истим партнерима током целог живота, а неки
само по једну сезону. Царски пингвини легу по једно јаје у сезони, а остале врсте по два,
о којима заједно брину и мужјаци и женке. За време јаких зима, женке одлазе на
неколико месеци, лове и набављају храну за младе, док мужјаци остају на копну и леже
на јајима. Када се женка врати, улоге се изједначе. Дешава се да женка храни мужјака
рибом коју је делимично сварила, док рецимо мужјак царског пингвина, исцрпљен након
двомесечног гладовања, одлази у море да сам пронађе храну.

  

Као код многих других врста, код пингвина је забележено хомосексуално понашање.
Занимљиво је да уколико се упаре два мужјака истих склоности, остају заједно до краја
живота. Чак заједно праве гнездо у коме чувају камен као сурогат јајета.

  

(Политика)
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