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Może do tej pory nie wiedzieliście, że w dniu 25 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Pin
gwina
. Święto zostało ustanowione na cześć ciekawego odkrycia. Naukowcy zauważyli, że przez 7
lat z rzędu kolonia pingwinów Adeli po spędzeniu miesięcy na morzu, wracała na Antarktydę do
swoich terenów lęgowych – za każdym razem 25 kwietnia. To święto jest doskonałą okazją, aby
dowiedzieć się czegoś więcej o tych sympatycznych zwierzętach.

Oto kilka ciekawostek o pingwinach:
- Choć pingwiny są ptakami, nie potrafią fruwać.
- Są za to doskonałymi pływakami i nurkami, a ich skrzydła pełnią funkcję płetw.
- Największe z nich to Pingwiny cesarskie, które mierzą 120 cm i ważą około 40 kg.
Najmniejszym jest Pingwin mały,
który ma 40 cm wzrostu i waży około 1,5 kg.
- Najliczniej występują wokół Antarktydy i jej sąsiednich wysp, ale także na wybrzeżach
Ameryki Południowej, w okolicach Nowej Zelandii i Australii, na wyspach Galapagos oraz w
południowo-zachodniej Afryce.
- Menu pingwinów składa się głównie z ryb, skorupiaków i głowonogów. często też jedzą
kamienie, żeby lepiej zmielić dostarczony pokarm.
- Podczas jednego nurkowania dorosły pingwin może złapać nawet 30 ryb.
- Pingwiny raz w roku tracą swoje pióra. Przez kilka tygodni pozostają na lądzie, aby pióra
mogły odrosnąć.
- Mimo braku widocznych uszu pingwiny mogą pochwalić się bardzo czułym zmysłem
słuchu.
- Oczy pingwina są większe niż jego mózg, a w ciemności widzą jeszcze lepiej i bardziej
ostro.
- Pingwiny 3/4 swojego życia spędzają w wodzie.
- Średnia temperatura ciała pingwina wynosi

38–39ºC.

Cennym źródłem wiedzy o pingwinach są utwory literatury dziecięcej. Nasza wirtualna
biblioteka proponuje Wam kilka książek o pingwinach na ten dzień:

Irena Tuwim „O pingwinie Kleofasku”
Alina i Czesław Centkiewiczowie „ Zaczarowana zagroda”
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Adam Bahdaj „Mały pingwin Pik-Pok”
Schrey Sophie, Whelon Chuck „Gdzie jest pingwin?”
Helen Hancocks „Pingwin w opałach”
Czerwenka Eva „Cała rodzina szuka pingwina”
Jean-Luc Fromental „365 pingwinów”
„Wyprawa na biegun. O ekspedycji Amundsena” z serii „Czytam sobie”
Olivier Jeffers „Chłopiec i pingwin”
Jan Bajtlik „Europa pingwina Popo”
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