
Hos Kattegatcentrets 22 æselpingviner er der amoriner i luften - det er nemlig for første 
gang blevet ynglesæson i det nye pingvinanlæg, og dyrepasserne har derfor sørget for 
reder og småsten til pingvinerne, som stimulerer pingvinernes yngleadfærd. 

En masse små sten er vigtige redskaber, når æselpingviner skal have unger. I naturen bygger de nemlig 
deres reder af sten på subantarktiske øer, hvor de yngler i foråret. Da kalenderen viser marts, er det også 
blevet ynglesæson hos Kattegatcentrets 22 æselpingviner, og dyrepasserne har derfor haft travlt med at 
transportere en masse sten ind i det nye pingvinanlæg. 

”Vores pingviner har i lang tid flirtet med hinanden og gjort kur til potentielle partnere, og nu har de fleste 
dannet par. Tiden er derfor kommet til at bygge rede, og æselpingviner bygger deres reder af småsten. Derfor 
har vi i dag transporteret et par hundrede kilo små sten og 11 store sten med redefordybninger - én sten til 
hvert pingvinpar - ind i pingvinanlægget, og det fremmer pingvinernes redebygger-adfærd,” fortæller Thomas 
Mathias Spiele, der er dyrepasser for pingvinerne i Kattegatcentret. 

PINGVINER SCORER VED AT DANSE
Pingviner gør sig stor umage for at vælge den rigtige mage, da pingvinpar er fælles om at opfostre ungerne. 
Pingviner er desuden monogame og kun sammen med én partner ad gangen, og nogle pingvinpar bliver 
sammen hele livet. 

”Pingvinernes kurmageri består blandt andet af en avanceret dans, hvor pingvinerne efterligner hinandens 
bevægelser. Den synkrone pardans giver pingvinerne mulighed for at se hinanden an og vurdere, om deres 
udkårne er sund og rask og en, de kan sætte deres lid til gennem en hel ynglesæson og mange år frem,” 
fortæller Thomas Mathias Spiele. 

PINGVINHANNER PÅ ARBEJDE
Det er pingvinhannen, der står for at bygge reden af sten. Hannen bringer derfor løbende sin udkårne ping-
vinhun småsten i gave, og hver en ny sten forbedrer ikke kun reden – den vinder også hunnens tillid. 

”Jeg glæder mig virkelig til at se pingvinernes fascinerende yngleadfærd. Da vores pingvinanlæg er helt nyt, 
er det allerførste ynglesæson for os, og vi har derfor heller ikke tidligere erfaring med pingvinunger. Men via 
vores medlemskab i verdens største zoo- og akvarieorganisation, EAZA, har vi et stort fagligt netværk med 
masser af ekspertise, som vi kan trække på,” fortæller Thomas Mathias Spiele.

Om dagens anstrengelser med at fragte sten ind til pingvinerne vil bære frugt, vil vise sig de kommende 
måneder. Men én ting er i hvert fald sikkert: Der er forårsfornemmelser i luften inde hos pingvinerne, og der 
bliver meget snart bygget reder på livet løs. 
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PINGVINER TIL AT YNGLE
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FAKTA

• Kattegatcentrets nye pingvinanlæg i to etager åbnede for publikum den 18. juli 2022
• Kattegatcentrets pingvinanlæg er ét af kun otte pingvinanlæg i verden, hvor det er muligt at stå i samme 

rum som subantarktiske pingviner
• Æselpingvinen (Pygoscelis papua) - eller Gentoo pingvinen, som den også kaldes -, er den hurtigste 

pingvin i verden. Den kan nå en topfart på hele 36 km/t, når den svømmer under vandet
• Pingvinerne er monogame, hvilket vil sige, at de kun har én partner ad gangen. Parret yngler sammen 

på land i ynglesæsonen og skilles derefter for at tage på havet. Ofte mødes samme par igen næste år 
for at yngle, og nogle par er sammen hele deres liv. Ud af verdens 18 pingvinarter er det i gennemsnit 
72% af pingvinparrene som yngler sammen år efter år, mens det hos æselpingvinerne er 85% af 
parrene, der bliver sammen

• Pingviner har lange kurmagerier, hvor de ser hinanden an. I kurmageriet bukkes der synkront, der 
er fælles fjerpudsning og serenader af høje, brægende kald. Kaldet er en vigtig del af kurmageriet, 
da pingvinerne skal lære at genkende deres mages unikke kald, så de kan genfinde hinanden i de 
enorme ynglekolonier

• En pingvinhun lægger to æg i reden, og forældrene skiftes til at ruge på æggene, der klækker efter 34-
36 dage. Herefter går der en månedstid, før ungerne er store nok til at forlade reden

• Pingvinparret vil skiftes til at fodre ungerne i reden ved at gylpe føde ned i munden på dem
• De dundækkede unger kan ikke svømme, men efter 80-100 dage er ungernes fjerdragt klar til en 

svømmetur
• I Kattegatcentrets nye pingvinanlæg møder du pingvinerne både over og under vand, for pingvinan-

lægget er nemlig delt i to etager. Én over vand, og én under vand
• Kattegatcentrets 22 æselpingviner er ikke hentet i naturen, men kommer fra andre zoologiske anlæg 

i Europa
• Der findes 18 arter af pingviner i verden, og mere end halvdelen af verdens pingvinarter nærmer sig i 

dag udryddelse. Det gør pingviner til verdens anden mest truede gruppe af havfugle kun overgået af 
albatrossen. Klimaforandringer, forurening og habitatødelæggelse er nogle af de årsager, som har 
medvirket til den store tilbagegang. Kattegatcentrets pingviner er ambassadører for pingvinerne i det 
fri, og de spiller en central rolle i formidlingen af vigtig viden om pingviner og andre havfugle, og om 
hvordan disse truede fugle beskyttes bedst muligt i naturen

FOR MERE INFORMATION KONTAKT:

• Dyrepasser for pingvinerne i Kattegatcentret, Thomas Mathias Spiele, M: 28263898, E: tms@katte-
gatcentret.dk

• Marinbiolog og kurator i Kattegatcentret, Rune Kristiansen, M: 2872 0259 E: rk@kattegatcentret.dk


