
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για τοσς Πιγκοσίνοσς 

 
 
Η Παγθόζκηα Ηκέξα Ελεκέξσζεο γηα ηνπο Πηγθνπίλνπο ζηηο 20 Θαλνπαξίνπ, 
είλαη κηα θαιή επθαηξία λα γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηα ραξηησκέλα απηά 
πιάζκαηα κε ην αζηείν βάδηζκα. Παξαθάησ ζαο δίλνπκε πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ηε δσή, ηελ ηξνθή, ηελ αλαπαξαγσγή θαη ηα είδε ησλ πηγθνπίλσλ. 
 
 
- Οη πηγθνπίλνη είλαη ζαιάζζηα πνπιηά πνπ όκσο δελ κπνξνύλ λα πεηάμνπλ 

θαη πεξλνύλ ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο δσήο ηνπο θάησ από ην λεξό 
ςάρλνληαο γηα ηξνθή. Ο θαηαγεγξακκέλνο αξηζκόο ησλ εηδώλ ηνπο 
απνηειεί ζέκα δηαθσλίαο θαη θπκαίλεηαη από 6 έσο 19. Όια ηα είδε 
θαηάγνληαη από ην Νόηην Ηκηζθαίξην, αληίζεηα όκσο κε ηε δηαδνκέλε 
πεπνίζεζε, δελ δνπλ όια ηα είδε ζε παγσκέλα θιίκαηα ηεο Αληαξθηηθήο. 
Μάιηζηα, έλα είδνο δεη ζηα λεζηά Γθαιαπάγθνο θνληά ζηνλ Θζεκεξηλό. 
 

- Μνηάδνπλ ζαλ λα θνξνύλ ζκόθηλ, κε ηα ρξώκαηά ηνπο λα ιεηηνπξγνύλ 
ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ζαλ θακνπθιάδ, γηα λα πεξλνύλ απαξαηήξεηνη από 
ηνπο ζεξεπηέο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα αλαδήηεζεο ηξνθήο κέζα ζηε 
ζάιαζζα. Κνηηάδνληάο ηνπο από πάλσ, νη ζαιάζζηνη αεηνί δελ κπνξνύλ λα 
ηνπο μερσξίζνπλ θαιά, θαζώο ην καύξν ηεο ξάρεο ηνπο ηαηξηάδεη κε ην 
ζθνύξν ρξώκα ηνπ βπζνύ, αιιά θαη νη θάιαηλεο βιέπνληαο ηνπο 
πηγθνπίλνπο από ην βπζό, δπζθνιεύνληαη λα ηνπο μερσξίζνπλ, επεηδή ε 
άζπξε ηνπο θνηιηά κνηάδεη κε ην ρξώκα ηεο επηθάλεηαο ηεο ζάιαζζαο πνπ 
θσηίδεηαη από ηνλ ήιην. 
 

- Τξέθνληαη κε ζαιαζζηλά. Η θύξηα ηξνθή ηνπο είλαη ηα ςάξηα θαη έλα είδνο 
γαξίδαο πνπ νλνκάδεηαη θξηι, αιιά ηξώλε επίζεο θαιακάξηα θαη ζνππηέο. 
 

- Παξόιν πνπ νη πεξηζζόηεξνη πηγθνπίλνη δνπλ ζηνπο πάγνπο, ε κέζε 
ζεξκνθξαζία ηνπο είλαη ίδηα κε ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο. Γηα λα 
επηβηώλνπλ ζηηο εμαηξεηηθά ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, εθηόο από ηα 
πξνζηαηεπηηθά ηνπο ρλνπδσηά θηεξά, θάησ από ην δέξκα ηνπο έρνπλ έλα 
πνιύ παρύ ζηξώκα ιίπνπο. Επηπιένλ, δηαζέηνπλ έλαλ αδέλα πνπ παξάγεη 
εηδηθό ιάδη, ην νπνίν δηαρέεηαη ζην ζώκα ηνπο θαη ηνπο βνεζάεη λα 
παξακέλνπλ «αδηάβξνρνη» θαη «αληηαλεκηθνί». 
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- Τν ζρήκα ηνπ ζώκαηόο ηνπο, ηνπο επηηξέπεη λα θνιπκπάλε κε ηνλ 
θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν. Ο πην γξήγνξνο θνιπκβεηήο είλαη ν Πηγθνπίλνο 
Γθεληνύ (Pygoscelis papua) θαη κπνξεί λα θηάζεη ηα 36 ρικ ηελ ώξα! 
 

- Τν κεγαιύηεξν είδνο είλαη ν Απηνθξαηνξηθόο Πηγθνπίλνο κε κέζν ύςνο 1,1 
κέηξα θαη κέζν βάξνο 35 θηιά, ελώ ην κηθξόηεξν είλαη ν Μηθξόο Μπιε 
Πηγθνπίλνο κε ύςνο 40 εθαηνζηά θαη βάξνο 1 θηιό.  
 

- Όηαλ νη πηγθνπίλνη δεπγαξώλνπλ, ζπλήζσο κέλνπλ καδί γηα ρξόληα. Κάζε 
πηγθνπίλνο γελλάεη 1, ην πνιύ 2 απγά ηε θνξά. Μόιηο γελλήζεη ην απγό ην 
ζειπθό, ην αθήλεη ζην αξζεληθό λα ην πξνζέρεη θαη ην ζειπθό θεύγεη γηα 
λα βξεη ηξνθή. Μεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζειπθνύ, είλαη ε ζεηξά ηνπ 
αξζεληθνύ λα θύγεη θαη κέλεη ην ζειπθό λα πξνζέρεη ηε θσιηά θαη ην απγό. 
Με ην πνπ βγαίλεη ην πηγθνπηλάθη από ην απγό ηνπ, αξρίδεη θαη θσλάδεη γηα 
λα κάζνπλ νη γνλείο ηνπ ηε θσλή ηνπ. Όηαλ κεγαιώζεη ιίγν θαη δπλακώζεη, 
ην αθήλνπλ καδί κε άιια πηγθνπηλάθηα θαη θεύγνπλ θαη νη δύν γνλείο γηα 
αλαδήηεζε ηξνθήο. Η θάζε νηθνγέλεηα έρεη έλα ραξαθηεξηζηηθό κνλαδηθό 
ηξαγνύδη, δηαθνξεηηθό από ηηο ππόινηπεο νηθνγέλεηεο θαη έηζη κπνξνύλ λα 
ζκίμνπλ πάιη αλαγλσξίδνληαο ηηο θσλέο ηνπο αλάκεζα ζε εθαηνληάδεο 
άιιεο νηθνγέλεηεο.  Σρεηηθό παηρλίδη ππάξρεη γηα 4ε ρξόληα ζην Σρέδην 
Δξάζεο ηεο Παηδηθήο HELMEPA θαη πεξηζζόηεξα από 2.000 παηδηά κέιε 
ην έρνπλ επηιέμεη σο δξάζε.  
 

- Η θιηκαηηθή αιιαγή πηζαλόλ λα επεξεάζεη κε δηάθνξνπο ηξόπνπο ηα είδε 
ησλ πηγθνπίλσλ, αιιά ην θύξην πξόβιεκα ζηελ Αληαξθηηθή πνπ απεηιεί 
έκκεζα ηνπο πηγθνπίλνπο θαίλεηαη όηη είλαη ε απώιεηα ηνπ θξηι, κηα 
πξσηαξρηθή πεγή ηξνθήο. Από ηα είδε ησλ πηγθνπίλσλ, απηό πνπ 
απεηιείηαη πεξηζζόηεξν είλαη ην είδνο ηνπ Κηηξηλνκάηε ηεο Νέαο Ζειαλδίαο, 
θαζώο έρεη κεησζεί δξακαηηθά ν πιεζπζκόο ηνπο. Σηα είδε πνπ 
θηλδπλεύνπλ βξίζθεηαη επίζεο ν Μαθαξόλη Πηγθνπίλνο θαη ν Πηγθνπίλνο ησλ 
Γθαιαπάγθνο. 

 
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, βίληεν, εηθόλεο θαη παηρλίδηα γηα ηνπο πηγθνπΐλνπο 
κπνξείηε λα βξείηε ζηνπο αθόινπζνπο ζπλδέζκνπο: 
 
http://www.kindykids.gr/teachers-material/winter/576-pigkouinoi.html  
 
https://www.youtube.com/watch?v=lZHGm2Xhf1E  
 
http://www.nothingbutpenguins.com/about-penguins/penguin-types  
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