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kleiner, het lichaam en vinnen groter. De
spieren kregen meer myoglobine: het eiwit
dat ze in zuurstofvoorziet, waardoor de
dieren het langer onder water uithouden.
Dat hij door die aanpassingen niet meer
kan vliegen, maakt niet veel uit, want op
het land heeft de pinguïn weinig te vrezen
van vijanden.

3r keer meer energie
Het Canadese onderzoeksteam kwam tot
deze conclusie door dikbekzeekoeten te
bestuderen, zeevogels die zich over land,
door lucht én doorwater bewegen. De dik-
bekzeekoet kan met zijn vleugels redelijk
goed zwemmen, maar hij is een beroerde
vlieger. om in de lucht te blijven, moet hij
zijn vleugels als een gek op en neer slaan.
De onderzoekers ontdekten dat hem dat
31 keer meer energie kost dan wanneer
hij rustig op de grond zit. Andere dieren,
zoals vleermuizen, renvogels en andere
vogels, komen niet boven 25 keer hun
rustniveau uit tijdens intensieve beweging.

Waarom vl¡egen pinguïns niet?
Als vliegende vogel heb je een goed zicht
op je jachtgebied, kun je er snel vandoor
gaan voor een vijand, heb je een groot
leefgebied en zijn groteafstanden makke-
lijk af te leggen om ergens anders te
overwinteren. Er moet dus wel een heel
goede reden zijn om als vogel niet te
vliegen. Wetenschapsjournalist Anne van
Kessel zoekt uit waarom de pinguin niet
kan vliegen.

Pinguïns vliegen niet, omdat ze zo goed
kunnen zwemmen. Dat is de conclusie uit
een Canadees onderzoek. Als vleugels
tijdens de evolutie beter aangepast raken
aan zwemmen, zijn ze minder handig om
mee te vliegen en omgekeerd.
Door de aanwezigheid van vijanden als
zeehonden, haaien en orka's in zijn eigen
jaaggebied evolueerden de vleugels van
pinguïns steeds verder richting vinnen.
Door betere zwemmers te worden, konden
ze ontsnappen aan vijanden en tegelijker-
tijd zelf op eten jagen. De spanwijdte werd

Doordat de dikbekzeekoet geen optimale
zwemmer is, kost zwemmen hem
bovendien 30 procent meer energie dan
pinguins van vergelijkbare grootte. De
wetenschappers concludeerden dat dit
komt doordat de dikbekzeekoet beide wil.
Maar de vleugels zijn niet gespecialiseerd
voor een van beide taken, en dat past het
beste bij de omstandigheden waarin hij
nu leeft. De merkwaardige vogel heeft
namelijk veel vijanden die op het land
leven, zoals wolven en vossen, dus het
vliegen opgeven is een te groot risico.
Maar zijn eigen prooien bevinden zich in
het water. Als zeevogel kun je helaas geen
meester op beide gebieden zijn, het is
kiezen of delen.

Deze vraag verschijnt in het volgende vragen-
boek van de redactie van Kennislink, de opvolger
van 'Waarom worden mannen kaal,, een boek
met rol slimme vragen en antwoorden,
www.kennislink. nl.
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Gereed voor
landing
Hoewel ze niet
kunnen vliegen,
schieten veel soor-
ten pinguins even

door de lucht
wanneer ze zichzelf
vanuit het water
op het ijs lanceren.
Vlak voordat ze de

lucht in gaan, laten
ze luchtbelletjes uit
hun verenpakket

ontsnappen.

Hierdoor onder-
vinden ze minder
weerstand van het
water en kunnen
ze in korte tijd hun
snelheid verdubbe-
len of zelfs verdrie -
voudigen.
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