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Happy Feet aan beterende hand. 
 
De jonge keizerspinguïn die vorige maand in 
Nieuw-Zeeland aanspoelde, is aan de beterende 
hand. Het is gelukt om voor de vierde maal zijn 
maag door te spoelen, om zo zand en steentjes 
te verwijderen. Een speciaal opgerichte 5 
‘pinguïnraad’ adviseert dat de verdwaalde 
reiziger na zijn herstel het beste kan worden 
losgelaten in het noordelijkste puntje van Nieuw-
Zeeland.  
                  
Herstellen. 10 
De keizerspinguïn die op een strand in Nieuw-Zeeland belandde, is aan het herstellen van zijn 
maagoperaties, waarbij vocht, zand en stokjes uit zijn maag zijn verwijderd. De dolende pinguïn kwam 
uit Antarctica en heeft waarschijnlijk zo’n 3.200 kilometer gezwommen. Pinguïns kunnen immers niet 
vliegen, ook al behoren zij tot de watervogels. De keizerspinguïn zwemt met een gemiddelde snelheid 
van tien kilometer per uur. Dat betekent dus twaalf tot dertien dagen non-stop zwemmen in een rechte 15 
lijn van Antarctica naar het strand waar hij aan land stapte: een hele prestatie. De pinguïn stond 
aanvankelijk nog monter op het strand, maar hij is ziek geworden van het eten van zand en zijn 
gezondheid verslechterde snel. Hij heeft nu voor de vierde keer een maagoperatie moeten ondergaan, 
waarbij nu zeker drie kilo aan zand uit zijn maag is weggehaald. Radiologisch onderzoek heeft 
uitgewezen dat er nog enkele steentjes in zijn maag zijn achtergebleven, maar dat is bij vogels niet 20 
ongebruikelijk. Uit DNA-onderzoek blijkt dat het om een mannetje gaat. In de media kreeg deze 
pinguïn de naam ‘Happy Feet’, naar de gelijknamige animatiefilm uit 2006.  
 
Verkeerde afslag. 
De pinguïn, die vermoedelijk een verkeerde afslag nam, is per ongeluk op een Nieuw-Zeelands strand 
beland, waar al 44 jaar niet zo’n vogel was gezien. Normaal gesproken dobberen keizerspinguïns 25 
maandenlang in de oceaan. De veronderstelling is, dat de pinguïn verdwaald raakte en per ongeluk 
aanspoelde op de zuidwestelijke kust van het noordelijke deel van Nieuw-Zeeland. Een toevallige 
voorbijganger die haar hond uitliet, ontdekte de pinguïn – nu een maand geleden. Het dier was toen 
10 maanden oud en 80 centimeter groot. Dierenartsen die het dier onderzochten, vonden de toestand 
zorgwekkend en brachten het naar de ziekenafdeling van de dierentuin van Wellington, de hoofdstad 30 
van Nieuw-Zeeland. De dierentuin, die de kosten van de behandeling en verpleging voorlopig begroot 
op 10.000 dollar, zorgt ervoor dat het publiek het allemaal ter plaatse en online kan volgen. Inmiddels 
is er ook een inzamelingsactie begonnen: Help Happy Feet.   
 
Habitat. 
Keizerspinguïns zijn de grootste pinguïns ter wereld. Volwassen dieren kunnen meer dan een meter 35 
groot worden en wel 30 kilo zwaar. Pinguïns zijn volledig aangepast aan extreem koude gebieden en 
het leven in de zee. Het zijn carnivoren (vleeseters) en ze vangen hun voedsel onder water. Dit 
voedsel bestaat vooral uit vis, kreeftachtigen en kleine inktvisjes. Wetenschappers zeggen dat het 
uitzonderlijk is, dat een pinguïn zo ver van zijn natuurlijke habitat opduikt. Keizerspinguïns leven 
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namelijk op Antarctica waar sneeuw een natuurlijke bron is om af te koelen, maar dat was niet 40 
voorhanden op het strand van Nieuw-Zeeland.  
Deze pinguïn, Happy Feet, kreeg op het strand al veel bekijks en is in de dierentuin van Wellington in 
rap tempo uitgegroeid tot een toeristische attractie. Dagelijks komen honderden mensen naar de 
dierentuin om te informeren naar zijn welzijn. Een van zijn operaties was buiten de operatiekamer live 
te volgen.   45 
 
Overleven. 
Nu de dierenartsen van de dierentuin zich over de pinguïn ontfermd hebben, gaat hij goed vooruit. Hij 
krijgt onder andere vismilkshakes en vette vis te eten, die ervoor moeten zorgen dat het restant aan 
zand in zijn maag op natuurlijke wijze naar buiten komt. Tot hij volledig is hersteld, blijft hij in de 
dierentuin, in een aparte kamer waar de omstandigheden van de Zuidpool zijn nagebootst. Een 50 
speciale commissie heeft aangegeven dat Happy Feet niet naar de Zuidpool zal worden 
getransporteerd. Als het zover is, wordt hij vrijgelaten in het zuidelijke deel van de Grote Oceaan, om 
dan zelf zijn weg naar huis terug te vinden. Maar dat is niet zonder gevaar, volgens een medewerker  
van het ministerie van Milieu. Het dier heeft nu blootgestaan aan ziektes, exotische ziektes, en 
voorkomen moet worden dat de pinguïn deze ziektes meeneemt naar de pinguïnkolonies op 55 
Antarctica.  
 
Naar: www.ad.nl, www.demorgen.be, www.standaard.be, www.trouw.nl, www.wikipedia.nl 
 


