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Sydafrikas truede pingviner
I Cape Town kan man komme helt tæt på nuttede pingviner – både de vilde af slagsen og sårede dyr, der er
på rekreation. Explorer har besøgt et center, hvor frivillige og nogle få ansatte redder ellers hjælpeløse dyr.
FRANK JUEL PEDERSEN OG ANITA RIIS | Jyllands-Postens udsendte medarbejdere | explorer@jp.dk

P

å den aﬂange grønne bygning hænger
der en masse skilte og billeder af
fugle og pingviner, som ikke lader én i
tvivl om, at man er på rette sted.
Inden for porten åbenbarer der sig en
masse små bassiner, der er ved at
blive rengjort.
Vi bliver straks budt velkommen af Zaida, der
er en af lederne på centeret Sanccob, hvor en del
frivillige og en lille håndfuld ansatte arbejder på
at hjælpe de ellers hjælpeløse dyr, der er havnet
på centret indsmurt i olie, med en brækket fod
eller andre skader.
Hun inviterer os indenfor i forkontoret. Her

Alle får sit
eget kort,
lidt som på
et hospital,
med oplysninger om
dato, ﬁndested, skade
og vægt.

hænger der to store skrivetavler. På den ene kan
man følge med i, hvor mange forskellige fuglearter centret har taget sig af indtil nu. På ﬁre måneder er det f.eks. to pelikaner, 22 Cape Gannetmåger og 120 afrikanske pingviner. I alt har de
taget sig af 533 dyr foreløbig.
Den anden tavle viser dagens planlægning af,
hvem der gør hvad. Der skal være styr på, hvem
der vasker bassiner, hvem der står for maden til
dyrene, og hvem der tager imod gæster såvel som
de dyr, der som regel bliver indleveret i papkasser eller lignende, og hvor mange frivillige der er
til rådighed i dag. Der er nok at se til.
I det næste rum tager man bl.a. imod fugle, der

er indsmurt i olie fra skibe, der har dumpet det.
Alle får sit eget kort, lidt som på et hospital med
oplysninger om dato, ﬁndested, skade og vægt.
Det følger dyret, der også bliver mærket, hele vejen gennem systemet.
Afrensning af olie er krævende
Der skal to til at holde fuglen i ro og to til at
rense den, så det er en mandskabskrævende og
timelang opgave. Derefter bliver den sat i en ﬂettet plastickurv, a la vores mælkekasser, udenfor i
det fri, så den kan sidde i fred og ro og komme til
kræfter igen. Der er mange kasser ved siden af
hinanden med fugle i, og fra en af kasserne lyder
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Dagens sildebuffet er klar.
Foto: Frank Juel Pedersen
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FAKTA
SANCCOB – Southern
African Foundation for
the Conservation of Coastal Birds – blev oprettet
i 1968 og har behandlet
ﬂere end 90.000 havdyr
siden. De ﬂeste af dem
pingviner.
Man binder sig for seks
uger, hvis man vil være
frivillig på centret.
Adresse: Sancoob, 22
Pentz drive, Table View,
Cape Town
En privat rundtur med
guide koster 100 rand
(ca. 50 kr.) pr. person.
www.sanccob.co.za

Her ses Sanccob-centrets ambassadør,
pingvinen Rocky.
Foto: Frank Juel Pedersen
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RÅD TIL REJSEN
Pas på: Man bør lytte til
de lokale, som alle siger,
at turister altid skal tage
en taxi, når det bliver
mørkt og undgå sidegader og holde sig til befærdede steder.
Mad: På den originale
afrikanske restaurant
Mama Africa i Long Street nr. 178 serveres både
krokodille og antilope og
lignende vildt. Bare det
at opleve Big Mama selv
iført leopardtøj er en attraktion i sig selv.
Guld: Besøg guldmuseet
på Strand Street nr. 96. I
et hus fra 1783 kan
man se historiske guldkongekroner, gedigne
guldsmykker og sceptre,
der viser, at også før i tiden var guld populært.

ﬂere hjerteskærende skrig fra en af mågerne. Det
var nok ikke en særlig behagelig rensning af fjerene, men det skal jo gøres.
Bliver det dårligt vejr og koldt, ﬂytter personalet kasserne indenfor om aftenen – det er derfor,
det er mere praktisk med plastickasser end f.eks.
metalbure.
Dyrene bliver enten indleveret til centret, eller
barmhjertige folk ringer ind og fortæller om dyr i
nød. Så rykker personalet ud og forsøger at få
transporteret dyret til Sanccob-centret.
Selv forladte måge- eller pingvinæg kan de
tage sig af, da der er rugemaskiner på stedet.
Vi fortsætter gennem centret og kommer nu
ud i bassinområdet, hvor der er ved at blive gjort
hovedrent.
»Det er meget vigtigt, at alt er så rent som
muligt for at undgå infektioner og lignende,« fortæller Zaida.
Og der bliver da også skrubbet og skuret af folk
i store vaders.
»Så er der mad,« lyder det fra en frivillig ældre
herre, der bærer på et fad med hakkede småﬁsk,
der skal hen til nogle pingviner i et bassin ovre i
hjørnet.
Vi følger med og ser pingvinerne ﬂokkes om
maden, der bliver rakt ned til dem. Nogle har mistet et øje, andre har et deformt næb, men de ﬂeste har en forbinding om et eller begge ben. De

På Boulderstranden lever
vilde pingviner, der her
kan hygge sig i fred.
Foto. Frank Juel Pedersen

Middagsmaden bliver serveret. Foto: Frank Juel Pedersen

får ofte skader på benene ude i naturen på grund
af folks efterladenskaber såsom glasskår og andre
skarpe genstande.
Pingvinadoption
En af pingvinerne har nogle charmerende lange
gule øjenbryn og knaldrøde øjne. Det er spring-

pingvinen Rocky, Sanccobs ambassadør, og han
ser da også pragtfuldt farverig ud.
»De ﬂeste bliver sat ud i naturen igen efter
endt behandling og rekreation, men der er nogle
der må blive på centret,« forklarer Zaida.
Fortsættes E
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Små dunede unger med
deres mødre. Foto: Anita Riis

Boulderstranden
Det er ikke kun i centre som Sanccob, man kan se
pingviner i Sydafrika. Lige syd for Cape Town ligger Cape-halvøen, der ender i Kap Det Gode
Håb, og en stor del af denne halvø er et fredet na-

turområde, hvor de vilde dyr kan færdes i fred.
Midt i området ud til kysten ligger Fish Hoek
og Simon's Town, to hyggelige ﬁskerbyer, hvor
der lidt sydligere herfor gemmer sig en masse
strande, hvoraf stranden Boulder er en af dem.
Opskyllet tang ligger i små bunker og ligner
lange tørre rustfarvede rør på grund af solens
stråler.
Stranden er ikke for mennesker, men et reservat for de små vilde sydafrikanske pingviner. De
er iklædt smoking, dvs. sorte på hele ryggen og
hvide foran på maven med et sort bælte over brystet. De er kun en halv meter høje og vejer
omkring tre kg. Til gengæld er der hundredvis af
dem her i sandet og i vandet.
Man kommer så tæt på dem, at man næsten
kan gribe en luffe og sige goddag. Der er klipper
ude i det klare, rene vand, og nogle af pingvinerne leger med bølgerne rundt om klipperne.
Andre hygger sig i det hvide bløde sand, mens
ﬂere ligger på æg og passer på dem. Bedre naturshow ﬁndes ikke.
Men på netop sådan et sted som dette er der
nogle pingviner, der kan komme til skade, fordi
ubetænksomme mennesker smider ﬂasker og
plasticposer fra sig. Så er det jo godt, at der er
centre som Sanccob, hvor der er mennesker, der
kan hjælpe dem. N

Stranden er
ikke for mennesker, men
er et reservat
for de små
vilde sydafrikanske pingviner.
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Til gengæld har de det godt, kan vi konstatere ved selvsyn. De har deres eget store bassin,
som de kan boltre sig i, og det gør de.
Når de ikke kan lukkes ud igen, skyldes det
f.eks., at de er blevet blinde, mangler et ben eller
at man ikke ved, hvilken koloni de kommer fra,
og så ville de blive mobbet, hvis de blev sat ud et
forkert sted, fortæller Zaida.
Vores private rundvisning, som har varet en
times tid og som vi havde bestilt hjemmefra på
nettet, er ved at være ved vejs ende, men inden vi
tager afsked, bliver vores sidste handling på
Sanccob at adoptere en pingvin. Det koster 500
rand (ca. 250 kr.), og så får vi lov til at navngive
den. Og den skal selvfølgelig hedde Happy Feet.
Som en sidste gestus får vi lov til at følge en
perlehøne ud i friheden igen. Den bliver, i en
papkasse, bragt de 100 meter, der er ud til vandet,
og da låget åbnes, går der ikke mange sekunder,
førend den er ude i vandet og padler livligt udad
mod horisonten med Taffelbjerget og Cape Town
i det fjerne. Endnu et liv er reddet.
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REJSEN DERTIL
Man kan ﬂyve til Cape Town med en enkelt eller to
mellemlandinger fra Kastrup og Billund med f.eks.
Lufthansa eller Emirates. Priserne begynder fra
5.300 kr. for en returbillet.
Færdige pakkerejser udbydes bl.a. af Albatros-Travel,
FDM og Spies.

Frontiers Ltd. Wild-Life Tours

Sanccob kommer man nemmest til med taxa, det tager ca. 25 minutter fra centrum af Cape Town og koster cirka 400 rand (200 kr.).

