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ARKTĖ 

 

Susipažinkite – Arktė. Martyno dukra. 2007 metais vasario 11 d. iš kiaušinio išlukštentas 69 

gramų cypsintis pūkų kamuoliukas. Tais metais pingvinų vaisingumo dievai buvo palankūs – 

išsirito rekordinis mažylių skaičius, net 5! Tiesa, gyvenimo pradžia buvo kupina nuotykių ir 

iššūkių. Pirmąsias dvi savaites pingvinukai praleidžia inkubatoriuje, tokiame, kokiame būna ir 

žmonių vaikai, jeigu gimsta per anksti, nes jiems reikalinga 33-36° temperatūra ir atitinkamas 

drėgmės režimas. Kai paskutiniam išsiritusiam mažyliui buvo vos 3 dienos, Kuršių Nerijoje 

dingo elektra... Vėliau sužinojome, kad buvo nutraukti aukštos įtampos elektros laidai. Ir nuo 2 

valandos nakties iki 9 ryto su mažyliais likome be elektros, inkubatorius išsijungė, temperatūra 

ėmė kristi, o pingvinukai šalti. Rekordiniai metai galėjo tapti liūdniausiais metais. Tuo metu 

muziejus generatoriaus dar neturėjo, todėl teko suktis iš padėties kaip išmanėme. Pingvinukus 

nunešiau į savo lovą, po šilta antklode padariau jiems ertmę, kur jie galėjo ramiai gulėti 

neprispausti. Paėmiau visus kiek tik radau tuščius plastikinius butelius, juos pripildžiau karšto 

vandens ir sudėjau apkamšytus po antklode pas mažylius. Termometras rodė, kad reikia keisti 

vandenį buteliuose (o keisti reikėjo kas pusvalandį), kada pravėdinti. Ir taip iki ryto. Išgyveno 4 

pingvinukai. Arktė – viena jų.  

Tai labai emocionali mergina, pasižyminti nuotaikų kaita. Kartais nuspėjama, kartais ne. Ilgą 

laiką buvo vieniša, dėl to labai krimtosi, ieškojo paguodos ir švelnumo pas mus. Atbėgdavo net 

virpėdama, kad ją paglostytume ir pamyluotume. Ir labai pavydžiai sekdavo kitus pingvinus, 

puldavo muštis, kad tik visas dėmesys atitektų jai. Nors su mumis būdavo labai švelni, su kitais 

pingvinais per daug nesibičiuliavo, o kartais įsiveldavo ir į muštynes. Ilgus metus buvo 

įsimylėjusi Bikį ir dažnai įsiveldavo į muštynes dėl jo su tuometine Bikio pasija – Bravo. Prieš 

porą metų ji pasiekė savo – dabar jie kartu. Žinant Bikį, negaliu tvirtinti, kad taip bus visada ir ji 

neliks vėl viena. Bet mes pasiruošę suteikti jai savo petį išsiverkti, jei to reikės... Nors sukūrus 

porą su Bikiu, mes praradome nemažą dalį jos švelnumo ir dėmesio, tačiau mus džiugina, kad ji 

su savo meile, ji ne viena.  

 


