Policjant - złodziejaszek
Pingwin maskowy to jeden z piękniejszych pingwinów, choć zdobią go jedynie czarne i białe pióra. Jakkolwiek wydają się zamieszkiwać bardzo
ograniczone obszary, a ich zasięg jest ograniczony
do odległych od siebie niewielkich skrawków lądu,
to ptaki te są stworzone do takiego właśnie środowiska i radzą sobie w nim znakomicie. Są drugim
pod względem liczebności gatunkiem pingwinów
na świecie i wydaje się, że aktualnie nic poważnie
nie zagraża ich populacjom.
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Pingwiny, ze względu na swe charakterystyczne
ubarwienie oraz wyprostowaną sylwetkę i długie
wąskie opuszczone w dół skrzydła, są określane
jako „policjanci”. Charakterystyczny wzór na głowie przypomina maskę lub policyjną czapkę.
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Pingwina maskowego łatwo odróżnić od innych
gatunków ze względu na charakterystyczne ubarwienie głowy. Czarno-białych kontrastów nie mąci
żaden inny kolor. Czarne pasmo piór od czoła, poprzez ciemię i kark przechodzi w dół na grzbiet
i skrzydła. Biały jest cały spód ciała. Pasmo białych
piór zaczyna się również już od dzioba – tuż ponad
okiem. Białe są całe policzki i podgardle. Poniżej
oka, policzek i gardło przecina cieniutki pas czarnych piór, biegnących aż z czarnego karku. Dziób
jest ciemnej barwy. Tęczówki jasne, rdzawo-brunatne.
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Para pingwinów maskowych buduje na ziemi
osobliwe gniazdo z materiałów dostępnych na bezludnych antarktycznych wybrzeżach. Oboje partnerów zbiera do budowy gniazda kamienie. Zaobserwowano, że nierzadko kamienie są podkradane
sąsiadom. Pingwiny wykradają sobie nawzajem
kamienie z gniazd po to żeby zdobyć serce samicy.
Ptaki budują gniazda z kamieni, które w przyszłości mają chronić jaja. Samce, które zbudują lepsze
gniazda, mają większe szanse na znalezienie partnerki. Ten fakt sprawia, że samce wykradają na
wzajem kamienie by budować swoje gniazda.
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Samica składa jedno, a czasem dwa jaja. Niekiedy
parze pingwinów maskowych udaje się wychować
oba, a czasem tylko jedno młode.
Ptaki te, jak wielu przedstawicieli swej rodziny,
wyspecjalizowały się w poszukiwaniu niewielkich
morskich bezkręgowców, które w chłodnych wodach występują bardzo obficie. Organizmy te występują gromadnie, często w ogromnych ilościach
w głębszych, chłodnych wodach oceanu. Pingwiny
w poszukiwaniu zdobyczy potrafią długo nurkować. Pingwiny maskowe to wytrwali łowcy, pożywienia szukają kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt
kilometrów od brzegu.
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Gładka, gęsta pokrywa z piór umożliwia wszystkim pingwinom długie przebywanie pod wodą,
ponieważ pozostaje nieprzemakalna przez bardzo
długi czas. Przed wychłodzeniem, jakie groziłoby
przemoczonemu pingwinowi chroni go warstwa
podskórnego tłuszczu. Mokry ptak byłby szczególnie narażony na działanie niskiej temperatury
– gdyby „przemakał”, skóra oddawałaby ciepło pokrywającej ciało ptaka wodzie, znacznie szybciej,
niż otaczającemu go powietrzu. Pióra stanowią
bowiem swego rodzaju pułapkę – zatrzymującą
powietrze pod swą pokrywą. Ciepłe powietrze jest
gorszym odbiornikiem ciepła, dlatego ptaki nie
ulegają łatwo wychłodzeniu.
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Pingwiny to zwierzęta bardzo towarzyskie – pływają i jedzą w grupach. Kolonie pingwinów liczą,
jak ta na Melchiorze, setki a nawet tysiące ptaków.
Każdy z nich ma jednak swój unikalny głos, który
pozwala odszukać się partnerom i pisklętom w tak
dużym tłumie.
Pingwiny kiedyś latały, choć wraz ze zmianą warunków życia umiejętność ta u nich zanikła. Pingwiny to jedyne żyjące obecnie ptaki, które mają
niemal idealnie spionizowaną postawę ciała.
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