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DRÓB ozdobny

To masz Do roƒ

Ang.: Gre at ar gus, Ar gus phe asant, Gre at Ar gus Phe asant, Ma lay Gre at Ar gus (A. a. ar gus),
Bor ne an Gre at Ar gus (A. a. grayi), Do uble -ban ded Ar gus (A. a. bi punc ta tus) 
Niem.: Ar gus fa san, Ar gu sp fau
Franc.: Ar gus géant 
Ros.: Bolszoj ar gus, Ar gus

Ar gus ma laj ski 
(Ar gu sia nus ar gus)
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NNa uko wo zo sta∏ opi sa ny w 1766 r.
przez szwedz kie go przy rod ni ka, pro -
fe so ra uni wer sy te tu w Up psa li, Ka ro la

Lin ne usza (1707–1778) ja ko Pha sia nus Ar -
gus. Ba zo wa∏ on na oka zie po cho dzà cym
z Su ma try. Obec nie za li cza ny jest do mo -
no ty po we go ro dza ju Ar gu sia nus. S∏o wo to
po cho dzi z j´ zy ka ∏a ciƒ skie go i jest for mà
po chod nà od s∏o wa Ar gus – ozna cza jà ce go
stu okie go ol brzy ma z mi to lo gii grec kiej. 

W 1865 r. ame ry kaƒ ski or ni to log Da niel
Gi raud El liot (1835–1915) opi sa∏ na Bor -
neo dru gi pod ga tu nek ar gu sa ma laj skie go
– Ar gu sia nus ar gus grayi. Na zwa∏ go od na -
zwi ska An gli ka – Geo r ge’a Ro ber ta Gray’a
(1808–1872), któ ry przez pe wien czas by∏
ku sto szem dzia ∏u pta ków w lon dyƒ skim
Bri tish Mu seum.

Kon tro wer syj nà for mà jest Ar gu sia nus
ar gus bi punc ta tus – opi sa ny w 1871 r. przez
przy rod ni ka J. Wo oda na pod sta wie frag -
men tu po je dyn czej lot ki, któ rej po cho dze -
nie nie jest nie ste ty zna ne. Pió ro to zo sta -
∏o prze s∏a ne do Lon dy nu z Azji Po ∏u dnio -
wo -Wschod niej. Praw do po dob ne miej sca
je go po cho dze nia to Ja wa, In do ne zja lub
te˝ wy spa Tio man (w po bli ̋ u Ma le zji).
Obec nie jest prze cho wy wa ne w lon dyƒ -
skim The Na tu ral Hi sto ry Mu seum. Fo to -
gra fia te go pió ra znaj du je si´ m.in. w ksià˝ -
ce Er ro la Ful le ra „Extinct Birds” z 2001 r.
(str. 111). Nie któ rzy or ni to lo dzy (oraz
m.in. Mi´ dzy na ro do wa Ra da Ochro ny Pta -
ków – Bir dLi fe In ter na tio nal) uzna jà go za
osob ny, sa mo dziel ny ga tu nek. Uwa ̋ a ny
jest obec nie za for m´ wy mar ∏à. 

W j´ zy ku pol skim ba ̋ ant ten na zy wa ny
by∏ daw niej ar gu sem. Ze wzgl´ du na oka -
za ∏e roz mia ry i spo sób to ko wa nia za li cza -
ny jest cza sa mi do gru py pa wi. W tak so no -
mii umiesz czo ny jest mi´ dzy gru pà nie -
wiel kich, tro pi kal nych wie losz po nów (ro -
dzaj Po ly plec tron) i bli sko spo krew nio nym
z ni mi ar gu sem czu ba tym (Rhe inar dia
ocel la ta), a pa wia mi w∏a Êci wy mi (ro dza je
Pa vo i Afro pa vo).

Jest to je den z naj wi´k szych przed sta wi -
cie li ro dzi ny ku ro wa tych (Pha sia ni dae). Sa -
miec jest wy raê nie wi´k szy od sa mi cy.
D∏u goÊç je go cia ∏a do cho dzi do 160–200
cm, z cze go na sam ogon (a w∏a Êci wie
dwie naj d∏u˝ sze Êrod ko we ste rów ki) przy -
pa da 105–143 cm. Je go skrzy d∏a ma jà 
43–50 cm d∏u go Êci (dzi´ ki bar dzo wy d∏u -
˝o nym lot kom dru go rz´ do wym). Skok ma
10–12 cm. D∏u goÊç cia ∏a sa mi cy wy no si 

74–75 cm. Jej skrzy d∏o mie rzy 30–35 cm,
ogon – 30–36 cm, skok – 8,2–9,0 cm. Ma sa
cia ∏a sam ca wy no si 2040–2605 g (u osob -
ni ków trzy ma nych w nie wo li na wet do
2725 g), sa mi cy – 1590–1700 g. 

Po za wy raê ny mi ró˝ ni ca mi w wiel ko Êci
dy mor fizm p∏cio wy u te go ba ̋ an ta jest
sto sun ko wo s∏a bo wy ra ̋ o ny. Sa miec wy -
ró˝ nia si´ cha rak te ry stycz nà syl wet kà – ma
wy d∏u ̋ o ne i bar dzo sze ro kie lot ki dru go -
rz´ do we oraz dwie wy cià gni´ te da le ko
w ty∏ ste rów ki ogo na. Zwra ca uwa g´ tak -
˝e ma ∏a, na ga g∏o wa i gór na cz´Êç szyi
o prze pi´k nej sza ra wonie bie ska wej bar -
wie. Z ty ∏u g∏o wy i szyi znaj du je si´ k´ pa
krót kich, czar nych, w∏o so wa tych piór.
U na sa dy tyl nej cz´ Êci szyi wi docz na jest
gru pa krót kich czar no -bia ∏ych piór. Spód
cia ∏a ma bar w´ kasz ta no wa to brà zo wà.
Jest on krop ko wa ny bia ∏o i czar no na bo -
kach, na po zo sta ∏ych par tiach wy st´ pu jà
czar ne, de li kat ne prà˝ ki. Przód pier si jest
ja sno brà zo wy. Pod brzu sze jest sza ro brà -
zo we. Go le nie sà czar ne. Grzbiet i po kry -

wy skrzy d∏o we – p∏o wo brà zo we z ciem -
nym ry sun kiem. Grzbiet, ku per i krót sze
z po kryw na do go no wych ma jà jesz cze ja -
Êniej szy, ˝ó∏ ta wop∏o wy od cieƒ z czar nym
krop ko wa niem. D∏u˝ sze z po kryw na do -
go no wych sà sza ro brà zo we z mar mur ko -
wa tym, bia ∏ym wzor kiem. Lot ki dru go -
i trze cio rz´ do we sà sza ro brà zo wa we
z prze pi´k nym bia ∏ym plam ko wa niem na
we wn´trz nych cho rà giew kach. Sto si ny
tych piór sà bia ∏e, do brze wi docz ne na tle
ciem niej szych cho rà gie wek. Cho rà giew ki
ze wn´trz ne ozdo bio ne sà po d∏u˝ ny mi,
˝ó∏ ta wo bia ∏y mi pa sa mi oraz rz´ dem oko ∏o
20 du ̋ ych, z∏o tych oczek. Oczka te sà za -
zwy czaj nie wi docz ne u pta ka, któ ry ma
z∏o ̋ o ne skrzy d∏a. „Ujaw nia jà si´” pod czas
to ko wa nia. Lot ki pierw szo rz´ do we sà
p∏o wo -brà zo wa we. Ich sto si ny sà czar ne.
Cho rà giew ki ze wn´trz ne z czar no -brà zo -
wym, doÊç re gu lar nym plam ko wa niem,
na to miast we wn´trz ne po sia da jà do dat ko -
wo przy le ga jà cy do sto si ny po d∏u˝ ny brà -
zo wy pas o pi´k nym bia ∏ym krop ko wa niu.

Samiec 
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Ogon z∏o ̋ o ny jest z 12 ste ró wek. Sà one
po pie la to -sza re. Ich ze wn´trz ne kra w´ -
dzie sà ciem no kasz ta no we. Na tym tle ist -
nie je de li kat ne, bia ∏e plam ko wa nie. Ka˝ da
z plam ma czar ne obrze ̋ e nie. Dziób jest
˝ó∏ ta wo -bia ∏y. No gi sà ró ̋ o wa we do czer -
wo nych. U obu p∏ci bra ku je na nich ostróg
(cza sa mi wy st´ pu jà u nie któ rych sam ców).
T́  czów ka oka jest sza ro -brà zo wa. 

Sa mi c´ od ró˝ nia od sam ca bar dziej brà -
zo wa wy wierzch g∏o wy z d∏u˝ szy mi pió ra -
mi na tej cz´ Êci, któ re two rzà nie co na -
stro szo ny czu bek. Jej lot ki dru go rz´ do we
sà znacz nie krót sze i po zba wio ne rz´ dów
z∏o tych oczek. Tak ̋ e ogon jest krót szy.
Plam ko wa nie na jej upie rze niu jest mniej
sub tel ne. Lot ki pierw szo rz´ do we sà brà -
zo we z czar ny mi krop ka mi. Ko lor na giej
skó ry na g∏o wie oraz bar wa nóg sà bled sze
ni˝ u sam ca. 

Upie rze nie pta ków m∏o dych przy po mi -
na sa mi c´. U sam ców po pierw szym pie -
rze niu po ja wia jà si´ pierw sze wy d∏u ̋ o ne
pió ra. Upie rze nie pta ka do ro s∏e go uzy sku -

jà pod ko niec dru gie go ro ku ˝y cia. Na
pod sta wie ob ser wa cji z nie wo li wia do mo
jed nak, ˝e mak sy mal nà d∏u goÊç ste ró wek
sam ce osià ga jà do pie ro w wie ku 6–7 lat.

Sa miec pod ga tun ku grayi wy ró˝ nia si´
nie co mniej szy mi roz mia ra mi. Na wierz -
chu cia ∏a wy st´ pu je u nie go licz ne bia ∏e
krop ko wa nie. Gór na cz´Êç pier si ma ja -
Êniej szy, po ma raƒ czo wy od cieƒ, a grzbiet
jest ró ̋ o wa wo -po ma raƒ czo wy (nie ˝ó∏ ta -
wy). Je go sa mi ca ma bar dziej ja skra wà
czer wo na wo -po ma raƒ czo wà szy j´ oraz
pierÊ. Spód jej cia ∏a jest ja sno brà zo wy.

Ba ̋ ant ten w swo im Êro do wi sku na tu -
ral nym jest jed nym z naj g∏o Êniej szych pta -
ków. Sam ce ar gu sów wy da jà dwa ro dza je
do no Ênych dêwi´ ków, któ rych echo nie sie
si´ da le ko w le sie. Pierw szy z nich to dwu -
sy la bo we: „kwow -wow” po wta rza ne oko -
∏o dwu na sto krot nie. Jest ono wy da wa ne
pod czas dnia z po wierzch ni grun tu, jak
i z miejsc na drzew nych, gdzie ptak no cu je.
Dru gi to krót sze, jed no sy la bo we „wow”
wy da wa ne w se riach oko ∏o 70-krot nie,

stop nio wo ro snà ce w to nie. G∏o sów tych
mo˝ na wy s∏u chaç na stro nie:
http://ibc.lynxeds.com, gdzie zgro ma -
dzo no ol brzy mià ko lek cj´ pra wie 28 tys.
krót kich fil mów pre zen tu jà cych pra wie 5 tys.
ga tun ków pta ków (co sta no wi oko∏o 55%
sk∏a du ca ∏ej awi fau ny Êwia ta). 

Ar gus ma laj ski wy st´ pu je na Pó∏ wy spie
Ma laj skim (na po ∏u dnie od 14° sze ro ko Êci
geo gra ficz nej pó∏ noc nej) oraz na Su ma trze
i Bor neo. T́  ostat nià za miesz ku je pod ga -
tu nek grayi. Do dat ko wo stwier dzo no je go
wy st´ po wa nie na nie wiel kiej wy spie Pang -
kor, któ ra le ̋ y bli sko Pó∏ wy spu Ma laj skie -
go. Je go obec noÊç po twier dzo no na te ry -
to rium pi´ ciu paƒstw: Bir my, Taj lan dii, Ma -
le zji, In do ne zji i su∏ ta na tu Bru nei. Âro do wi -
skiem ˝y cia te go pta ka sà tro pi kal ne la sy
po ∏o ̋ o ne od po zio mu mo rza do wy so ko -
Êci oko ∏o 1000 m n.p.m (na te re nie Ma le -
zji), cho cia˝ gór na gra ni ca, do któ rej spo ty -
ka si´ ar gu sa, nie jest jed no li ta i jest za le˝ -
na od miej sco wych wa run ków. Na Su ma -
trze za miesz ku je ni zin ne la sy ro snà ce do
wy so ko Êci ok. 500 m n.p.m. Ar gu sy z Bor -
neo ˝y jà na te re nach le Ênych do po zio mu
1500 m n.p.m. Ptak ten ge ne ral nie pre fe -
ru je na tu ral ne, pier wot ne la sy z do mi nu jà -
cy mi w drze wo sta nie wy so ki mi drze wa mi
z rz´ du Dip te ro car pa ce ae. Nie któ re po -
pu la cje do brze za adop to wa ∏y si´ do ˝y cia
tak ̋ e w drze wo sta nach wtór nych, po -
wsta ∏ych po wy kar czo wa niu ro Êlin no Êci
pier wot nej. 

W na tu rze jest to bar dzo ostro˝ ny i p∏o -
chli wy ptak. Przy naj mniej szej ozna ce nie -
bez pie czeƒ stwa bar dzo szyb ko od da la si´
w g∏àb la su. Jest to oczy wi ste, gdy weê mie
si´ pod uwa g´ to, ˝e eks tra wa ganc kie
ozdo by sam ców upo Êle dza jà znacz nie ich
zdol no Êci lot ne. Je go obec noÊç na da nym
te re nie naj ∏a twiej jest stwier dziç na pod -
sta wie cha rak te ry stycz nych, do no Ênych
g∏o sów sam ców oraz po obec no Êci doÊç
du ̋ ych (oczysz czo nych ze Êció∏ ki) aren to -
ko wi sko wych na dnie la su. Te ostat nie sà
u˝y wa ne i pie l´ gno wa ne przez sam ce
g∏ów nie w pierw szej po ∏o wie ro ku. Prze -
by wa jà one w bli skim sà siedz twie swo ich
aren, dba jàc o ich czy stoÊç – usu wa jà opa -
d∏e li Êcie i in ne cz´ Êci ro Êlin. Od zy wa jà ce
si´ sam ce mo˝ na s∏y szeç przez wi´k szoÊç
mie si´ cy. Ar gu sy ˝e ru jà za zwy czaj ra no
i wie czo rem. Przez po zo sta ∏à cz´Êç dnia
prze by wa jà g∏ów nie na ga ∏´ ziach drzew,
od po czy wa jàc lub te˝ spa ce ru jà po dnie la -
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su. Jest to ptak osia d∏y i te ry to rial ny. Na
pod sta wie ba daƒ wia do mo, ˝e are a∏ osob -
ni czy zna nych dwóch sam ców (w okre sie
od li sto pa da do stycz nia) by∏ sta ∏y i wy no -
si∏ ok. 1,0–2,7 ha. 

Po kar mem te go ga tun ku sà ró˝ ne ro Êli -
ny oraz bez kr´ gow ce. Jest on zna ny g∏ów -
nie na pod sta wie ana liz od cho dów pta -
ków. WÊród po kar mów po cho dze nia ro -
Êlin ne go do mi nu jà owo ce palm, ro Êlin
z ro dzin fla szow co wa tych (An no na ce ae)
i bo bo wa tych (Le gu mi no sae). Sà to ga tun -
ki za rów no z dna la su, jak i two rzà ce gór -
ne pi´ tra drze wo sta nu. Spo Êród po kar mu
zwie rz´ ce go pta ki ch´t nie zja da jà mrów ki,
na gie Êli ma ki, na to miast sto sun ko wo rzad -
ko ter mi ty (ich obec noÊç stwier dzo no je -
dy nie w jed nym przy pad ku spo Êród 138
pró bek ba da nych od cho dów ar gu sów).
Ba ̋ an ty te ˝e ru jà sa mot nie (za wy ∏à cze -
niem sa mic wo dzà cych m∏o de), spa ce ru jàc
wol no po dnie la su. Co pe wien czas za -
trzy mu jà si´ i od wra ca jà dzio bem opa d∏e
li Êcie lub te˝ grze bià w nich no ga mi, od s∏a -
nia jàc po wierzch ni´ gle by.

Jest to ga tu nek po li ga micz ny. Se zon l´ -
go wy nie jest do k∏ad nie usta lo ny (naj praw -
do po dob niej ma to zwià zek z do st´p no -
Êcià po kar mu na da nym ob sza rze). Ja ja by -
∏y znaj do wa ne od po czàt ku mar ca do po -
czàt ku lip ca (na Pó∏ wy spie Ma laj skim),
w koƒ cu lip ca (na Bor neo). W cza sie go -
dów jest to tak ̋ e ptak sa mot ny i bar dzo
te ry to rial ny. Sam ce w tym okre sie in ten -
syw nie na wo ∏u jà sa mi ce swym do no Ênym
g∏o sem i utrzy mu jà w po rzàd ku swo je are -
ny to ko wi sko we (naj cz´ Êciej od stycz nia).
Sà one ró˝ nej wiel ko Êci – od 12 do 72 m2.
Gdy zwa bio na na wo ∏y wa niem sa mi ca po -
ja wi si´ na are nie, sa miec za czy na to ko -
waç. Jest to jed no z naj bar dziej spek ta ku -
lar nych wi do wisk w Êwie cie pta ków. Sa -
miec krà ̋ y wo kó∏ sa mi cy, po czàt ko wo
pod no szàc nie co do gó ry ogon. Skrzy d∏a
w tym cza sie sà lek ko opusz czo ne, tak ˝e
ocie ra jà o pod ∏o ̋ e. Gdy sa mi ca si´ za trzy -
ma, sa miec opusz cza g∏o w´, pod no si
w gó r´ skrzy d∏a i ryt micz nie, co pe wien
czas, roz k∏a da je sze ro ko. Two rzy si´
wów czas coÊ w ro dza ju sze ro kie go wa -
chla rza, nad któ rym po wie wa jà dwie wy -
d∏u ̋ o ne Êrod ko we ste rów ki. Ptak ca ∏y
czas po trzà sa i prze su wa skrzy d∏a w kie -
run ku part ner ki, aby wy wo ∏aç u niej jak
naj lep sze wra ̋ e nie. Ca ∏y czas te˝ bacz nie
jà ob ser wu je. Sta ra si´ byç zwró co ny pro -

sto pa dle do jej cia ∏a. Na w pe∏ ni roz ∏o ̋ o -
nych skrzy d∏ach do sko na le wi docz ne sà
rz´ dy z∏o tych oczek. Przy po mi na jà one
nie co ana lo gicz ne ozdo by na wy d∏u ̋ o nych
pió rach na do go no wych sam ców pa wi.
Z na tu ry zna ne jest nie ste ty tyl ko jed no
gniaz do te go ga tun ku. Mia ∏o ono po staç
nie wiel kie go za g∏´ bie nia w gle bie wy Êcie -
lo ne go su chy mi êdêb∏a mi traw. By ∏o po ∏o -
˝o ne u na sa dy ko rze ni przy po ro wych
drze wa. L´g sk∏a da si´ (po dob nie jak
u wie losz po nów i ar gu sa czu ba te go) tyl ko
z dwóch jaj. Ma jà one p∏o wo brà zo wa wà
sko ru p´ z brà zo wym plam ko wa niem. Wy -
mia ry jaj: 61,5–66,3 x 45–45,7 mm. In ku -
ba cja trwa 24–25 dni (w nie wo li). Zaj mu je
si´ tym tyl ko sa mi ca. Pi skl´ ta ma jà kasz ta -
no wa to -brà zo wy puch – ciem niej szy na

gór nej cz´ Êci cia ∏a. Cie ka wost kà jest fakt,
˝e ma ∏e pi skl´ ta zdzio bu jà po karm z mat -
czy ne go dzio ba, a nie bez po Êred nio z zie -
mi jak u in nych grze bià cych. M∏o de po zo -
sta jà z mat kà do 18. mie sià ca ˝y cia.

Pierw sze osob ni ki te go ga tun ku po ja wi -
∏y si´ w Eu ro pie w 1869 r. – w Ogro dzie
Zoo lo gicz nym w Am ster da mie. Rok póê -
niej pa r´ pta ków po sia da ∏o tak ̋ e lon dyƒ -
skie zoo, gdzie w 1878 r. uzy ska no pierw -
szy przy chó wek i uda ∏o si´ sku tecz nie od -
cho waç m∏o de pta ki. Stop nio wo pta ki te
za cz´ ∏y si´ po ja wiaç tak ̋ e w ko lek cjach
pry wat nych ho dow ców. Wg da nych Âwia -
to we go Sto wa rzy sze nia Mi ∏o Êni ków Ba -
˝an tów (The World Phe asant As so cia tion
– WPA) w 1991 r. w nie wo li utrzy my wa ne
by ∏y 172 osob ni ki te go ga tun ku. Sà one
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spo ty ka ne g∏ów nie w ko lek cjach wi´k -
szych i za mo˝ niej szych ogro dów zoo lo -
gicz nych. W Eu ro pie mo˝ na je oglà daç 
m.in. w Pra dze, An twer pii, Li zbo nie, Mo -
skwie i Pa ry ̋ u. W Pol sce jest on po da wa -
ny z Ogro du Zoo lo gicz ne go w Po zna niu
(pa ra pta ków). Daw niej by∏ tak ̋ e trzy ma -
ny w ∏ódz kim zoo. Pre zen to wa na na fo to -
gra fiach pa ra pta ków po cho dzi z ko lek cji
Vo gel par ku Wal sro de. Do ho dow li te go
pta ka po trzeb na jest doÊç du ̋ a, ogrze wa -
na wo lie ra ob sa dzo na bo ga to ro Êlin no Êcià.
Do dat ko wo war to za opa trzyç jà w le ̋ à ce
na zie mi ko na ry i pnie drzew. 

Ar gus ma laj ski jest ga tun kiem wpi sa nym
na „Czer wo nà Li st´ Ga tun ków Za gro ̋ o -
nych” Âwia to wej Unii Ochro ny Przy ro dy
(IUCN Red List Ca te go ry). Ma sta tus tak -
so nu nie mal za gro ̋ o ne go (Ne ar Thre ate -
ned). Znaj du je si´ tak ̋ e na li Êcie Kon wen -
cji Wa szyng toƒ skiej (CI TES) – za ∏àcz nik II.
Oce nia si´, ˝e na wol no Êci ˝y je oko ∏o 
10 tys. osob ni ków. Na wi´k szo Êci te re -
nów swo je go wy st´ po wa nia ma on sta tus
ga tun ku jesz cze po spo li te go, np. na Pó∏ -
wy spie Ma laj skim za g´sz cze nie pta ków
wy no si ok. 4 osob ni ki/km2. Nie ste ty Êro -
do wi sko, w ja kim ten ba ̋ ant ˝y je, ule ga

cià g∏ej de gra da cji – po wszech nej np. na Su -
ma trze. In nym lo kal nym za gro ̋ e niem sà
nad mier ne po lo wa nia (np. na Bor neo).
W ce lu ochro ny nie któ rych je go po pu la cji
za ∏o ̋ o no sieç ob sza rów ochron nych nie -
mal na ca ∏ym are ale wy st´ po wa nia. Sà to
m.in.: Khao Lu ang Na tio nal Park w Taj lan -
dii, Ta man Ne ga ra Na tio nal Park (oraz 17
in nych te re nów chro nio nych) w Ma le zji,
Way Kam bas Na tio nal Park na Su ma trze
oraz Ple iha ri -Mar ta pu ra Wil dli fe Re se rve
na Bor neo. W In do ne zji jest to ga tu nek
praw nie chro nio ny.

Fot. autora

Prezentowane na fotografiach ptaki pochodzà z kolekcji Vogelparku Walsrode i poznaƒskiego zoo


