
DDla ko go jak dla ko go, ale dla ar gen tyƒ -
skich ka czek py ta nie o to, czy roz -
miar na praw d´ tak bar dzo si´ li -

czy, naj wy raê niej nie bu dzi naj mniej szych wàt -
pli wo Êci. Mu si si´ li czyç, sko ro u ich sam -
ców na rzà dy roz rod cze sà rów nie d∏u -
gie jak one sa me. Pod czas gdy nie wie le pta -
ków ma w ogó le pe ni sy, sam ce Oxy ura vit ta -
ta od zna cza jà si´ cz∏on ka mi skr´ co ny -
mi jak kor ko ciàg i osià ga jà cy mi nie mal pó∏ me -
tra d∏u go Êci.

Do tych czas wia do mo by ∏o, ˝e te sto sun ko -
wo nie wiel kie pta ki (ich wa ga wy no si oko -
∏o 640 g) ma jà pe ni sy d∏u go Êci mniej wi´ cej
20 cm; po rów ny wal ne z wy st´ pu jà cy mi u pta -
sich gi gan tów – stru si. Ostat nio jed nak stwier -
dzo no, ˝e i  te po mia ry by ∏y za ni ̋ o ne. W pro -
win cji Cór do ba w Ar gen ty nie zna le zio no oka -
zy, któ rych pe nis po pe∏ nym roz wi ni´ ciu mie -
rzy∏ 42,5 cm. Au to rzy pra cy opi su jà cej to od -
kry cie, opu bli ko wa nej w  ty go dni ku „Na tu -
re” 13 wrze Ênia 2001 r., pre zen tu jà zdj´ cie ta -
kie go sam ca wzla tu jà ce go nad je zio ro, w któ -
rym ˝y je: roz miar je go cz∏on ka do rów nu je d∏u -
go Êci ca ∏e go cia ∏a te go pta ka.

Do bór p∏cio wy jest au to rem prze ró˝ -
nych nie spo dzia nek. Ko gu cie grze bie nie, pa -
wie ogo ny czy ko lek cje al tan ni ków (˝e by po zo -
staç przy pta kach) sà je go naj cz´ Êciej przy wo ∏y -
wa ny mi wy two ra mi. Tym ra zem naj praw do po -
dob niej ma my do czy nie nia z po dob nym zja wi -
skiem. O. vit ta ta jest ga tun kiem po li ga micz -
nym, sam ce od by wa jà ko pu la cj´ z wie lo ma sa -
mi ca mi. Ich szcze gól ne wy po sa ̋ e nie ana to micz -
ne s∏u ̋ y za pew ne zdo by ciu przy chyl no -
Êci jak naj wi´k szej licz by sa mic. Im licz niej sze po -
tom stwo ma jà sam ce, ob da rzo ne przez na tu -
r´ pod tym wzgl´ dem naj hoj niej, tym wi´ -
cej w  na st´p nym po ko le niu wy st´ pu je osob ni -
ków przy po mi na jà cych swo ich oj ców. Tym sa -
mym zaÊ ten den cja po sia da nia co raz d∏u˝ -
szych cz∏on ków umac nia si´ w po pu la cji.

Po li ga mia ma jesz cze in ny wy miar. Zdo byw -
cy ko lej nych sa mic za zwy czaj dà ̋ à do uzy ska -
nia pew no Êci, ˝e sà wy ∏àcz ny mi oj ca mi ca ∏e -
go ma jà ce go przyjÊç na Êwiat po tom -

stwa. W  wie lu przy pad kach ozna cza to bez -
wzgl´d nà eli mi na cj´ nie swo ich dzie ci. U te -
go ga tun ku pta ków po dob ne mu ce lo wi s∏u -
˝y za pew ne do dat ko wa, ana to micz na kom pli -
ka cja ich cz∏on ka. Je go ko niec bo -
wiem jest mi´k ki i  przy po mi na szczo tecz -
k´. Na ukow cy sà dzà, ˝e sam ce po s∏u gu -
jà si´ nim jak szczot kà do bu te lek i przed eja -
ku la cjà wy mia ta jà z dróg rod nych sa mi cy na sie -
nie po zo sta jà ce po po przed nich, ewen tu al -
nych, kon tak tach sek su al nych ich part ne -
rek. Byç mo ̋ e wi´c i  tu istot nà ro l´ od gry -
wa roz miar – im wi´k sza szczo tecz ka, tym ∏a -

twiej usu nàç to, co stoi na prze szko dzie wy -
∏àcz ne go oj co stwa.

A mo ̋ e sà tak ̋ e do dat ko we po wo dy? Kacz -
ki mo g∏y wy wie raç pre sj´ na roz wój sam -
ców nie tyl ko ze wzgl´ du na w∏a sne wi dzi mi -
si´. Nie wy klu czo ne, ˝e i  ana to mia sa -
mic jest nie mniej skom pli ko wa na i  sam -
ce po pro stu mu sia ∏y si´ do niej do sto so -
waç. Z  pew no Êcià ob ser wa cje te go ga tun -
ku pta ków do star czà pro wa dzà cym je na ukow -
com jesz cze nie jed nej praw dzi wie eks cy tu jà -
cej nie spo dzian ki.
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Kaczy interes...
Ma∏ go rza ta Yama za ki

Sterniczka argentyƒska.

Krzy˝ówki (na zdj´ciu) nie majà tak imponujàcego narzàdu.


