
R ó˝ ni ce w wiel ko Êci i upie rze niu
mi´ dzy sam cem a sa mi cà (tzw.

dy mor fizm p∏cio wy) umo˝ li wia jà
roz po zna wa nie p∏ci u m∏o dych osob -
ni ków, co z ko lei u∏a twia nie tyl ko
pra c´ ho dow la nà, ale po zwa la rów -
nie˝ na wcze Êniej szà sprze da˝ nad -
wy˝ ki ho dow la nej. 

Ko gu ty w pierw szym ro ku ˝y cia
przy po mi na jà ku ry. Sà jed nak wi´k -
sze, ma jà ma syw niej szà g∏o w´ i no gi,
na któ rych znaj du jà si´ krót kie
ostro gi oraz d∏u˝ szy i bar dziej za -
krzy wio ny dziób. Na le ̋ y zwró ciç
uwa g´, ˝e ce chy te nie po zwa la jà na
100% na roz ró˝ nie nie p∏ci. Do brze
od ̋ y wia ne sa mi ce mo gà byç wi´k sze
od sam ców. Po zo sta je wi´c ob ser wa -
cja upie rze nia pta ków, w któ rym to
wy st´ pu jà naj wi´k sze ró˝ ni ce. 

U ko gu tów na bia ∏ym pod bród ku
po ja wia jà si´ stop nio wo czar ne piór -
ka. Ku ry na to miast przez ca ∏e ˝y cie
po sia da jà bia ∏y pod bró dek, gar d∏o
i cz´Êç bo ku szyi. PierÊ i brzuch sam -
ców sà znacz nie ja Êniej sze ni˝ sa mic.
Po ra sta jà je bia ∏e pió ra z czar nym
prà˝ ko wa niem. U sa mic z ko lei na
pier si i brzu chu wy st´ pu jà sza ro brà -
zo we pió ra z czar nym prà˝ ko wa niem
i bia ∏à sto si nà. Ste rów ki ko gu tów sà
rdza wo po ma raƒ czo we z brà zo wo -
czar ny mi prà˝ ka mi i bia ∏y mi za koƒ -
cze nia mi. Pió ra ogo na u kur ma jà
ko lor po ma raƒ czo wy z sze ro ki mi
brà zo wo czar ny mi pr´ ga mi oraz bia -
∏y mi koƒ ców ka mi. 

Po pew nym cza sie sam com wy ra -
sta jà po je dyn cze pió ra z cha rak te ry -
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Roz po zna wa nie p∏ci
u m∏o dych osob ni ków
olÊnia ka hi ma laj skie go

U ko gu ta na pod bród ku wy ra sta jà

ciem niej sze piór ka, któ re z cza sem

two rzà jed no li cie czar ne za bar wie -

nie tej cz´ Êci cia ∏a. 

Ku r´ wy ró˝ nia bia ∏y pod bró dek, gar d∏o i cz´Êç bo ku szyi.



stycz nym mie nià cym po ∏y -
skiem. Mo˝ na ten pro ces
przy spie szyç, wy ry wa jàc kil -
ka piór np. z grzbie tu m∏o -
de go sam ca. Od ra sta jà ce
pió ra b´ dà ko lo ro we.
W wie ku dwóch lat uzy sku -
jà ko lo ro wà sza t´ do ro s∏ych
osob ni ków. 

Ar ka diusz Za jàc
Fot. au to ra
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Ste rów ki ku ry po sia da jà sze ro kie brà zo wo czar ne pr´ gi. 

Pió ra ogo na ko gu ta ma jà nie co w´˝ sze brà zo wo czar ne prà˝ ki

PierÊ i brzuch sam ca sà znacz nie ja Êniej sze ni˝ sa mi cy. PierÊ i brzuch sa mi cy po ra sta jà ciem niej sze pió ra. 


