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o detailní analýze živých vzorků došla rada už před delší dobou k závěru, že se mohou všechny "rasy"
elfů a lidí spolu pářit a mít spolu plodné potomky. Tito potomci obvykle dědí rasové znaky matky, ale jisté stopy otcovy
rasy mohou být také přítomné. V případě Argonianů a Khajiitů však jejich neplodnost s elfy a lidmi již není tak jasná.
Ačkoliv bylo v průběhu věků zaznamenáno mnoho případů dětí, které vzešly z těchto svazků a stejně tak i ze svazků s
daedrami, žádný z těchto potomků nebyl nikdy pořádně zdokumentován. Khajiitové se od elfů a lidí liší nejen svou
kosterní a dermální fyziologií (jejich tělo je pokryté "srstí"), ale i jejich metabolismus a zažívání je naprosto jiné.
Argoniané se zdají být, podobně jako dreugové, obojživelnou troglofilní formou lidí, ačkoliv není nikterak zřejmé, zdali
by měli být zařazeni spíše mezi dreugy, lidi, elfy, nebo (dle autorova názoru) mezi některé ještěrky pobývají na stromech
v Černém močálu.
Reproduktivní biologie orků není v současné době stále plně prozkoumána a to samé platí pro gobliny, troly, harpyje,
dreugy, tsaesky, imgy, různé daedry a mnoho dalších. V minulosti už samozřejmě docházelo ke styku i mezi těmito
"rasami", často buď formou znásilnění, nebo magického svádění, ale žádné zdokumentované případy těhotenství zatím
nebyly zaznamenány. Přesto je složité neplodnost těchto nestvůr a civilizovaných hominidů empiricky buď dokázat,
nebo vyvrátit, a to především kvůli hlubokým kulturním rozdílům. Není pochyb, že by si jakákoliv normální bosmerka
nebo bretonka, která by otěhotněla s orkem, nechala tu hanbu jen pro sebe a zároveň také není důvod předpokládat, že
by ani orčí panna oplodněná člověkem nebyla podobně ostrakizována i ve své společnosti. Naše přísahy léčitelů nám
bohužel vynucování styků pro ukojení naší vědecké touhy zakazují. Ale víme alespoň, že thrasské slimochy jsou v mládí
hermafroditi a že později, když jsou dostatečně staré, své pohlavní orgány absorbují zpátky, aby se mohly bezpečně
přesunout na souši. V tomto případě se ale dá vzájemná neplodnost s lidmi a elfy bezpečně předpokládat.
Můžeme se stále jen dohadovat, zda by přesná katalogizace těchto stejných "ras", mám-li použít tento nepřesný, ale
užitečný termín, měla být tvořena na základě předpokladů vycházejících ze společného původu a zda rozdíly mezi nimi
vyvstaly díky magickým pokusům, manipulacím s takzvanými "Zemskými kostmi" nebo z postupných změn z generace na
generaci.
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