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WieÊci z Walsrode
styczeƒ-marzec 2008 r.

KKa gu (Rhy no che tos ju ba tus) 
To je dy ny w swo im ro dza ju nie la ta jà -

cy ptak z No wej Ka le do nii. Ga tu -
nek ten jest jed nym z ostat nich re pre zen tan -
tów du ̋ ych nie lo tów za miesz ku jà cych wy -
spy, któ re prze trwa ∏y do dziÊ i nie po dzie li -
∏y lo su do do. Bio ràc pod uwa g´ zwi´k sza jà -
cà si´ licz b´ psów, któ re sta no wià wiel ki pro -
blem oraz za ni ka jà ce na tu ral ne Êro do wi -
sko, ja kim sà la sy desz czo we, to, ˝e ka -
gu prze trwa ∏y, jest za ska ku jà ce i by naj -
mniej nie wró ̋ y im ja snej przy sz∏o Êci. Nie ste -
ty po za nie sprzy ja jà cy mi zmia na mi w Êro do -
wi sku, tak ̋ e za cho wa nie te go ga tun -
ku nie stwa rza mu wie lu szans na prze trwa -
nie. Pta ki te nie wy ka zu jà l´ ku przed cz∏o wie -
kiem ani przed dra pie˝ ni ka mi, po nie -
wa˝ w Êro do wi sku na tu ral nym nie czy ha -
∏y na nie te go ty pu za gro ̋ e nia. Po dob -
ny brak l´ ku wy ka zu jà pta ki z ho dow li Wal -
sro de, gdzie w cià gu trzech lat od cho wa -
no oko ∏o 30 m∏o dych.

Dzia ∏a nia ochron ne na wi´k szà ska l´
przy wspar ciu fi nan so wym ze stro ny Fun da -

cji Wal sro de pro wa dzo ne sà przez s∏u˝ by le -
Êne w Ka le do nii. W tym sa mym cza sie pta -
ki od cho wa ne w Wal sro de tra fia jà do ró˝ -
nych ogro dów zoo lo gicz nych, gdzie kon ty nu -
owa na b´ dzie ho dow la. Roz pro szo na po pu la -
cja mniej lub bar dziej spo krew nio nych ze so -
bà pta ków sta nie si´ re zer wà, któ ra b´ -
dzie mo g∏a w ra zie ja kiejÊ ka ta stro fy po s∏u -
˝yç za pu l´ wyj Êcio wà do od no wy ga tun ku.

W 2007 ro ku sa miec z Wal sro de po le -
cia∏, w za mian za sa mi c´, do Zoo Jo ko ha -
ma. Te go ty pu wy mia ny sà wa˝ ne, aby utrzy -
maç ró˝ no rod noÊç i od cza su do cza su „od -
Êwie ̋ yç” po szcze gól ne li nie ge ne tycz ne. Sa -
micz ka po okre sie kwa ran tan ny zo sta ∏a po ∏à -
czo na z sam cem z Wal sro de. Za cho wa nie pa -
ry by ∏o przez ty dzieƒ na gry wa ne i ana li zo wa -

ne przez stu den tów z Pocz da mu. Ta kie pod -
glà da nie ˝y cia in tym ne go i zwy cza -
jów jest nie sa mo wi cie wa˝ ne, bo wcià˝ nie -
wie le wia do mo o bio lo gii te go rzad kie go ga -
tun ku. Nie tyl ko ˝y cie, ale tak ̋ e przod ko -
wie ka gu po zo sta jà nie zna ni, a dzi wacz ny wy -
glàd wca le nie po ma ga w od na le zie niu w∏a Êci -
we go tro pu. Ka gu wy glà da jà tak, jak by mia -
∏y no gi ˝u ra wia i g∏o w´ cza pli. Du ̋ e oczy su -
ge ru jà ak tyw noÊç noc nà lub o zmro ku i po -
dob nie jak pa pu gi po sia da jà one pió ra pu dro -
we. Wy da je si´, ˝e naj bli˝ szym ˝y jà -
cym krew nym ka gu jest s∏o necz ni ca (Eu ry py -
ga he lias) za miesz ku jà ca Ame ry k´ Po ∏u dnio -
wà. W 2007 ro ku na Êwiat przy sz∏o 5 pi -
sklàt te go ga tun ku. Wszyst kie zo sta ∏y od cho -
wa ne r´cz nie. De cy zj´ o za bra niu jaj pod j´ -
to, po nie wa˝ w prze sz∏o Êci zda rza -
∏o si´ znisz cze nie ich przez pta ki do ro s∏e. Od -
chów prze pro wa dza ny jest przez do Êwiad -
czo nych pra cow ni ków, któ rzy jed no cze -

Ênie zbie ra jà da ne do ty czà ce roz wo ju te -
go ga tun ku. Dzi´ ki opra co wa niu tych da -
nych, z do Êwiad czeƒ Wal sro de ko rzy sta te -
raz sze reg in sty tu cji po sia da jà cych ten ga tu -
nek. M∏o dym od pierw szych dni ˝y cia ofe ro -

Pi´ cio dnio we pi skl´ ka gu kar mio ne Êwiersz czem.

Si mon Bru slund Jan sen

Skra da jà cy si´ w wo lie rze do ro s∏y ka gu.



wa ne sà ˝y we owa dy oraz bia∏ ko zwie rz´ -
ce w po sta ci mi´ sa. Po karm po da wa -
ny jest od po czàt ku w p∏a skich na czy -
niach. Ma to klu czo we zna cze nie, bo im
wcze Êniej pi skl´ ta za cznà sa me po bie raç po -
karm, tym b´ dà bar dziej sa mo dziel ne w przy -
sz∏o Êci. W od cho wie i ho dow li te go ga tun -
ku wa˝ ne jest za pew nie nie bez piecz nej kry -
jów ki. Ka gu do nor mal ne go funk cjo no wa -
nia po trze bu jà za cisz ne go miej sca, któ re po -
zwo li im na oszcz´d noÊç ener gii oraz spo koj -
ne tra wie nie. W przy pad ku pi sklàt do sko na -
le do te go ce lu na da jà si´ kar to no we pu de∏ ka.

Wa rz´ chy
W 2007 ro ku, po rocz nej prze rwie, po -

wró ci ∏a do pe∏ nej ak tyw no Êci ko lo nia wa -
rz´ch ró ̋ o wych (Pla ta lea aja ja). Wspó∏ ist nie -
je ona z ko lo nià ibi sów czer wo nych (Eu do ci -
mus ru ber), któ re w po przed nim se zo nie do -
cho wa ∏y si´ 50 pi sklàt. Oba ga tun ki zaj mu -
jà ha l´ o po wierzch ni 3000 m2, któ ra jest za -
miesz ka na tak ̋ e przez 25in nych, mniej licz -

nych ga tun ków. Praw dzi wym wy zwa -
niem przy na tu ral nym od cho wie w te go ty -
pu wa run kach jest do star cze nie pta kom od -
po wied niej ilo Êci po kar mu, uwzgl´d nia jàc du -
˝e wspó∏ za wod nic two mi´ dzy ga tun ko -
we. Z te go po wo du cz´Êç pi sklàt jest za bie ra -
nych, aby zwi´k szyç szan s´ po zo sta ∏ym. Za -
bra ne pi skl´ ta od cho wy wa ne sà sztucz -
nie na mie szan ce mie lo nych jed no dnio -
wych kur czàt, serc wo ∏o wych oraz gra nu la -
tu. Wi ta mi ny i mi ne ra ∏y do da wa ne sà do die -
ty od trze cie go dnia ˝y cia. W trak cie sztucz -
ne go od cho wu po czy nio no cen nà ob ser wa -
cj´ – pi skl´ ta nie sà w sta nie for mo waç wy -
plu wek do mo men tu opusz cze nia gniaz -
da. Do te go cza su na le ̋ y wi´c sto so waç wy -
so ko roz drob nio ny po karm, aby unik nàç fa tal -
nych w skut kach za czo po waƒ prze wo du po -
kar mo we go.

Kur ta czek prà˝ ko wa ny (Pit ta gu aja na)
Jest on ga tun kiem trud nym w ho dow -

li. Zwy kle nie uda je si´ na tu ral ny od -

chów m∏o dych w wo lie rach z in ny mi ga tun ka -
mi, bo pta kom prze szka dza kon ku ren cja. Po -
nad to w okre sie go do wym kur tacz ki sta -
jà si´ agre syw ne i za zwy czaj do cho dzi wów -
czas do kon flik tów. Pi skl´ ta z na tu ral ne go od -
cho wu sà oczy wi Êcie bar dziej cen ne, dla te -
go do k∏a da ne sà wszel kie sta ra nia, aby wspo -
móc ro dzi ców, ale je Êli z ja kiÊ po wo dów prze -
˝y cie pi sklàt jest za gro ̋ o ne, sà one od bie ra -
ne. Pi skl´ ta kur tacz ków prà˝ ko wa nych od bie -
ra ne sà w wie ku 3-10 dni. W sk∏ad mie szan -
ki sto so wa nej do ich od cho wu wcho -
dzà g∏ów nie owa dy oraz no wo rod ki szczu -
rów. Dzi´ ki opi sa nym dzia ∏a niom prze ̋ y wal -
noÊç m∏o dych znacz nie wzro s∏a i w cià -
gu 7 lat uda ∏o si´ uzy skaç oko ∏o 70 osob ni -
ków, któ re obec nie znaj du jà si´ w ogro -
dach zoo lo gicz nych bàdê u pry wat nych ho -
dow ców. Nie ste ty an kie ta prze pro wa dzo -
na wÊród pla có wek, do któ rych tra fi ∏y na -
sze pta ki, wy ka za ∏a, ˝e wi´k -
szoÊç z nich nie roz mna ̋ a si´, zda rza -
∏y si´ te˝ upad ki. W Wal sro de roz mna ̋ a -
ne jest ju˝ trze cie po ko le nie te go ga tun ku.

Tur ku Ênik in dyj ski (Ire na pu el la)
Ko lej ny ga tu nek z na szej ko lek cji, na le ̋ à -

cy do rz´ du wró blo wych, ucier pia∏ z po wo -
du ata ku mró wek. Utra ci li Êmy dwa pi skl´ -
ta, za nim pro blem zo sta∏ do strze ̋ o -
ny. Od tej po ry m∏o de od cho wy wa ne by -
∏y r´cz nie z u˝y ciem mie szan ki, w sk∏ad któ -
rej wcho dzi ∏y ˝ywe owady (w tym
czerw), drob ne ka wa∏ ki no wo rod ków szczu -
rzych oraz owo ce, a w szcze gól no Êci pa pa -
ja. Pro to kó∏ opie ki nad m∏o dy mi wy pra co wa -
ny zo sta∏ w opar ciu o do Êwiad cze nia wie -
lu oÊrod ków oraz ho dow ców te go ga tun -
ku. Koƒ co wy efekt, w po sta ci 20 od cho wa -
nych pi sklàt, jest wy star cza jà cym do wo -
dem na traf noÊç sto so wa ne go po kar -
mu oraz od po wied nià opie k´. Nad licz bo -
we m∏o de ro ze s∏a ne zo sta ∏y do ogro -
dów zoo lo gicz nych lub by ∏y wy mie nio -
ne na osob ni ki nie spo krew nio ne, któ -
re zwi´k szà pu l´ ge nów po pu la cji te go ga tun -
ku w nie wo li.

Oca lo ne ja ja siew ki z∏o tej
Ârod ko wo eu ro pej ska po pu la cja siew -

ki z∏o tej (Plu via lis apri ca ria) osià gn´ ∏a po -
ziom za le d wie kil ku par l´ go wych. For -
ma ta jest ge ne tycz nie in na, ale do tàd nie zo -
sta ∏a wy ró˝ nio na ja ko pod ga tu -
nek. W Niem czech zna ne sà tyl ko 4 pa ry l´ -
go we, sta le mo ni to ro wa ne przez bio lo -

Dwu ty go dnio wa wa rz´ cha ró ̋ o wa.

22-dnio wy osob nik kur tacz ka prà˝ ko wa ne go po pierw szym opie rze niu.



gów z Dol nej Sak so nii. W 2006 ro ku zo sta -
∏a za bi ta przez so ko ∏a jed na z sa mic i skon -
tak to wa no si´ z Wal sro de, aby oca liç ja -
ja. Po sztucz nej in ku ba cji, wy klu te m∏o -
de od cho wy wa no na mie szan ce owa -
dziej uroz ma ica nej przez do da wa nie znacz -
nej ilo Êci ˝y wych owa dów wy st´ pu jà -
cych na wol no Êci. Po 25 dniach m∏o de po -
now nie prze trans por to wa no do stre -
fy ochron nej i po kil ku ty go dniach, prze zna -
czo nych na ada pta cj´, zo sta ∏y wy pusz czo -
ne na wol noÊç. W 2007 ro ku za ob ser wo wa -
no m∏o dà sa mi cà z ob ràcz kà z Wal sro -
de, któ ra po ∏à czy ∏a si´ w pa r´ z dzi kim sam -
cem. Za ch´ ce ni suk ce sem, pod j´ li -
Êmy si´ opie ki nad ko lej ny mi ja ja mi po rzu co -
ny mi przez ro dzi ców. Tak ̋ e ten od -
chów skoƒ czy∏ si´ po zy tyw nie.

Pu stu ∏ecz ki z Wal sro de
Pu stu ∏ecz ka (Fal co na uman ni), w prze ci wieƒ -

stwie do swej po spo li tej krew nej – pu stu∏ -
ki (Fal co tin nun cu lus), jest ga tun kiem rzad -
kim, a jej die ta w prze wa ̋ a jà cej cz´ Êci sk∏a -
da sí  z owa dów. W le cie za sí g wy st´ po wa -
nia pu stu ∏ecz ki roz cià ga sí od po ∏u dnio wo -za -
chod niej Eu ro py do Êrod ko wej Azji, w zi -
mie mi gru je do Afry ki. Ga tu nek ten jest nie -
zwy kle so cjal ny, cz´ sto spo ty ka ne sà ma ∏e ko -
lo nie za rów no ĺ  go we, jak i z∏o ̋ o ne z pta -
ków wspól nie po lu jà cych. 

Pu stu ∏ecz ki sà nie zmier nie rzad ko utrzy -
my wa ne w ogro dach zoo lo gicz nych, a nie ste -
ty ich li czeb noÊç w na tu rze spa da, co przy -
czy ni ∏o si´ do za kla sy fi ko wa nia ga tun ku ja -
ko za gro ̋ o ne go. 

In te re su jà ce jest to, ˝e mi mo nie wàt pli we -
go fi zycz ne go po do bieƒ stwa do pu stu∏ ki, ce -
chu je si´ ca∏ ko wi cie ró˝ nym za cho wa -
niem. W przy ro dzie die ta pu stu ∏ecz ki sk∏a -
da si´ prak tycz nie w ca ∏o Êci z sza raƒ cza -
ków ∏a pa nych w lo cie. 

Pierw sze pu stu ∏ecz ki z Izra ela i Hisz pa -
nii przy le cia ∏y do Wal sro de w 2001 ro -
ku. Od te go cza su ich ko lo nia sta le si´ po -
wi´k sza i z 4 pta ków uro s∏a obec -
nie do 16. W przy pad ku obu par po -
wiód∏ si´ za rów no od chów r´cz ny, jak i na tu -
ral ny.

Opie ka nad pu stu ∏ecz ka mi bar dziej sk∏a -
nia si´ ku stan dar dom sto so wa nym w przy -
pad ku mi´k ko ja dów, ta kich jak dzierz -
by, nie zaÊ, jak mo˝ na by si´ spo dzie waç, ma -
∏ych pta ków dra pie˝ nych. Pu stu ∏ecz ki to wy -
jàt ko wo po ko jo we pta ki, bez pro ble mów to -
le ru jà ce obec noÊç in nych zbli ̋ o nych wiel ko -

Êcià ga tun ków. Ak cep tu jà die t´ opar -
tà na owa dach oraz sub sty tu tach ˝y we go po -
kar mu, np. ser ca by dl´ ce i jed no dnio we kur -
cz´ ta.

Pu stu ∏ecz ki od 2006 ro ku za go Êci ∏y w na -
szej ha li wol nych lo tów ja ko uroz- ma ice -
nie eks po zy cji sów za miesz ku jà cych Eu ro -
p´. Ha la ta po zwa la na bli ski kon takt z ty -
mi pro wa dzà cy mi skry ty tryb ˝y cia dra pie˝ ni -
ka mi, gdzie cie ka wym uroz ma ice niem sà ta -
kie ga tun ki, jak ibis kasz ta no wa ty, du -
dek, kruk czy w∏a Ênie pu stu ∏ecz ka, a wszyst -
kie je ∏à czy to, ˝e kie dyÊ wy st´ po wa ∏y ja -
ko pta ki l´ go we na te re nie Nie miec.

Za wi ∏o Êci sys te ma tycz ne to ko
bia ∏o grz bie tych

W swo jej pra cy Dr Al lan Kemp (2002) roz -
wa ̋ a mo˝ li woÊç, i˝ trzy, pi´ç, a mo ̋ e na -
wet szeÊç zna nych pod ga tun ków to ko bia ∏o -
grz bie te go (Toc kus ery th ror hynchus) po win -

no sta no wiç od r´b ne ga tun ki. Park Wal sro -
de pod jà∏ t´ dys ku sj´, opar tà na po nie -
kàd skom pli ko wa nej tak so no mii te go ga tun -
ku, i za po czàt ko wa∏ ba da nia nad je go sta tu -
sem w ho dow li. 

Ju˝ na sa mym po czàt ku na po ty ka my
na nie ma ∏e trud no Êci. Pod ga tu nek Toc kus ery -
th ror hynchus kem pi z za chod niej Afry ki po zo -
sta wa∏ nie opi sa ny a˝ do 2000 ro ku, a Toc -
kus ery th ror hyh chus ru ahae, z Afry ki wschod -
niej, do 2002 ro ku. Trze cia for ma, z pó∏ noc -
nej Afry ki, wcià˝ cze ka na za twier dze nie. Su -
ge ro wa no, i˝ te trzy no we pod ga tun ki to -
ko bia ∏o grz bie te go (Toc kus ery th ror hyn-
chus) sà na ty le od mien ne od po zo sta -
∏ych trzech form, ˝e po win no si´ roz wa -
˝yç utwo rze nie z my Êlà o nich ga tun ku Toc -
kus kem pi. Tak ̋ e pod ga tun ki Toc kus ery th ror -
hynchus ru fi ro stris i Toc kus ery th ror hynchus da -
ma ren sis mo g∏y by pre ten do waç do ran gi ga -
tun ku.

Pi´ciodniowe piskl´ta turkuÊnika.

Piskl´ta czterodniowe siewki z∏otej.
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W chwi li obec nej trwa jà stu dia nad ge ne ty -
kà, eko lo già, roz prze strze nie niem, za cho wa -
niem i g∏o sa mi, któ re po win ny po -
móc w okre Êle niu przej rzy stych kry te -

riów i upo rzàd ku jà tak so no mi´. Bra ku -
je wcià˝ wie lu da nych, po nad to oka zu -
je si´, ˝e za si´ gi nie któ rych form po kry wa -
jà si´, jak ma to miej sce w przy pad ku Toc -

kus ery th ror hynchus ru ahae i Toc kus ery th ror -
hynchus da ma ren sis, któ re spo ty ka -
jà si´ w Tan za nii. Z ko lei w po ∏u dnio wej Afry -
ce po kry wa jà si´ za si´ gi Toc kus ery th ror -
hynchus ru fi ro stris i Toc kus ery th ror hynchus da -
ma ren sis. Jed nak w tym re gio nie ba da -
nia sà bar dziej za awan so wa ne i oka zu -
je si´, ˝e hy bry dy wy ka zu jà wi´k szà Êmier tel -
noÊç ni˝ czy ste for my. Wy ja Ênia to i po twier -
dza za ra zem, ˝e obie for my nie sà ze so -
bà tak bli sko spo krew nio ne, jak do tàd za k∏a -
da no. Ale do cza su, do pó ki nie zo sta -
nie to de fi ni tyw nie po twier dzo ne za po mo -
cà ba daƒ po bra ne go ma te ria ∏u ge ne tycz ne -
go, sà to czy ste spe ku la cje.

Wie le lat ho dow li to ko bia ∏o grz bie -
tych (Toc kus ery th ror hyh chus) przez oso -
by pry wat ne i w ogro dach zoo lo gicz -
nych, po mi mo im por tów pta ków dzi -
kich ze wschod niej Afry ki, na któ rym to te re -
nie wy st´ pu jà oba pod ga tun ki, nie wnio -
s∏o do tej po ry wie le do dys ku sji. Bar dzo cz´ -
sto drob ne ró˝ ni ce po mi´ dzy pod ga tun ka -
mi in ter pre to wa ne by ∏y przez la ików ja -
ko dy mor fizm p∏cio wy, przez co po -
wsta∏o wie le „mie sza nych” par, któ re funk -
cjo no wa ∏y po tem w ogro dach zoo lo gicz -
nych i u osób pry wat nych. W obec nej sy tu -
acji, kie dy pod par ci no wà wie dzà je ste -
Êmy bar dziej Êwia do mi, nie mo˝ na do pu -
Êciç do po wsta wa nia krzy ̋ ó wek mi´ -
dzy pod ga tun ka mi, ina czej gro zi nam de ge -
ne ra cja i wy mar cie po pu la cji utrzy my wa -
nej w ho dow li. ZaÊ w przy pad ku, kie dy do -
sz∏o ju˝ do krzy ̋ o wa nia, da je to mo˝ li wo -
Êci ba da nia skom pli ko wa nych za le˝ no Êci po -
mi´ dzy for ma mi i pod ga tun ka mi, i na le -
˝y to bez wzgl´d nie wy ko rzy staç dla do -
bra ga tun ku.

Park Wal sro de i Horn bill Ta lon Ad vi so -
ry Gro up (EAZA) pra gnà usta liç sta tus pta -
ków ho do wa nych w ogro dach zoo lo gicz -
nych w Eu ro pie. Po zwo li to okreÊliç, ja -
kie for my i pod ga tun ki utrzy my wa ne sà w Eu -
ro pie i czy do sz∏o mi´ dzy ni mi do krzy ̋ ó wek.

W tym ce lu ro ze s∏a no an kie ty do pla có -
wek w Eu ro pie i Ame ry ce Pó∏ noc -
nej. Do tej po ry nie uda ∏o si´ usta -
liç, czy w kon tro lo wa nych pla ców kach znaj -
du jà si´ hy bry dy. Uda ∏o si´ za to po twier -
dziç ist nie nie kil ku mie sza nych par. Park Wal -
sro de ˝y wo in te re suje si´ wszel kimi do nie sie -
nia mi na ten te mat i jest otwar ty na wspó∏ pra -
c´.

Fot. arch. Walsrode

R´cz ny od chów pta ków w Wal sro de

Po li ty ka par ku nie po le ga na r´cz nym od cho wie wszyst kich ga tun ków. Dzia ∏a nie ta -
kie po dej mo wa ne jest w osta tecz no Êci. Szcze gól nà uwa g´ zwra ca my na to, czy pi -
skl´ nie jest wdru ko wa ne na lu dzi i czy wy ka zu je nor mal ne dla ga tun ku za cho wa -
nia. O sku tecz no Êci na szych dzia ∏aƒ Êwiad czy wy so ki od se tek przy chów ków uzy ska -
nych od pta ków bez obec no Êci na tu ral nych ro dzi ców. Pi skl´ ta czy ja ja za bie ra ne sà je dy -
nie wte dy, gdy ro dzi ce nie sà w sta nie si´ ni mi za jàç, bàdê kie dy ist nie jà uza sad nio ne oba -
wy o przy sz∏oÊç jaj czy zdro wie m∏o dych. Pie l´ gnia rze zaj mu jà cy si´ od cho wem pra cu -
jà przez ca ∏y rok, jed nak w se zo nie let nim sà szcze gól nie za j´ ci. Pro ces od cho wu dzie -
li si´ na etap in ku ba cji, kar mie nia m∏o dych i od sa dza nia, przy czym ka˝ dy etap od by -
wa si´ w od dziel nym po miesz cze niu.

Typ „Erythrorhynchus” Tockus
erythrorhynchus
erythrorhynchus
Skóra twarzy bladoró˝owa
lub szara, ciemne oczy, przód
i policzki w ciemne smugi.

Tockus
(erythrorhynchus)
rufirostris
Podobny do ptaka powy˝ej,
ale z blado˝ó∏tymi oczyma 
i prà˝kowanà piersià.

Tockus
(erythrorhynchus)
damarensis
Ró˝owa skóra twarzy, przód 
i policzki bia∏e, ciemne oczy.

Tockus kempi
kempi
Ciemna skóra twarzy (w obu
p∏ciach), ciemne oczy.
Tockus kempi
ruahae
Podobny do ptaka powy˝ej,
ale z blado˝ó∏tymi oczyma.

Typ „Rufirostris”

Typ „Damarensis”

Typ „Kempi”

Chocia˝ wcià˝ funk cjo nu je ja ko pod ga tu nek, jest bar dzo praw do po dob ne, ˝e Toc kus ery th ror hyn-
chus kem pi uzy ska sta tus ga tun ku. (ry su nek: Tho mas Eichler, Park Wal  sro de).


