
NNa znacz ku o no mi na le 800 dong przed -
sta wio no do ro s∏e go sam ca ki Êc ca an -
nam skie go (Lo phu ra edward si). Jest to

ma ∏y ba ̋ ant, któ re go sa miec ma me ta licz nie
ciem no nie bie skie ubar wie nie. 

Nie wy ró˝ nia si´ u nie go pod ga tun ków,
cho cia˝ jest on bar dzo bli sko spo krew nio ny
z ki Êc cem wiet nam skim (L. ha tin hen sis) i przez
wie lu or ni to lo gów uzna wa ny z nim za je den
ga tu nek. War to rów nie˝ do daç, ˝e ba ̋ ant ten
w Êro do wi sku na tu ral nym krzy ̋ u je si´ spo ra -
dycz nie z jed nym z wiet nam skich pod ga tun -
ków ki Êc ca sre brzy ste go (L. nyc the me ra an na -
men sis). Wy ni kiem te go sà pta ki opi sa ne
w 1924 r. przez fran cu skich or ni to lo gów,
Je ana The odo re’a De la cro ur’a i Pier re’a Ja bo -
uil le’a, ja ko Lo phu ra im pe ria lis – ki Êciec ce -
sar ski. Uda ∏o si´ to usta liç sto sun ko wo nie -
daw no na pod sta wie ba daƒ ge ne tycz nych.

Ki Êciec an nam ski zo sta∏ opi sa ny w 1896 r.
przez fran cu skie go zoo lo ga dr Je ana -Fre de ri -
ca Emi le Ousta le ta. Na zwa∏ go na zwi skiem
fran cu skie go or ni to lo ga i pa le on to lo ga – Al -
phon se’a Mil ne -Edward sa, któ ry by∏ dy rek -
to rem Na tu ral Hi sto ry Mu seum w Pa ry ̋ u. 

Ten le Êny ptak zna ny jest je dy nie z dwóch
pro win cji (Qu ang Tri i Thua Thien Hue) Êrod -
ko we go An na mi, w Wiet na mie. Za miesz ku je
ob szar o po wierzch ni 3800 km2. Jest to bar -
dzo rzad ki ga tu nek, któ ry przez po nad 60 lat
by∏ uwa ̋ a ny za wy mar ∏y na wol no Êci. Ostat -
nie ob ser wa cje ze Êro do wi ska na tu ral ne go
po cho dzi ∏y z 1928 r. Na szcz´ Êcie wkrót ce po
opi sa niu ga tun ku, w la tach 1924-1928, uda ∏o
si´ prze s∏aç gru p´ 28-30 osob ni ków do Fran -

cji, An glii oraz Ja po nii, w ce lu za ini cjo wa nia
ho dow li. Wkrót ce nie ste ty oka za ∏o si´, ˝e 
sà to je dy ne zna ne oka zy te go ba ̋ an ta. Z te -
go stad ka uda ∏o si´ uzy skaç przy chów ki. 
Nie ste ty ma ∏a licz ba pta ków uczest ni czà cych
w roz ro dzie i ich bli skie po kre wieƒ stwo spo -
wo do wa ∏y zu bo ̋ e nie ge ne tycz ne ist nie jà cej
po pu la cji. W 1982 r. w nie wo li ̋ y ∏o 690 osob -
ni ków, w 1996 r. – 734, a w 2003 r. – po nad
1033 pta ków. Nie ocze ki wa nie w 1988 r. my -
Êli wi ze Êrod ko we go Wiet na mu do nie Êli o ob -
ser wa cjach te go ga tun ku w na tu rze, ale do -
pie ro pod ko niec sierp nia 1996 r. uda ∏o si´
schwy taç pa r´ ki Ê ców an nam skich. Nie ste ty
oba pta ki wkrót ce pa d∏y. Oko ∏o 3-4 mie sià ce
póê niej z∏a pa no sam ca w Par ku Na ro do wym
Bach Ma nie da le ko Hue (pro win cja Qu ang
Tri). Umiesz czo no go w Ogro dzie Zoo lo gicz -
nym w Ha noi, gdzie obec nie prze by wa te˝
kil ka in nych osob ni ków schwy ta nych na wol -
no Êci. W ko lej nych la tach stwier dzo no jesz -
cze kil ka krot nie te go ba ̋ an ta. Oce nia si´, ˝e
je go po pu la cja na wol no Êci li czy 250-999
osob ni ków.

Âro do wi skiem ˝y cia te go ki Êc ca sà wiecz -
nie zie lo ne la sy ni zin ne lub po ∏o ̋ o ne na sto -
kach, na wy so ko Êci 300-400 m n.p.m. Pta ki
prze by wa jà tak ̋ e wÊród za ro Êli bam bu so -
wych i pal mo wych. 

Bio lo gia l´ go wa ga tun ku zna na jest tyl ko na
pod sta wie ob ser wa cji z nie wo li. Se zon l´ go -
wy trwa ró˝ nie – w za le˝ no Êci od re gio nu i kli -
ma tu. W Êrod ko wej cz´ Êci USA roz po czy na
si´ zwy kle pod ko niec mar ca. L´g sk∏a da si´
z 4–7 kre mo wych lub ró ̋ o wa wo brà zo wych

jaj o drob nym, bia ∏ym plam ko wa niu. In ku ba cja
trwa 21–22 dni (wg in nych êró de∏: 24–25 dni). 

Ga tu nek znaj du je si´ na „Czer wo nej Li Êcie
Za gro ̋ o nych Zwie rzàt” Âwia to wej Unii
Ochro ny Przy ro dy (IUCN Red List Ca te go -
ry), „Czer wo nej Ksi´ dze Wiet na mu” (Viet na -
me se Red Da ta Bo ok). Ma sta tus tak so nu za -
gro ̋ o ne go (En dan ge red). Jest tak ̋ e wy mie -
nio ny w za ∏àcz ni ku I CI TES. Po wo dem te go
jest bar dzo ma ∏y, po frag men to wa ny ob szar
wy st´ po wa nia i nie licz na po pu la cja, któ rej za -
gra ̋ a jà nie le gal ne po lo wa nia oraz dal sze nisz -
cze nie Êro do wi ska. Je Êli te nie ko rzyst ne czyn -
ni ki na si là si´ w przy sz∏o Êci, ga tu nek zmie ni
swój sta tus na kry tycz nie za gro ̋ o ny. Miej my
jed nak na dzie j´, ˝e ostat nie po pu la cje ki Êc -
ców znaj dà schro nie nie na te re nie kil ku par -
ków na ro do wych i re zer wa tów utwo rzo -
nych m.in. dla ochro ny te go ba ̋ an ta (Bach
Ma Na tio nal Park, Phong Dien Na tu re Re se -
rve oraz Da krong Na tu re Re se rve).

Ko lej ny zna czek przed sta wia pstro pió ra
wiet nam skie go (Ar bo ro phi la da vi di). Jest to
re pre zen tant azja tyc kie go ro dza ju Ar bo ro phi -
la, obej mu jà ce go 18 ga tun ków nie wiel kich
pta ków ku ro wa tych, któ re sà bli sko spo -
krew nio ne z na szà ku ro pa twà i prze piór kà. 

Ga tu nek ten zo sta∏ opi sa ny na uko wo do -
pie ro w 1927 r. przez fran cu skie go or ni to lo -
ga Je ana The odo re’a De la cro ur’a. Nie wy -
ró˝ nia si´ u nie go pod ga tun ków.

Jest to nie wiel ki ku rak, osià ga jà cy 27 cm
d∏u go Êci. W je go ubar wie niu wy raê nie wy -
ró˝ nia jà si´ czar ne i bia ∏e pa sy na g∏o wie,
czar ne ∏u sko wa nie na bo kach cia ∏a oraz po -
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En de micz ne ga tun ki ku ra ków
na znacz kach Wiet na mu

Tomasz Doroƒ

W kwiet niu 2006 ro ku pocz ta Wiet na mu wy da ∏a se ri´ pi´ ciu znacz ków pocz to wych przed sta wia jà -
cych rzad kie i en de micz ne dla te go re gio nu Êwia ta pta ki ku ro wa te. Ich emi sji pa tro no wa ∏a Mi´ dzy na -
ro do wa Ra da Ochro ny Pta ków (Bir dLi fe In ter na tio nal). Na jed nym z nich wid nie je re pre zen tant
pstro pió rów, na po zo sta ∏ych – ba ̋ an ty w∏a Êci we.
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ma raƒ czo wy na lot na szyi. Pod sta wo wym
ko lo rem wierz chu cia ∏a jest bràz. Brzuch jest
sza ro bia ∏y. Dziób czar ny, no gi cie li sto ró ̋ o -
we. Sa miec i sa mi ca nie ró˝ nià si´ ubar wie -
niem. Ubar wie nie pta ków m∏o dych oraz pi -
sklàt jest nie zna ne.

Jest to ptak sto sun ko wo ha ∏a Êli wy, któ ry za
po mo cà g∏o su ozna cza za j́  te te ry to ria ĺ  go we.

Pstro piór wy st´ pu je je dy nie na nie wiel kim
ob sza rze (o po wierzch ni 4400 km2) po ∏u -
dnio we go Wiet na mu i wschod niej Kam bo -
d˝y. W Wiet na mie za miesz ku je obec nie trzy
miej sca: par ki na ro do we – Cat Tien i Bu Gia
Map oraz paƒ stwo we la sy Nghia Trung. Po -
pu la cja kam bo d˝aƒ ska ogra ni czo na jest do
chro nio ne go ob sza ru – Se ima Bio di ver si ty
Pro tec ted Fo rest. Po dob nie jak w przy pad ku
po przed nie go ga tun ku, ptak ten zo sta∏ na
no wo od kry ty. Przez po nad 60 lat zna ny by∏
tyl ko z jed ne go oka zu, na pod sta wie któ re go
zo sta∏ opi sa ny. Do pie ro w czerw cu 1991 r.
uda ∏o si´ stwier dziç pa r´ pta ków w Par ku
Na ro do wym Cat Tien. Ko lej ne pstro pió ry
by ∏y ob ser wo wa ne w 1997 r. Je go ca ∏a Êwia -
to wa po pu la cja (po dob nie jak ki Êc ca an nam -
skie go) sza co wa na jest na 250-999 osob ni -
ków. Nie ste ty ga tu nek ten ni gdy, jak do tàd,
nie by∏ trzy ma ny w nie wo li.

Na st´p ny zna czek pre zen tu je bli skie go
krew ne go ki Êc ca an nam skie go. Przez wie lu
jest on uzna wa ny za je go pod ga tu nek. Jest to
ki Êciec wiet nam ski (Lo phu ra ha tin hen sis).
Ptak ten od kry ty zo sta∏ do pie ro w 1964 r.,
a je go opi su na uko we go do ko na∏ w 1975 r.
wiet nam ski zoo log, pro fe sor Uni wer sy te tu
w Ha noi – dr Vo Quy.

Jest to ma ∏y, ciem ny ba ̋ ant ubar wio ny
bar dzo po dob nie do ki Êc ca an nam skie go.
Sam ca od ró˝ nia nie co d∏u˝ szy, bia ∏y czu bek
na g∏o wie oraz szeÊç, Êrod ko wych, bia ∏ych
ste ró wek w ogo nie. Ste rów ki te sà po nad to
nie co d∏u˝ sze i za ostrzo ne na koƒ cu. Sa mi ca
te go ki Êc ca jest prak tycz nie nie odró˝ nial na
od sa mi cy po krew ne go ga tun ku. Ró˝ ni si´
tyl ko bar dziej ru do kasz ta no wa ty mi Êrod ko -
wy mi ste rów ka mi, któ re u star szych osob ni -
ków ma jà cza sa mi bia ∏a we za bar wie nie. G∏os
jest ta ki sam jak u ki Êc ca an nam skie go.

Ga tu nek ten za miesz ku je ni zin ne la sy Êrod -
ko we go Wiet na mu (An nam). Zna nych jest je -
dy nie sie dem miejsc wy st´ po wa nia te go ba -
˝an ta. Znaj du jà si´ one w re zer wa cie przy ro -
dy Ke Go oraz w pro win cjach Ha Tinh i Qu -
ang Binh (wszyst kie te miej sca po ∏o ̋ o ne sà
nie co bar dziej na pó∏ noc od sta no wisk ki Êc ca
an nam skie go). Po nad to w 1999 r. od kry to

nie zna ne, od da lo ne o 225 km na po ∏u dnie,
sta no wi sko w pro win cji Thua Thien Hue. 

Ba ̋ ant ten ˝y je w la sach z do brze roz wi -
ni´ tym dol nym pi´ trem, w któ rym do mi nu jà
gru py palm i bam bu sów. Cz´ sto spo ty ka ny
jest w po bli ̋ u stru mie ni. Ki Êciec wiet nam ski
prze by wa na wy so ko Êci 50-200 m n.p.m.

Nic nie wia do mo o bio lo gii roz ro du ki Êc -
ców w na tu rze. Ob ser wa cje z nie wo li wska -
zu jà, ˝e sa miec w okre sie go do wym to ku je
przed sa mi cà (stro szy czu bek na g∏o wie i pió -
ra na cie le oraz gwa∏ tow nie fur ko cze skrzy -
d∏a mi). Gniaz do sta no wi nie wiel kie za g∏´ bie -
nie w grun cie. Jest ono usy tu owa ne za zwy czaj
w os∏o ni´ tym i ci chym kà cie wo lie ry. Ja ja sa mi -
ca sk∏a da od koƒ ca lu te go do kwiet nia. Pe∏ ny
l´g li czy 5-7 jaj, a ich in ku ba cja trwa 21-22 dni.

Ki Êciec wiet nam ski to je den z naj rzad -
szych ba ̋ an tów w nie wo li. Pierw sze pta ki
po ja wi ∏y si´ w wa run kach wi wa ryj nych do -
pie ro w kwiet niu 1990 r. (szeÊç sztuk w zoo
w Ha noi). Ba ̋ an ty za cz´ ∏y si´ roz mna ̋ aç.
W 1995 r. ich licz ba wzro s∏a do 20 osob ni -
ków (wszyst kie prze by wa ∏y w ogro dzie zoo -
lo gicz nym wiet nam skiej sto li cy). Pod ko niec
lat 90. otrzy ma no pierw sze przy chów ki tych
ki Êc ców w Wiel kiej Bry ta nii, Fran cji oraz
Niem czech (kil ka lat wcze Êniej wy s∏a no tam



kil ka pta ków z Ha noi). W grud niu 2003 r. po -
pu la cja zna nych pta ków trzy ma nych w nie -
wo li wy no si ∏a 177 osob ni ków. 

Ptak ten, po dob nie jak po przed nie, znaj -
du je si´ na „Czer wo nej Li Êcie Za gro ̋ o nych
Zwie rzàt” ja ko ga tu nek za gro ̋ o ny. Jest w za -
∏àcz ni ku I CI TES. Je go li czeb noÊç w Êro do wi -
sku na tu ral nym oce nia si´ na 1000-2499
osob ni ków. Czyn ni ki, ja kie za gra ̋ a jà je go
prze trwa niu na wol no Êci, sà ta kie sa me jak
w przy pad ku ki Êc ca an nam skie go. 

Na znacz ku o no mi na le 5000 dong wid -
nie je ko lej ny rzad ki ba ̋ ant – wie losz pon
wiet nam ski (Po ly plec tron ger ma ini). Ga tu -
nek ten zo sta∏ opi sa ny w 1866 r. przez ame -
ry kaƒ skie go zoo lo ga Da nie la Gi rar da El lio ta.
Ame ry ka nin na zwa∏ pta ka na czeÊç fran cu -
skie go chi rur ga woj sko we go – Lo uisa Ro dol -
phe’a Ger ma ina. Nie wy ró˝ nia si´ u nie go
pod ga tun ków.

Jest to Êred niej wiel ko Êci (d∏u go Êci 56-60cm),
ciem no brà zo wy ba ̋ ant o barw nych oczkach
na pió rach wierz chu cia ∏a i ogo nie, któ re sà
cha rak te ry stycz ne dla ca ∏e go ro dza ju Po ly -
plec tron. U te go wie losz po na sà one pur pu -
ro wo -nie bie skie. Na no gach sam ca wy ró˝ -
nia jà si´ 2-3 ostro gi (szpo ny) – stàd po cho dzi
pol ska na zwa dla ca ∏e go ro dza ju. In ny mi ce -
cha mi dia gno stycz ny mi sà: czer wo na, na ga
skó ra wo kó∏ oka, brà zo wa t´ czów ka, krót ki
czub na g∏o wie. Sa miec i sa mi ca wy glà da jà
po dob nie. Sa mi ca jest nie co mniej sza i ma 18
ste ró wek w ogo nie (sa miec ma ich 20). Pta -
ki m∏o de przy po mi na jà wy glà dem sa mi c´. 

Oj czy znà te go ga tun ku jest po ∏u dnio wy
Wiet nam i wschod ni frag ment Kam bo d˝y.
Na te re nie Wiet na mu wy st´ pu je obec nie
w po ∏u dnio wym An na mie i Co chin chi nach.
G∏ów ne po pu la cje za miesz ku jà ob sza ry
chro nio ne – Park Na ro do wy Cat Tien oraz
re zer wa ty: Mom Ray i Chu Yang Sin. W 1998
roku – od kry to nie zna nà po pu la cj´ w Kam bo -
d˝y – na te re nie ob sza ru chro nio ne go Snu ol
Wil dli fe Sanc tu ary (w pro win cji Mon dul ki ri).

Âro do wi skiem ˝y cia te go ba ̋ an ta sà ró˝ -
ne ty py la sów (pier wot nych i wtór nych) – od
ni zin nych, przez wy ̋ yn ne, po gór skie (do
wy so ko Êci 1400 m n.p.m.). Spo ty ka ny jest
tak ̋ e na te re nach pod mo k∏ych oraz wÊród
za ro Êli bam bu so wych. To bar dzo skry ty
i ostro˝ ny ptak, któ ry jest trud ny do ob ser -
wa cji w na tu rze. 

Se zon l´ go wy trwa od lu te go do kwiet nia.
Sa miec to ku je przed sa mi cà w cha rak te ry -
stycz ny, ty po wy dla wszyst kich wie losz po -
nów, spo sób. Pod no si i roz k∏a da na bo ki ste -

rów ki ogo na, eks po nu jàc ko lo ro we oczka na
wierz chu cia ∏a. Wy da je przy tym do no Êne
okrzy ki. Je dy ne gniaz do zna ne z na tu ry
umiesz czo ne by ∏o w p∏yt kiej dziu pli. Sa mi ca
sk∏a da 1-2 kre mo we ja ja (jest to ce cha cha -
rak te ry stycz na wie losz po nów), któ re sà wy -
sia dy wa ne przez 21-22 dni. 

Ostat ni zna czek przed sta wia jed ne go
z naj bar dziej nie zwy k∏ych i ma je sta tycz nych
ba ̋ an tów Êwia ta. Jest nim ar gus czu ba ty
(Rhe inar dia ocel la ta). Na uko wo opi sa∏ go,
w 1871 r., zna ny z opi su po przed nie go ga tun -
ku, Da niel Gi rard El liot. W 1902 r., na Pó∏ wy -
spie Ma laj skim, an giel ski ban kier i zoo log Lio -
nel Wal ter Ro th schild (za ∏o ̋ y ciel jed ne go
z naj bo gat szych w oka zy mu ze ów zoo lo gicz -
nych Êwia ta – The Wal ter Ro th schild Zoo lo gi -
cal Mu seum w Tring) opi sa∏ in ny pod ga tu nek
te go ba ̋ an ta (Rh. o. ni gre scens), zna ny u nas
ja ko ar gus gór ski.

Jest to du ̋ y, ciem ny ba ̋ ant po sia da jà cy naj -
d∏u˝ sze ste rów ki spo Êród wszyst kich pta ków.
U nie któ rych sam ców d∏u goÊç tych piór do -
cho dzi do 170 cm. D∏u goÊç ca ∏e go cia ∏a mo -
˝e wi´c wy no siç na wet do 235 cm. Ma on
cha rak te ry stycz ne, ciem no brà zo we ubar wie -
nie, któ re jest ozdo bio ne drob ny mi, bia ∏y mi
plam ka mi. Ârod ko we spo Êród dwu na stu ste -
ró wek ma jà ja Êniej sze, brà zo we t∏o. Na sto -
sun ko wo ma ∏ej g∏o wie wy ró˝ nia si´ czar no -
-bia ∏y czu bek utwo rzo ny z w∏o so po dob nych
piór. Jest on stro szo ny pod czas to ków. G∏o wa
jest ja sna z bru nat ny mi po licz ka mi. Wo kó∏ oka,
o brà zo wej t´ czów ce, wi docz na jest nie bie -
ska ob ràcz ka. Dziób jest ró ̋ o wy, a no gi brà -
zo we z ró ̋ o wym na lo tem. Znacz nie mniej -
sza sa mi ca po zba wio na jest ory gi nal nych ste -
ró wek. Ubar wie nie ma po dob ne, a ró˝ ni si´
po sia da niem bar dziej sza re go czub ka na g∏o -
wie oraz pr´ go wa ny mi skrzy d∏a mi i ogo nem. 

Sa miec pod ga tun ku ma laj skie go ma d∏u˝ -
szy i biel szy czub na g∏o wie oraz ciem niej sze
ubar wie nie cia ∏a (zw∏asz cza na pier si). Sa mi -
ca ar gu sa gór skie go jest de li kat niej pr´ go wa -
na i ma ja Êniej szy spód cia ∏a.

Ptak ten za miesz ku je la sy Azji Po ∏u dnio -
wo -Wschod niej. Pod ga tu nek no mi na tyw ny
wy st´ pu je wzd∏u˝ gór skie go pa sma An na mi -
tów w Êrod ko wym i po ∏u dnio wym Wiet na -
mie oraz na przy le ga jà cych te re nach
wschod nie go La osu. Na po ∏u dnie si´ ga do
P∏a sko wy ̋ u Da Lat w po ∏u dnio wym Wiet na -
mie. Pod ga tu nek ma laj ski ma bar dzo ogra ni -
czo ny are a∏. Obec nie za miesz ku je je dy nie
gó ry w Par ku Na ro do wym Ta man Ne ga ra. 
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