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ÚJ MADÁRFAJ A HAZAI FAUNÁBAN
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A Steller-pehelyréce preparátuma közgyűjtem énybe került.

első közép-európai előfordulása. Sajnos a
Állattani, növénytani, természettudományos könyvek egy helyen!
Budapest I. kér., Mária tér 3.
Telefon: 2 1 4 -4 4 4 1

madár elpusztult: a preparátornál derült
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népszerűbb Nyugat és Észak-Európában.
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