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Pà so g∏ów ka (Pur pu re ice pha lus spu -
rius) na znacz ku z Au stra lii.

S e ria sze Êciu au stra lij skich znacz -
ków „Pa pu gi Au stra lii”. Znacz ki

zo sta ∏y wy da ne 8 lu te go 2005 ro ku.
Zgod nie z na zwà se rii na znacz kach
przed sta wio ne sà pa pu gi wy st´ pu jà ce
w Au stra lii. Je den ze znacz ków przed -
sta wia pà so g∏ów k´. 

Na zwa ro dza jo wa, Pur pu re ice pha lus,
po cho dzi od ∏a ciƒ skie go s∏o wa pur pu -
reus ozna cza jà ce go ko lor pur pu ro wy,
ciem no czer wo ny oraz grec kie go ke -
phalé, co zna czy „g∏o wa”. Na zwa ga -
tun ko wa, spu rius, po cho dzi od ∏a ciƒ -
skie go s∏o wa spu rius, któ re ma kil ka
zna czeƒ: b´ kart, wàt pli wy, brud ny i po -
wszech ny. 

Jest to Êred niej wiel ko Êci (ok. 36
cm), bar dzo ko lo ro wa pa pu ga. Za -
miesz ku je kraƒ ce po ∏u dnio wo - za -
chod niej Au stra lii. Pà so g∏ów ki sà

zwià za ne z jed nym z ga tun ków eu ka -
lip tu sa (mar ri). W dziu plach tych
drzew pà so g∏ów ki za k∏a da jà gniaz da,
a na sio na sà ich ulu bio nym po ̋ y wie -
niem. For shaw po da je, ˝e cha rak te ry -
stycz ny dla te go ga tun ku kszta∏t dzio -
ba jest zwià za ny w∏a Ênie z wy d∏u by -
wa niem na sion z owo ców te go eu ka -
lip tu sa. Po za tym pà so g∏ów ki ˝y wià
si´ na sio na mi in nych ga tun ków eu ka -
lip tu sa, in nych drzew i traw, a tak -
˝e owo ca mi, pàcz ka mi i kwia ta mi
oraz lar wa mi. Oka zjo nal nie przy la tu -
jà na plan ta cje owo ców. Nie ste ty,
upodo ba nie do owo ców, zw∏asz cza ja -
b∏ek, spo wo do wa ∏o, ˝e pa pu gi te sà
t´ pio ne przez rol ni ków. 

Pà so g∏ów ki ˝y jà w eu ka lip tu so wych
la sach, mo˝ na je spo tkaç w pa rach lub
nie wiel kich grup kach, zw∏asz cza ra no
i po po ∏u dniu. W cià gu dnia pa pu gi sie -
dzà na drze wach i mi mo swo ich ko lo -
rów sà prak tycz nie nie wi docz ne. Prze -

fru wa jàc z drze wa na drze wo cz´ sto le -
cà tu˝ nad zie mià. Gniaz du jà wy so ko
w wy próch nia ∏ych pu stych pniach i ko -
na rach eu ka lip tu sów. 

Pa pu gi te sà w mia r´ cz´ sto spo ty ka -
ne w ho dow lach. 

Jo an na Ka roc ka
pa pu gi@au to com. pl
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