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F i d˝ij ka kasz ta no wa ta (Pro s pe ia
ta bu en sis) na znacz kach Ton ga.

Se ria 4 znacz ków z Kró le stwa Ton -
ga. Znacz ki zo sta ∏y wy da ne 27 li sto -
pa da 2002 ro ku z oka zji 10-le cia Par -
ku Na ro do we go Eua. Na wszyst kich
znacz kach znajdziemy fi d˝ij k´ kasz -
ta no wa tà. Pa pu gi te go ga tun ku mo˝ -
na spo tkaç tak ̋ e na in nych znacz -
kach z Ton ga, sà one bo wiem doÊç
cz´ sto przed sta wia ne.

Ton ga to sk∏a da jà cy si´ z ok. 170
wysp ar chi pe lag le ̋ à cy na Oce anie
Spo koj nym, na wschód od wysp Fi -

d˝i. Eua, na któ rej le ̋ y Park Na ro -
do wy Eua, jest jed nà z bar dziej zna -
nych wysp Ton ga.

Na zwa ro dza jo wa Pro so pe ia po -
cho dzi od grec kie go s∏o wa ozna cza -
jà ce go ma sk´, a ga tun ko wa, tau bu -
en sis, jest na zwà geo gra ficz nà po -
cho dzi od Ton ga -Ta bu, jed nej z wysp
ar chi pe la gu Ton ga.

Jest to doÊç du ̋ a pa pu ga, w za le˝ -
no Êci od pod ga tun ku jej wiel koÊç wy -
no si od 40 do 45 cm. Brzuch i pierÊ
ma ciem no czer wo ne, a skrzy d∏a ogon
zie lo ne z nie bie ski mi koƒ ców ka mi

lo tek i ste ró wek; g∏o wa jest ciem no -
-czer wo no -brà zo wo -czar nia wa.

DziÊ ju˝ nie wy st´ pu je na nie któ -
rych wy spach, któ re za miesz ki wa ∏a
wcze Êniej, m.in. na Ton ga -Ta bu.
W nie któ rych miej scach jest na dal
doÊç po pu lar na, ale w wie lu in nych
ob szar jej wy st´ po wa nia sta le si´
kur czy, przede wszyst kim ze wzgl´ -
du na nisz cze nie Êro do wi ska na tu -
ral ne go. Nie wy st´ pu je na Czer wo -
nej Li Êcie IUCN.

Pa pu ga ta za miesz ku je la sy tro pi -
kal ne, po za se zo nem l´ go wym mo˝ -
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na jà spo tkaç po je dyn czo lub w pa -
rach. ˚y wi si´ naj cz´ Êciej owo ca mi
i ja go da mi. Mo˝ na jà spo tkaç na
plan ta cjach ba na nów, man go i pa -
pai. Daw niej ob ser wo wa no na po -
lach wi´k sze sta da tych pa pug.
Gnieê dzi si´ w dziu plach mar twych
drzew lub w ki ku tach palm.

Rzad ka w nie wo li, wy ma ga du ̋ ych
wo lier i wy so kiej tem pe ra tu ry.

List ko gon ka nie bie sko li ca (Prio ni -
tu rus mon ta nus) na znacz kach z Fi li -
pin.

9 stycz nia 1984 ro ku Fi li pi ny wy -
da ∏y se ri´ 6 znacz ków przed sta wia jà -
cych pa pu gi wy st´ pu jà ce na te re nie
te go kra ju. Jed nym z nich jest zna -
czek przed sta wia jà cy list ko gon k´
nie bie sko li cà, jed nà z bar dziej nie -
zwy k∏ych pa pug.

Na zwa ro dza jo wa Prio ni tu rus po -
cho dzi z j´ zy ka grec kie go i mo˝ na jà
prze t∏u ma czyç ja ko „z ogo nem przy -
po mi na jà cym pi ∏o dzio ba” (Mo mo tus
mo mo ta, je go daw na na zwa na uko -
wa to Prio ni tes mo mo tus). Na zwa ga -

tun ko wa, mon ta nus, po cho dzi z j´ zy -
ka ∏a ciƒ skie go i ozna cza „gór ski, po -
cho dzà cy z gór”.

Jest to ok. 30-cen ty me tro wa pa -
pu ga o upie rze niu g∏ów nie zie lo -
nym, z nie bie skim i czer wo nym na
g∏ów ce. Naj bar dziej nie zwy k∏y jest
jed nak ogon, w któ rym dwie ste -
rów ki ma jà wy jàt ko we prze d∏u -
˝enie.

Ga tu nek ten za miesz ku je wy spy
fi li piƒ skie oraz nie któ re wy spy ar -
chi pe la gu Su lu. Znaj du je si´ na
Czer wo nej Li Êcie IUCN, ale nie
jest ga tun kiem naj bar dziej za gro -
˝o nym. Nie s∏u˝y mu jed nak wy le -
sia nie, po lo wa nia oraz od∏ów tej
pa pu gi w ce lach ho dow la nych.

Papugi te za miesz ku jà gór skie la -
sy. Naj cz´ Êciej mo˝ na je spo tkaç
po je dyn czo, w pa rach lub nie wiel -
kich stad kach. Ob ser wo wa no list -
ko gon ki la ta jà ce w Êwie tle ksi´ ̋ y -
ca. ˚y wià si´ owo ca mi, na sio na mi,
ja go da mi i orze cha mi. Nie ma do -
k∏ad niej szych in for ma cji o zwy cza -
jach l´ go wych tych papug.

Nie zna la z∏am ˝ad nych in for ma -
cji na te mat ho dow li list ko gon ki.
W li te ra tu rze brak da nych na ten
te mat.

Jo an na Ka roc ka
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