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Na zwa ro dza jo wa – Bro to ge ris, po cho -
dzi od grec kich s∏ów bro tos – cz∏o -
wiek i ge rys – g∏os; na zwa ga tun ko wa

– ti ri ca, zo sta ∏a za czerp ni´ ta z j´ zy ka jed ne -
go z bra zy lij skich ple mion in diaƒ skich i ozna -
cza ma ∏e go pta ka.

Jest to ma ∏a, ok. 23-cen ty me tro wa, zie lo -
na pa pu˝ ka. Za miesz ku je te re ny wschod -
niej Bra zy lii i jest ga tun kiem en de micz -
nym dla te go kra ju.

Zie lo ne ubar wie nie ca ∏e go cia ∏a pa pu˝ -
ki zle wa si´ z li Êç mi, co po wo du je, ˝e sie dzà -

ce na drze wach pta ki sà prak tycz -
nie nie do wy pa trze nia. W cza sie lo -
tu jest bar dzo g∏o Êna. ˚y wi si´ na sio na mi, ja -
go da mi, owo ca mi, a tak ̋ e nek ta rem i in sek -
ta mi oraz ich lar wa mi. Cie ka wost kà jest spo -
sób po ̋ y wia nia si´ stad ni czek owo ca mi jed -
nej z palm. Pa pu˝ ki od ry wa jà bo wiem po je -
dyn cze owo ce, po czym od la tu jà i zja da -
jà je gdzie in dziej. W ten spo sób przy czy nia -
jà si´ do roz sie wa nia na sion.

Stad nicz ka spi ̋ o wa po tra fi ∏a prze -
trwaç de struk cj´ Êro do wi ska, w któ rym ˝y -

∏a, i przy sto so wa ∏a si´ do wa run ków miej -
skich.

Na Czer wo nej Li Êcie IUCN jest za li cza -
na do tak so nów ni˝ sze go ry zy ka, co ozna -
cza, ˝e jest ga tun kiem za gro ̋ o nym, ale wy -
st´ pu je jesz cze doÊç po wszech nie i jej po pu -
la cja jest licz na. Wpraw dzie nie pro wa dzo -
no spe cjal nych ba daƒ i nie li czo no stad ni -
czek, ale na wi´k szo Êci te re nów wy st´ po -
wa nia jest opi sy wa na ja ko po wszech na. Li -
czeb noÊç po pu la cji te˝ wy da je si´ sta bil na.
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Stad nicz ka spi ̋ o wa 
(Bro to ge ris ti ri ca) 
na bra zy lij skiej kar cie te le fo nicz nej

Joanna Karocka

Bra zy lia jest kra jem, w któ rym wy st´ pu je wie -
le ga tun ków pa pug. Ich wi ze run ki z ko lei bar -
dzo cz´ sto tra fia jà mi´ dzy in ny mi na kar ty te le fo -
nicz ne. Dzi siaj chcia ∏a bym przed sta wiç kar -
t´ ze stad nicz kà spi ̋ o wà.


