
W y da na w 1984 ro ku na Fi li pi -
nach se ria przed sta wia jà ca pa -

pu gi fi li piƒ skie li czy 6 znacz ków. Dzi -
siaj za pre zen tu j´ dwa znacz ki, na któ -
rych przed sta wio ne sà dwie pa pu gi
z ro dza ju Ta ny gna thus: pa pu ga zie lo -
na (Ta ny gna thus su ma tra nus) i pa pu -
ga wiel ko dzio ba (Ta ny gna thus me ga -
lor hyn chos).

Na zwa ro dza jo wa po cho dzi od grec -
kiech s∏ów: ta ny – sze ro ki i gna thos, któ -
re mo˝ na prze t∏u ma czyç ja ko dziób.
Na zwa ga tun ko wa „su ma tra nus” jest
oczy wi Êcie na zwà geo gra ficz nà i po cho -
dzi od in do ne zyj skiej wy spy Su ma try,
zaÊ na zwa „me ga lor hyn chos” – od grec -
kich s∏ów: mégas, megále, megá – du ̋ y,
po t´˝ ny oraz rhynchos – dziób.

Pa pu ga zie lo na jest Êred niej wiel ko -
Êci (31-34 cm), ma zie lo ne ubar-
wienie i po t´˝ ny dziób: czer wo ny

u sam ca, a u sa mi cy w ko lo rze ko Êci.
Za miesz ku je nie któ re wy spy Fi li pin
i In do ne zji. Zna nych jest 6 pod ga tun -
ków, któ re ró˝ nià si´ wiel ko Êcià i ko -
lo ra mi (od cie niem zie lo ne go).

Ga tu nek ten pre fe ru je skra je la sów,
nie wiel kie za gaj ni ki i otwar te te re ny
po ro Êni´ te drze wa mi. Po za se zo nem
l´ go wym pa pu gi zie lo ne ˝y jà w pa rach
i nie wiel kich grup kach. ¸a two je wy -
pa trzyç, po nie wa˝ g∏o Êno skrze czà.
Pro wa dzà cz´ Êcio wo noc ny tryb ˝y cia,
nie na le ̋ y do rzad ko Êci wi dok tych
pa pug szy bu jà cych w ja sne ksi´ ̋ y co we
no ce. Cza sem od wie dza jà po la i ogro -
dy, za rów no w dzieƒ, jak i w no cy. ˚y -
wià si´ na sio na mi, orze cha mi, ja go da -
mi i owo ca mi. Gniaz da za k∏a da jà
w dziu plach wy so kich, mar twych
drzew.

Bar dzo rzad ko no to wa no l´ gi w nie -
wo li, choç jest to ga tu nek od∏a wia ny
w doÊç po wa˝ nych ilo Êciach. Na te re nie
In do ne zji za uwa ̋ o no znacz ny spa dek
li czeb no Êci po pu la cji tej pa pu gi w∏a Ênie
z te go po wo du.

Pa pu ga wiel ko dzio ba jest wi´k sza
(ok. 40 cm), tak ̋ e zie lo na, z po t´˝ -
nym czer wo nym dzio bem (u osob ni -
ków obu p∏ci). Po dob nie jak po przed -
ni ga tu nek za miesz ku je wy spy Fi li pin
i In do ne zji. Wy st´ pu je w 8 pod ga tun -
kach.

Pre fe ru je nad brze˝ ne za drze wio ne
te re ny (na nie któ rych wy spach) oraz la -
sy, a na cz´Êci wy sp tak ̋ e la sy gór skie;
mo˝ na jà cza sem spo tkaç równie˝ na
ob sza rach otwar tych i cz´ Êcio wo otwar -
tych oraz (oka zjo nal nie) na plan ta cjach
ko ko sów. W cià gu dnia naj cz´ Êciej wi -
daç po je dyn cze pa pu gi. W pa rach lub
wi´k szych grup kach pa pu gi te la ta jà

nad drze wa mi lub od po czy wa jà na gór -
nych ga ∏´ ziach, gdzie cz´ sto do cho dzi
do sprze czek o naj lep szà ga ∏àê. W za -
cho wa niu sà po dob ne do ka ka du.
W nad brze˝ nych re gio nach grup ki pa -
pug ra no i wie czo rem le cà nad mo rze,
z g∏o Ênym skrze cze niem ro bià kil ka kó -
∏ek i wra ca jà na làd. Nie wiel kie grup ki
pa pug wiel ko dzio bych po dej mu jà w´ -
drów ki z wy spy na wy sp´. ˚y wià si´
owo ca mi, ja go da mi, orze cha mi i kwia -
ta mi.

Ga tu nek ten jest doÊç po pu lar ny,
ale je dy nie w paru miejscach.

Ja ko cie ka wost k´ mo˝ na po daç in -
do ne zyj skà na zw´ te go ga tun ku: „Be -
tet -ke la pa Pa ruh -be sar”, co mo˝ na
prze t∏u ma czyç ja ko „ko ko so wa pa pu -
ga z d∏u gim dzio bem”.
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