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Z nacz ki z lo go WWF (WWF
Con se rva tion Stamp Col lec -

tion), wy da no 2 wrze Ênia 2002 ro ku.
Se ria sk∏a da si´ z 4 znacz ków i na
wszyst kich przed sta wio na jest Vi ni
pe ru via na – lo recz ka bia ∏o gar d∏a.

Na zwa ro dza jo wa Vi ni po cho dzi od
po li ne zyj skie go s∏o wa „win nie”, któ -
rym okre Êla no na Ta hi ti lo recz k´ bia -

∏o gar d∏à. Na zwa ga tun ko wa – pe ru via -
na – ozna cza oczy wi Êcie „po cho dzà ca
z Pe ru” i w tym przy pad ku jest ewi -
dent nà po my∏ kà Sta tiu sa Mülle ra, któ -
ry ja ko pierw szy na zwa∏ ten ga tu nek.
Jest to nie wiel ka, 18 cm, ciem no nie -
bie ska pa pu˝ ka. Dol nà cz´Êç g∏o wy
i gar d∏o ma bia ∏e, na g∏ów ce znaj du jà
si´ ja Êniej sze, b∏ysz czà ce pió ra.

Pa pu gi te za miesz ki wa ∏y wy spy po ∏u -
dnio wo -wschod niej Po li ne zji, Wy spy
To wa rzy stwa, pó∏ noc ne ato le ar chi pe -
la gu Tu amo tu oraz na le ̋ à ce do No wej
Ze lan dii Wy spy Co oka. Ak tu al nie wy -
mar ∏y na wi´k szo Êci te re nów swo je go
wcze Êniej sze go za si´ gu, jed nak sta tus
na nie któ rych wy spach nie jest zna ny,
po nie wa˝ nie by ∏y one od wie dza ne od
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Kolekcje z papugami
Lo recz ka bia ∏o gar d∏a na
znacz kach z Aitu ta ki



kil ku dzie si´ ciu lat. Naj wi´k sza
po pu la cja wy st´ pu je obec nie na
wy spie Aitu ta ki (Wy spy Co oka),
w 1994 ro ku by ∏o to ok. 500 par.
Do dra stycz ne go zmniej sze nia
po pu la cji przy czy ni ∏y si´ g∏ów -
nie wpro wa dzo ne przez cz∏o wie -
ka dra pie˝ ni ki (przede wszyst -
kim ko ty i szczu ry) oraz nie le gal -
ne wy ∏a py wa nie pa pug przez
miej sco wych, dla któ rych sà one
po pu lar ny mi zwie rz´ ta mi do mo -
wy mi.

Pa pu gi te za miesz ku jà pal -
mo we za gaj ni ki, cz´ sto sà te˝
spo ty ka ne na plan ta cjach ba na -
nów i ko ko sów. Po za okre sem
l´ go wym ˝y jà w nie wiel kich
grup kach, sk∏a da jà cych si´
z pa ry lub kil ku pta ków. Prze -
by wa jà ce w ko ro nach drzew
pta ki mo˝ na roz po znaç po na -
wo ∏y wa niu si´, sà bo wiem bar -
dzo trud ne do wy pa trze nia. Lo -
recz ki bia ∏o gar d∏e ˝y wià si´ py∏ -
kiem kwia to wym, nek ta rem
i kwia ta mi, g∏ów nie ko ko so wy -
mi. Je dzà te˝ mi´k kie owo ce.
Na gniaz da wy bie ra jà naj cz´ -
Êciej pal my ko ko so we. Za k∏a da -
jà je w spróch nia ∏ych dziu plach,
ki ku tach po zo sta ∏ych po pal -
mach, ni szach u na sa dy li Êci pal -
mo wych lub w wy gni tych orze -
chach ko ko so wych zwi sa jà cych
z palm na wy so ko Êci przy naj -
mniej 10 me trów. Cza sem wy -
ko rzy stu jà tak ̋ e dziu ple opusz -
czo ne przez in ne pta ki. Oka zjo -
nal nie wi´ cej par gniaz du je na
jed nej pal mie.

W ho dow lach sà doÊç rzad -
kie, choç po myÊl ne l´ gi by ∏y
wie lo krot nie no to wa ne. Wy -
ma ga jà du ̋ ych wo lier (sà to
pa pu gi bar dzo ak tyw ne), wy -
so kiej tem pe ra tu ry i spe cjal -
ne go ˝y wie nia. Od 1994 ro ku
na czer wo nej li Êcie IUCN,
na ra ̋ o ne na wy so kie ry zy ko
wy mar cia.

Joanna Karocka
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