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

emi to wa no 15 ma ja 1998 ro ku. Se ria
sk∏a da si´ z 4 znacz ków, na wszyst kich
przed sta wio na jest Vi ni au stra lis.

Niu afo’ou jest jed nà z wysp ar chi pe -
la gu Ton ga, któ ry na le ̋ y do Po li ne zji
(p∏d. cz´Êç Oce anu Spo koj ne go).

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 (Vi ni pe ru via na) i któ ra to
na zwa zo sta ∏a prze nie sio na na ca ∏y
ro dzaj. Na zwa ga tun ko wa po cho dzi
od ∏a ciƒ skie go s∏o wa au stra lis, któ re
zna czy po ∏u dnio wy.

Lo recz ka mo dro czap ko wa to 19-
cen ty me tro wa pa pu ga o upie rze niu
g∏ów nie w ko lo rze zie lo nym z czer wo -

ny mi pla ma mi na gar dle i brzu chu
oraz nie bie skim na g∏o wie i u na sa dy
ogo na w oko li cach ud.

Pier wot nie za miesz ki wa ∏a wie le
wysp ar chi pe la gów Ton ga i Sa moa
oraz wie le oko licz nych wysp Êrod ko -
wej Po li ne zji, a tak ̋ e po ∏u dnio we wy -
spy ar chi pe la gu Fi d˝i. Dzi siaj jest wy -
mar ∏a na wie lu wy spach. Nie jest jed -
nak za li cza na do za gro ̋ o nych ga tun -
ków, na Czer wo nej Li Êcie IUCN ma
sta tus ga tun ku, któ re go prze trwa nie
bu dzi tyl ko nie wiel kie oba wy (Le ast
Con cern). Mi mo ˝e jej za si´g si´
zmniej szy∏, to na dal jest du ̋ y, a po pu -
la cja nie prze kro czy ∏a dol nej gra ni -
cy 10 000 pta ków. Naj wi´k szym za -
gro ̋ e niem sta ∏o si´ wpro wa dze nie
na wy spy szczu ra.

Po za se zo nem l´ go wym pro wa dzi
no ma dycz ny tryb ˝y cia prze miesz cza -
jàc si´ cza sem tak ̋ e po mi´ dzy wy spa -
mi. ˚y je w pa rach lub nie wiel kich
grup kach sk∏a da jà cych si´ z kil ku pta -
ków. Ob ser wo wa no wi´k sze sta da
na du ̋ ych plan ta cjach drzew ko ko so -
wych. ˚y wi si´ py∏ kiem kwia to wym,
nek ta rem i kwia ta mi (np. ko ko so wy mi
i hi bi sku so wy mi), a tak ̋ e mi´k ki mi
owo ca mi, g∏ów nie man go. Gnieê dzi si´
w ró˝ nych dziu rach palm, za rów no
w ˝y wych, jak i sa mych ki ku tach palm,
zw∏asz cza ko ko so wych.

Rzad ko spo ty ka na w ho dow lach, wy -
ma ga du ̋ ych wo lier, wy so kiej tem pe ra -
tu ry i spe cjal ne go ˝y wie nia. L´ gi w nie -
wo li sà bar dzo rzad ko no to wa ne.
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