ورقة المعلومات
كوكاتو بودين
Calyptorhynchus baudinii
االسماء ااالخرى
كوكاتو بودين االسود والكوكاتو االسود طويل المنقار .سمي كذلك تكريما للمستكشف الفرنسي
نيكوالس بودين ()1803 – 1754

حالة التهديد
مدرج في القائمة الحرجة :جدول رقم  - 1قانون الحفاظ على الحياة البرية في استراليا الغربية
مهدد باالنقراض :بموجب قانون حماية البيئة والحفاظ على التنوع البيئي الفدرالي
يتواجد بشكل نادر الى شائع نسبيا (أقصى الجنوب الغربي األكثر عددا) .يتواجد عادة في أسراب
تصل إلى ( 300طائر) ،وفي بعض االحيان في تجمعات اكبر تصل إلى ( 1200طائر) في المجاثم .
وقد تناقص عدده خالل الخمسين سنة الماضية كما حال انخفاض معدل انجابها ( 0.6فرخ في السنة)
دون استبدال األعداد الكبيرة التي يطلق عليها المزارعين النار .

الوصف
أنثى (يمين)  ،ذكر (يسار)

يتراوح الطول بين  60 – 50سم والوزن بين  770 – 560غم
المنقار العلوي أضيق وأطول من منقار كوكاتو كارنبي
الذكر البالغ :عموما أسود اللون مائل للبني واطراف الريش موشحة باللون االبيض القاتم معطيا
مظهرا صدفيا.
كواسي األذن لونها ابيض قاتم وهناك شريطا ابيضا مشقوقا بالوسط يمتد باتجاه طرف الذيل .والمنقار
أسود اللون والجلد العاري حول العين وردي اللون.
األنثى :مشابهة للذكر لكن تختلف عنه بان لون كواسي األذن ابيضا مصفرا فاقعا  ،والمنقار رمادي
اللون بطرف اسود وجلد العين رمادي اللون .

النداء

ْ
"أر" منخفضة ومتكررة
تغريدة قصيرة "ويشر ويشر" أو نداء السرب "با ِنيَبْ با ِنيَبْ " .نداء التزاوج
تتبعها صافرة ذات نبرة عالية.

التكاثر
ذكر بالـغ

يعشش في تجاويف جذوع اشجار الكاري والمَري والواندو والتيوارت والبولش .ويوضع البيض من
شهر آب إلى كانون األول وتضع األنثى بيضة او بيضتين( .يتم تربية فرخ واحد فقط) واألنثى فقط
تحتضن وتربي الفرخ.

متوسط العمر

ما بين  50 – 25سنة

التوزيع

يتواجد في مناطق الجنوب الغربي الرطبة وشبه الرطبة .شماال الى ِقدْجي َقنَب Gidgegannup
نديرنغ وَ كويندانِنغ ونهر بيرَ ب وبحيرة موير ونهر كينغ ،ومن الغرب الى
وشرقا الى كالك الين ووَ ِ
الشريط الشرقي لسهل سوان الساحلي بما في ذلك غرب ميدالند وجوزنِلز وبايفورد وشمال دَندَلوب
ويارلوب وَ وُكا َلب وبانبري وكذلك سلسلة جبال ستيرلِنج وبورونجَ رَ ب وعلى طول الساحل الجنوبي
حتى واتشيني َكب .وهو مستوطن في استراليا الغربية.

الموئل والغذاء
أنثى بالغـة

غابات اليوكاليبت الجنوبية التي تنمو فيها أشجار الجرا والمري والكري خاصة .وتتغذى على بذور
الكينا والبانكزيا والهاكيا وأشجار التفاح واآلجاص المثمرة .وتتغذى أيضا على الرحيق والبراعم
واألزهار وشرائح لحاء األشجار الميتة بحثا عن يرقات الخنفساء .واألعالف المتواجدة في كافة
المستويات من المظالت الى األرض.

Ron Johnstone
Department of Terrestrial Vertebrates
© Western Australian Museum
November 2010

األخطارالتي تهدد األنواع
إقتالع الغابات والحرائق وضربات المركبات ونحل العسل األوروبي الوحشي الذي يستولي على
تجاويف األعشاش .قتلت في السابق أعداد كبيرة منه بالرصاص على أيدي المزارعين .وما زال
إطالق النار غير الشرعي يمارس.
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