ورقة المعلومات
كوكاتو كارنبي
Calyptorhynchus latirostris
االسماء ااالخرى
كوكاتو كارنبي االسود والكوكاتو االسود قصيرالمنقار .سمي كوكاتو كارنبي تكريما لعالم البيض
والطبيعة إيفان كارنبي ()1974 – 1908

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 غير شائع الى شائع في المناطق الرطبة من النطاق  ،نادر التواجد وموزع بشكل غير
مستقر في االجزاء الجافة  .يتواجد عادة على شكل أزواج أو أسراب صغيرة ،وفي بعض االحيان
كأسراب كبيرة او تجمهرات تصل الى حد  5000طائر في غير مواسم التزاوج خاصة في مزارع
الصنوبر .وقد تناقص عدده خالل الخمسين سنة الماضية بسبب فقدان وتدمير الموئل خاصة إزالة
الموئل على نطاق واسع في معظم مناطق الويت بيلت وغابات بانكزيا وتيوارت في سهل سوان
الساحلي.

أنثى (يمين)  ،ذكر (يسار)

الوصف
يتراوح الطول بين  58 – 53سم والوزن بين  790 – 500غم
المنقار العلوي أوسع وأقصر من منقار كوكاتو بودين
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  ،والمنقار ابيضا رماديا
أو رمادي بطرف اسود وجلد العين رمادي اللون .

النداء
تغريدة قصيرة وي يو – وي يو أو نداء السرب وي لوو  -وي لوو

التكاثر
ذكر بالـغ

ي تكاثر بشكل رئيس في منطقة الويت بيلت في تجاويف جذوع اشجار الكينا القديمة ذات اللحاء الناعم
بما في ذلك شجر الواندو والسالمون جم وتيوارت وفلدد جم والكاري إضافة إلى شجر البولش
والمري .ويوضع البيض على غبار او رقائق الخشب في أسفل التجويف من أوائل شهر تموز إلى
كانون األول وتضع األنثى بيضة او بيضتين .ويتم عادة تربية فرخ واحد فقط واألنثى فقط تحتضن
وتربي الفرخ .

متوسط العمر ما بين  50 – 25سنة

التوزيع
يتواجد في الجنوب الغربي الى الشمال من منطقة ميرتشيسون السفلى وشرقا الى نباوى وويلروي
وغابة ودّي ومانمانينج ودوروكوبين وبحيرة كرونن والى الشرق قليال من كوندنجب .وهو مستوطن
في استراليا الغربية.

الموئل والغذاء

أنثى بالغـة

أحراج وشجيرات داخل استراليا الغربية شبه القاحل .تنتقل في غير موسم التزاوج على شكل
أسراب الى المناطق الساحلية خاصة مزارع الصنوبر وأحراج بانكزيا .ويشمل الغذاء ازهار ورحيق
وبذور البانكزيا ودرايندرا وهاكياوالكينا و كوريمبيا و جريفيليا وايضا بذور الصنوبر واشجار

الجوزالمثمرة خاصة اللوز والمكاديميا ولب وعصير التفاح والبيرسيمون ويرقات الحشرات.
Ron Johnstone
Department of Terrestrial Vertebrates
© Western Australian Museum
November 2010

األخطار التي تهدد األنواع
تشمل األسباب المباشرة لتناقص المجموعات تطهير األراضي وتجزءة الموئل (خاصة في نطاق
الويت بلت) ،وفقدان األشجار ذات التجاويف وأثر المنافسين على التجاويف بما في ذلك الجاله
والكوريالس ونحل العسل االوروبي الوحشي والحرائق وضربات المركبات ايضا.
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