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Informacja 
Papuga Carnaby 

Calyptorhynchus latirostris 
 

Alternatywne nazwy: 
Czarna Papuga Carnaby lub Czarna Papuga Krótko-dziobata. 
Nazwana na cześć badacza ptasich jaj i przyrodnika Ivana Carnaby 
(1908–1974). 

Ochrona gatunku: 
Zaliczone do zagrożonych –wymienione w Liście Numer 1 gatunków 
objętych częściową ochroną - ustawa o ochronie przyrody w stanie 
Zachodniej Australii. 

Także zaliczone do zagrożonych na podstawie federalnej ustawy o 
ochronie przyrody, naturalnego środowiska i różnorodności 
biologicznej w całej Australii. 

Częściej spotykane w bardziej wilgotnej części obszaru oznaczonego 
na poniższej mapie. Na bardziej suchych obszarach rzadziej 
spotykane niewielkie liczby tych papug. Zwykle w parach lub małych 
grupkach, ale od czasu do czasu można spotkać większe grupy lub 
nawet stada do 5,000 w sezonie poza lęgowym, głównie na 
sosnowych plantacjach. Liczba tych papug zmniejszyła się w 
ostatnich 50 latach z powodu utraty siedlisk, głównie na skutek 
powiększania gruntów pod uprawę roślin zbożowych oraz wycinkę 
lasów Banksia and Tuart na obszarze zwanym Swan Coastal Plain. 

Opis: 
Długość 53–58 cm. Waga 500–790 g. 

Górny dziób szerszy i krótszy niż u papugi Baudin. 

Dorosły samiec: głównie czarno-brązowe upierzenie, końce piór 
szaro-białe o muszelkowatym kształcie, krótkie pióra przy uszach 
także szaro-białe; przy końcu ogona biały pasek przerwany w połowie, 
dziób czarny, pozbawiona piór różowa skóra dookoła oczu. 

Samica: podobna do samca z wyjątkiem koloru krótkich piór przy 
uszach, które są biało-żółte; dziób szaro-biały lub szary z czarnym 
końcem, skóra przy oczach szara.  

Śpiew: 
Krótkie dźwięki “łiiuu-łiiuu” lub “łiiiluu-łiiiluu” – nawoływanie w stadzie. 

Lęgi: 
Głównie w wielkim regionie upraw roślin zbożowych Zachodniej 
Australii w dziuplach starych pozbawionych kory drzewach 
eukaliptusowych takich jak Salmon Gum, Wandoo, Tuart, Flooded 
Gum, Karri a także Bullich and Marri. Jajka składane na pyle lub 
ścinkach drzewnych na dnie wyżłobienia od początku lipca do 
grudnia. Wylęgają się 1 lub 2 pisklęta (zwykle tylko jedno pisklę 
dorasta) i tylko samica wysiaduje i opiekuje się pisklęciem.  

Długość życia: 25–50 lat. 

Zasięg występowania: 
Występuje w południowo-zachodnim i pólnocnym rejonie to dolnego 
rejonu Murchison i na wschód do Nabawa, Wilroy, Waddi Forest, 
Manmanning, Durokoppin, Lake Cronin oraz na wschód od 
Condingup. Te papugi są typowe dla Zachodniej Australii. 

Dorosły samiec 

Samiec (po lewej stronie), 
samica (po prawej) 

Dorosła samica 



 

 

Środowisko i żer: 
Obszary leśne i zarośla pokrywające półpustynny środek 
Zachodniej Australii. W okresie poza lęgowym stada tych papug 
wędrują do przybrzeżnych terenów, w szczególności do plantacji 
sosnowych i lasów drzew Banksia. Żerują na kwiatach, nektarze i 
nasionach drzew Banksia, Dryandra, Hakea, Eucalyptus, 
Corymbia, Grevillea, a także nasionach sosny Pinus, drzew 
orzechowych, szczególnie migdałowych i macadamia. Sok i 
miąższ jabłek i persimonów oraz  larwy insektów także stanowią 
ich pożywienie.  

Zagrożenie dla gatunku: 
Bezpośrednimi przyczynami spadku liczebności tych papug jest 
wycinka lasów i zarośli na cele rolnicze, a co za tym idzie  
rozdrobnienie siedlisk (szczególnie na obszarach przeznaczonych 
pod uprawę roślin zbożowych), utrata drzew z dziuplami i 
konkurencja innych ptaków takich jak Galah, Corellas. Inwazja 
zdziczałych europejskich pszczół, pożary i zderzenia z pojazdami 
także mają ujemny wpływ na liczebność tych papug. 
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Obecny zasięg występowania papug Carnaby na południowo-
zachodnim rejonie Zachodniej Australii 

Nasiona drzew Marri pogryzione przez 
papugi Carnaby 

Samica papugi Carnaby w gnieździe 


