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Informatie Blad 
Zwarte Roodstaart Bos Kaketoe 

Calyptorhynchus banksii naso 
 

Andere namen: 
Zwarte roodstaart kaketoe. 
De zuid-westerse populatie naso (verwijzend naar zijn grote snavel) 
werd zo genoemd door John Gould in 1837. Bekend bij de Noongar 
bevolking als “Karrak”. 

Bedreigde Status: 
“Kwetsbare lijst: Schema 1- West Australische wilde dieren 
instandhoudingsverklaring”. 
“Kwetsbaar: onder federale milieubescherming en biodiversiteit 
instandhoudingsverklaring”. 

Ze kwamen vroeger gebruikelijk voor, maar nu zeldzaam tot 
ongebruikelijk en ongelijk verdeeld over een gebied wat 
aanmerkelijk verminderd is. Meestal in paren of kleine koppels, 
zelden grote koppels (tot 200). Het is afgenomen als gevolg van de 
vernietiging van bossen en natuurgebieden, maar ook door de 
concurrentie voor nest holte's met inheemse en exotische soorten 
en ten gevolge van brand. Er zijn drie andersoortige van de zwarte 
roodstaart kaketoe in West Australië (zie kaart). Alleen de zuid-
westerse populatie naso staat als kwetsbaar vermeld. 

Beschrijving: 
Lengte 53–55 cm. Gewicht 600–610 g. 

Volwassen mannetje: glanzend zwart op een licht oranje-rode band 
naar het einde van de staart na, snavel donkergrijs of zwartachtig.  

Vrouwtje: glanzend zwart, het hoofd en de dek veren lichtgeel 
gevlekt; borst en buik oranje-geel gestreept; staart smal gestreept 
met oranje-gele (meer oranje) dek veren onder de staart; snavel licht 
grijsachtig wit.  

Jong en onvolwassen: gelijk aan het vrouwtje maar minder 
lichtgele plekken op het hoofd, wangen en vleugels, doffe lichtgele 
balken op borst en buik, buitenste staartveren gestreept met felrood 
of oranjerood (weinig of geen geel) en de snavel is donkergrijs of 
zwartachtig. 

Roep: 
Luide harde kreten “Karee”, “Karrak” of “Krak-raak” ook “chet” 
geluiden en harde nasaal piepen. Mannetjes paring roep is een 
herhaaldelijk mechanisch “waa-waa”. 

Broeden: 
Nesten in holtes van de Marri, Jarrah, Wandoo, Karri and Bullich 
bomen. Eieren gelegd op hout snippers op de bodem van de holtes 
in Maart–December; 1 ei (soms 2 ). Incubatietijd 29–31 dagen en 
alleen het vrouwtje zit op het ei en broedt het kuiken. Jongen zijn 
bedekt met dun geel dons. 

Gemiddelde leeftijd: 25–50 jaren. 
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Verspreiding: 
Deze soort komt voor in het vochtige en half vochtige zuid-westen; 
met name in heuvelachtig binnenland, ten noorden van Gingin 
(vroeger van Dandaragan) en ten oosten van Mt Helena (vroeger 
van Toodyay), Christmas Tree Well, North Bannister (vroeger van 
Wandering), Mt Saddleback, Kojonup, Rocky Gully, upper King River 
en ten oosten van de Green Range. Ze komen alleen voor in West 
Australië. 

Leefomgeving en voedsel: 
Eucalyptus bos. Voedt zich met zaaiende Marri, Jarrah, Blackbutt, 
Karri, Sheoak and Snottygobble, ook sommige sier eucalyptus en 
ingevoerde Cape Lilac. 

Bedreigingen voor de soort: 
Vernietiging van bossen, brand in het voorjaar tijdens het 
broedseizoen, wilde Europese honingbijen, de uitzetting van de 
Australische bergeend en Australische hout eend die de nest holtes 
overnemen, ook voertuig aanrijdingen spelen een grote rol. 
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 Huidige verdeling in zuid-west West Australie 

 

Marri noten gegeten door de Zwarte 
Roodstaart Bos Kaketoe 

Vrouwelijke Zwarte Roodstaart Bos 
Kaketoe bij het nest 

Verdeling van de drie Zwarte Roodstaart Kaketoe 
andersoortige in West Australië 
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