
Ron Johnstone 
Department of Terrestrial Zoology 
©  Western Australian Museum 
November 2010, revised June 2020 

 ورقة المعلومات

حمرالكوكاتو الأسود ذو الذيل الأ   
Calyptorhynchus banksii naso

 

 

 الأسماء الاخرى 

 حمر الكوكاتو الأسود ذو الذيل الأ 

ي اسم "الناسو" )نسبة  على سكان الجنوب الغرب   1837طلق جون جولد عام وقد أ

 الضخم(. ويعرف عند شعب النونجار باسم "كاراك". الى منقاره 

 

 ة التهديدحال

ون الحفاظ على الحياة البرية في  قان  -  1مدرج في القائمة الحرجة: جدول رقم  

 ستراليا الغربية أ

. مهدد بالانقراض: بموجب قانون حماية البيئة والحفاظ على التنوع البيئي الفدرالي  

 

وقد كان شائعا في السابق، لكنه الآن نادر الى غير شائع وموزع بشكل غير مستقر  

ل أزواج أو أسراب  عادة على شك  يتواجد .نطاق أصبح منخفضا بشكل ملحوظ. على 

(. وقد تناقص بسبب تدمير الغابات  200سراب كبيرة )تصل إلى صغيرة، نادرا بأ 

  والأراضي الحرجية، والمنافسة على تجاويف الأعشاش مع الأنواع المحلية والأجنبية 

من الكوكاتو الأسود ذوالذيل الأحمر    فصائل فرعية. هناك ثلاث حرائق، وتأثير ال أيضا 

الغربي "الناسو" هم فقط  -)انظر الخريطة(.وسكان الجنوب  في أستراليا الغربية 

 . بالانقراضالمدرجون كمهددون 

 لوصفا

. غم   610-600الوزن بين  و  سم   55  – 53 بين  ل طواليتراوح    

الذيل،   برتقالي باهت باتجاه طرف  -سود لامع ما عدا شريط احمر: أ الذكر البالغ

 . والمنقار رمادي داكن او مسود

صفر باهت، الصدر والبطن  ع، الرأس وأغطية الجناح مبرقعة بأسود لامالأنثى: أ

صفر )الغالب  أ  -والذيل عليه شريط ضيق برتقالي اصفر -موشح بخطوط برتقالي 

 برتقالي(  على أغطية اسفل الذيل، المنقار ابيض رمادي باهت. 

على الرأس   الباهتة صفراء البقع العلى غرار الأنثى باستثناء  : الأحداث وغير البالغين

باهتة صفراء على الصدر والبطن،   كئيبة ، خطوط فهي أقل والخدين والأجنحة

محمر )قليلا  البرتقالي الأحمر أو ال ن لوان زاهية مبأ   مخططة وريش الذيل الخارجية 

 . مسودمن الأصفر أو بدون( والمنقار رمادي داكن أو  

اء الند  

ك" وأيضا أصوات "ْتِشت"  را -خشنة "كاريي"، "كاّراك" أو "كرارصيحات عالية  

  –ي خشن. نداءات الذكر للتزاوج عبارة عن تكرار ميكانيكي لصوت " وا وصفير انأ 

.وا"   

 التكاثر 
الكاري والبولش. يوضع  ووالواندو والجرّا شجار الَمري أيعشش في تجاويف جذوع  

 البيض على 

الأنثى   ضع إلى كانون الأول وت آذارأسفل التجويف من شهر  رقائق الخشب في 

  ضن وتربيتتحفقط والأنثى يوم  31 – 29فترة الحضانة من  . (بيضتين )نادرا بيضة

 الفقص يكون مغطى بريش أصفر متناثر. .  رخالف

سنة  50 – 25: متوسط العمر 

 ذكر بالغ 

 حدث )يمين(، أنثى )وسط(، ذكر )يسار( 

ى بالغة ثنأ  



 

 

 التوزيع  

بشكل  هذه الفصيلة في مناطق الجنوب الغربي الرطبة وشبه الرطبة، تتواجد 

 لى الشمال من دجن دجن ) دندرجان  ، إفي مرتفعات الداخلرئيسي 

Dandaragan( وإلى الشرق من ماونت هيلينا )تودياي سابقاToodyay   ،)سابقا

اونت  ل، بالقرب من بروكتون ونورث بانيستر )وانديرِنج سابقا( وم ري و كريسماس تْ 

ق من جرين رينج.  لى الشرب َوروكي َجلي وأعلى نهر كينج وإساِدلباك وكودجوَن 

 ستراليا الغربية. وهي مستوطنة في أ

 

 الموئل والغذاء  

الكاري  ا وبلاك بَت و ّر شجار المري والجَ ت اليوكاليبتوس. يتغذى على بذور أغابا 

 ليلك الُمدخل. يضا بعض يوكاليبتوس الزينة وكيب والشيواك وْسنوتي جوبِل وأ

 

 لتي تهدد النوعيةار الاخطا
اوروبي  الحرائق في فصل الربيع موسم التناسل ونحل العسل ال، تدمير الغابات 

اويف  سترالي الذي يحتل تجالوحشي،وتوسع الشهرمان الأسترالي وبط الخشب الأ

 يضا. الاعشاش، وضربات المركبات أ
                              

 المراجع 
Johnstone, R.E. and Storr, G.M. (1998) Handbook of Western 
Australian Birds. Volume 1 – Non-passerines (Emu to Dollarbird). 
Western Australian Museum pp. 278–280. 

Johnstone, R.E. and Kirkby, T. (1999) Food of the Forest Red-tailed 
Black Cockatoo Calyptorhynchus banksii naso in south-west Western 
Australia West Aust. Nat. 22(3): 167–177 

 

                                تصميم التنسيق : كيم سارتي     الصور: توني كيبربي    
           

       الترجمة: خلود طوطح 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

جوز شجر المرّي مقضوم من الكوكاتو  

ذو الذيل الاحمر  الاسود  
 

 أنثى الكوكاتو الاسود ذو الذيل الاحمر 

 في العش 

كاتو الاسود ذو الذيل  توزيع ثلاثة فصائل من الكو

ستراليا الغربية الاحمر في أ  

 النطاق السابق

 التوزيع الحالي في جنوب غرب استراليا الغربية


