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Informacja 
Czarna papuga czerwono-ogonowa - leśna 

Calyptorhynchus banksii naso 
 

Alternatywna nazwa: 
Czarna papuga czerwono-ogonowa 
Populacja tych papug w południowo-zachodniej części mających w 
swojej łacińskiej nazwie słowo naso (odnoszące się do ich dużych 
dziobów). Nazwa ta została nadana przez Johna Goulda w 1837 roku. 
Lokalny szczep Aborygenów, Noongar, nazywa je ‘Karrak’. 

Ochrona gatunku: 
Zaliczone do zagrożonych – wymienione w Liście Numer 1 gatunków 
objętych częściową ochroną na podstawie ustawy 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. 

Papugi te były dość liczne, ale obecnie rzadko spotykane w różnych 
rejonach. Zwykle występują w parach lub w małych grupkach, rzadko w 
większych stadach (do 200). Ich liczba zmniejszyła się znacznie ze 
względu na coraz mniejszą powierzchnię lasów, a także obecność 
innych gatunków ptaków, rodzimych i egzotycznych, które zasiedlają te 
same gniazda, oraz na skutek pożarów. Występują trzy podgatunki tych 
papug w Zachodniej Australii (spójrz na załączoną mapę), ale tylko 
południowo-zachodnia populacja tych papug naso jest zaliczona do 
zagrożonych. 

Opis  
Długość 53–55 cm. Waga 600–610 g. 

Dorosły samiec: błyszczące czarne upierzenie za wyjątkiem ostrego 
pomarańczowo-czerwonego paska przy końcu ogona, dziób ciemno 
szary lub zbliżony do czarnego. 

Samica: błyszczące czarne upierzenie, głowa i krótkie pióra przy 
uszach pokryte jasno żółtymi plamkami; pierś i brzuch z poprzecznymi 
pomarańczowo-żółtymi smugami; ogon z wąskim paskiem 
pomarańczowo-żółtym (bardziej zbliżony do kolorem do 
pomarańczowego) na krótkich piórach podogonia; dziób jasny szaro-
biały. 

Młode papugi: podobne do samic z wyjątkiem mniej licznych jasno 
żółtych plam na głowie, po bokach dziobu i skrzydłach, jasne żółte 
smugi na piersi i brzuchu, wierzchnie pióra na ogonie z czerwonymi lub 
pomarańczowo-czerwonymi smugami (mało lub wcale żółtego koloru), 
dziób ciemno szary lub zbliżony do czarnego. 

Śpiew: 
Głośne szorstkie okrzyki “Karee”, “Karrak” or “Krar-raak” także odgłosy 
“czit” i chropowaty nosowy świszczący oddech. W porze lęgów samce 
wydają mechaniczne powtarzające się dźwięki “łaa-łaa”. 

Lęgi: 
Gniazda w dziuplach w drzewach Marri, Jarrah, Wandoo, Karri and 
Bullich. Jajka są składane na ścinkach drzewnych na spodzie dziupli w 
okresie marzec - grudzień; jedno jajko (rzadko 2). Okres wylęgania 29–
31 dni. Tylko samica wysiaduje i opiekuje się pisklęciem, które jest 
pokryte rzadkim żółtawym puchem.  

Długość życia: 25–50 lat. 

Dorosły samiec 

Dorosła samica 

Samiec (po lewej stronie), samica (Pośrodku), 
mlody osobnik Juvenile (po prawej stronie) 



 

 

Zasięg występowania: 
Ten podgatunek występuje w wilgotnym i mniej wilgotnym centralnym 
rejonie południowo-zachodnim, głównie na pagórkowatym terenie na 
północ od miejscowości Gingin (poprzednio od Dandaragan) i na 
wschód do miejscowości Mt Helena (poprzednio do Toodyay), 
Christmas Tree Well, blisko Brookton, North Bannister (poprzednio do 
Wandering), Mt Saddleback, Kojonup, Rocky Gully, górny King River i 
na wschód do Green Range. Występuje tylko w Zachodniej Australii. 

Środowisko i żer: 
Lasy eukaliptusowe. Żerują na nasionach drzew Marri, Jarrah, 
Blackbutt, Karri, Sheoak and i Snottygobble, także eukaliptusów 
hodowane dla celów ozdobnych. Także nasiona drzewa o nazwie Cape 
Lilac, które nie jest rodzimym gatunkiem drzewa w Zachodniej Australii, 
są ich pożywieniem 

Zagrożenie dla gatunku: 
Wycinka lasów, pożary w okresie lęgowym, zdziczałe europejskie 
pszczoły, i ekspansja innych ptaków takich jak Australian Shelduck i 
Australian Wood Duck, które zajmują dziuple, a także zderzenia z 
pojazdami. 
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Obecny zasięg występowania w południowo-zachodnim rejonie  
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Orzechy drzewa Marri pogryzione przez 
Czarne papugi czerwono-ogonowe 

Samica Czarnej papugi czerwono-
ogonowej w gnieździe 

Obecny zasięg występowania trzech podgatunków 
Czarnej papugi czerwono-ogonowej w południowo-

zachodnim rejonie Zachodniej Australii 


