ورقة المعلومات
الكوكاتو الأسود ذو الذيل الأحمر
Calyptorhynchus banksii naso
الأسماء الاخرى
الكوكاتو الأسود ذو الذيل الأحمر
وقد أطلق جون جولد عام  1837على سكان الجنوب الغربي اسم "الناسو" (نسبة
الى منقاره الضخم) .ويعرف عند شعب النونجار باسم "كاراك".

حالة التهديد
مدرج في القائمة الحرجة :جدول رقم  - 1قانون الحفاظ على الحياة البرية في
أستراليا الغربية
مهدد بالانقراض :بموجب قانون حماية البيئة والحفاظ على التنوع البيئي الفدرالي.

حدث (يمين) ،أنثى (وسط) ،ذكر (يسار)

وقد كان شائعا في السابق ،لكنه الآن نادر الى غير شائع وموزع بشكل غير مستقر
على نطاق أصبح منخفضا بشكل ملحوظ ..يتواجد عادة على شكل أزواج أو أسراب
صغيرة ،نادرا بأسراب كبيرة (تصل إلى  .)200وقد تناقص بسبب تدمير الغابات
والأراضي الحرجية ،والمنافسة على تجاويف الأعشاش مع الأنواع المحلية والأجنبية
أيضا ،وتأثير الحرائق .هناك ثلاث فصائل فرعية من الكوكاتو الأسود ذوالذيل الأحمر
في أستراليا الغربية (انظر الخريطة).وسكان الجنوب-الغربي "الناسو" هم فقط
المدرجون كمهددون بالانقراض.

الوصف
يتراوح الطول بين  55 – 53سم والوزن بين  610-600غم.
الذكر البالغ :أسود لامع ما عدا شريط احمر -برتقالي باهت باتجاه طرف الذيل،
والمنقار رمادي داكن او مسود.
الأنثى :أسود لام ع ،الرأس وأغطية الجناح مبرقعة بأصفر باهت ،الصدر والبطن
موشح بخطوط برتقالي -اصفر والذيل عليه شريط ضيق برتقالي -أصفر (الغالب
برتقالي) على أغطية اسفل الذيل ،المنقار ابيض رمادي باهت.
ذكر بالغ

الأحداث وغير البالغين :على غرار الأنثى باستثناء البقع الصفراء الباهتة على الرأس
والخدين والأجنحة فهي أقل ،خطوط كئيبة باهتة صفراء على الصدر والبطن،
وريش الذيل الخارجية مخططة بألوان زاهية من الأحمر أو البرتقالي المحمر (قليلا
من الأصفر أو بدون) والمنقار رمادي داكن أو مسود.

النداء
"كاراك" أو "كرار -راك" وأيضا أصوات " ْتشِ ت"
صيحات عالية خشنة "كاريي"،
ّ
وصفير انأي خشن .نداءات الذكر للتزاوج عبارة عن تكرار ميكانيكي لصوت " وا –
وا".

التكاثر
والجرا والواندو والكاري والبولش .يوضع
المري
يعشش في تجاويف جذوع أشجار َ
ّ
البيض على
رقائق الخشب في أسفل التجويف من شهر آذار إلى كانون الأول وتضع الأنثى
بيضة (نادرا بيضتين) .فترة الحضانة من  31 – 29يوم والأنثى فقط تحتضن وتربي
الف رخ .الفقص يكون مغطى بريش أصفر متناثر.
أنثى بالغة

متوسط

العمر 50 – 25 :سنة
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التوزيع
تتواجد هذه الفصيلة في مناطق الجنوب الغربي الرطبة وشبه الرطبة ،بشكل
رئيسي في مرتفعات الداخل ،إلى الشمال من دجن دجن ( دندرجان
Dandaraganسابقا) وإلى الشرق من ماونت هيلينا (تودياي  Toodyayسابقا)،
كريسماس ْتري ول ،بالقرب من بروكتون ونورث بانيستر (واندي ِرنج سابقا) وماونت
سادِلباك وكودجو َنب َوروكي َجلي وأعلى نهر كينج وإلى الشرق من جرين رينج.
وهي مستوطنة في أستراليا الغربية.

الموئل والغذاء
والج ّرا وبلاك َبت والكاري
غابات اليوكاليبتوس .يتغذى على بذور أشجار المري
َ
المدخل.
ليلك
وكيب
الزينة
وسنوتي جو ِبل وأيضا بعض يوكاليبتوس
والشيواك
ْ
ُ

الاخطارالتي تهدد النوعية
تدمير الغابات ،الحرائق في فصل الربيع موسم التناسل ونحل العسل الاوروبي
الوحشي،وتوسع الشهرمان الأسترالي وبط الخشب الأسترالي الذي يحتل تجاويف
الاعشاش ،وضربات المركبات أيضا.
أنثى الكوكاتو الاسود ذو الذيل الاحمر
في العش
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