
مشخصات: در ايران 6 گونه از جنس Aquila وجود دارد كه عقاب طاليي با اندازه اي در حدود 88ـ75 سانتيمتر به عنوان يكي از قوي ترين پرندگان 
شكاري شهرت يافته است و حتي در آسياي مركزي از آن جهت شكار مرال و گرگ هم استفاده مي شده است. از نشانه هاي تشخيص اين پرنده در هنگام 
پرواز، بالبازروي و بالباز اوج گيري با شكوه همراه با بال زدن هاي گاهگاه است كه در اين حالت باشكوه بالهايش را باال نگاه مي دارد و شاهپرهاي اوليه را 
مي گستراند و اين پرها رو به باال هستند و بال ها به سمت جلو خودنمايي مي كنند. دوم به نسبت بلند و مستطيل شكل است. دم پرنده بالغ در انتها تيره است 
و در طول آن خطوط تيره عرضي در زمينه روشن خودنمايي مي كند. اما در نابالغ ها به غير از انتهاي تيره، مابقي سفيد چرك و فاقد نوارهاي عرضي است. از 

ديگر نشانه هاي تشخيص اين پرنده وجود رنگ طاليي در پرهاي پشت گردن است.
تغذيه: در مناطق كوهستاني از ارتفاع كم به سمت شكار كه پستانداراني در حد خرگوش، روباه يا بزغاله و بره ها هستند، حمله مي كند. قادر به شكار 

پرندگان سريع مانند كبوتر نيست. در صورت دسترسي به مردار اقدام به الشه خواري مي كند.
زيستگاه: در كوهستان هاي كم گياه و خشك، جنگل هاي كوهستاني، صخره هاي ساحلي و دشت ها به سر مي برد و بر روي درختان بلند يا در لبه پرتگاه هاي 

دور از دسترس آشيانه مي سازد.
پراكندگي: در طي چند دهه اخير نقشه پراكندگي آن دچار تغيير چنداني نگرديده است و تنها در چند نقطه شرقي كشور كه اطالع  چنداني از وجود آن در 

دست نبود حضورش تأييد گرديده و به صورت بومي و فراوان ثبت شده است.
تدوين: سعيدرضا پور
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