
Ayakları ve pençeleri çok güçlüdür. Bacakları 
bileğe kadar tüylerle kaplıdır. Avın az olduğu kış 
aylarında koyun, keçi gibi büyük hayvanları bile 

güçlü pençeleri sayesinde avlayabilir. 



Kaya kartalı, kayalık ya da ormanlık yüksek dağlarda 
yaşayan en büyük kartallardan. Üstelik Avrupa’da, 
Asya’da, Amerika’da ve Kuzey Afrika’da görülen 
oldukça yaygın bir kartal türü. Ülkemizin hemen her 
bölgesinde, özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu 
bölgelerimizde görülür.

Uzun Kanatları, Güçlü Pençeleri 
ve Keskin Gözleriyle... 

İşte Karşınızda 
Kaya Kartalı!

Kaya kartalının 
gözleri çok keskindir. 
Çok uzaklardan bile 
avını kolayca görür. 

Oldukça büyük, kıvrık ve 
keskin bir gagası vardır. Avını 
gagasının ucundaki çengel ve 
pençeleri yardımıyla parçalar.

Biyolojik Bilgiler

80-93 cm 190-225 cm
3000-

7000 gr

Oldukça iri ve göz alıcı bir kuş türü olan kaya 
kartalının boyu 1 metreye kütlesi 7 kilograma kadar 

ulaşabilir. Kanat açıklığıysa 2 metreyi geçebilir. 
Dişileri, erkeklere göre daha büyük ve ağır olur. 
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Kaya kartalı, yerin ısınan 
havasını kullandığı için daireler 
çizerek yükselir. Süzülürken 
kanatlarındaki telek adı verilen 
uçuş tüylerini yukarı kıvırır. 
Hızı, sakin bir uçuşta saatte 
48-50 kilometre arasındayken, 
avlanma sırasında saatte 
190 kilometreyi bulabilir. 

Çoğunlukla tavşan, sincap, tilki, 
yılan ve kaplumbağayla beslenir. 
Avını gördüğünde kanatlarını 
gövdesine yapıştırır ve avına 
doğru hızla dalışa geçer. 
Pençeleriyle avını yakalar.
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Çoğunlukla ulaşılması güç kayalıklara yuva 
yaparlar. Ancak yaşadıkları yerde yeterince 
kayalık yoksa yüksek çam ağaçlarına da yuva 
yapabilirler. Yuvalarının genişliği 6 metreyi, 
yüksekliği de 2 metreyi bulabilir. Yuvalarını 
her yıl yeni dallarla büyütür ve güçlendirirler. 

Dişi kaya kartalı genellikle bir seferde 
iki yumurta bırakır. Yumurtalardan 
40-45 gün sonra yavrular çıkar. 
Kabarık beyaz tüylü yavruları, anne 
ve baba birlikte besleyip büyütür. 
Yavrular yaklaşık 11 haftalık olunca 
ilk uçuş denemeleri başlar. Uçmayı 
öğrendiklerinde yuvadan ayrılarak 
yuvaya yakın bir yerde yaşamaya 
başlarlar. Bu süreçte anne ve 
babalarından avlanmayı öğrenirler. 
Sonra da onlardan ayrılıp kendilerine 
bir bölge edinirler. 

Gülnur Geçmiş

Kaya kartalları eşleriyle 
birlikte yaşar. Her çiftin kendi 
bölgesi vardır. Bu bölgeye 
başka bir yırtıcı kuşun 
girmesine izin vermezler. 
Girenlere saldırarak onları 
uzaklaştırırlar. Bu bölge 
onların hem yuvalarının 
bulunduğu hem de 
avlandıkları yerdir. 

Bir
kaya kartalı 
yumurtası 
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