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Annan Information
Sekreteraren har tydliga svarta fjädrar som sticker ut bakom huvudet. Det väntar också nära
bränder, äter allt det kan som försöker fly. Fötterna i dessa fossiler är mer som Accipitridae;
Det föreslås att dessa egenskaper är primitiva särdrag inom familjen. De två arterna, från
respektive Oligocene och Miocene, upptäcktes inte i Afrika utan Frankrike. Även med större
byte svalas mat i allmänhet hela genom fåglarna. Secretarybirds kommer att hålla sig nära sin
kompis, även om deras kyckling redan har lämnat. Tabula affinitatum animalium olim
academico specimine edita, nunc uberiore kommentaren illustrerar med annotationibus ad

historiam naturalem animalium augendam facientibus (på latin).
Män och honor kan också utföra en jordad bildskärm genom att jaga varandra med sina vingar
upp och tillbaka, ungefär som hur de jagar byte. Han nämnde också att det var känt som
sekreteraren av bönderna vid Kap av gott hopp som hade tämjt det för att bekämpa skadedjur
runt hembygden. De tidigaste fossilerna i familjen är två arter från släktet Pelargopappus. Det
finns några rapporter om att sekreterarnas fåglar, när de fångar ormar, kommer att flyga med
sitt byte och sedan släppa dem till sin död, även om detta inte har verifierats. Boet är ca 2,5 m
bred och 30 cm djupt och är konstruerat som en relativt platt bassäng av pinnar. De brukar
klara sig på marken, även om vissa gör det i Acacia träd. Om du gillar Turkiet har vi
tillgängliga jakter på våren och hösten. Arten är också väl representerad i skyddade områden.
Namibiska ministeriet för miljö och turism och Namibia Nature Foundation.
Under fängelse uppvisar de en nuptialskärm genom att höja högt med böljande flygmönster
och ringa med guttural croaking. Icones Animalium et Plantarum (på latin). pt 5 pl. 28.
Skullen av sekretärfågeln vid naturhistoriska museet vid universitetet i Wroclaw. Kapstaden:
Förvaltarna av John Voelcker Bird Book Fund. p543. ISBN 0-620-34053-3. Fledging uppnås
genom att hoppa ut ur boet eller använda ett halvstyrt fall genom en vigent vinge som klipper
till marken.
Illustrerad guide till Sydafrikas fåglar. Genom att använda den här webbplatsen godkänner du
Användarvillkoren och Sekretesspolicy. Trots att sekreterarfåglar bygger sina bon i träden i
naturen, byggde de fångade fåglarna på Oklahoma City Zoo sina jordar på marken, vilket
lämnade sina ägg öppna för avskallning av lokala vilda däggdjur. Läs mer Google Instant är
avstängd på grund av anslutningshastighet. Både manliga och kvinnliga besöker boet i nästan
ett halvår innan äggläggningen äger rum. Även om en medlem av ordningen Accipitriformes,
som också innehåller många andra dagliga raptorer som drakar, hökar, gribbar och harrier, ges
den sin egen familj, Sagittariidae. Endemiskt mot Afrika, är det vanligtvis finns i de öppna
gräsmarkerna och savannen i regionen söder om Sahara. Version 2013.2. Internationella
unionen för bevarande av naturen.

