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OREL MOŘSKÝ NA PODBLANICKU
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) je největším na-

ším druhem orla s rozpětím křídel až 2,5 m. Dospělí 
jedinci jsou celí tmavě hnědí s čistě bílým ocasem, 
hlava je světle hnědavá až bělavá. Mladý orel má 
hlavu i ocas tmavý a na hrudi v různé míře světlejší 
hnědé pruhování, to platí pro jedince staré jeden 
rok. 

V intervalu jeden až pátý rok podíl bílé barvy v ocasu 
roste, až po zcela bílou. V letu je nápadný klínovitě ukon-
čený ocas a dlouhá stejnoměrně široká křídla s prstovitě 
roztaženými ručními letkami, viz obrázek letící siluety 
orla. Při lovu se často spouští na vodní hladinu za rybami 
nebo vodními ptáky. V jeho potravě se objevují i různí 
drobní i větší savci. Vyhledává přednostně uhynulá, po-
raněná nebo zesláblá zvířata, čímž je prospěšný. Dokáže 
ale ulovit i zcela zdravé kusy. Byl u něj pozorován i klep-
toparazitismus, kdy obtěžuje jiné dravce (např. orlovce 
či káňata) s ulovenou kořistí tak dlouho, až mu svou 
kořist přenechají. Hnízdo orla mořského bývá na stromě 
na málo frekventovaných místech. Samice snáší obvykle 
1 až 2 jednobarevně bílá vejce. Na vejcích sedí sami-
ce, v ranních hodinách bývá vystřídána samcem, aby 
si mohla opatřit potravu. Mláďata jsou krmena samicí, 
která trhá mláďatům potravu přinesenou samcem až 
na jednotlivá svalová vlákna (Hudec a Černý 1977). Orel 
mořský je dnes klasifikovaný v kategorii ohrožených 
druhů (Šťastný a kol. 2017).

Ve 20. století do roku 1984 orel na území České re-
publiky patrně nehnízdil. Poslední hnízdění je ne zcela 
spolehlivě doloženo z jižní Moravy ve dvacátých letech. 
V  roce 1985 vyvedl pár, pocházející z  reintrodukce, 
mláďata na lokalitě Podsedek v jižních Čechách. Roku 
1991 vyvedl mláďata pár, pocházející z německo-pol-
ské populace, a to na Břehyňském rybníku. Populace 
se v důsledku dostatku potravy a ochrany dynamicky 
šířila. Po roce 2000 po podrobnějším monitoringu bylo 
průběžně zaznamenáváno zvyšování počtu zahnízdě-
ných jedinců (v rámci ČR v roce 2015 se odhadovalo 
100 až 120 hnízdících párů, viz Šťastný a kol. 2017). 
Od  roku 1985 pravidelně zimuje na  Slapské údolní 
nádrži, po roce 1996 se pravidelným zimovištěm ně-
kolika exemplářů stala nádrž Želivka (Švihov), kde bylo 
hnízdění také vícekrát potvrzeno (poprvé v roce 1996), 
hnízdní chování bylo pozorováno také na Slapské nádrži 
(Vašák a kol. 2006). 

Zatím poslední pozorování orla mořského na Podbla-
nicku pochází z 16. března tohoto roku, kdy byl spatřen 
přímý konflikt dvou jedinců u řeky Blanice nedaleko 
Louňovic pod Blaníkem. Podobná míra vnitrodruhové 

agrese není u orla mořského zcela obvyklá a naznačuje, 
že se ptáci setkali uvnitř teritoria jednoho z nich. Udá-
lost byla nahlášena na Záchrannou stanici pro zvířata 
v Pavlovicích zřízenou Českým svazem ochránců přírody 
Vlašim. Díky tomu se podařilo postiženého slabšího je-
dince zachránit. Ten byl totiž při souboji poraněn a sra-
žen do řeky. Proto již na místě nálezu byla provedena 
základní ošetření, především bylo zastaveno krvácení. 
Po převozu do záchranné stanice v Pavlovicích bylo 
zjištěno, že orel má drobnou tržnou ránu na pravém 
křídle a pohmoždění levého křídla. Poraněný jedinec 
byl značně zesláblý (jednalo se o samce staršího pěti 
let, vážícího 5,5 kg). Jeho sok mu způsobil také po-
ranění nohy a zobáku. Vzniklé rány byly způsobeny 
především ostrými pařáty protivníka, který ze souboje 
vyšel vítězně. Po krátké rekonvalescenci se ale postiže-
ný orel rychle dostal do dobré kondice, takže ho bylo 
možné 21. března vypustit v Pavlovicích zpět do volné 
přírody. Před tím mu byla umístěna na hřbet malá vy-
sílačka, takže lze pozorovat jeho pohyb v krajině. Díky 

této možnosti sledování se podařilo zjistit, že se tento 
orel zúčastnil hnízdění a stal se úspěšným otcem dvou 
potomků. Tato mláďata byla ornitology okroužkována. 
Jedná se tedy zatím o poslední doklad o hnízdění orla 
mořského na okrese Benešov. 

Silueta letícího orla mořského 
(podle Hudce a Černého 1997).
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V přiložené mapce jsou zaznamenána pozorování 
orla mořského na  Podblanicku v  období za  posled-
ních 50 let (využita byla nálezová data ochrana přírody 
zpracovávaná Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR) 
a údaje Vašáka a kol. (2006) a Hory a kol. (2018). Po-
dotkněme, že s rostoucí početností se přítomnost orla 
mořského změnila ze zimní na  celoroční, a  hustota 
hnízdních teritorií patrně vede hnízdní páry k potřebě 
jejich důslednější obhajoby.

Vašák a kol. (2006) uvádějí, že 5. 5. 2004 byla okrouž-
kována dvě mláďata na hnízdě u Hulic na přehradě 
Želivka. Jedno z těchto mláďat bylo 28. 2. 2005 pozo-
rováno v rezervaci Velký Tisý u Lomnice nad Lužnicí.

Nebezpečím pro hnízdění orla mořského je hospo-
dářská činnost v okolí hnízd v hnízdní době, zvláště těž-
ba, zpracování, stahování a odvoz vytěženého dřeva, 
jarní zalesňování, stavba oplocenek, vyžínání buřeně či 
stavba mysliveckých zařízení. Stejně tak může mít nega-
tivní vliv na úspěšnost hnízdění pořádání déle trvajících 
sportovních či turistických akcí v období inkubace vajec 
či zahřívání malých mláďat v hnízdech. Úhyny dospě-
lých ptáků způsobené karbofuranem byly zaznamená-
vány na různých místech ČR v souvislosti s pokládáním 
otrávených návnad na živočichy, používaných v duchu 
myslivecké tradice na zvěř škodnou. Tento způsob je 
ale už dlouhou dobu přísně zakázán více právními 
normami, mimo jiné i mysliveckou legislativou. Případ 
takovéto otravy je znám i z benešovského okresu, kdy 
byl v únoru 2018 nalezen mrtvý orel mořský na pas-
tvině farmy Pecínov nedaleko Struhařova a  vedle něj 
ležela mrtvá, napůl zkonzumovaná slepice (údaj ZO 
ČSOP Vlašim). Případ byl nahlášen Policii ČR a podařilo 
se i identifikovat pachatele.

Orel mořský se v podmínkách České republiky stal 
ikonickým druhem díky úspěchu druhové ochrany. 
Při aktuální početnosti populace druhu nehrozí přímé 
nebezpečí. Případy karbofuranového trávení ovšem 
naznačují, že obezřetnost v druhové ochraně je stále 
na místě a tlak na dodržování ochranářských norem 
by z  principu neměl polevovat. Konkrétní případ 
z  Louňovic pod Blaníkem ukazuje rizika souvisejí-
cí s rostoucí početností druhu a nečekaných příčin 
mortality, současně ale i pozitivní zásah člověka, díky 
kterému se poraněného jedince podařilo vrátit do vol-
né přírody.

Poděkování patří Petru Švingrovi za poskytnutí údajů 
o odchytu a vypuštění orla a Jaroslavu Svačinovi za fo-
tografie.

Lubomír Hanel, 
Jan Andreska
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Registrovaný výskyt orla mořského na okrese 
Benešov v síťové mapě pro mapování výskytu živo-

čichů (šedě – pozorovaní jedinci, černě – 
prokázané či předpokládané hnízdění), údaje 

se týkají posledních padesáti let.

Mláďata orla mořského kroužkovaná ornitology 
(foto: J. Svačina).
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Poraněný orel mořský před ošetřením (foto: J. Svačina).

Vypuštění ošetřeného orla mořského v záchranné stanici pro zvířata v Pavlovicích (foto: J. Svačina).




