
Orel mořský patří mezi největší ptáky pravi-
delně se vyskytující na území naší vlasti. Setkat 
se s ním můžeme nejčastěji u větších vodních 
ploch, někdy v  překvapivě vysokých počtech. 
Není velkou vzácností pozorovat na  jihomo-
ravských či jihočeských vodních lokalitách 
v  zimě až desítky orlů mořských sedících 
na  ledu. Tam si můžeme všimnout rozdílů 
ve zbarvení různě starých jedinců. Mladí ptáci 
působí celkově tmavěji než dospělí, zvláště 
hlava dospělců je velmi světlá. Dobrým dale-
kohledem můžeme vidět žlutý zobák zcela 
dorostlých ptáků a bílá ocasní pera. Nedospělí 
ptáci mají zobák tmavý, během dospívání, 
které trvá pět let, jim postupně žloutne. Ocas 
mladých orlů je také tmavý (pozor, existuje 
velká variabilita ve zbarvení!), u dospělých bílý. 
Dobrým rozpoznávacím znakem ptáků v prv-
ním roce života je zubatý zadní okraj křídla – 
stejný jako zuby pily kaprovky. Od  ostatních 
druhů lze orla mořského poznat podle pomalé-
ho mávání křídly, mohutné hlavy a klínovitého 
ocasu.

Zvyšování početnosti orla skalního 
na Slovensku má určitě vliv na častější pozo-
rování v  ČR. Navíc byly v  posledních letech 
na  severní Moravě vypuštěny více než dvě 
desítky mladých orlů skalních. Nedospělí 
ptáci se pak mohou potulovat v  okruhu sto-
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Orel�mořský

vek kilometrů. Určení nedospělých orlů 
skalních by  však nemělo činit větší potí-
že. I  na  velkou vzdálenost je vidět typic-
ké držení křídel do  mělkého „v“ s  mírně 
předsazenými křídly. Ptáci krouží v poma-
lých velkých kružnicích (podobně vypadá 
na  velkou vzdálenost silueta hojné káně 
lesní, ale kroužení je rychlejší a  opisova-
né kružnice podstatně menší). Typickým 
znakem je u  nedospělých ptáků bílý pruh 
na ocase u  jeho kořene a velké bílé plotny 
v křídlech (velikost je dosti variabilní). 

Orel královský je typickým stepním 
druhem, který hnízdí výlučně v  nížinách 
jižní Moravy. S  mladými jedinci se může-
me setkat na  území celé ČR, častěji v  její 
východní části. Letová silueta je typická 
dlouhými, po  celé délce stejně širokými 
křídly drženými zcela vodorovně a kratším 
ocasem. Tím se na první pohled liší od při-
bližně stejně velikého orla skalního. Ptáci 
v prvním roce života jsou nápadně žemlově 
světlí, postupně během dospívání, které 
trvá pět let, tmavnou. V  letu jsou dobrým 
determinačním znakem tři světlé vnitř-
ní ruční letky. Dospělí orli královští jsou 
na  první pohled podobní orlům skalním, 
mají však světle zlatou hlavu (orel skalní 
rezavou) a bílé skvrny na lopatkách.

 
  

Neexistuje snad žádný milovník přírody, natož ptactva, který by nechtěl ve volné 
přírodě pozorovat orly. Trochu horší to je však s jejich určováním. Jednak proto, že 
máme většinou jen krátkou příležitost, po kterou je můžeme v přírodě pozorovat, 
nebo jejich správné určení ztěžuje velká vzdálenost. Navíc determinaci komplikuje 
častá mezidruhová podobnost. V názvu dnešní rubriky bych mohl parafrázovat 
známý termín používaný při africkém safari a nazvat ji „Velká šestka“. Vybral jsem 
pro vás totiž šest druhů velkých orlů, se kterými se můžeme v České republice setkat.

Poznáte	orly?
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C Tomáš Bělka
termínu by měla spíše patřit orlu volavému. 
září,  všechna  pozorování  před  a  po  tomto 
křiklavého  ve  střední  Evropě  je  duben  až 
pozorování.  Hlavní  období  výskytu  orla 
dá). Pomocným vodítkem může být termín 
někdy  taky  zvaná fulviventris (zlatohně- 
se může vyskytovat světlá morfa fulvescens, 
vá. U obou druhů (u orla volavého častěji)
kách), ale jejich četnost je velmi proměnli- 
i  jinde  na  těle  (hlavně  na  prsou  a  kalhot- 
Mladí ptáci obou druhů mají světlé skvrny 
telnými  velkými  bílými  skvrnami  v  křídle. 
jsou  tmavě  hnědí  (až  černí)  s  velmi  zře- 
je  světlá  skvrna  v  týle.  Mladí  orli  volaví 
lých skvrn na svrchní straně křídla. Typická 
však celkově o trochu tmavší s řadou svět- 
orli  křiklaví  jsou  podobní  dospělým,  jsou 
terénními  pozorováními.  Mladí  tohoroční 
za různých klimatických podmínek dalšími 
nice. Tento znak je třeba ale dále ověřovat 
jsem  vždy  viděl  opisovat  souměrné  kruž- 
popotahoval  za  vnitřní  křídlo.  Orly  volavé 
kružnicích,  ale  trhaně,  jako  by  jej  někdo 
křiklavý  nekrouží  v  přesně  narýsovaných 
cí  znak,  v  literatuře  nepopisovaný.  Orel 
letky.  Prozradím  vám  ještě  jeden  určova- 
nebo má stejný odstín jako ruční a loketní 
naopak  –  přední  strana  křídla  je  světlejší 
přední hraně křídla, u orla volavého je tomu 
zřetelně tmavší ruční a loketní letky oproti 
orel  volavý  pouze  jeden.  Orel  křiklavý  má 
del pod jejich vrcholem dva světlé proužky, 
křídla sedm. Orel křiklavý má zespodu kří- 
u  orla  volavého,  který  jich  má  ve  vrcholu 
čena  šesti  ručními  letkami,  kratšími  než 
zřetelně  svěšená  dolů.  Křídla  jsou  ukon- 
druhy.  Při  kroužení  drží  prknovitá  křídla 
vý  a  značně  menší  než  dříve  popisované 
křiklavý  je  o  trochu  menší  než  orel  vola- 
a  v  Pobaltí)  s  orlem  křiklavým  kříží.  Orel 
ji  hnízdního  areálu  (v  Polsku,  Bělorusku 
populace orla volavého na západním okra- 
podobnost, ale také proto, že se značná část 
a orla  volavého –  nejenom  pro  velkou 
posledních dvou druhů – orla křiklavého 

Největší potíž může činit správné určení 
sírově žluté oko.
typická  velká  hlava,  zblízka  pak  nádherné 
napětí, skály). I na větší vzdálenost je vidět 
py  elektrického  vedení,  stožáry  vysokého 
rádi  sedají  na  vyvýšených  místech  (slou- 
orlíků podélně pruhovaná. Orlíci krátkoprstí 
vzdálenost.  Křídla  jsou  zvláště  u  dospělých 
je v dobrém osvětlení pěkně vidět i na větší 
ptáci), výrazně tmavší je jen krk a hlava, což 
působí orlík světlým dojmem (hlavně mladí 
zhruba tak dlouhý jako šíře křídel. Zespodu 
jsou dlouhá, ohbí mírně předsunuté. Ocas je 
po způsobu kání ve vzduchu třepotat. Křídla 
chu a pátrat po kořisti. Vzácně se také umí 
umí v mírném protivětru „zavěsit“ ve vzdu- 
vodorovně,  na  rozdíl  od  ostatních  orlů  se 
jako orel královský drží křídla při plachtění 
je  ale  šance  jej  pozorovat  velká.  Podobně 
Při  cestách  na  Balkán  a  Iberský  poloostrov 
me vzácně zastihnout, je orlík krátkoprstý. 

  Dalším velkým druhem, který u nás může- 
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Orel	skalní	(Aquila�chrysaetos)

Rozpětí	křídel: 190–225 cm
Prostředí: při potulkách kdekoliv ve volné krajině, 
v době hnízdění lesy v pahorkatinách
Výskyt	v	ČR: celoročně
Stav	a	početnost	v	ČR: od roku 2013 hnízdí 1 pár

Orel	královský	
(Aquila�heliaca)

Rozpětí	křídel: 175–205 cm
Prostředí: původně stepní druh 
u nás obývá hlavně zemědělskou 
krajinu v nížinách, při potulkách 
je možné jej zastihnout kdekoliv
Výskyt	v	ČR: celoročně, mladí 
ptáci potulní, dospělí stálí
Stav	a	početnost	v	ČR:  
mírný vzestup, 5–10 párů

Orlík	krátkoprstý	
(Circaetus�gallicus)

Rozpětí	křídel: 160–180 cm
Prostředí: preferuje teplejší oblasti 

s vyšší početností plazů – jeho 
hlavní kořistí

Výskyt	v	ČR: tažný druh  
(IV.–V. až IX.–X.) zimující v Africe, 
v ČR velmi vzácný, od roku 2000 
eviduje Faunistická komise ČSO  

(FK) pět pozorování
Stav	a	početnost	v	ČR:  

nehnízdí

Orli
Určování v přírodě

Ilustrace:	Jan	HOŠEK
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Orel	křiklavý	(Aquila�pomarina)

Rozpětí	křídel: 145–170 cm
Prostředí: otevřená krajina, zvl. podhorské 
louky při lovu, okraje lesů při hnízdění,  
během tahu kdekoliv
Výskyt	v	ČR: tažný druh  
(konec III.–IV. až IX. – začátek X.)  
zimující v Africe
Stav	a	početnost	v	ČR: hnízdí 1 pár

Orel	mořský	(Haliaeetus�albicilla)

Rozpětí	křídel: 190–240 cm
Prostředí: nejčastěji v okolí stojatých vodních ploch  
a větších řek, v době hnízdění  
ve větších lesních komplexech
Výskyt	v	ČR: celoročně, v zimě do ČR přilétají ptáci  
ze severních oblastí
Stav	a	početnost	v	ČR: mírný vzestup, 110–130 párů

Orel	volavý	(Aquila�clanga)

Rozpětí	křídel: 155–180 cm
Prostředí: preferuje podmáčené biotopy, 
ale během potulek a migrace kdekoliv 
v otevřené krajině
Výskyt	v	ČR: tažný druh  
(II.–III. až IX.–XI.), ale i kdykoliv jindy,  
zimoviště v jižní Evropě, Malé Asii 
a východní Africe, od roku 2000 eviduje FK  
šest pozorování v ČR
Stav	a	početnost	v	ČR: nehnízdí 
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1 Orel mořský

2 Orel skalní

3 Orel královský

4 Orlík krátkoprstý

5 Orel volavý

6 Orel křiklavý

7	 Káně lesní – pro srovnání
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