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Orel skalní

• Orel skalní (Aquila chrysaetos)

• Délka: 75 – 90 cm

• Váha: samci 2,8 kg – 4,5 kg
samice 3,5 kg – 6,6 kg

• Rozpětí křídel: 195 cm – 220 cm

• V ČR vzácný, po orlu mořském druhý největší dravec

• Agresivní, svou kořist díky dobrému zraku spatří na velkou vzdálenost

• V sokolnictví se používá jako lovný pták

• Potrava: myši, svišti, lišky, zajíci ale i menší a středně velcí ptáci

• V ČR chráněn zákonem
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Návrat orlu skalních do Beskyd

• V roce 2006 začal v Beskydech projekt, jenž měl za cíl po 
více než 100 letech navrátit orla skalního zpět 

do prostoru Moravy

• Cílem projektu je vytvoření stabilní hnízdní populace, tak 
jako tomu bylo v Beskydech před 150 lety. Předpokládáme 
propojení se slovenskou populací a lze očekávat šíření orlů 
skalních i na další lokality v ČR. 
Zdroj: http://www.orelskalni.cz/o-projektu/

• Záměrem je během 2006 – 2010 vypustit do prostoru 
Beskyd  15 -20 mladých exemplářů orla skalního

• Vypuštění orli pocházejí ze Slovenska



Návrat orlu skalních do Beskyd

• Vypuštěným orlům se podle dostupných
zpráv v přírodě daří a tak projekt
pokračoval i v roce 2011

• Orly vypouští pracovníci Záchranné stanice 
pro volně žijící živočichy 
v Bartošovicích na Moravě

• Předpokládá se, že během roku 2012 se mohou
vylíhnout první mláďata v ČR

• Orel mořský byl v minulosti také vyhuben, v letech 1979 –
1984 byl ale do ČR zpět navrácen a jeho populace stále 
narůstá,tento orel migruje po velkém území



Znáte odpověď?

Který z orlů skalních je větší, samec nebo samice?

Kromě Beskyd se s orlem skalním můžete v ČR setkat i v 
jiném pohoří. Víte jakém?

Některá skupina lidí orly skalní velice uctívá. Víte, která 
skupina to je?



Znáte odpověď?

Který z orlů skalních je větší, samec nebo samice?

Samice

Kromě Beskyd se s orlem skalním můžete v ČR setkat i v 
jiném pohoří. Víte jakém?

Krkonoše

Některá skupina lidí orly skalní velice uctívá. Víte, která 
skupina to je?
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