Orol krikľavý na Slovensko prilieta
začiatkom apríla.
Koncom apríla alebo začiatkom mája
samica znáša zvyčajne 2 vajcia.
Začiatkom júna, po asi 40 dňoch
inkubácie, sa liahnu mláďatá.
Starostlivosť o mláďatá na hniezde
trvá asi 60 dní.
Mláďatá opúšťajú hniezdo koncom
júla až začiatkom augusta.
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Spoločne chránime
ORLA KRIKĽAVÉHO
Hniezdne rozšírenie
orla krikľavého na Slovensku

Orol krikľavý (Aquila pomarina) patrí medzi ohrozené druhy
vtákov. Je to sťahovavý druh. V Európe hniezdi od Balkánske
ho polostrova a Turecka na juhu až po Baltické more na severe.
Západná hranica rozšírenia prebieha severovýchodným Ne
meckom cez Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko a Grécko.
Východná hranica areálu siaha po západnú časť Ruska do oblasti
medzi Čiernym a Kaspickým morom. Odhaduje sa, že v Európe
hniezdi 14 000 -19 000 párov orlov krikľavých. Početnosť hniezd
nej populácie na Slovensku je odhadovaná na 600 – 700 párov.
Pozorovania v posledných rokoch potvrdzujú citeľný pokles
populácie v niektorých regiónoch.
Orol krikľavý na Slovensku obýva rozmanité biotopy v nadmor
ských výškach od 100 m do 900 m n. m. s mozaikou lesov, lúk,
pasienkov, polí a mokradí. Hniezdi v listnatých, ihličnatých aj
zmiešaných lesoch.
Pre orla krikľavého je charakteristický tzv. kainizmus, ktorý
spočíva v tom, že staršie, silnejšie mláďa usmrtí alebo vytlačí
z hniezda mladšieho súrodenca.
V potrave orla krikľavého môžeme nájsť rôzne druhy živočíchov,
ale najčastejšou korisťou sú drobné zemné cicavce, z ktorých
hraboš poľný tvorí približne 70 % potravy.
Najväčší podiel na stratách v období hniezdenia má nevhodná le
sohospodárska činnosť, ktorá spôsobuje nielen vyrušovanie, ale
aj poškodenie a celkové znehodnotenie hniezdnych biotopov.
K celkovým stratám prispievajú aj iné faktory, napríklad nedosta
tok potravy v nevhodne obhospodarovanej poľnohospodárskej
krajine, či zranenia alebo usmrtenia počas migrácie.

Orol krikľavý zimuje zväčša
vo východnej a juhovýchodnej Afrike.

Hniezdny a potravný biotop orla krikľavého
v Laboreckej vrchovine.

Aj po opustení hniezda mláďatá
ostávajú pod dohľadom rodičov.
Zo Slovenska orol krikľavý odlieta
v septembri alebo začiatkom októbra.

október

september

Letiaceho orla krikľavého spoznáme
podľa typických širokých doskovitých krídiel.

Čo je LIFE?
LIFE je skratka pre Finančný nástroj Európskej únie pre životné
prostredie. Všeobecným cieľom LIFE je prispieť k príprave,
implementácii a aktualizácii environmentálnej politiky a legis
latívy EÚ prostredníctvom spolufinancovania pilotných alebo
demonštračných projektov s pridanou európskou hodnotou. Od roku 1992 LIFE
spolufinacoval 4 171 projektov sumou približne 3,4 miliard EUR.

Čo je Natura 2000?
Natura 2000 je ekologická sústava chránených území členských
krajín Európskej únie. Má zabezpečiť ochranu najvzácnejších
a najviac ohrozených biotopov a druhov voľne rastúcich rastlín
a voľne žijúcich živočíchov, vyskytujúcich sa na území štátov
Európskej únie.

K ochrane orla krikľavého na Slovensku prispieva projekt LIFE 09 NAT/SK/000396 „Ochrana orla krikľavého na Slovensku”,
ktorý realizuje Ochrana dravcov na Slovensku v spolupráci so Stredoslovenskou energetikou, a.s. a Východoslovenskou
energetikou, a.s.. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom jej Finančného nástroja pre životné
prostredie LIFE+ a Ministerstvom životného prostredia SR.
Podrobnejšie informácie o projekte sú dostupné prostredníctvom web stránky projektu www.dravce.sk/apomarina
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