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ÚVOD
Orlovec říční (Pandion haliaetus) je dravec větší než káně lesní (Buteo buteo). Kromě 

výrazně světlé spodiny těla jsou pro něj typická dlouhá, nápadně zalomená křídla. Zdr-
žuje se vždy kolem řek a různých druhů vodních nádrží. Je potravním specialistou – loví 
ryby, za kterými se spouští střemhlav z výšky z pátravého letu anebo po krátkém třepo-
tání nad vodou. Během lovu často mizí pod hladinou. Vzácně jsou popisovány útoky 
končící utonutím orlovce, který přecenil své schopnosti a zaútočil na příliš velkou rybu. 
Hnízdí ve vrcholcích velkých stromů, na skalních římsách a s oblibou také na stožárech 
velmi vysokého napětí. Na tahu lze na vhodných místech pozorovat i několik jedinců 
naráz. Zimuje v subsaharské Africe (Hudec & Šťastný 2005).

V České republice pravidelně každoročně v malých počtech protahuje. Úspěšné hníz-
dění na území našeho státu nebylo doposud jednoznačně prokázané, přestože existuje 
více historických záznamů z různých částí země (Šťastný et al. 2006).

VÝSLEDKY A DISKUSE
Všechna popisovaná pozorování pocházejí ze soustavy Písečných (Písečenských) ryb-

níků u Hodonína, které napájí vodou říčka Kyjovka (kvadrát 7168). Jedná se o význam-
nou lokalitu s výskytem mnoha druhů vodního ptactva. Ornitology je sledována od své-
ho znovuobnovení ve 40. letech minulého století – tedy nepřetržitě téměř sedmdesát let. 

Také zde se orlovec říční pravidelně vyskytuje na jarním tahu od konce března až 
do začátku května a na letním tahu nejvíce v průběhu srpna a září. Někteří jedinci se 
na rybnících zdrží i několik dnů, výjimečně se jednotlivci vyskytnou i mimo běžné 
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období tahu. Zcela jiný charakter měl již od počátku výskyt těchto dravců na jaře roku 
2010. Začalo to velmi brzkým příletem do oblasti, už 17. 3. 2010 byl pozorován první 
exemplář na sousední soustavě rybníků u Mutěnic (OR). Poté orlovce říční (1–3 ex.) 
pozorovala celá řada místních ornitologů. Když už bylo bez pochyb zřejmé, že se zde 
ptáci pokouší hnízdit, rozhodli jsme se nadále pozorování orlovců z této lokality – kvůli 
výjimečnosti celé situace – nezveřejňovat. 

Jako základ hnízda si ptáci vybrali trs ochmetu (Loranthus europaeus) v samém vrcholu 
dubu letního (Quercus robur). Hnízdo se nacházelo ve výšce asi 25 m nad zemí a bylo 
zdaleka viditelné, na počátku hnízdění však docela nenápadné. Hnízdní strom roste na 
okraji porostu v místech, kde je rozsáhlý lesní komplex Hodonínská Doubrava v pří-
mém kontaktu s rybniční soustavou.

Většinu pozorování jsme prováděli z  krytu nebo dobře maskovaní z  protější hráze 
(silničky) rybníku Výtopa. Ptáky jsme sledovali stativovými dalekohledy i triedry na 
vzdálenost cca 300 metrů. Orlovci se během pozorování chovali zcela přirozeně, bylo 
zřejmé, že je naše přítomnost nerušila. Například během lovu kolem nás často proleto-
vali na malou vzdálenost.

Dopoledne 15. 4. 2010, v 9:10–9:30 hod., byli opakovaně pozorováni 1–2 adultní 
jedinci přeletující nad Výtopou. Potom jeden pták odletěl k  severu, snad na rybníky 
u Mutěnic, odkud je z té doby více pozorování orlovců od dalších ornitologů.

Dopoledne 16. 4. 2010 byl zastižen opět jeden adultní jedinec, který v 10:20 pou-
ze přeletěl podél lesa nad Komárovským rybníkem směrem na sever k Bojanovickému 
rybníku. Ten se v té době lovil a byl proto na nízké vodě, respektive zcela vypuštěný. 
Nad Bojanovickým rybníkem jsem potom na dálku pozoroval ptáka při úspěšném lovu, 
kořistí se stal asi 25 cm dlouhý kapr (popř. karas).

Dne 17. 4. 2010 sledoval OR nad Bojanovickým rybníkem neúspěšně lovícího or-
lovce, který poté přeletěl ke  stěně lesa u rybníku Výtopa. Velkým překvapením bylo, 
když se náhle posadil na kouli ochmetu v koruně dubu, kde již stál druhý orlovec. Ptáci 
tokali, duetově se ozývali a po chvíli proběhla i kopulace! Jeden z ptáků poté odletěl 
a vzápětí kroužil nad Výtopou se samcem motáka pochopa (Circus aeruginosus). Druhý 
z páru zůstal na hnízdě na trsu ochmetu.

19. 4. 2010 před 14. hodinou pozoroval OR oba orlovce sedět na hnízdě. Po chvíli se 
jeden z ptáků zvednul a odletěl někam mimo hnízdní teritorium. Druhý pták se posadil 
na vrcholek stromu poblíž hnízda. Do rákosiny v severní části rybníku Výtopa opakova-
ně zapadal samec motáka pochopa se stavebním materiálem.

Dopoledne 20. 4. 2010 mezi 9:00 a 11:30 jsem sledoval nad rybníkem Výtopa a se-
verní polovinou Bojanovického rybníka celkem tři orlovce říční. Jednalo se o dva adultní 
a jednoho neúplně vybarveného (loňského?) ptáka. Během pozorování se ptáci v popiso-
vaném území pohybovali bez větších projevů agresivity. Přesto bylo zřejmé, že se dospělý 
samec z  hnízdícího páru choval vůči nevybarvenému (mladému) ptákovi teritoriálně 
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a  snažil se jej ze „svého“ okrsku vyt-
lačit. Oba dospělí ptáci byli po celou 
dobu pozorování velice hluční. Lovící 
samec byl stále ve vizuálním i hlaso-
vém kontaktu se samicí, která seděla 
nebo stála na hnízdě nebo se od něj 
jen krátce vzdalovala, aby olamovala 
okrajové větve z okolních stromů, a to 
jak zobákem, tak nohama, a přinášela 
je na hnízdo (obr. 1). Materiál sbíra-
la v  nejbližším okolí do maximální 
vzdálenosti 50 metrů. Samec přinesl 
větev pouze jednou, zato mohutnou, 
asi 1,5 m dlouhou, s průměrem mini-
málně 3–4 cm. Visela zachycená v ko-
runě stromu a samec pro ni vletěl do 
porostu. Opakovaně napadal kolem 
hnízda prolétající káně lesní hnízdící 
někde v  blízkém okolí. Zaznamenal 
jsem celkem tři výpady. Křikem rea-
goval i na prolétající volavky popelavé 
(Ardea cinerea). Především ale toho 
dne s  různou intenzitou pronásledo-
val pár pochopů, který se přes neustá-
lé útoky snažil stavět hnízdo v rákosi-
ně pod severní hrází Výtopy. V době 
mezi 10:10 a 10:25 se orlovci dvakrát 
na hnízdě pářili, po kopulaci samec 

vždy jenom chvíli setrval u samice, vzápětí odlétl opět lovit nad rybníky. Nedocházelo 
k žádným epigamním projevům, jako je například vzájemné čištění peří, imponování, 
úprava hnízda apod. 

Ráno 21. 4. 2010 mezi 8:00 a 10:00 hodin jsem na lokalitě opět pozoroval tři orlovce 
říční. V době od 9:00 do 9:45 samice na hnízdě neustále rovnala větve, větvičky i další 
jemnější materiál – zřejmě trávu a snad pásy lýka nebo kůry stromů. Samec mezitím 
lovil nad Bojanovickým a Komárovským rybníkem a v nepříliš dlouhých intervalech se 
ozýval vysokým „kjy-kjy-kjy“ nebo zaletoval nad Výtopu do blízkosti hnízda. Toho dne 
již agresivně a často napadal a vyháněl mladého orlovce. Pokračoval i v napadání kání 
lesních a motáků pochopů, pokud se objevili v hnízdním okrsku. V 9:30 pár orlovců 
společně prohnal samce motáka lužního (Circus pygargus) protahujícího nad rybníkem. 
Hnali ho až nad blízké úložiště popílku. Neustálé půtky sváděli oba ptáci v bezprostřed-

Obr. 1. Samice orlovce říčního přináší větev na hnízdo. 20. 4. 2010. 
© K Šimeček

Fig. 1. A Osprey female carrying a branch at a nest. 20th April 2010. 
© K. Šimeček
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ním okolí hnízda i ve vzduchu nad ním s párem vran šedých (Corvus cornix). Orlovci 
byli vránami napadaní, když přinášeli větve a jiný stavební materiál. Samice byla atako-
vána i během odpočinku na hnízdě – při slunění nebo čištění peří. V takových přípa-
dech obě vrány doslova visely ve vzduchu nad sedící nebo stojící samicí, až to vypadalo, 
že jí chtějí přistát na zádech. Reagovala na to opakovaným přikrčením, jenom občas 
provedla náznak výpadu spojeného s roztažením křídel nebo hnízdo jednoduše opustila. 
V době mezi 9:15 a 9:20 se orlovci pářili. Stejně jako přechozího dne samec několik mi-
nut kroužil nad hnízdem, pak se z velké výšky, kdy téměř nebyl okem viditelný, spustil 
hlubokým obloukem nad hnízdo (podobně jako káně lesní). V momentech jakéhosi 
zpomalování letu spouštěl nohy pod tělo, jakoby chtěl naznačit útok nebo dosednutí 
na větev. Tento manévr několikrát opakoval. Celou dobu se oba ptáci intenzivně ozývali 
voláním připomínajícím nejvíce hlas jestřába lesního (Accipiter gentilis), možná v poma-
lejším rytmu. Pak samec na krátkou chvilku přistál na hnízdě, před pářením se oba ptáci 
ozývali zrychlujícím voláním, které přecházelo až do vzrušeného trylku. Po kopulaci 
samec z hnízda okamžitě odletěl. 

Dne 22. 4. 2010 jsem hnízdící pár orlovců pozoroval v době od 8:50 do 10:00. Při 
mém příchodu na pozorovací stanoviště žral samec rybu na svém oblíbeném místě, té-
měř vodorovné větvi dubu asi 50 metrů od hnízda. Samice v tom okamžiku i po většinu 
doby pozorování seděla pevně na hnízdě a byl z  ní vidět jen hřbet. Hnízdo ve špici 
stromu opět viditelně a výrazně zmohutnělo, v důsledku zřejmé a intenzivní stavební 
činnosti páru. U krmícího se samce čekaly na svou příležitost obě vrány šedé, poskako-
valy v koruně stromu a odvažovaly se přiblížit do bezprostřední blízkosti dravce, často na 
vzdálenost menší než jeden metr. Po chvíli se obě zvedly a stejně jako v předešlých dnech 
odletěly k hnízdu, kde zpod sedící samice vytahovaly ze základu hnízda větve. S těmi pak 
odletovaly pryč. Toto chování se opakovalo minimálně 4–5x (podobně i předešlého dne, 
jen odnášení větviček nebylo pozorováno). Žádný z orlovců na tuto činnost – krádež za 
bílého dne – nijak nereagoval. Během rozebírání hnízda spolu vrány hlasitě komuniko-
valy, jakoby si vzájemně dodávaly odvahy. Na základě těchto pozorování se domnívám, 
že pár orlovců zřejmě obsadil již rozestavěné hnízdo vran. Dravci ho nejdříve používali 
jako odpočinkovou plošinu a potom jako velice dobrý základ vlastního hnízda. S tímto 
mým úsudkem nesouhlasí OR (in verb.), který odmítá možnost, že by si vrány stavěly 
hnízdo na tak viditelném a exponovaném místě. Odpoledne 22. 4. pozoroval OR oba 
orlovce v blízkosti hnízda, jeden z ptáků na ně po chvíli usedl s větvičkou a v 16:45 
hnízdo dostavoval. V 17:30 přiletěl na hnízdo druhý z ptáků i s potravou.

Dopoledne 24. 4. 2010 sledoval FK od 8:45 samici sedící na hnízdě a v 9:10 zazna-
menal samce, který přiletěl s  rybou. Poté, co odevzdal kořist, odletěl z  hnízda pryč. 
Později nad rybníkem Výtopou kroužil luňák hnědý (Milvus migrans), samice orlovce 
na něj nijak nereagovala a dál pevně seděla, samec v tom okamžiku pravděpodobně lovil 
a v blízkosti hnízda se neukázal.
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Dne 27. 4 2010 jsem hnízdiště sledoval v době mezi 9:30 a 11:00. Zjistil jsem, že na 
hnízdě od minulé kontroly přibyly další nové a větší větve. Ptáci se ale vůbec neobjevili 
a nezjistil jsem je později ani na zbytku rybniční soustavy. Toho dne se na rybnících 
objevil podle vybarvení zřejmě nedospělý pták, který těsně před mým příjezdem pouze 
přetáhl někam k lesu (MČ pers. comm.). Nicméně až do mého odjezdu z lokality v 11:45 
se již žádný orlovec říční na hnízdišti nebo v okolí hnízda neobjevil.

Po 27. dubnu 2010, pokud je mi známo, se již žádní orlovci říční na rybnících u Ho-
donína (až po první záznamy ptáků na „letním“ tahu) nevyskytli. Ve dnech 28. 4. 2010 
a 30. 4. 2010 se zdržoval vždy jeden dospělý jedinec na soustavě rybníků u Mutěnic, 
tedy asi 3 km severně od hnízdiště (MČ pers. comm.). Bylo by čirou spekulací tvrdit, že 
tento jedinec byl jedním z páru, který se pokoušel o hnízdění u Hodonína, a že jeho 
partner z oblasti z neznámých příčin zmizel. Každopádně tuto možnost také nemůžeme 
jednoznačně vyloučit. 

Obr. 2. Orlovec říční u hnízda. Duben 2010. © Ivo Paulík
Fig. 2. An Osprey at a nest. April 2010. © Ivo Paulík

CREX – Zpravodaj JMP ČSO 32 (2013): 71-81
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ZÁVĚR

Během cca 14 dnů intenzivnějšího pozorování ve druhé půli dubna 2010 jsme v rámci 
našich časových možností u páru dospělých orlovců říčních na rybnících u Hodonína 
(okres Hodonín):
• zaznamenali odhánění a napadání jiného (immaturního) orlovce říčního; 
• zaznamenali odhánění a napadání jiných dravců či brodivých ptáků;
• pozorovali stavění hnízda;
• pozorovali přinášení potravy samici;
• pozorovali zásnubní let;
• pozorovali opakovaně kopulaci.

V návaznosti na mezinárodní klasifikaci používanou k vyjádření stupně průkaznosti 
hnízdění (viz např. Šťastný et al. 2006) je tedy možné hovořit o kategoriích C5 (pozo-
rování toku a imponování nebo páření) a C9 (staří ptáci pozorovaní při stavbě hnízda 
nebo dlabání hnízdní dutiny) – pravděpodobné hnízdění.

Také v následujících letech, tedy na jaře roků 2011 a 2012, se na lokalitě během jarní-
ho tahu zdržovali orlovci s podobnými, ovšem mnohem méně intenzivními hnízdními 
projevy. Zase na několik dnů obsadili tentýž dub s mohutným trsem ochmetu ve špici 
koruny. Po oba roky také znovu probíhala „stavba“ hnízda a méně intenzivně než na 
jaře 2010 byly doloženy i další projevy nebo chování typické pro tok a začátek hnízdění. 
V roce 2011 se tu orlovci zdržovali od 20. 3. do 19. 4., v roce 2012 od 3. do 19. dub-
na. Nutno pak ještě zmínit pozdější ojedinělé pozorování 30. 4. 2011 na Mutěnických 
rybnících a do širšího okolí hnízdiště spadající výskyt jednoho ptáka dne 17. 5. 2011 na 
řece Moravě u Tvrdonic (vše JZ, ŠA). Další pozorování orlovce 14. 7. 2011 na Mutě-
nických rybnících (MP a PP) již nejspíše spadá do letního tahu, protože až na posledně 
uvedený údaj od Tvrdonic nebyl žádný orlovec říční v regionu zjištěn. Do stejné kate-
gorie velice pravděpodobně spadá i moje pozorování jedince z 30. 6. 2012. Tehdy se 
na rybníku Bažantnice u Mutěnic znenadání objevil orlovec říční, který po krátkém 
kroužení nad lokalitou odlétl směrem k Jarohněvickému rybníku u Dubňan.

Cílem článku bylo popsat několik detailů z chování páru orlovců říčních na hnízdišti 
a naznačit jistou možnost nebo dokonce pravděpodobnost úspěšného hnízdění na úze-
mí našeho státu v blízké budoucnosti. Takovou domněnku podporují především: 
• stále častější pozorování orlovců říčních (adultních párů) ve vhodném prostředí v po-

sledních cca deseti letech na různých místech naší země;
• narůstající početnost a snad i mírné územní šíření v okolních zemích, tedy v Polsku 

a Německu (viz redakční poznámka). 

Šimeček k. - Orlovec říční (Pandion haliaetus) – pokus o hnízdění na rybnících u Hodonína (jižní Morava) na jaře 2010
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PODĚKOVÁNÍ

Závěrem bych chtěl poděkovat některým kolegům za poskytnutí vlastních pozorová-
ní, přestože ne všechna z nich byla v tomto článku použita. Jedná se o Šárku Adámkovou 
(ŠA), Miroslava Čapka Jr. (MČ), Františka Kroupu (FK), Milicu Požgayovou (MP), 
Petra Procházku (PP), Ondřeje Ryšku (OR) a Jaroslava Zaňáta (JZ).

Davidu Horalovi a Vlastě Škorpíkové potom děkuji za poznámky a úpravy textu, do-
plnění článku (redakční poznámku) o aktuální data týkající se početnosti a rozšíření or-
lovce říčního v sousedních zemích a shovívavost s délkou dodací lhůty tohoto příspěvku.

SUMMARY
In this article the author describes an observation of a breeding attempt of the Osprey 

at fishponds near Hodonín (South Moravia, grid square 7168) in spring 2010. Display 
flights, attacks on other birds in the neighbourhood of the nestsite, nest-building and 
finally also mating were observed by local ornithologists. The successful breeding of 
this attractive bird of prey has never been confirmed in the Czech Republic. But more 
promising observations have been made in last decade, which could indicate a change 
for the better. 
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REDAKČNÍ POZNÁMKA
Jak již uvádí Karel Šimeček ve svém článku, hnízdění orlovce říčního nebylo dosud 

na dnešním území České republiky zcela nesporně doloženo, přestože existuje množ-
ství zpráv dokonce o pravidelném hnízdění v 19. století a podle různých zpráv je nelze 
zcela vyloučit ani ve století 20. (viz např. Hudec & Šťastný 2005). Několik případů 
podobných tomu hodonínskému ostatně uvádí z let 2001–2003 i poslední hnízdní atlas 
(Šťastný et al. 2006) – Chomutovsko, Orlickoústecko, Českolipsko, Ostravsko, Svitav-
sko. Jednalo se o pozorování párů při nošení hnízdního materiálu, páření na hnízdě či 
odnášení potravy stále jedním směrem. Další případy z Vysočiny zmiňují Kunstmüller 
& Kodet (2005), včetně pravděpodobného hnízdění na Žďársku v roce 2000. V této 
redakční poznámce se nebudu zabývat rozborem četných (byť nepochybně velmi zají-
mavých) historických údajů, ale chtěl bych shrnout dostupné poznatky o aktuální situ-
aci u nás i v okolních zemích střední Evropy, přičemž pro případné (znovu?)zahnízdění 
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orlovce u nás jsou klíčové především populace v Německu, případně v Polsku. Ze shro-
mážděných podkladů opravdu vyplývá, že bychom se v brzké době zahnízdění orlovců 
mohli dočkat – i když pravděpodobnost je vyšší spíše v severních či západních Čechách, 
v dosahu neustále rostoucí německé populace, než na jižní Moravě. Z nedávné doby 
máme ostatně více příkladů, kdy u nás některý z  očekávaných, v  sousedních státech 
expandujících druhů po mnoha letech konečně zahnízdil (za všechny lze jmenovat orla 
královského Aquila heliaca). U jiných naopak toto čekání trvá řadu let nebo i desetiletí, 
ale dosud jsme se nedočkali (příkladem budiž volavka bílá Egretta alba).

Přímo jižní Moravy se týká případ z Břeclavska: Chytil (2002) popisuje kopulaci 
páru orlovců v dubnu 2000 v NPR Křivé jezero na starém hnízdě orla mořského (Halia-
eetus albicilla), přičemž oba ptáci velmi agresivně zaháněli čápa bílého (Ciconia ciconia). 
Oba ptáci však byli nedospělí – věk 2K (P. Horák nepubl.). Pár byl na téže lokalitě znovu 
pozorován 18. 4. 2001, jeden z ptáků (zřejmě samice) byl adultní a na pravé noze měl 
kroužek s uzávěrem (patrně žlutý), věk druhého ptáka určen nebyl; později toho roku 
zde již orlovci zjištěni nebyli (P. Horák & D. Horal nepubl.). 

Dosud asi nejnadějnější případ zaznamenali Benda & Šena (2006) v severních Če-
chách v oblasti Velkého rybníka u Rybniště v roce 2005. Na umělém hnízdě na sloupu 
vysokého napětí, které v  roce 2002 postavil první autor ve spolupráci se společností 
Severočeská energetika, a. s., se v období 16.–25. 5. 2005 zdržoval pár orlovců, který 
intenzivně tokal, prováděl vzdušné hry, pářil se, nosil ryby na hnízdo, samice dokonce ve 
hnízdě i seděla. Z dalších let již podobná pozorování nejsou (P. Benda in litt.).

Slovensko
Podobně jako z Česka ani ze Slovenska nejsou z minulosti známy hodnověrné údaje 

o hnízdění orlovce říčního, přestože Zuna-Kratky et al. (2000) citují staré němec-
ky a maďarsky psané prameny (Tschusi & Dalla-Torre 1888, Ortvay 1902 nebo 
Schenk 1917) o hnízdění ve skalní puklině na hradní skále Devína na soutoku Moravy 
a Dunaje ve výšce 70–80 m roku 1885 (Stephan von Chernel zde měl pozorovat dvě 
mláďata). Ferianc (1964) píše: „Hniezdo sa u nás dosiaľ fakticky nenašlo, ale 1–2 páry 
časom podistým hniezdia“ a zmiňuje zajímavé případy z Oravské přehrady (1958–1960) 
nebo Hrhovských rybníků (1960–1961). Karaska & Chavko (2002) uvádějí, že k úva-
hám o možnosti hnízdění svádějí občasná pozorování jednotlivých ptáků či dvojic v blíz-
kosti větších vodních ploch v hnízdním období (např. Oravská přehrada nebo Liptovská 
Mara), podle autorů však v těchto případech jde o subadultní nehnízdící jedince.

Rakousko
V Rakousku orlovec do druhé poloviny 19. století pravidelně hnízdil na Dunaji vý-

chodně od Vídně (naposledy 1882) i v dalších oblastech (Wienerwald), v Horním Ra-
kousku pravidelně ještě počátkem 20. století, poslední zaznamenané úspěšné hnízdění 
na Offensee je z roku 1932 (Dvorak et al. 1993) a ještě 17. 6. 1985 byl zjištěn tokající 
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pár u Traun bei Wels (Brader & Aubrecht 2003). Z poslední doby existují pouze 
opakovaná pozorování páru v hnízdním období 2009 (15. 4.–7. 6.) a 2010 na rybníku 
Kühlteich u Hohenau an der March pod soutokem Moravy a Dyje, věk ptáků nebyl 
určen (R. Machacek a další podle T. Zuny-Kratkeho in litt.).

Maďarsko
V Maďarsku byly páry orlovců stavící hnízda pozorovány na těchto lokalitách: 1989–

1991 Cserebökény, 1990 Hajdúböszörmény, 1995 a 1996 Karcag, 1992 a 1995–1998 
přehradní nádrž Tisza-tó (Hadarics & Zalai 2008). Gorman (1996) uvádí, že umělá 
hnízda upoutala zájem některých ptáků na jarním tahu, ale žádný nezůstal hnízdit. Ko-
tymán et al. (2011) zmiňují dva neúspěšné hnízdní pokusy v jižním Maďarsku (župa 
Csongrád): v  roce 1991 si pár orlovců postavil netypické hnízdo na nízkém stromě 
uprostřed puszty (lokalita Szetntes-Cserebökény), v  roce 2009 pak hnízdo na sloupu 
velmi vysokého napětí poblíž známé rybniční soustavy Szegedi Fehér tó (lokalita Algyő-
Fertőn).

Německo
V Německu je druh na neustálém vzestupu. Velikost celé populace v  letech 2007–

2009 byla 550 párů, z toho 500 hnízdících a dalších 50 teritoriálních. Během posled-
ních deseti let se zvětšila 1,5násobně, během posledních dvaceti let dokonce více než 
trojnásobně. Znovu bylo orlovcem osídleno pět spolkových zemí – Dolní Sasko, Sas-
ko-Anhaltsko, Duryňsko a také obě země bezprostředně sousedící s Českou republi-
kou – Bavorsko a Sasko (Schmidt 2010). V Bavorsku hnízdilo v  roce 2010 5 párů 
a byl zde zjištěn další jeden teritoriální pár (tj. zdržující se na hnízdě, avšak bez snůšky; 
D. Schmidt in litt.), v Sasku to bylo asi 40 hnízdících a dalších 5 teritoriálních párů, 
přičemž nejbližší hnízdiště se nachází východně od města Bautzen, asi 17 km od české 
hranice (Šluknovský výběžek). Mizera (2009) cituje německou práci, podle níž v Ně-
mecku až 75% populace hnízdí na elektrických sloupech.

Polsko
V Polsku byl orlovec dříve široce rozšířeným hnízdičem, během 20. století se jeho 

areál omezil na sever a severozápad země; v 60.–80. letech hnízdilo v celém Polsku pouze 
30–40 párů, v poslední době (míněna 2. pol. 20. stol., pozn. DH) je registrován mírný 
nárůst na 70–75 párů: na severovýchodě 24–29 (30) párů, na severozápadě pak 29–38 
párů a na dalších místech hnízdí izolované jednotlivé páry, včetně dočasných zahnízdění 
či hnízdních pokusů i na jihu země (Milicz, Lubliniec, Janów Lubelski; Tomiałojć & 
Stawarczyk 2003). Již Sikora et al. (2007) ovšem uvádějí pokles v posledních letech 
na asi 50 párů. Podle Mizery (2009) populace do konce 20. století trvale narůstala, pak 
ovšem začala pozvolna klesat: v letech 2000–2007 nepřevýšila 50 párů (počet známých 
teritorií byl: 2005 – 39, 2006 – 32 a 2007 – 37) a počet prokázaných hnízdění byl ještě 
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menší (za období 2000–2007 pokles ze 46 na 24, v roce 2008 pak 25). Příčinou úbytku 
nebyl nedostatek potravy ani hnízdních příležitostí, pouze lokálně se projevila predace 
výrem velkým (Bubo bubo), hlavní příčinou je však záměrné zabíjení ptáků na rybní-
cích lidmi. Jako ochranné opatření autor navrhuje proplácet rybníkářům náhrady škod. 
Podle webové stránky polského Komitetu Ochrony Orłów (KOO) dnes v Polsku opět 
hnízdí pouhých 30–35 párů orlovců (http://www.koo.org.pl/krajowe-ptaki-szponiaste/
rybolow). V letech 1980–1996 bylo v Polsku pro orlovce postaveno celkem 110 umě-
lých hnízd na lokalitách, kde byla původní hnízda zničena; 26 z nich bylo obsazeno 
(Głowaciński 2001). Podle Mizery (2009) instaloval KOO od roku 1992 v  rámci 
projektu celkem 200 umělých hnízdních podložek, není však uvedena jejich obsazenost. 
Cituje finskou práci, podle níž ve Finsku hnízdí na umělých podložkách přes 40 % párů. 
Ve Slezsku, tj. regionu hraničícím s Českou republikou, bylo podle Dyrcze et al. (1991) 
naposledy nalezeno hnízdo v roce 1979 u obce Zasieky poblíž německých hranic (niva 
Lužické Nisy) a ještě o rok později zde byla vyvedena dvě mláďata.
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