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abstract: Data on wintering population of white-tailed sea eagle (Haliaeetus 
albicilla Linnaeus, 1758) presented in this report were synchronously sampled 
by experienced voluntary observers from 50 stationary points on 26. 1. 2013 
since 9:00 till 14:00. Points were distributed along Danube banks between 
river km (rkm) 1863–1708 (with partially uncovered sections between rkm 
1775–1764, 1741–1735, 1731–1727, and 1722–1714) and dikes of Gabčíkovo hy-
dro power plant´s (GHPP) storage lake and head- and tailwater canal. Points 
were arranged to provide optimal range of vision from each one. Census was 
realized in favourable weather conditions with good visibility. Totally, in whole 
investigated area of Danube River and water bodies of GHPP, 57 individuals 
of W-tSE were recorded. Among them, 20 adults and 23 immature birds were 
identified. Highest concentration of W-tSEs was found in river sections of the 
Danube river between RKM 1818–1808 (10 W-tSEs (4 adults, 6 immatures)), 
rkm 1828–1818 (7 W-tSEs (3 adults, 4 immatures)), rkm 1843–1835 (7 W-tSEs 
(2 adults, 1 immature)) and in upper part of storage lake of GHPP, rkm 1857–
1853 (4 W-tSEs (1 adult)). Highest density was in section of branch system with 
adjacent area (rkm 1843–1809) with 0.79 bird per 1 rkm) and storage lake of 
GHHP with adjacent area with 0.71 bird per 1 rkm). Lowest density (0.18 bird 
per 1 rkm) was found in section rkm 1766–1709 with highly urbanized right 
bank. 

key words: White-tailed Sea Eagle, census, wintering population, Slovakia, 
Danube.

úvoD

Inundačné územie Dunaja je v rámci Slovenska naj-
významnejšie hniezdisko aj zimovisko orliaka mor-
ského (Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)). Orlia-
ky v oblasti, prednostne v priestore vnútrozemskej 
delty s rozvetvenou ramennou sústavou a prevaž-
ne nezamŕzajúcim hlavným tokom Dunaja nepretr-
žite zimovali aj počas druhej polovice 20. storočia, 
keď v ňom nehniezdili. Do roku 2002 prevažova-
li o zimujúcej populácii informácie, získané najmä 
počas zimných sčítaní vodného vtáctva. Darolová 

et al. (2007) uviedli na Dunaji (väčšine slovenské-
ho úseku (rkm 1708–1882) a vodnom diele Gabčí-
kovo s každoročným pokrytím najdôležitejších lo-
kalít) v rokoch 1991–2001 2–23 (priemer = 12,9,  
SD = 6,8) jedincov orliakov morských. Faragó 
(1996) zistil v období rokov 1982–1992 na úseku 
Dunaja rkm 1708–1791 1–5 orliakov morských. V 
období rokov 1982–1987 bolo na celom maďarsko-
-slovenskom úseku Dunaja (rkm 1708–1850) pozo-
rovaných 3–40 (priemer = 16,2, SD = 15,4) jedincov 
(Faragó & Márkus 1987)  Počnúc rokom 2002 sa 
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na slovenskom úseku Dunaja realizuje každoročne 
v poslednú januárovú sobotu synchrónne sčítanie 
(Bohuš et al. 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009a, 
2009b, Bohuš & Lengyel 2003, Bohuš 2011, 2012). 

Príspevok prezentuje výsledky sčítania zimujú-
cej populácie orliaka morského na úseku Dunaja 
medzi riečnymi kilometrami 1863–1708 v zime 
2012/2013.

materiál a metóDy

Sčítanie zimujúcej populácie orliaka morského sa 
uskutočnilo na úseku Dunaja medzi Bratislavou 
a Chľabou a na zdrži, prívodnom aj odpadovom ka-
náli vodného diela Gabčíkovo (VDG) dňa 26. janu-
ára 2012 v čase od 9:00 do 14:00. Údaje zozbiera-
lo 61 dobrovoľných pozorovateľov štandardnou 
synchrónnou metódou, ktorá sa na úseku Dunaja 
medzi riečnymi kilometrami (rkm) 1880 a 1708 
používa na sčítanie zimujúcej populácie orliaka 
morského od roku 2002 (Bohuš 2011). Sčítanie sa 
uskutočnilo medzi rkm 1863–1708 (s nepokrytými 
úsekmi Dunaja medzi rkm 1775–1764, 1741–1735, 
1731–1727 a 1722–1714), Hrušovskej zdrži, prívod-
nom a odpadovom kanáli vodného diela Gabčíkovo. 
Obsadených bolo 50 pozorovacích bodov. Počas sčí-
tania bolo priaznivé počasie s dobrou viditeľnos-
ťou. Hustota orliakov bola hodnotená v 4 krajin-
ných celkoch:
– na hrušovskej zdrži VDG so súbežným úsekom 
hlavného toku Dunaja s priľahlým územím (rkm 
1857–1843)
– v inundačnom území Dunaja so širokou ramen-
nou sústavou, na súbežnom prívodnom a odpado-
vom kanáli s priľahlým územím (rkm 1843–1809)
– v inundačnom území Dunaja od vyústenia odpa-
dového kanála VDG po ústie Vážskeho Dunaja (rkm 
1809–1766)
– v inundačnom území Dunaja od ústia Vážskeho 
Dunaja po ústie Ipľa (rkm 1766–1709). V úseku Du-
naja nad zdržou VDG hustota nebola hodnotená pre 
jeho malú dĺžku. Pre výpočet hustoty bola použitá 
iba dĺžka úsekov pokrytých pozorovateľmi.

výSleDky a DiSkuSia

Počas sčítania bolo celkovo zaznamenaných 57 je-
dincov orliaka morského. Vek bolo možné identi-
fikovať u 43 jedincov, z ktorých bolo 20 adultov a 
23 juvenilov/subadultov. Najväčšia koncentrácia 
orliakov bola zaznamenaná v úseku inundačného 
územia Dunaja medzi rkm 1818–1808 (10 jedin-
cov, z toho 4 adulty a 6 juvenilov/subadultov), rkm 
1828–1818 (7 jedincov, z toho 3 adulty a 4 juvenily/
subadulty), 1843–1835 (7 jedincov, z toho 2 adulty 
a 1 juvenil/subadult). Porovnateľná veľká koncen-
trácia bola zistená aj v časti zdrže VDG nad kom-
plexom Čunovo (rkm 1857–1853) (4 jedince, z to-
ho 1 adult). Najväčšia hustota bola zistená v úseku 

inundačného územia Dunaja so širokou ramennou 
sústavou so súbežným prívodným a odpadovým 
kanálom (0,79 ex./1 rkm) a na zdrži VDG so sú-
bežným úsekom hlavného toku Dunaja (0,71 ex./1 
rkm). V úseku medzi vyústením odpadového kaná-
la VDG a ústím Vážskeho Dunaja bola zistená husto-
ta 0,33 ex./1 rkm, v úseku medzi ústím Vážskeho 
Dunaja a Ipľa 0,18 ex./1 rkm. Výsledky potvrdi-
li priestorové vzťahy, resp. preferované úseky rie-
ky, ako boli definované od začiatku systematické-
ho sčítania zimujúcej populácie orliakov morských 
v predmetnom úseku Dunaja (Bohuš & Lengyel 
2003, Bohuš et al. 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 
2009a, b, Bohuš 2011). Najdlhšie úseky bez ziste-
nia prítomnosti orliakov sa nachádzali v úseku me-
dzi ústím Vážskeho Dunaja a Ipľa, ktorý sa vyzna-
čuje takmer súvislou urbanizáciou pravobrežného 
priestoru. V tomto úseku sa orliaky koncentrovali 
v časti s riečnymi ostrovmi medzi rkm 1745–1750, 
podobne ako bolo zitené aj v roku 2012 (Bohuš 
2012). Početnejšie zoskupenia spoločne krúžiacich 
orliakov boli pozorované pri rkm 1793 (4 exemplá-
re), rkm 1813 (4 ex.) a 1817 (4 ex.).
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