
Élôhelye és elôfordulása: 
A parlagi sas középhegységekben és mezôgazdasági területeken egyaránt 
fészkel, vadászni azonban mindig nyílt területekre jár. Fészkét építheti 
erdôkben vagy fasorokban, magányos fákon is. A hazai állomány jelentôs 
része az Északi-középhegységben és az attól délre található síkvidéken, 
mezôgazdasági területeken fészkel. A költôpárok általában egész évben a 
költôterületek közelében tartózkodnak, míg a fiatalok életük elsô néhány 
évét kóborlással töltik.

Habitat and distribution:
The imperial eagle nests in both hilly and lowland areas, but for hunting it 
always chooses open ground. Most of the population in Hungary breeds in the 
Northeastern Mountains and in the adjacent lowland areas to the South. Adult 
breeding pairs usually remain around the breeding areas throughout the whole 
year, while most juveniles wander around or move South.
 
Veszélyeztetô tényezôk:
- Élôhelyének leromlása-beszûkülése 
  (infrastrukturális fejlesztések, mezôgazdaság)
- Fészkelô helyek megszûnése (fakitermelés)
- Emberi zavarás a fészkek közelében
- Elektromos áramütés középfeszültségû vezetékeken
- Lelövés/mérgezés kóborláskor

Threatening factors:
- Habitat deterioration and loss (infrastructural developments, agriculture)
- Loss of suitable breeding places (tree logging)
- Human disturbance at nest sites
- Electrocution on medium-voltage power lines
- Shooting/poisoning on migration routes

Hossza / Length: 75-85 cm
Szárnyfesztávolsága / Wingspan: 180-215 cm
Tömege / Weight: 2450-4530 g
Világállomány / World population: 2000-3000 pár / pairs
Hazai állomány / Hungarian population: 70-80 pár / pairs
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Emberi zavarásra legérzékenyebb idôszak / Most sensitive period to human disturbance

Festmények / Paintings: Kókay Szabolcs  |  Design: irgum graphics - ambitus


