
Izboljšane razmere 
za orla belorepca

V  začetku leta 2017 smo 
poročali, da se je ekipa 

projekta LIFE Kočevsko lotila 
izredno kompleksne in zahtevne 
naloge, kako zadržati najboljšega 
kopenskega jadralca orla belo-
repca (Haliaeetus albicilla) na 
ožjem območju Reškega jezera 
v Kočevski Reki. Vodilni part- 
ner projekta Ohranjanje območij 
Natura 2000 Kočevsko – LIFE 
Kočevsko je Občina Kočevje, 
preostali partnerji pri projektu pa 
so Zavod za gozdove Slovenije, 
OE Kočevje, Zavod Republike 
Slovenije za ohranjanje narave 
in Ljudska univerza Kočevje. 
Njihovo delo je v zaključni fazi 
in že zdaj z radostjo ugotavlja-

jadranja nad vodno gladino jezera. 
Vzdolž jezera so zgrajene tri nove 
opazovalnice, ki obiskovalcem 
omogočajo prav posebno doži-
vetje v nedotaknjeni naravi ob 
Reškem jezeru. 

Projekt poleg poti zaintere-
siranim obiskovalcem odpira 
Orlovo sobo v prostorih TIC v 
Kočevski Reki, v kateri si je 
mogoče ogledati promocijski 
spot in videogradivo o orlu be-
lorepcu. Na voljo sta tudi pisno 
in slikovno gradivo.

Tematska pot ponuja izbiro 
praktičnih primerov interpretacije 
narave in načine gozdne peda-
gogike za nadaljnje samostojno 
vodenje skupin po Orlovi poti. 
Primerna je za izvedbo naravo-
slovnih dni in izobraževalnih 
delavnic na temo spoznavanja 
in varstva narave. Namenjena je 
organiziranim skupinam in tudi 
posameznim obiskovalcem vseh 
generacij.

Snovalcem načrtovanih aktiv-
nosti v projektu je treba izreči vse 
pohvale za dosedanji spoštljiv 
pristop in za sprotno obveščanje 
javnosti. Informacije so namreč 
ves čas trajanja projekta (2014–
2019) na voljo na informacijski 
točki v Kočevski Reki in tudi 
na spletni strani LIFE Kočevsko 
www.life-kocevsko.eu.

Mag. Štefan Vesel

prvotne poti v gozdnem rezervatu 
Jezero v Kočevski Reki.

Utrjeno in razširjeno spreha-
jalno pot so na novo markirali 
z zaščiteno markacijo (v belem 
krogu zeleno obarvana silhueta 
glave belorepca) in jo na vmesnih 
postajališčih opremili z informa-
cijskimi tablami ter različnimi 
didaktičnimi pripomočki. Z upo-
rabo nameščenih pripomočkov 
so želeli približati življenje orla 
belorepca. Tako ena od postaj 
na domiselen način, z gugalnico, 
ponuja možnost doživeti občutek 

premoru gnezdenja uspela vzrediti 
dva orliča (iz gnezda naj bi že 
poletela). 

Ureditev gozdne učne poti je 
le eden izmed številnih ukrepov 
varstvenega režima ožjega živ- 
ljenjskega območja te največje 
vrste orla v Sloveniji, ki jih ob fi-
nančni podpori evropskih sredstev 
ter sredstev Ministrstva za okolje 
in prostor uvaja projektna ekipa 
LIFE Kočevsko. Urejena Orlova 
pot ni bila zasnovana na novo, 
pač pa je le nadgradnja obstoječe 
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Tanja Struna (druga z leve), predstavnica Ljudske univerze Kočevje, 
je v imenu nosilcev projekta LIFE Kočevsko predstavila Orlovo pot 
ob Reškem jezeru v Kočevski Reki.

Udeleženci odprtja Orlove poti ob Reškem jezeru v Kočevski Reki so 
nestrpno čakali na uradno odprtje tematske gozdne učne poti, ki je 
posvečena najbolj prepoznavnemu prebivalcu tamkajšnjega območja.

Obiskovalec učne poti ima možnost doživeti občutek jadranja (na 
gugalnici) nad vodno gladino Reškega jezera v Kočevski Reki. 

mo, da so prizadevanja obrodila 
sadove.

Omenjena ugotovitev se je po-
novno potrdila ob uradnem od-
prtju tematske gozdne učne poti 
Orlova pot 6. oktobra 2018 ob 
Reškem jezeru v Kočevski Reki, 
potem ko je eden od orlov med 
ogledom poti celo zajadral nad 
zbrano skupino navdušenih ude-
ležencev. Ob tej priložnosti smo 
se tudi seznanili, da je tematska 
učna pot posvečena paru orla belo-
repca, ki sta letos po nekajletnem 

Lovski izobraževalni 
center Werkstatt 
Natur v Burgenlandu

Sodelovanje na seminarju iz 
gozdne pedagogike, ki ga je ok-

tobra 2017 organiziral Gozdarski 
inštitut Slovenije, je tudi nam 
lovcem dalo priložnost, da smo 

spoznali enega izmed vodilnih 
evropskih lovskih in gozdnih 
pedagogov – lovca, gozdarja in 
pedagoga Thomasa Baschnyja. 
Ob koncu takratnega celodnev-
nega druženja smo z veseljem 
sprejeli njegovo povabilo na obisk 
lovskega izobraževalnega centra 
Werkstatt Natur v Burgenlandu 
na avstrijskem Gradiščanskem. 

Baschny je ob številnih drugih ob-
veznostih namreč tudi eden izmed 
vodilnih strokovnih sodelavcev v 
omenjenem centru.

V sodelovanju s Skupino gozd 
eksperimentov na GIS smo tako 
v Komisiji Mladi in lovstvo pri 
LZS organizirali strokovno eks-
kurzijo, namenjeno lovcem, goz-
darjem in pedagoškim delavcem, 

ki se v okviru svojega poslanstva 
trudijo mlade in širšo javnost sez-
nanjati z naravoslovno-lovskimi 
vsebinami. Na podlagi obvestila 
o načrtovani ekskurziji, ki so ga 
v začetku julija z naše strani pre-
jele vse usposobljene članice, je 
zanimanje za ogled centra znatno 
preseglo naša pričakovanja. Tako 
je skupina, ki se je v soboto, 22. 


