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LIFE KOČEVSKO

Ob Reškem jezeru uredili Orlovo pot
Prvi so jo obiskali vzgojitelji in učitelji iz 11 sol - Uradno jo bodo odprli po
končani sanaciji reškega jezu spomladi prihodnje leto

-

KOČEVJE V okviru projekta
Ohranjanje območij Natura 2000
Kočevsko LIFE Kočevsko so ob
Reškem jezeru v Kočevski Reki
uredili Orlovo pot. Tematska pot
je posvečena paru belorepcev,
ki v bližini Kočevske Reke
gnezdita že vse od konca 80. let
prejšnjega stoletja, prav zaščita
tega para največjega orla pri nas
pa je bila tudi povod za ureditev
poti, ki je namenjena tako
organiziranim skupinam kot tudi
posameznim obiskovalcem.
Projekt LIFE Kočevsko, v katerem kot partnerji sodelujejo
občina Kočevje, ki je vodilni partner, Zavod za gozdove Slovenije,
Zavod RS za varstvo narave in
Ljudska univerza Kočevje, so začeli izvajati že septembra 2014, že
takrat pa je bilo znano, da bodo
nekaj naredili tudi za edini par
orla belorepca na Kočevskem
v Kočevski Reki. Belorepec je
bil skupaj z divjim petelinom,
gozdnim jerebom, triprstim in
belohrbtnim deteljem namreč na
seznamu močno ogroženih gozdnih ptic, za katere so v okviru
projekta poleg aktivnosti v pod-

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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zemlju za varstvo podzemnega
habitatnega tipa in človeške
ribice ter s tem tudi ohranjanje
vodnih virov v jamah predvideli
tudi izvedbo konkretnih naravovarstvenih akcij v gozdovih.
Letos urejene Orlove poti niso
oblikovali na novo, ampak le nadgradili obstoječo pot v gozdnem
rezervatu Jezero v Kočevski
Reki. Ob že pred časom utrjeni
in razširjeni sprehajalni poti so
namestili informacijske table in
postavili didaktične pripomočke, ki obiskovalcem približajo
življenje orla belorepca, celotno
pot pa so tudi na novo markirali.
Poleg poti so uredili tudi Orlovo
sobo, v kateri si obiskovalci lahko
ogledajo makete orla belorepca
in drugih tarčnih vrst v projektu.

Tematska pot, katere ureditev je le eden izmed številnih
ukrepov varstva največje vrste
orla v Sloveniji, ki jih ob pomoči
evropskih sredstev in sredstev
ministrstva za okolje in prostor
uvaja projektna ekipa LIFE Kočevsko, obiskovalce usmerja v
predel rezervata, kjer za belorepca ne predstavljajo motnje.
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Uradno še ne odprto Orlovo pot so prvi obiskali pedagoški delavci.
(Foto: arhiv LU Kočevie)

Pot obiskovalcem ponuja vpogled
v številne zanimivosti iz življenja
belorepca, ozavešča pa jih tudi o
pomenu obstoja končnih plenilcev in dejavnikih, ki belorepcu
predstavljajo največjo grožnjo.
Tematsko pot so prvi obiskali
udeleženci dvodnevnega usposabljanja iz gozdne pedagogike in
interpretacije narave z naslovom
Z orlom belorepcem po kočevskih gozdovih. Usposabljanje je
v organizaciji Ljudske univerze
Kočevje izvedel Poseben dan, zavod za pristna doživetja, in je bilo
prvo izmed treh, saj mu bosta v
prvi polovici prihodnjega leta
sledili še dve. Udeležili so se ga
pedagoški delavci vzgojitelji in
učitelji, ki delujejo na 1 1 izobraževalnih ustanovah na Kočevskem,
Ribniškem in v Suhi krajini.
Udeleženci usposabljanja so
spoznali praktične primere interpretacije narave in principe
gozdne pedagogike za nadaljnje samostojno vodenje skupin
po Orlovi poti. Tematska pot je
namreč več kot primerna za
izvedbo naravoslovnih dni in
izobraževalnih delavnic na temo
spoznavanja in varstva narave.
Zanimivo in obenem vabljivo pri
tem pa je, da v kolikor se bodo
šole odločile za organizacijo
tovrstnih dejavnosti, bodo lahko
pridobile tudi sofinanciranje
avtobusnega prevoza.
Orlovo pot načrtujejo uradno
odpreti spomladi, ko bo zaključena sanacija jezu na Reškem jezeru. Do tedaj pa bodo končali tudi
gradnjo treh novih opazovalnic,
ki bodo obiskovalcem omogočile
pravposebno doživetje v nedotaknjeni naravi ob Reškem jezeru.
M. Leskovšek-Svete
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