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Izvedbeni načrt za konkretne akcije na terenu – C4 za orla belorepca

1.

Uvod

Akcija C4 je zbor ukrepov namenjenih izboljšanju stanja gnezditvenega in prehranjevalnega
habitata orla belorepca ter zmanjšanju človeških vplivov na populacijo v ožjem območju znanega
gnezda v bližini Kočevske Reke.
Eden izmed njih je vzpostavitev zimskega krmišča za orla belorepca. Zimsko krmišče –
prehranjevalna ploščad namenjena izboljšanju prehranjevalnih možnosti orla belorepca v zimskem
času, je dvignjena od tal, tako da bo hrana nedostopna za lisice, medvede in druge vrste sesalcev.
Na krmišče pa ne moremo preprečiti dostopa krokarjem in drugim pticam, zato smo opravili popis
prisotnosti krokarjev na deponijah na območju za namen ugotoviti možen kvantitativni pritisk s
strani krokarja na zimsko krmišče; popis bo hkrati osnova za preverjanje možnega povečanja
populacije krokarja na območju zaradi vzpostavitve zimskega krmišča za orla belorepca.

2.

Orel belorepec (Haliaeetus albicilla) in prehrana

Orel belorepec (Haliaeetus albicilla) sodi med naše večje ujede. Meri od 69 do 91 cm, z razponom
kril med 220 in 250 cm. Vezan je na večje odprte vodne površine, kjer se prehranjuje, gnezdi pa v
bližnjih mirnih, gozdnih conah na visokoraslih drevesih ali skalnih stenah.
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Slika 1: Orel belorepec med lovom
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Glavni preferenčni plen belorepca so ribe, med tem ko so ptice, sesalci do velikosti lisice ter
mrhovina, alternativni plen, ki pa je po deležu biomase, največji. Ptice in ribe prevladujejo
predvsem številčno, medtem ko po biomasi izstopa delež sesalcev. Slednje gre predvsem na račun
mrhovine, torej trupel velikih sesalcev, ki predstavljajo belorepčev glavni vir hrane (do 29 % vse
konzumirane hrane) zlasti v zimskem času, ko ostalega preferenčnega plena primanjkuje (Vrezec
2016).
Tabela 1: Prehranska niša belorepca (Haliaeetus albicilla) glede na odstotni delež (%) biomase uplenjenih živali po
posameznih skupinah in regionalne razlike v prehrani (povzeto po Vrezec 2016)
Slovensko
Latinsko
SKUPAJ
severna
zahodna
srednja
vzhodna
SV Azija
Evropa
Evropa
Evropa
Evropa
Sesalci
Mamalia
78,00
67,23
93,54
61,24
64,31
52,38
Ptice
Aves
11,93
11,57
5,56
24,94
18,57
41,09
Plazilci
Reptilia
0,01
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
Ribe9,12
18,15
0,91
13,80
17,13
6,55
celinske
vode
Ribe-morje
0,69
2,18
0,00
0,00
0,00
0,00
Ribe,
skupaj
Žuželke
Mehkužci

Pisces

9,80

20,32

0,91

13,8

17,13

6,55

Insecta
Mollusca

0,01
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,01
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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2.1. Lokacija zimskega krmišča
Detajlni opis lokacije: GGO: Kočevje (06); GGE: Ravne (54); Odsek: 030; Parcela št.: 1952/159.
Na navedeni lokaciji se nahaja tudi t.i. stalno števno mesto za medvede na območju LPN Snežnik –
Kočevska Reka. Lokacija je opremljena z visoko lovsko prežo – opazovalnico iz katere se v
prihodnje v dogovoru z LPN lahko vrši opazovanje orla belorepca na krmišču.

Izvedbeni načrt za konkretne akcije na terenu – C4 za orla belorepca

Slika 2: Prostorska umestitev zimskega krmišča - makrolokacija
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Slika 3: Prostorska umestitev zimskega krmišča – mikrolokacija
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2.2. Vzpostavitev zimskega krmišča za orla belorepca
V prvi polovici oktobra je ZGS OE Kočevje, KE Kočevske Reka evidentiral drevesa, ki jih je bilo
potrebno odstraniti zaradi postavitve konstrukcije krmišča in zaradi vzpostavitve priletno - vzletne
trase za lažji dostop do krmišča za orla belorepca. SiDG d.o.o. je takoj zatem drevesa posekal in
pospravil.
V drugi polovici oktobra je izbrani izvajalec del Avtoobnova Branko Muhvič s.p. pričel s potrebno
predpripravo in zemeljskimi deli ter s postavitvijo celotne konstrukcije krmišča. Krmišče (slika 5, 6)
je narejeno kot prehranjevalna ploščad, sestavljena iz lesenih okroglic, ki stojijo na jekleni podlagi.
Podlaga je narejena tako, da omogoča odtok vode ali drugih tekočin. Ploščad stoji na betonskem
nosilcu in je dvignjena od tal, da preprečuje dostop do mrhovine lisicam, volkovom, medvedom in
drugim vrstam, ki se prehranjujejo (tudi) z mrhovino.
Ploščad in krmišče je narejeno tako, da ne predstavlja nikakršne nevarnosti za ptice ali druge
živalske vrste (Slika 4).

Slika 4 Ploščad s premično brvjo
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Pod ploščadjo je izvečni mehanizem z aluminijastimi lestvami, ki omogoča, da se lestve po potrebi
izvlečejo do roba ceste ob katerem stoji konstrukcija, za namen prinosa mrhovine na ploščad.
Lestve se nato postavijo v prvoten položaj – izven dosega potencialnih mrhovinarjev (Slika 6).
Slika 5: Ploščad krmišča – skica
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Slika 6: Konstrukcija krmišča – skica
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Ploščad (in prav tako celotno krmišče) je opremljena z digitalno kamero oz. s sistemom za video
nadzor.
Zimsko krmišče se bo zalagalo v obdobju od decembra do meseca februarja (Slika 7). Za mrhovino
se bo prioritetno uporabljalo mrtvorojene mladiče drobnice in govedi (ŽSP 1) iz kmetij v širši okolici
Kočevske Reke, medtem ko bo LPN Snežnik – Kočevska Reka krmišče zalagal s povoženo divjadjo
(ŽSP 4). Za zalaganje zimskega krmišča z mrhovino bo v celoti skrbel LPN Snežnik – Kočevska Reka.

Slika 7 Založeno zimsko krmišče za orla belorepca
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2.3. Video-nadzor krmišča
Ploščad (in prav tako celotno krmišče) je opremljena z digitalno kamero oz. s sistemom za video
nadzor. Sistem za namen video - nadzora se v grobem sestoji iz:
-

kamere za opazovanje gnezda;

-

računalnika za hranjenje posnetkov;

-

krmilne elektronike;
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-

sončne otočne elektrarne;

-

akumulatorja;

-

GSM/UMTS antene;

-

kamere za opazovanje okolice.

S pomočjo digitalne kamere bomo spremljali prehranjevanje orla belorepca in podrobneje spoznali
njegove prehranjevalne navade. Kamera je postavljena na bližnje drevo, ostalo potrebno opremo
sistema pa smo vgradili oz. postavili na bližnjo lovsko opazovalnico (Slika ). Panela za sončno
elektrarno smo postavili na streho opazovalnice, kamero za opazovanje okolice pa neposredno
pod »hiško« lovske opazovalnice. Ker je akomulator, ki napaja ves sistem, v obstoječi lovski
opazovalnici, bodo lahko del energije (9V) uporabljali tudi drugi uporabniki opazovalnice s strani
LPN.
Ves sistem je narejen tako, da je nemoteč in nenevaren za živali, hkrati pa je pred njimi zavarovan.

Slika 8 Postavitev sistema za videonadzor zimskega krmišča za orla belorepca

11

Izvedbeni načrt za konkretne akcije na terenu – C4 za orla belorepca

3.

Literatura

- Bertoncelj I., (2016): Možnosti in nevarnosti krmljenja orla belorepca na območju Natura 2000
Kočevsko. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje, Kočevje
- Vrezec A. (2016): Prehranska niša orla belorepca (Haliaeetus albicilla) z idejnim predlogom za
izvedbo dodatnega krmljenja vrste v širši okolici Reškega jezera pri Kočevski reki. Poročilo v okviru
projekta LIFE Kočevsko (LIFE13 NAT/SI/000314), Ljubljana.
- Kotnik T., Prijanovič P., Bertoncelj I., Peteržinek S., Bitorajc Z., Perušek M. (2016): Izvedbeni načrt
za konkretne akcije na terenu – C4 za orla belorepca (Heliaeetus albicilla) na območju Natura 2000
Kočevsko. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje, Kočevje.
- GGN GGE Ravne (2015-2024), ZGS OE Kočevje.
- GGN GGE Ravne (2005-2014), ZGS OE Kočevje.
- (Orel belorepec (Haliaeetus albicilla) [online]. Life Kočevsko [ogled 04. 05. 2016]. Dostopno na:
http://life-kocevsko.eu/orel-belorepec/)
- (Reško jezero [online]. Ribiška družina Kočevje: [ogled 10. 05. 2016]. Dostopno na:
http://www.rdkocevje.si/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=17)

12

Izvedbeni načrt za konkretne akcije na terenu – C4 za orla belorepca

