RAZŠIRJENOST
IN ŽIVLJENJSKI PROSTOR

Zemljevid razširjenosti po svetu.

V Sloveniji belorepec dosega zahodni rob
svoje razširjenos�. Po zadnjih ocenah
pri nas gnezdi 8 – 11 parov. Srečamo ga
lahko ob večjih vodnih telesih predvsem
na vzhodu države, npr. ob Dravi, Muri in
Savi, pa tudi na Cerkniškem jezeru.
Belorepčev življenjski prostor je namreč
neločljivo povezan z večjimi vodnimi
površinami, kjer lovi hrano – ribe,
vodne p�ce in sesalce do velikos� lisice.
Pomemben prehranski vir, še posebej v
zimskem času, predstavlja mrhovina.
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Zadržuje se predvsem
v bližini voda, saj se
prehranjuje z ribami
in vodnimi p�cami.

Belorepec ima značilno
enakomerno široke
perutnice in kot prste
široko razprta dlanska
peresa. V letu drži glavo
iztegnjeno naprej, tako da
sta dolžina glave in repa
vide� približno enaki. Ker
čez peru� meri preko dveh
metrov, je v zraku vide�
kot manjše letalo in lahko
večje razdalje prejadra kar
brez zamahovanja.

Vrsta naseljuje širok pas Evrazije med
Grenlandijo in Tihim oceanom, vse do
Japonske. Velikost svetovne populacije
je ocenjena na približno 14.000
gnezdečih parov. Populacija, ki naseljuje
jugovzhodni del Evrope (del Nemčije,
Avstrijo, Slovaško, Madžarsko, Slovenijo,
Hrvaško, Srbijo, Bolgarijo in Romunijo)
šteje približno 700 gnezdečih parov.

Odraslega belorepca
najlažje prepoznamo po
kratkem in klinastem repu
popolnoma bele barve.
Po telesu je obarvan
sivorjavo in ima temnejša
letalna peresa, glava pa je
obarvana svetlo rjavo. Ima
močan rumen kljun. Samice
so, podobno kot pri drugih
ujedah, večje od samcev.
Mladiči so po vsem telesu
enakomerno rjavi, v repu
pa je mogoče zazna� le
posamezne bele lise.

ORLOV PORTRET

BELOREPEC SE PREDSTAVI

GNEZDENJE

LJUDSKA UNIVERZA
KOČEVJE

Gnezdi na visokoraslih drevesih v
neposredni bližini večjih rek in jezer.
V svojem gnezditvenem teritoriju
par običajno zgradi tri ali več gnezd.
Gnezdo lahko uporablja več let
zapored, znani pa so tudi primeri, ko
so isto gnezdo uporabljale generacije
ptic celo več desetletij. Skozi leta ga
dograjujeta, zato pridobiva na višini in
teži. Po večletni uporabi lahko gnezdo
doseže velikost manjšega avtomobila!

LJUDSKA UNIVERZA
KOČEVJE
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Zgibanka je nastala v okviru projekta »Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko – LIFE Kočevsko« (LIFE13
NAT/SI/000314) s prispevkom LIFE+, ﬁnančnega instrumenta Evropske skupnos�. Besedilo ne izraža nujno
pogledov Evropske komisije. Izdano v Kočevju, oktobra 2017.

www.life-kocevsko.eu
Projekt »Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko« uvaja naravovarstvene
ukrepe za vzpostavitev trajnih ugodnih življenjskih pogojev izbranim ogroženim
živalskim vrstam.
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Navkljub svoji mogočnos� je belorepec
plašna p�ca, zato za gnezdenje izbira
mirne predele, daleč od človeških oči.
V času gnezdenja je še posebej
občutljiv na različne motnje, kot so
ribolov, spravilo lesa, prele� zračnih
plovil in druge človekove dejavnos�.
Par zaradi pre�ranega vznemirjanja
pogosto opus� gnezdo.

Neustrezno gospodarjenje z gozdovi in onesnaževanje občutljivega kraškega
podzemlja krči življenjski prostor nekaterih najbolj ogroženih živalskih vrst,
ki počasi – a vztrajno – izginjajo.
Kočevsko je z visokimi dinarskimi grebeni Kočevskega roga, Borovške, Goteniške
in Velike gore ter kanjonom reke Kolpe eno največjih sklenjenih gozdnih območij
v Sloveniji in Srednji Evropi. Odmaknjenost, velika gozdnatost ter nizka gostota
poselitve se odraža v visoki stopnji naravne ohranjenos� in biotske raznovrstnos�.

Foto: Marjan Artnak

Foto: Marjan Artnak

Foto: Gregor Bernard

Populacijo orla belorepca v svetovnem
merilu ogroža izguba primernega
življenjskega prostora, življenjskega
prostora, zmanjšani gnezditveni
uspešnos� pa je v preteklos� botrovalo
tudi onesnaževanje s pes�cidi in težkimi
kovinami. Po kri�čnem obdobju 1950–
1970 si je populacija v Evropi s pomočjo
številnih naravovarstvenih ukrepov
opomogla. Belorepec danes velja za
simbol varstva narave.

Orel belorepec (Haliaeetus albicilla) je
na Kočevskem deležen velike pozornos�
vse od 80-ih let prejšnjega stoletja, ko je
bila v bližini umetno nastalega Reškega
jezera pri Kočevski Reki zabeležena prva
gnezditev te vrste v Sloveniji. Mogočni
jadralec z razponom kril vse do 2,5 metra
je naša največja ujeda in eden največjih
predstavnikov orlov na svetu.

mogočni jadralec kočevskih gozdov

OREL BELOREPEC

DOMA V KOČEVSKI REKI
Belorepčevo gnezdo v Kočevski
Reki je bilo odkrito v 80. letih 20.
stoletja, le nekaj let po izgradnji
jezu, za katerim je nastalo Reško
jezero. Odkritje je predstavljalo
prvo potrditev gnezdenja te
vrste na naših tleh.
Belorepec je vse od takrat na
Kočevskem stalno prisoten,
omenjeni par pa je bil v obdobju
1993 – 2000 uspešen tudi pri
vzreji mladičev. Zmanjšano
gnezditveno uspešnost v zadnjih
letih pripisujemo motnjam v času
gnezdenja.
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Z aktivnostmi projekta LIFE
Kočevsko izboljšujemo razmere
za uspešno gnezditev in vzrejo
mladičev ter tako skrbimo za
dolgoročno preživetje belorepca
ob Reškem jezeru.

NADZOR NAD GNEZDOM

Z namenom omejevanja in
zmanjševanja človekovega vpliva v
ožjem območju gnezdenja smo v letu
2016 vzpostavili videonadzor nad
znano lokacijo gnezda belorepcev.
Inova�vni video sistem omogoča
neposreden prenos dogajanja na
gnezdu in v njegovi okolici. Zanimive
posnetke si lahko ogledate na
projektni spletni strani.
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VZPOSTAVITEV MIRNE CONE
IN RIBOLOBNEGA REZERVATA

IZBOLJŠANJE
PREHRANSKIH MOŽNOSTI

Ker Reško jezero pozimi zamrzne,
vodne p�ce pa se na njem ne
zadržujejo v večjem številu, je v
zimskih mesecih ponudba hrane za
belorepca skromna. To je še posebej
kri�čno za samico, ki ima v času
priprav na gnezdenje povečano
potrebo po energiji.
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V neposredni bližini Reškega jezera
smo zato uredili zimsko krmišče za
orla belorepca. Od tal dvignjena
prehranjevalna ploščad, ki jo med
decembrom in februarjem zalagamo
z mrhovino, je prvo tovrstno krmišče
za ujede v Sloveniji. Opremljena je s
sistemom za neposredno snemanje,
ki omogoča videonadzor nad
obiskovalci krmišča.
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Zgornji del jezera, ki ga orel belorepec
uporablja za prehranjevanje,
je razglašen za mirno cono. Za
zagotavljanje miru v času gnezdenja je
v belorepčevem življenjskem prostoru
omejena sečnja. Lesena ograja na
vzhodni strani jezera preprečuje dostop
govedu in drobnici. Med zgornjim in
spodnjim delom jezera je nameščena
plavajoča vodna ovira, ki omejuje
prehod v ribolovni rezervat in opozarja
na ak�vnos�, ki so tam prepovedane.

OZAVEŠČANJE
IN USMERJEN OBISK
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Gnezdo orla belorepca in jezero
v Kočevski Reki privabljata
številne obiskovalce: pohodnike,
ljubitelje narave, ribiče, lovce in
adrenalinske rekrea�vce. Gnezdo
in najpomembnejši prehranjevalni
habitat sta tako izpostavljena
neposrednemu in posrednemu
vznemirjanju s strani človeka.

Za zmanjševanje pritiska
obiskovalcev smo zasnovali
tematsko Orlovo pot, ki se nahaja
v gozdnem rezervatu Jezero. Pot
je umeščena v predel rezervata, ki
ga par belorepcev ne uporablja za
gnezdenje. Obiskovalce navdušuje z
edinstvenim naravnim bogastvom,
ozavešča o kompleksnosti ekoloških
procesov in pomenu varovanja
končnih plenilcev, kot je belorepec.
Pot je primerna tako za samostojne
oglede kot tudi za najavljene
skupine. Obisk lahko pričnete ali
zaključite v Orlovi sobi, kjer so na
voljo vsi pripomočki za izvedbo
izobraževalnih delavnic in predavanj.
Obiščete lahko tudi eno od
opazovalnic v širši okolici Reškega
jezera, do katerih vodijo označene
dostopne pešpoti.

Pokukajte v divjino.
Dobrodošli pri Orlovih.

