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LIFE KOČEVSKO
Projekt »Ohranjanje območij Natura 2000
Kočevsko« ali krajše LIFE Kočevsko celovito
obravnava aktivno varstvo območij Natura
2000 Kočevsko. Izvaja se v okviru finančnega mehanizma LIFE+ od 1.9.2014 do 28.2.2019.
Poleg prijavitelja Občine Kočevje, v projektu
sodelujejo še Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije in Ljudska univerza
Kočevje.
Glavni cilj projekta je izvedba konkretnih naravovarstvenih akcij, s katerimi želimo vzpostaviti ugodno stanje ohranjenosti za močno
ogrožene gozdne ptice: divjega petelina, gozdnega jereba, belohrbtega in triprstega detla
ter edini par orla belorepca na Kočevskem.
Prav tako želimo ohraniti izjemno ranljiv podzemni ekosistem s človeško ribico kot glavnim indikatorjem stanja podzemnih voda.
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-

povečanje količine mrtve lesne
mase s pomočjo prilagojenega
gospodarjenja z gozdom;

-

postavitev prehranjevalnih ograj
za popestritev prehranske baze za
gozdne kure;

-

vzpostavitev posebnega
prometnega režima na gozdnih
cestah z namenom zagotoviti mirne
cone;

-

vzpostavitev video nadzora nad
gnezdom orla belorepca in zimskih
krmiščem;

-

vzpostavitev ribolovnega režima na
in ob Reškem jezeru;

-

ureditev infrastrukture za
obiskovalce z novo učno potjo,
opazovalnimi stolpi ter urejeno
informacijsko točko v kulturnem
domu v Kočevski Reki;

-

izvedba obsežnih bioloških in
kemijskih analiz podzemne vode;

-

čiščenje najbolj onesnaženih
vodnih jam;

-

zapiranje dostopa do izbranih
(vodnih) jam z lesenimi in
kamnitimi ograjami;

-

komunikacija s pristojnimi
strokovnimi službami in glavnimi
povzročitelji onesnaženja
podzemne vode.

Foto: Marjan Artnak

V ta namen so bili izvedeni
sledeči ukrepi:

Foto: Marjan Artnak

KOČEVSKI GOZDOVI
Kočevsko spada med najbolj naravno ohranjene predele v Sloveniji in gozdnatost tega prostora je
velika (okoli 83 %). Ponosni smo, da imamo na tem območju ohranjene tudi pragozdove. Pragozdovi oz. pragozdni ostanki so tisti deli gozda, kamor človek ni posegal, kjer ni sekal ali gozda drugače
izkoriščal, temveč je gozd tukaj prepuščen naravnim zakonom. Človek tak pragozd le opazuje od
zunaj in vanj ne vstopa. Na Kočevskem jih je 6: pragozd Krokar, Rajhenavski Rog, Kopa, Pečka,
Prelesnikova koliševka in pragozd Strmec. Skupaj merijo le 218 ha.
V letu 2017 sta se pragozd Krokar na Kočevskem in Snežnik- Ždroclje v okviru skupinske nominacije 11 držav in 63 pragozdov vpisala na seznam UNESCO svetovne naravne dediščine. Pragozd
Krokar predstavlja nedotaknjene prvinske gozdove v osrčju dobro ohranjenih gozdov Kočevske,
ki so tudi del omrežja Natura 2000 v Sloveniji, kot tudi ledenodobno zatočišče za bukev. Vpis na
Seznam svetovne dediščine UNESCO-a je za Slovenijo kot tudi za Kočevsko pomembno priznanje,
hkrati pa pomeni tudi močno zavezo, da bomo te gozdove še posebej varovali in ohranjali.
Na Kočevskem se srečujemo z jelovo bukovimi gozdovi, bukovimi gozdovi, nasadi smreke, gozdovi hrasta in belega gabra v dolinskih ravnicah, ter ob reki Rinži z gozdovi jelševih logov. Jelovo
bukovi gozdovi so najbolj naravno ohranjeni ekosistemi ter v pretežni meri prekrivajo skalne grebene Roga, Stojne, Borovške in Goteniške gore.
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UVOD
Ste se kdaj vprašali kaj pomeni za otroka izumrtje orla belorepca, če nikoli ni spoznal vrabčka?
Ali naši otroci poznajo vrabčke, ki se zadržujejo okoli hiš in po domačih dvoriščih? Slabo jih poznajo, oziroma jih ne poznajo. Domača naravna okolja so namreč danes najbolj nenaraven svet,
o katerem moramo otroke poučiti znotraj štirih zidov šole. Otroci se ne potepajo več, ni druženja,
prijateljstev in zavezništev. S stališča današnje družbe je tak način preživljanja otroštva tvegan.
Ampak v današnjem času ne zadošča več, da sedimo v razredu, poslušamo predavanja in premišljujemo kako bomo rešili vse težave (in orla). Smiselno je, da gremo ven iz razreda, se naučimo kaj
moramo storiti in na kakšen način. Prav gozd, ki je sam po sebi enkraten primer ustvarjalnosti, dovršene usklajenosti zgradbe in delovanja, lahko izvabi
iz otrok sproščenost, ki jo šola omejuje in motivacijo,
ki je pogoj za ustvarjalnost in razmišljanje. Osebni stik
Za Orlovo učno pot velja:
z gozdom prinaša izkušnje, kar je za otroka pomembno. Kajti otroška izkušnja je najtrajnejša in nič nas ne
1. Gozdni rezervat Jezero naj vam
zaznamuje bolj kot tisto, kar smo doživeli, videli, preizbo glavni vir in inspiracija za
kusili v otroštvu in to, kar se vtisne v nas, postane naše
igro, učenje in ustvarjanje.
notranje merilo za presojanje in oblikovanje vsake bodoče izkušnje. Drugače povedano - slab stik z naravo v
2. Vaše ideje in ideje otrok so drugi
otroštvu, tudi v odrasli dobi ne pomeni ohranjanja naglavni vir.
rave in orla. Vaše naravno domače okolje je na dosegu
roke in verjetno bolj raznoliko kot vaše šolsko dvorišče.
3. Možen prelet orla bo postal
Povezava z Orlovo učno potjo bo učencem poleg radopričakovanje nepričakovanega.
živosti učenja, ponudila občutek za domači prostor in
4. Vse ostalo je bonus.
kočevske gozdove, v katere se bodo radi vračali. Posledično pa se bo z njihovim navdušenjem veriga izkušenj in znanja prenašala na starše in lokalno skupnost.
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Če vam še niso povedali: »Vzgoja otrok je enaka vzgoji gozda ali, kot pravimo gozdarji z bolj nežnim izrazom, negi gozda, in čim naravnejše je šola ali vrtec, tem naravnejše in uspešnejše bo
življenje v tej šoli oziroma vrtcu.« Uspešni boste tisti pedagogi, ki se vedno znova vračate v gozd
(sami ali obkroženi z gručo otrok), ga doživljate, se mu čudite, vas navdušuje in vedno znova razveseljuje, razbremeni miselne tokove ali včasih požene adrenalin po žilah ter seveda daje smisel
vašemu delu. Otroci to čutijo brez odvečnih razlag, vse ostalo, znanje o naravi, gibanje, boljša kognicija so pozitivni stranski učinki.
Svet, ki se vrti okoli sonca je veliko lepši od sveta, ki se vrti okoli šole.
Zato Gremo mi na Orlovo učno pot!
mag. Natalija Györek, Inštitut za gozdno pedagogiko

Foto: arhiv LUK

Foto: Marjan Artnak
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GOZDNE PREMIŠLJEVALNICE IN IGRALNICE
Oporne točke za delo z otroki na Orlovi učni poti

Spoznavajo živa bitja in okolja v katerih živijo, spoznavajo, da so živa bitja povezana med seboj
in z okoljem, se gibljejo in razvijajo gibalne ter funkcionalne sposobnosti, razvijajo vzdržljivost
in vztrajnost, pridobivajo sposobnost orientacije v prostoru, pridobivajo izkušnje, prevzemajo odgovornost zase in za druge, krepijo
si samozaupanje, razvijajo pripravljenost na
sodelovanje, odkrivajo samega sebe, razvijajo solidarnost, se učijo poslušati, odkrivajo konflikte in jih rešujejo, razvijajo strpnost
in prijateljstvo, spodbujajo ustvarjalnosti in
sposobnost improviziranja, razvijajo komunikacijske spretnosti, pojejo, ustvarjajo in si izmišljajo vzorce spremljav ter zvočnih vsebin,
govorno nastopajo, se igrajo, razvijajo odnos
do narave in naravnih lepot.

KAJ BOSTE POTREBOVALI ZA POTEPANJE PO ORLOVI UČNI POTI?
Poleg malice in veliko tekočine, naj bo v nahrbtniku učitelja še obvezna oprema:
•

repelent proti klopom, komplet za prvo pomoč in morebitna zdravila za učence;

•

prenosni telefon in telefonske številke staršev.

Oprema v nahrbtnikih učencev po potrebi:
•

penaste podloge za sedenje;

•

kemični svinčnik, navadni svinčniki in barvice/voščenke + nekaj belih listov;

•

trdnejša/še podlage za pisanje;

•

enostaven fotoaparat (s katerim fotografirajo tudi učenci);

•

preprosti vodniki in določevalni ključi za določevanje rastlinskih, živalskih vrst in
kamnin.

Nekaj za tolažbo otrok. Zgodi se, da se otrok udari, ga zebe, je prestrašen: takrat je dobro imeti na zalogi kakšen »talisman« (igračko), ki vse uredi, mogoče kakšen bombon,
čokolado.
V gozd se vedno odpravimo v dolgih svetlih oblačilih (dolge hlače in majico z dolgimi
rokavi), četudi je zunaj poletna vročina. O obisku gozda vedno obvestimo starše, saj je
po obisku gozda obvezen pregled proti klopom.
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Na Orlovi učni pot učenci:

Pri raziskovanju Orlove učne poti boste potrebovali:

•

kartončke s fotografijami tarčnih vrst;

•

gozdno prisego;

•

zemljevid območja (»polotoka«) z vrisano potjo in navodili za
samostojno delo;

•

preproste rastlinske in živalske določevalne ključe;

•

lupe, povečevalne lončke, ogledalca;

•

lesene ščipalke (pripenjanje listov in gradnja gnezd);

•

klobčiče vrvic in različnih vrvi za gradnjo gnezd ali stezo slepcev;

•

rutice.

Kartončke s fotografijami tračnih vrst, gozdno prisego, zemljevid območja
ter preproste rastlinske in živalske določevalne ključe si po dogovoru lahko
izposodite pri Ljudski univerzi Kočevje, kjer tudi pridobite več informacij o
možnosti obiska Orlove učne poti.

Kontakti:
Ljudska univerza Kočevje
Tel.: +386 (0) 1 89 38 270
Mobitel: +386 (0) 41 708 483
E- naslov: info@lu-kocevje.si
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TOČKA 1:

IZHODIŠČE TOTEM ORLA
IN ORLOVA UČILNICA V NARAVI

Na prvi točki, kjer je postavljen totem orla, učencem predstavimo kočevske gozdove, ohranjanje
območij NATURA 2000, področje rezervata Jezero in tarčne živalske vrste, s poudarkom na orlu
belorepcu. Za otroke v vrtcu in prvem triletju lahko uporabimo različne zgodbe. Pogovorimo se o
gozdnem bontonu in jim predstavimo kaj bomo v gozdu počeli.

UČNI CILJI NA TOČKI 1:
-

Učenci spoznajo orla belorepca in ga znajo opisati.

-

Učenci razumejo in dajo gozdno prisego.
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OPIS AKTIVNOSTI 1/I:
Metode dela:
metoda pogovora, metoda
razlage, metoda dela s
slikami in zemljevidi.
Pripomočki in material:
gozdno učni načrt,
zemljevid z vrisanim
območjem.

Foto: Marjan Artnak

Čas trajanja:
20 minut.

OREL BELOREPEC
OSEBNA IZKAZNICA
TAKSONOMIJA
Latinsko ime: Haliaeetus albicilla Linnaeus, 1758
Angleško ime: white-tailed eagle
Nemško ime: Seeadler
KLASIFIKACIJA
Belorèpec ali postójna (Haliaeetus albicilla) je ujeda iz družine kraguljevk (Accipitridae).
Kraljestvo: Animalia (živali)
Deblo: Chordata (strunarji)
Razred: Aves (ptiči)
Red: Falconiformes (ujede)
Družina: Accipitridae (kraguljevke)
Rod: Haliaeetus (jezerci)
Vrsta: H. albicilla (belorepec)
Dolžina telesa: do 91 cm; Teža 4-7 kg; Razpon kril: 220-250 cm; Dolžina repa: 25-33 cm;
Dolžina kljuna (vidni del): 6-6,5 cm; Dolžina krempljev: 5-6 cm; Oglašanje: lajajoči, hripavi
»krau«; Življenjska doba: v naravi do 35 let.

PREDSTAVITVENI LIST orel
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OREL SE PREDSTAVI

Foto: Gregor Bernard

Sem eden največjih orlov v Evropi. Moje vrstnike
najdete v severni, srednji in vzhodni Evropi proti vzhodu do Kamčatke in Japonske ter v Severni
Ameriki. V Sloveniji je naš življenjski prostor ob
Dravi in Muri, v Krakovskem gozdu in na Cerkniškem jezeru ter v Kočevski Reki, kjer živi le en par.
Na omenjenih lokacijah nas lahko opazujete skozi
vse leto.
Imam sivorjavo telo, močan rumen kljun, rumene
noge z ostrimi kremplji, črna letalna peresa ter
popolnoma bel sorazmerno kratek rep. Sem eden
najboljših jadralcev. Moje perutnice so zelo široke,
v letu sem videti kot deska, saj so takrat moje perutnice široko razprte. Moj pogled je oster.
Ali si me predstavljaš in bi me znal narisati? Ali
lahko usločiš prste na rokah, tako, da bodo podobni mojim krempljem? Ali bi znal prikazati moj let?

Zanimivosti:
-

Postojna, je stara slovenska beseda za orla, po kateri je dobilo ime
mesto Postojna in se kot motiv pojavim v mestnem grbu.

-

Ime orel jezerec sem dobil zato, ker se najraje zadržujem v bližini
večjih jezer in rek, seveda zaradi »ribje hrane«, ki jo imam najrajši.

-

Zaradi svoje velikosti sem v zraku videti kot majhno letalo.

-

Sem izurjen lovec. Tisto, kar ulovim, zlepa ne izpustim.

-

Tako kot vse gozdne živali, sem tudi jaz zelo plašen.

-

Moja (orlova) peresa sestavljajo indijanske perjanice in orlova peresa
so zelo cenjena pri vseh severnoameriških indijanskih ljudstvih.

-

Glede na izsledke nekaterih genetskih raziskav, bo morda celo
znameniti ameriški jezerec (Haliaeetus leucocephalus), državni
simbol Združenih držav Amerike, v prihodnosti opredeljen kot
podvrsta našega orla.
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GOZDNI POZDRAV PRED
VSTOPOM V REZERVAT
JEZERO JE OBVEZEN

GOZDNA PRISEGA JE OBVEZNA

Vedno ko vstopite v rezervat Jezero
pozdravite gozd. To storite tako, da
stopite na prste in pomahate orlu in
vsem pticam, spustite se in še vedno
z dvignjenimi rokami pomahajte drevesom, nato spustite roke in pomahajte še medvedom, srnam, lisicam
in na koncu čepe pomahajte mravljam. Velja tudi ko zapuščate gozd.

2. Raje ustvarjali in ne podvajali.

V gozdu bomo:
1. Raje sodelovali, kot se kregali.
3. Raje pisali o doživetjih, kot polnili
delovne zvezke.
4. Raje poskušali ponovno in ne takoj
obupali.
5. Raje gibali kot sedeli.
6. Raje postavljali vprašanja in ne samo
odgovarjali na učiteljeva vprašanja.
7. Raje se pogovarjali in ne samo pasivno
poslušali.
8. Raje pobudniki in ne posnemovalci.
9. Raje pomagali kot samo opazovali.
10. Raje polni energije kot brez volje.

GOZDNA ZGODBA ZA NAJMLAJŠE JE OBVEZNA
»Nekoč so orli belorepci živeli v prostranih gozdovih. Nekega dne je gozd, v katerem
je živel mlad par orličev, zajel gozdni požar. Vse živali so bežale in iskale nov dom.
Tudi orliča sta zbegana iskala izhod iz plamenov. Njuno stisko je začutila gozdna vila
in se odločila, da jima pomaga. Poletela je pred njima. Orliča sta razprla svoja krila
in ji sledila. Pripeljala ju je v nov dom, skrivnostni delček gozda ob Reškem jezeru. V
jezeru je mrgolelo rib, okoli njega pa so se dvigale visoke smreke, ki so kar vabile v
varno zatočišče. V zahvalo sta vili podarila ključ njunega novega doma, kamor lahko
vstopijo samo povabljeni.« (pokažemo 'ključ', ki odklene vrata rezervata in je lahko
kar izbrana vejica)
(Zgodbico je zapisala 1. skupina vzgojiteljic in učiteljic na usposabljanju iz gozdne
pedagogike in interpretacije narave v Kočevski Reki, 30. avgusta 2017)

VIRI:
http://life-kocevsko.eu/orel-belorepec/
https://sl.wikipedia.org/wiki/Belorepec
Vrezec A., Mihelič T. 2009. Veliki orli Slovenije. file:///C:/Users/Uporabnik/Downloads/Veliki_URN_NBN_SI_DOCIEWMWZLF.pdf (6.1.2018)
Zbirka učnih gradiv za učitelje in naravoslovja 2018. http://life-kocevsko.eu/zbirka-ucnih-gradiv-za-uciteljenaravoslovja-in-biologije/
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TOČKA 2:

PREHRANJEVALNI SPLET ALI VSE JE
POVEZANO

Učenci na točki spoznajo prehranjevalne verige kopenskega in vodnega ekosistema Orlove učne
poti ter pomembnost ohranjanja narave. V slehernem ekosistemu so živa bitja povezana v prehranjevalne verige in splete. Vsaka prehranjevalna veriga je sestavljena iz treh osnovnih členov:
•

proizvajalcev,

•

porabnikov ali potrošnikov (rastlinojedci, mesojedci) in

•

razkrojevalcev.

Pomembno je, da vedo, da je sonce začetnik procesa, ki oskrbuje vse rastlinske vrste z energijo za
proizvodnjo hrane, rast in razmnoževanje. Proces se imenuje fotosinteza. Živali, ki jih srečamo na
Orlovi učni poti spadajo med porabnike, energijo pridobivajo z uživanjem rastlin (rastlinojedci) ali
živali (mesojedci). Orel belorepec je mesojedec in v prehranjevalni verigi plenilec. Prehranjuje se
z ribami, pticami in sesalci, pozimi pa tudi z mrhovino.
Priporočilo: Najprej jih seznanite s konceptom prehranjevalne verige šele nato prehranjevalnega
spleta.
Učencem nižjih stopenj lahko proces fotosinteze obrazložite na bolj enostaven način. Drevesa in
druge rastline si izdelajo hrano sama, s pomočjo sonca. Razložite jim, da so v (drevesnih) listih tovarne, ki delujejo edino na sonce in v teh tovarnah se s pomočjo sonca tvori sladkor, ki ga rastline
uporabijo za hrano. Vprašajte jih ali bi si tudi človek lahko pridelal hrano samo s pomočjo sonca?
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UČNI CILJI NA TOČKI 2:
-

Učenci razumejo zveze med življenjskimi razmerami in
prilagoditvami organizmov.

-

Učenci spoznajo in prepoznavajo tipične predstavnike rastlin in
živali na Orlovi poti.

-

Učenci povežejo organizme v prehranjevalne verige in splete.

OPIS AKTIVNOSTI 2/I:

KDO POJE KOGA?
Učenci izberejo ali izvlečejo kartončke živalskih
in rastlinskih vrst in si jih obesijo okoli vratu.
Vsak poišče za sebe »primerno hrano in jo poje«
(prime za roke), na ta način poskušajo sestaviti
čim več različnih prehranjevalnih verig. Primeri prehranjevalnih verig na Orlovi učni poti:
Vodna bolha, riba, čaplja, orel.

-

Goba, polž, jež, lisica.

-

Jelka, srna, volk.

-

Lešnik,veverica, kača, čaplja.

Pripomočki in material:
kartončki s slikami
tarčnih živali in tudi
ostalih gozdnih živali in
rastlin, ki se obesijo okoli
vratu.
Čas trajanja:
20 minut.

Foto: arhiv LUK

-

Metode dela:
metoda razlage, metoda
razgovora, metoda dela s
slikovnim gradivom.
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Prilagoditev z zgodbo za mlajše otroke, ki jo lahko tudi uprizorijo:
V gozdu je zrasla majhna goba. Tam je živel tudi polž. Postal je lačen, splezal nanjo in jo začel jesti.
Ko je bil sit je odšel naprej. Blizu mlake je polža zagledala žaba. Bila je lačna in pojedla polža. Sita
se je umaknila v grmovje. Tam jo je opazila čaplja. Ker je bila lačna, je pojedla žabo.

To zgodbo bi lahko zapisali drugače.
Goba je hrana polžu. Polž je hrana žabi. Žaba je hrana čaplji.

GOBA



POLŽ



ŽABA



ČAPLJA

Foto: Zdravko Turk

To imenujemo prehranjevalna veriga.
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OPIS AKTIVNOSTI 2/II:

MIDVA SVA PAR

Spoznavanje gibanja in oglašanja živali. Namen
igre je, da učenci poiščejo ustrezen par. Pripravimo slikovne karte s tarčnimi vrstami, pri tem
je vsaka slikovna karta zastopana dvakrat. Vsak
otrok naključno izvleče žival in si jo zapomni, pri
tem ne pove katero žival je izvlekel. Kartončke
poberemo. Na znak začnejo učenci z zvoki in gibi
oponašati žival, ki so jo izvlekli. Govoriti ne smejo. Gibajo se po prostoru in opazujejo, ter skušajo
ugotoviti kdo je njihov par. Igra se konča, ko se
vsi pari najdejo.

Metode dela:
metoda dela s slikovnim
gradivom, metoda
izkustvenega učenja.
Pripomočki in material:
kartončki s slikami živali.
Čas trajanja:
20 minut.

OPIS AKTIVNOSTI 2/III:

KDO ŽIVI V TEM GOZDU?
Kartončke s slikami živali pomešamo. Izberemo
enega otroka in mu kartonček obesimo oziroma
nalepimo na zadnjo stran hrbta, da fotografije
ne vidi. Učenec poskuša s postavljanjem vprašanjem ugotoviti katero žival predstavlja. Ostali
učenci odgovarjajo samo z »da« ali »ne«.
Aktivnost je primerna za otroke v vrtcih in učence v prvem triletju.
»Sem velik?« Da.

Metode dela:
metoda dela s slikovnim
gradivom.
Pripomočki in material:
kartončki s slikami živali,
kartončki z vprašanji
in trditvami o ključnih
vrstah v rezervatu in na
kočevskem.

»Imam perje?« Ne.
»Imam dlako?« Da.

Čas trajanja:
20 minut.

»Sem rjave barve?« Da.
»Sem medved?« Da.
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OPIS AKTIVNOSTI 2/IV:

SKRIVNOSTNA BITJA GOZDA
Skupini otrok (učencev) razložite, da boste brali
trditve o živalih gozda in naj čim prej poskušajo
ugotoviti katero žival opisujete. Trditve se stopnjujejo od manj znanih dejstev in zanimivosti
k bolj znanim dejstvom o živalih, pri tem so zajete številne značilnosti živalskih vrst. Ko kateri
od otrok ugane katero živalsko vrsto opisujete
naj tega ne pove naglas, ampak se prime za nos.
Tisti, ki so se prijeli za nos naj povedo rešitev
naglas, v kolikor nobena rešitev ni pravilna, nadaljujte z branjem trditev.

Metode dela:
metoda dela z opisi.
Pripomočki in material:
kartončki s trditvami.
Čas trajanja:
20 minut.

Aktivnost je primerna za otroke od 9 leta starosti
naprej (drugo in tretje triletje).

OREL BELOREPEC
Poznajo ga tudi pod staro slovensko besedo postojna.
V Sloveniji je zelo redek.
Lahko poje zajca ali lisico.
Teknejo mu tudi ribe.
Ima bel klinast rep.
Pod njegovim gnezdom lahko najdete ribje kosti.
V letu je videti kot deska.

MEDVED
Njegov življenjski prostor so listnati, iglasti in mešani gozdovi v nižinah in gorah.
Za življenje potrebuje veliko prostora.
Oči ima drobne, uhlje in rep pa kratek.
Njegov voh je stokrat bolj razvit od človekovega.
Hrani se tudi z mrhovino, zato ga imenujemo čistilec.
Za brlog poleg majhnih votlin izbira tudi podrto drevje, gosto rastje in skalne previse.
Čeprav je navidezno neokreten in počasen, lahko zelo hitro teče.
Skorajda nima naravnih sovražnikov.
Barva kožuha je v osnovi rjava, vendar dokaj spremenljiva.
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DIVJI PETELIN
Za prebavo potrebujejo kamenčke.
Njihovo petje v ženitvenem obdobju se imenuje »klepanje in brušenje.«
Perje samca je temno z vijoličastim pridihom, rep je pahljačast.
V času parjenja med samci potekajo boji.
Samica je manjša kot samec in rjavo grahasta.
Gnezdo naredi na tleh.
Uvrščamo ga med velike gozdne kure.

Foto: Marjan Cigoj

Včasih se med njimi pojavijo tako imenovani nori petelini, ki se ne bojijo ljudi. (V populaciji
divjega petelina je značilen tudi pojav t. i. norih petelinov, to je posameznih osebkov, ki ne
kažejo nobenega prirojenega strahu pred ljudmi. Natančen vzrok pojavu ni znan, domnevajo pa, da so vzrok hormonske motnje.)

VIRI:
http://www.lovska-zveza.si/lzs/prostozivece_zivali/ptice/divji_petelin)
Perušek M. 2008. Gozdne ptice območij Natura 2000. Zveza gozdarskih društev Slovenije, Gozdarska založba: Zavod za
gozdove Slovenije, Ljubljana.
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Foto: arhiv LUK

TOČKA 3:

GRADIMO NAJVEČJE GNEZDO NA SVETU
(GNEZDO – ČOKI)

Iz vejic spleteno,
z listki okrašeno,
z mahom postlano,
s perjem zmehčano ...
pa s pogledom na zvezdo,
je ORLOVO _ _ _ _ _ _. (GNEZDO)
Na tej točki se nahajajo leseni čoki s stabilizirano vrvjo. Čoki tvorijo neke vrste poligon preko
katerega učenci testirajo in razvijajo psihofizične sposobnosti, obenem pa se s prepletanjem vrvi
spoznavajo z oblikami in velikostmi gnezd tarčnih vrst. Obiskovalci s prepletanjem vrvi lahko
sami oblikujejo velikosti gnezd tarčnih vrst. Za najmlajše obiskovalce je priporočljivo, da vzamete
s sabo ostanke vrvic in vrvi in klobčiče volne s pomočjo katerih naj poskušajo med čoki oblikovati
gnezda.
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UČNI CILJI NA TOČKI 3:
-

Učenci spoznajo potrebe in življenje orla belorepca in kaj ga ogroža.

-

Učenci urijo motorične veščine.

OPIS AKTIVNOSTI 3/I:

TO JE MOJ NAČIN ŽIVLJENJA
Otrokom še enkrat kratko in slikovito predstavite orla in njegovo bivališče. Je naša največja
ujeda. Razpon kril ima do 245 cm. Zadržuje se ob
jezerih in večjih rekah. Rad ima mir. Ima močan
kljun in ostre kremplje. Prehranjuje se največ z
ribami, lovi pa tudi ptice, zlasti vodne. Orel belorepec si zgradi ogromno gnezdo premera meter
in več, ki ga vsako leto dograjuje. Gnezdo zgradi
na starih in visokih drevesih ali strmih sklanih
pečinah, vsaj 20 metrov od tal. V marcu samica
znese eno do tri jajca. Mladiči poletijo sredi julija
(Perušek, 2008).

Metode dela:
metoda razlage, metoda
izkustvenega učenja.
Pripomočki in material:
nobenih.
Čas trajanja:
20 minut.

Otrokom predlagajte, da se v rezervatu Jezero
postavijo v vlogo orla belorepca in poskušajo razmišljati kot orel.

Pomagajo naj si s vprašanji, ki jih lahko dodatno oblikujete:
»Kje vse bi lahko orel našel hrano?« Poskušajte jo poiskati.
»Kaj ga v rezervatu ogroža?« Turizem, šport, hrup, delo v gozdu, premalo hrane, kraja jajc
iz gnezda, motnje pri gnezdenju.
»Kje v rezervatu bi bil primeren prostor za bivanje orla?« Poskušajte poiskati tak prostor
(poudarek na starih in visokih drevesih, ki pomagajo pri ohranjanju biotske pestrosti).
Našli ste primeren prostor – zdaj pa s pomočjo čokov, vrvic in naravnega materiala zgradite gnezdo orla, pri tem bodite pozorni na velikost.
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OPIS AKTIVNOSTI 3/II:

ZGRADIMO PTIČJE GNEZDO ZA NAJMLAJŠE
Gradnja gnezda zveni dosti bolj preprosto, kot pa
je v realnosti. Ptice so spomladi zelo zaposlene z
gradnjo in dograjevanjem gnezd, pri tem uporabljajo naravni material, ki ga najdejo v območju
bivanja.
Izzovite otroke, da poskušajo zgraditi gnezdo in
pri tem poskušajo posnemati delo ptic. Razred
razdelite v dve skupini. Prva skupina naj za nabiranje in gradnjo uporabi kljukice za perilo. Druga polovica naj za nabiranje materiala normalno
uporablja roke. Primerjajte končna rezultata ter
primerjajte z gnezdi, ki ga naredijo ptice. Aktivnost bo otrokom pomagala, da začnejo ceniti
»gradbene veščine« ptic.
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Metode dela:
metoda razlage, metoda
opazovanja, zaznavanja,
občutenja, izkustveno
učenje, metoda
razgovora.
Pripomočki in material:
naravni material, ki ga
najdete v gozdu, vrvice
različnih dolžin, kljukice
za perilo.
Čas trajanja:
45 minut.

Foto: arhiv LUK

TOČKA 4:

RAZŠIRI SVOJA KRILA (MERILEC KRIL)

Lesen pripomoček/merilo na tej točki je namenjeno predstavitvi in merjenju razpona kril živalskih vrst. Učenci na tej točki primerjajo razpon kril orla belorepca z nekaterimi največjimi, najmočnejšimi in najhitrejšimi pticami. Tako na merilcu kril, belorepcu delajo družbo še tri izjemne
ptice:
SOKOL SELEC – med strmoglavljenjem na plena lahko doseže hitrost 320 km/h.
RÜPELLOV JASTREB – se lahko dvigne na višino 11.300 metrov, na tej višini letijo
potniška letala.
NAVADNI HUDOURNIK – preživi v zraku neprekinjeno kar 10 mesecev na leto,
na tleh pa le gnezdi.

UČNI CILJI NA TOČKI 4:
-

Učenci merijo dolžino z nestandardnimi enotami (s telesom in z
naravnimi materiali) in jo zapišejo z merskim številom in izbrano enoto.

-

Učenci primerjajo standardnih in nestandardnih enote s pomočjo
naravnih materialov.

-

Učenci spoznajo velikost orla belorepca.
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OPIS AKTIVNOSTI 4/I:

OREL JE VELIKA PTICA
Metode dela:
metoda pridobivanja
rezultatov/vzorcev,
metoda razgovora.
Pripomočki in material:
naravni material, ki
ga najdemo v gozdu,
metri iz papirja (lahko ji
izdelate sami), učni list
z razpredelnico ali kar
navadni listi na katere
učenci sami narišejo
razpredelnico, svinčniki.

Foto: arhiv LUK

Čas trajanja:
45 minut.

Učence razdelimo v pare in jih opozorimo, da lahko merijo le s pripomočki, ki jih najdejo
v gozdu. Predlagamo, da vsi poiščejo kamne z oceno dolžine 5 cm (npr. širina dlani) in
palice z oceno dolžine 10 cm (npr. širina dveh dlani). Posredujemo dodatno navodilo; vsak
par naj z najdeno palico in kamnom izvede meritev razpona kril orla belorepca na merilcu
kril, ter razpon rok sošolca(-ke), ki je z njim v paru. Rezultate vpisujejo v tabelo, pri tem so
pozorni na zapis merskega števila in merske enote. Učenci se glede na vse tri opravljene meritve (s kamni, palicami in metrom) razvrstijo glede na dolžino rok, od največjega
razpona do najmanjšega razpona. Ugotavljajo, zakaj je prišlo do razlik med posameznimi
meritvami, ne glede na isto uporabljeno enoto (npr. kamen širine ene dlani,…) in pri tem
utemeljujejo razlike. Kdo ima po vseh meritvah največji razpon rok? Ali kdo od otrok presega razpon kril orla?

Meritev s kamni

Meritev s palicami

Meritev z metrom

Število kamenčkov

Število palic

cm

Otrok 1 (ime)

.

.

.

Otrok 2 (ime)

.

.

.

Otrok 3 (ime)
.

.

Orel belorepec
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OPIS AKTIVNOSTI 4/II:

Zdaj ko že poznamo velikost orla in njegove značilnosti, se lahko preizkusimo v »landart« umetnosti. Učenci naj naberejo naravni material in
poskušajo ustvariti orla v naravni velikosti, poudarijo naj tudi njegove kremplje in kljun. Lahko
delajo v več skupinah.

Metode dela:
metoda dela s slikami in
ponazoritvijo.
Pripomočki in material:
fotografija orla belorepca
in naravni material, ki ga
najdemo v gozdu.

Foto: Željko Pleše

Čas trajanja:
30 – 45 minut.
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Foto: arhiv LUK

TOČKA 5:

NA KRILIH VETRA IN DOMIŠLJIJE (DISKI)

Na tej točki najdemo gibljive diske za lovljenje ravnotežja. Učenci preko tega pripomočka razvijajo
psihofizične sposobnosti in se obenem poskušajo poistovetiti s tarčnimi vrstami. Povabimo jih, da
preizkusijo ravnotežne diske in se pri tem poizkušajo čim več časa obdržati na disku. Kdo bo ostal
najdlje časa na disku?

UČNI CILJI NA TOČKI 5:
-

Učenci razvijajo motorične sposobnosti.
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Metode dela:
metoda izkustvenega
učenja.
Pripomočki in material:
nobenih.

Foto: arhiv LUK

Čas trajanja:
10 – 15 minut.
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Foto: arhiv LUK

TOČKA 6:

SVOBODA LETENJA (GUGALNICA)

Race so se razbežale, ko je z višine priletela temna senca in se z iztegnjenimi nogami spustila do
vodne gladine, zgrabila ribo in z njo odletela proti hribom.
Dejan Bordjan, 2014

ALI LJUDJE LAHKO LETIMO Z GUGALNICO?
Razmišljanja malčkov o pticah in letenju:

Na Orlovi poti vas bo pričakala tudi gugalnica z mrežo. Gugalnica se lahko uporablja kot
pripomoček za počitek in opazovanje narave,
verjetno pa jo bodo otroci izkoristili za guganje. Gugalnice na prostem imajo številne pozitivne učinke, prepričani smo, da se v gozdu
na stiku kopnega in vode niste še nikoli gugali. Guganje ni pomembno samo za razvoj
ravnotežnega čuta, ampak nam ponuja še
številne čutne izkušnje. Narava v rezervatu
nam ob užitkih guganja ponuja ptičje petje,
božanje vetra, toploto sonca, naravno svetlobo in lepoto gozda.

Zakaj ptice letijo?
Ker imajo krila, ker imajo perje, ker so
lahke, imajo lahka krila, z nogami se
odrinejo zraven, ker jih nese veter.
Kako visoko ptice letijo?
Čez oblake in nad oblaki.
Kako pa pristanejo?
Da dajo noge naprej in nehajo mahat,
noge spustijo na vejo in dajo kremplje
skupaj in se zasidrajo.
Kako pa letimo ljudje?
Z letalom, z raketo.
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UČNI CILJI NA TOČKI 6:
-

Učenci razvijajo ravnotežni čut.

-

Učenci v naravi pridobivajo senzorne izkušnje.

-

Učenci spoznajo kaj omogoča pticam letenje.

-

Učenci spoznajo držo in način letenja orla belorepca.

OPIS AKTIVNOSTI 6/I:
Metode dela:
metoda izkustvenega
učenja.
Pripomočki in material:
nobenih.
Čas trajanja:
po želji.

Foto: arhiv LUK

Na gugalnici poskusite razširiti krila in poleteti
kot orel belorepec. Učne ure mladih orličev so namreč ključne za njihov nadaljnji uspešen razvoj.
Čas, ko mladiči prvič poletijo iz gnezda je lahko
zelo rizičen. Še neizkušeni letalci lahko pristanejo sredi gozda, kjer nimajo ponovne možnosti,
da ujamejo primerne zračne tokove za ponoven
vzlet. Za učenje letenja je pomemben pogum!

VIRI:
D. Bordjan 2014. Belorepec. file:///C:/Users/Uporabnik/Downloads/Belorepec_URN_NBN_SI_DOC-FN4AN1M4%20(1).pdf
(pridobljeno, 21.1.2018)
Zbirka učnih gradiv za učitelje in naravoslovja 2018. http://life-kocevsko.eu/zbirka-ucnih-gradiv-za-uciteljenaravoslovja-in-biologije/
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Foto: arhiv LUK

TOČKA 7:

OREL JAVI SE

Veliko uho je zastavljeno kot akustična inštalacija, megafon, ki krepi zvoke narave. Megafon na
učni poti je namenjen zbiranju in ojačitvi zvokov narave, ki pripotujejo do naših ušes po zraku.
Ljudje in živali uporabljamo zvok za sporazumevanje. Ljudje govorimo, živali pa se oglašajo na
različne načine. Orel belorepec se oglaša z lajajočim, hripavim »krau«. Prisloni uho na megafon in
poslušaj zvoke, ki prihajajo z narave. Poskušaj oponašati oglašanje orla belorepca.

UČNI CILJI NA TOČKI 7:
-

Učenci spoznajo kakšno je oglašanje orla.

-

Učenci spoznajo preproste načine za ojačitev zvokov.

-

Učenci spoznajo, da je preživetje živali v naravi v veliki meri odvisno od
uporabe čutil.
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OPIS AKTIVNOSTI 7/I:

ALI SLIŠIŠ ZVOKE?
Kako lahko bolj osredotočeno poslušamo ptice? Položite dlani za ušesa in jih zavihajte proti
obrazu, na ta način boste z ušesi bolj učinkovito
zbirali in lovili zvoke, ki prihajajo z obeh strani
glave. Poskusite in ugotovili boste, da obstaja
razlika – slišali boste namreč bolje.

Metode dela:
metoda izkustvenega
učenja.
Pripomočki in material:
nobenih.

Foto: arhiv LUK

Čas trajanja:
5-10 minut.

OPIS AKTIVNOSTI 7/II:

ALI SLIŠIŠ ORLA?
Učenci stojijo v krogu in predstavljajo lačne orle.
Izberemo enega učenca, mu z rutko zavežemo
oči in postavimo na sredino kroga. Ta predstavlja miško. V popolni tišini s prstom pokažemo
na enega od otrok (orla) v krogu, ki se mora čim
bolj tiho bližati miški in jo ujeti. Učenec (miška),
ki je v sredini kroga pri tem poskuša s prstom pokazati na smer iz katere prihaja zvok, v kolikor
pokaže v pravo smer (na orla) se vloge zamenjajo. Igra, ki je zelo zanimiva prav v gozdnem okolju saj šumenje listja in pokanje vej otežuje »tiho«
približevanje.

Metode dela:
metoda izkustvenega
učenja.
Pripomočki in material:
rutica.
Čas trajanja:
20 minut.

Druga varianta igre:
Učenci stojijo v krogu. Izberemo enega otroka, mu z rutko zavežemo oči in postavimo na
sredino kroga. V popolni tišini s prstom pokažemo na enega od otrok v krogu, ki začne
ploskati. Otrok, z zavezanimi očmi poskuša uganiti, kdo ploska tako, da gre v smer zvoka
in se mu približuje. Če pravilno ugane, se igralci zamenjajo.
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Foto: arhiv LUK

TOČKA 8:

V OČESU ČUVAM TE

Pragozdni ostanki in rezervati v Sloveniji so dokaj neznani, ne
samo otrokom, ampak tudi širši javnosti. Otroci poznajo v večini tropske pragozdove iz risank in filmov, v katerih prevladuje
pestro, barvito, rahlo avanturistično življenje, ampak ali vedo,
da imamo pragozdove tudi v Sloveniji? Kljub temu, da v naših
pragozdnih ostankih ne najdemo levov, opic, pisanih in vreščavih ptic, gromozanskih kač imajo ti biseri neokrnjene narave
svojstven življenjski ciklus in čar. Ti gozdovi so edinstveni v zgradbi in delovanju, marsikomu
nedostopni ne samo vizualno in razumsko, ampak tudi srčno, duhovno. Časovna in prostorska
dimenzija pragozda je tista, ki človeku pripoveduje zgodbe in ga očara, le če mu zna prisluhniti.
Pragozd ni samo učilnica za vse naravoslovce, filozofe, zdravnike, fizike, zgodovinarje in ljubitelje neokrnjene narave, ampak je lahko tudi ogledalo današnji družbi. Kljub težavnim razmeram in
nenehni borbi za življenje je v pragozdu vseskozi ohranjen zdrav odnos do življenja.
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Foto: arhiv LUK

Na zadnji točki poti je kukalo pritrjeno na leseni drog, z možnostjo premikanja smeri pogleda kar naredi opazovanje narave
bolj zanimivo. Na tej točki učenci spoznajo kako orla opazovati
in zakaj je pomembno, da ohranimo orla belorepca in druge tarčne ter živalske in rastlinske vrste. Posebej opozorimo na ogroženost orla belorepca in vsakovrstne motnje, na katere je občutljiv,
obenem jih preko igre seznanimo z načinom lova orla belorepca.

Ko sem otrokom zastavila vprašanje:
Kaj je to pragozd, so navajali dejstva, ki
jih poznajo iz filmov in risank o džungli. Pragozd je na sredini zemlje. (Lovro,
7let) Drevesa v pragozdu so zelo visoka,
po tleh pa rastejo še druge rastline, da
je težko hoditi skozi. (Lara, 7 let) V pragozdu so orhideje. (Daša, 7 let) Tam živijo
papige in opice. (Larisa, 7 let) Tam živijo
tudi leopardi in tigri. (Vasja, 6 let) Velike
kače lezejo po drevesih. (Adrijana, 6 let)
V pragozdu nabirajo banane. (Klara, 7 let)

Otroci so razmišljali, kaj je pragozd,
kje je in kdo živi v njem. Predstavljamo nekaj njihovih razmišljanj.
Pragozd je: - gozd, ki je bil v starih
časih, - star gozd, - so stara, debela
drevesa, - gozd, v katerega človek
še ni šel, - v njem se takoj izgubiš,
- gozd, ki se sam dela, - gozd, kjer
je veliko dreves, ker jih nihče ne
seka…«

Foto: Franci Horvat

Nataša Šefer, učiteljica na OŠ Simona Jenka Kranj, razpis Mreže
gozdnih vrtcev in šol Slovenije Z
otroki v pragozd

»Ali imamo tudi v Sloveniji pragozd?«
Odgovor je bil enoglasen : »Ne.« Ko sem
učencem povedala, da imamo tudi pri
nas ostanke pragozda, so bili izjemno
začudeni in so navdušeno spraševali, če tudi tu živijo opice, papige in tigri.
Pojasnila sem jim, da je tropski pragozd
drugačen od našega, ker leži v bližini
ekvatorja (na sredini zemlje, tako kot je
rekel Lovro). Tam ni letnih časov, kot jih
poznamo pri nas, podnebje je toplo in je
veliko padavin, zato živijo tam drugačna
živa bitja, kot pri nas.
Ana Žakelj, učiteljica na Podružnični šoli
Rovtarske Žibrše, razpis Mreže gozdnih
vrtcev in šol Slovenije Z otroki v pragozd

ZA UČITELJE - Zakaj rabimo pragozdove in rezervate?
Pragozdovi predstavljajo najbolj ohranjene ekosisteme, kjer je najmanj neposrednih vplivov človeka. So najbolj prilagojeni ekosistemi na določenem območju, rastišču.
-

So naša naravna dediščina.

-

So pomembni za ohranjanje biotske pestrosti.

-

Iz njih pridobivamo sestavine za izdelavo zdravila.

-

So zadrževalni mehanizmi za vodo in hranila.

-

Pomembni za ohranjanje naravne rodovitnosti.

-

Referenca za gospodarjenje z gozdom, naravo, krajino, kmetijstvo, gospodarstvo, energetika.

-

Referenca za življenje današnje družbe.

Gozdni rezervati so gozdovi prepuščeni naravnemu razvoju. Zato tu ne sekamo, ne pospravljamo
odmrlih dreves, ne nabiramo gozdnih sadežev in ne vznemirjamo živali.
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UČNI CILJI NA TOČKI 8:
-

Učenci spoznajo pomen rezervatov in ohranjanja rastlinskih
in živalskih vrst.

-

Učenci spoznajo glavne drevesne in grmovne vrste rezervata.

OPIS AKTIVNOSTI 8/I:

ORLOVO OKO

Učence naučimo izštevanko, s pomočjo katere
lahko mlajšim otrokom omejimo gibalni prostor.
Prostor omejimo tako, da vzamemo palico in
skupaj z otroki pregledamo in obkrožimo prostor,
tako, da s palico potolčemo po vseh drevesih, kamnih, grmih, ki predstavljajo mejno območje. Po
potrebi ponovimo večkrat. Izštevanka, ki jo lahko
uporabimo pri označevanju:

Metode dela:
metoda razgovora,
metoda izkustvenega
učenja.

Ti si zajec, ti lisjak, ti si riba, ti kvak kvak, ti si
ježek, ti si miš, ti si orel, ti loviš!

Čas trajanja:
30 minut.

Pripomočki in material:
nobenih.

Ko ste določili gibalni prostor, otroke zberite v
orlovem gnezdu (prostor, ki ga sami določite).
Učitelj ali vodnik v gnezdu prevzame vlogo orla,
učenci so miške. Miškam določimo mejo (opis
zgoraj) do kam lahko gredo in se skrijejo.

Orel pove naglas:« Orlove oči se zaprejo za 30 sekund, potem »Orlove oči se odprejo«, tako
nadaljujemo zaporedje. Orel pri tem išče miške, tista, ki ni dobro skrita in jo zagleda mora
priti v gnezdo. Miške se morajo počasi približevati gnezdu in pri tem iskati nova skrivališča. Orel zapira oči za vedno krajši čas. Igra se konča, ko orel najde vse miške, oziroma ko
se vse neodkrite miške popolnoma približajo gnezdu.
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OPIS AKTIVNOSTI 8/II:

ZRCALCE, ZRCALCE V GOZDU
POVEJ KATERO DREVO
NAJLEPŠE V DEŽELI JE TEJ
Učenci se sami razdelijo v pare. Vsak par prejme eno ogledalce. Prvi otrok ogledalce namesti
tik pod oči, drugi ga prime pod roko in ga vodi
po gozdu. Učenci v ogledalu opazuje krošnje dreves, ki nudijo pri tem povsem drugačno prostorsko perspektivo gozda. Vlogi se nato zamenjata.
Učenci opišejo svoje občutke.

Metode dela:
metoda izkustvenega
učenja.
Pripomočki in material:
majhna ogledalca, ki jih
lahko držimo v rokah.

Foto: arhiv LUK

Čas trajanja:
15 minut ali več.

OPIS AKTIVNOSTI 8/III:

VAREN SI, ČE SE DOTAKNEŠ …
Spoznajmo osnovne drevesne vrste v rezervatu.
Omejite gibalni prostor, odvisno od starosti otrok.
Znotraj gibalnega prostora izberite 4-5 drevesnih
vrst in si jih skupaj z otroki oglejte in poimenujte.
Določite vodjo igre, vodja igre zakliče:« Varen si,
če se dotakneš smreke, bukve, leske,…«Vsak udeleženec mora čim hitreje poiskati imenovano
drevesno vrsto in se je dotakniti.

Viri:
http://www.gozdnivrtec.si/sl/predal-idej/z-otroki-v-pragozd/153
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Metode dela:
metoda razlage, metoda
izkustvenega učenja.
Pripomočki in material:
nobenih.
Čas trajanja:
10 minut ali več.

Foto: arhiv LUK
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