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POVZETEK 

Orel belorepec (Haliaeetus albicilla) sodi med naše večje ujede. V Sloveniji doseže skrajno jugo-
zahodno mejo evropskega areala, na območju Natura 2000 Kočevsko je stalno prisoten en par, ki 
gnezdi v bližini jezera v Kočevski Reki. V okviru projekta LIFE Kočevsko (akcija C4) načrtujemo 
izvedbo vrsto ukrepov namenjenih izboljšanju stanja gnezditvenega in prehranjevalnega habitata 
belorepca. Za namen zmanjšanja motenj zaradi človekovih bomo vzpostavili digitalni nadzor 
znanega gnezda in postavili (zimsko) krmišče, ki bo prav tako nadzorovano preko digitalne kamere. 
Zimsko krmišče bo zagotavljalo hrano v hladnem delu leta, ko je jezero zamrznjeno in je 
dostopnost rib zmanjšana. Na jezeru bo nameščena plavajoča ovira na vodi, ki bo dodatno 
opozarjala na prepovedano aktivnost (ribolov, čolnarjenje…) v zgornjem delu jezera, ki je izločen 
kot ribolovni rezervat. Na SV in V strani jezera bomo uredili postavitev lesene ograje (500 metrov), 
ki bo preprečila drobnici in govedu dostop do jezera. Prav tako bomo postavili tri opazovalnice, 
kjer bo omogočeno opazovanje in spremljanje aktivnosti belorepca in drugih vrst na Reškem 
jezeru. 

 

ABSTRACT 

White-tailed eagle (Haliaeetus albicilla) is one of our largest birds of prey. In Slovenia it reaches 
the extreme southwest edge of its European areal; in the area of Natura 2000 Kočevsko one pair is 
breeding regularly. LIFE Kočevsko (Action C4) is planning to implement the following measures 
aimed at improving the status of breeding and feeding habitat of white-tailed eagle. To reduce the 
negative impact of human activities we will establish digital survailence of the nest and a (winter) 
feeding station will be built, which will also be controlled via digital camera. Feeding station will 
provide food in the cold months when the lake is frozen and therefore access to fish is limited. On 
the lake a water barrier will be build which will prevent physical access for boats to the part of the 
lake that is eliminated as a fishing reserve. NorthEast and East side of the lake will be regulated by 
a 500 meters of (wooden) fence that will prevent small ruminants and cattle access to the lake. 
Also a construction of 3 (three) observatories will be arranged, for purpose to observe and 
monitor the activity of white-tailed eagle and other animal species on and near the lake. 
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V dokumentu so uporabljene spodaj naštete okrajšave: 
 
ARSO – Agencija RS za okolje 
DOPPS – Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije 
EPO – Ekološko pomembna območja 
EU – Evropska unija 
GGE - gozdnogospodarska enota 
GGN - gozdnogospodarski načrt 
GGO - gozdnogospodarsko območje 
GPN - gozd s posebnim namenom 
IBA – Important Bird Areas (Pomebna območja za ptice) 
SCI - Sites of Community Importance (Special Areas of Conservation - Posebna območja ohranitve) 
SPA – Special Protected Areas (Posebna varovana območja) 
UVHVVR - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin  
ZGS, OE, KE - Zavod za gozdove Slovenije, območna enota, krajevna enota 
ZRSVN – Zavod Republike Slovenije za varstvo narave 
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1. Uvod 

 
LIFE Kočevsko je projekt, ki celovito obravnava aktivno varstvo območja Natura 2000 Kočevsko. K 
projektu je kot vodilni partner pristopila občina Kočevje z ostalimi partnerji projekta Zavodom za 
gozdove Slovenije, Zavodom RS za varstvo narave in Ljudsko univerzo Kočevje. 
 
Glavni cilj projekta je vzpostavitev ugodnega stanja za pet prednostnih vrst  po ptičji direktivi 
(Haliaeetus albicilla, Tetrao urogallus, Bonasa bonasia, Dendrocopos leucotus, Picoides 
trydactilus), eni prednostni vrsti po habitatni direktivi (Proteus anguinus) skupaj z habitatom (HT 
8310: Jame zaprte za javnost).  
 
Na podlagi izvedbenega načrta za izvajanje konkretnih akcij na terenu se je Zavod za Gozdove 
zavzel za pripravo izvedbenih ukrepov akcij C2, C3 in C4, s katerimi bomo izboljšali habitatne 
razmere in posledično vzpostavili ugodno stanje ohranjenosti za edini par orla belorepca – 
Haliaeetus albicilla in za močno ogrožene ptice in gozdne kure na Kočevskem: belohrbti detel - 
Dendrocopus leocotos, triprsti detel - Picoides tridactylus, divji petelin – Tetrao urogallus, gozdni 
jereb – Bonasa bonasia. 
 
Akcija C4 je namenjena izboljšanju stanja gnezditvenega in prehranjevalnega habitata orla 
belorepca ter zmanjšanju človeških vplivov na populacijo v ožjem območju znanega gnezda. Akcija 
se nanaša na območje cone orla belorepca, ki se nahaja v neposredni bližini jezera v Kočevski Reki 
(Reško jezero). 

Ključna naloga je zagotovitev miru v gnezdilnem in prehranjevalnem habitatu pri Kočevsko Reškem 
jezeru z omejitvijo dostopa. Znano gnezdo ob Reškem jezeru bomo opremili z nadzornimi 
kamerami ter postavili zimsko krmišče, ki ga bomo v zimskem času zalagali z mrhovino. Za 
opazovanje orla belorepca ter drugih ptic bomo v sklopu projekta ob Reškem jezeru postavili 
opazovalnice ter na jezeru z vodno oviro vzpostavili dodatno opozorilo ribičem in obiskovalcem na 
čolnih na prepoved aktivnosti v zgornjem delu jezera, ki je zavarovan kot ribolovni rezervat. Lesena 
ograja ob zgornjem delu jezera bo živini onemogočila neposreden dostop do jezera. Učna pot z 
didaktičnimi pripomočki v spodnjem delu jezera bo obiskovalce seznanila z okoliško naravo, 
bogastvom gozdov, z orlom belorepcem in drugimi Natura 2000 vrstami. 

 

2. Orel belorepec (Haliaeetus albicilla) 

2.1. Kratek opis vrste 

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. Vrsta je razširjena po 
Evropi in Aziji, v Sloveniji pa populacija belorepca dosega skrajno jugo-zahodno mejo evropskega 
areala. V bližini Reškega jezera je bilo prvo znano gnezdo v Sloveniji. Vrsta je sicer v Sloveniji 
maloštevilna, leta 2009 je bilo znanih med 8 in 11 parov orlov belorepcev (Vrezec in sodelavci, 
2009). V Sloveniji je belorepec zavarovana vrsta, in sicer že od leta 1921. Na Rdečem seznamu 
(revizija IBA 2011) je orel belorepec opredeljen kot ranljiva vrsta (VU). Danes vrsta ni kvalifikacijska 
na nobenem Natura 2000 območju v Sloveniji, čeprav v vsaj dveh gnezdi, v letu 2008 pa je 
DOPPSBirdLife Slovenia razglasil novo IBA območje Črete z belorepcem kot kvalifikacijsko vrsto. 
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Vrsto uvrščamo med tipične jadralce, saj zelo spretno izkorišča zračne tokove. V zraku je manj 
okreten ter bolj ranljiv predvsem pred nizko letečimi zračnimi plovili in velikimi vetrnicami. Staro 
slovensko ime za to vrsto je jezerec, kar nakazuje na njegov glavni habitat, kjer se prehranjuje.  

Glavni preferenčni plen belorepca so ribe, med tem ko so ptice, zlasti vodne ptice, ter mrhovina, 
alternativni plen. Lovi predvsem ribe v zgornjih plasteh vode (krapi, somi ipd.). Poleg rib in vodnih 
ptic so njegova hrana tudi sesalci do velikosti lisice. 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. Ravno zaradi tega je 
lahko disperzija predvsem mladih osebkov zelo velika, saj se lahko premaknejo prek 2000 km daleč 
(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 
Evropa  

zahodna 
Evropa  

srednja 
Evropa  

vzhodna 
Evropa  

SV Azija  

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  

Ribe-
celinske 
vode  

 
9,12  18,15  0,91  13,80  17,13  6,55  

Ribe-morje  
 

0,69  2,18  0,00  0,00  0,00  0,00  

Ribe, 
skupaj  

Pisces  9,80  20,32  0,91  13,8  17,13  6,55  

Žuželke  Insecta  0,01  0,00  0,00  0,01  0,00  0,00  

Mehkužci  Mollusca  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 

Slika 1: Orel belorepec med lovom (foto: Marjan Artnak) 
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Gnezdilno obdobje traja prvo polovico leta. Gnezdo  zgradi tam, kjer ni pogoste prisotnosti ljudi. V 
mesecu marcu samica znese 1 do 3 jajca. V času gnezdenja je zelo občutljiv na vsakovrstne motnje, 
še posebej v času valjenja jajc. Mladiči iz gnezda poletijo v prvi polovici meseca junija. To je zelo 
nevaren čas za mladiče, ker lahko pristanejo sredi gozda, kjer nimajo možnosti, da ujamejo 
primerne zračne tokove za polet in jadranje. 

Večina danes znanih teritorijev belorepca je omejenih na nižinske predele SV in V Slovenije na 
nižjih nadmorskih višinah pod 250 m. Ostali del populacije pa živi v gorskih gozdovih nad 400 m 
n.v., v južni dinarski regiji celo prek 600 m n.v. (okolica Reškeg jezera), kar je posebnost slovenske 
populacije belorepca (Vrezec in sodelavci, 2009). Vsi znani teritoriji so v bližini večjih vodnih teles, 
jezer ali rek. Na prehranjevališčih, kakršna sta Cerkniško jezero in vodni zbiralnik Medvedce, so 
belorepci prisotni bolj ali manj prek celega leta. Pozimi so pogostejši na večjih vodnih površinah z 
velikimi jatami vodnih ptic, še posebej mlakaric (Anas platyrhynchos), labodov grbcev (Cygnus 
olor) in kormoranov (Phalacrocorax carbo), ki predstavljajo belorepčev potencialni plen. Takšne 
zgostitve so predvsem na Dravi, Muri, spodnji Savi in na Cerkniškem jezeru.  

Glavni dejavniki ogrožanja vrste v Sloveniji so nelegalen lov, turizem in intenzivna sečnja.  Čeprav 
gnezditvena populacija belorepca v Sloveniji narašča, gre še vedno za majhno populacijo, pri 
čemer je učinkovita zaščita gnezd in gnezditvenega habitata ključna za dolgoročno preživetje vrste 
v Sloveniji (Vrezec in sodelavci 2009). 

2.2. Orel belorepec na območju Kočevske Reke 

Belorepi orel je do 80-tih let 20. stoletja veljal za vrsto, ki ne gnezdi v Sloveniji. Prvo gnezdo je bilo 
odkrito na Kočevskem, v okolici Reškega jezera. Gnezdo na področju dinarskih gozdov je posebnost 
slovenske populacije belorepca, saj leži gnezdo na nadmorski višini okoli 600 metrov, medtem ko 
je večina danes znanih teritorijev belorepca v Sloveniji na nadmorskih višinah pod 250 metrov. 
Gnezdo iz 80-tih je sicer bilo - zaradi nepoznavanja in nesporazuma uničeno, vendar je bilo leta 
1993 odkrito novo gnezdo na istem območju (Perušek M., (2016) ustno). 

Na območju Reškega jezera je stalno prisoten par orla belorepca že od 80-tih let 20. stoletja. Med 
leti 1993 in 2000 so bili izleženi 1 do 3 mladiči letno,  in sicer leta 1993 2 mladiča, 1994 3 mladiči (2 
preživela do izleta), 1995 1 mladič, 1996 2 mladiča, 1997 1 mladič, 1998 nobenega, 1999 1 mladič; 
v letu 2000 pa je bilo gnezdo najverjetneje zapuščeno zaradi motenj. Tega leta je namreč fotograf 
od februarja do maja iz bližine opazoval gnezdo. Zadnja leta ni bila zabeležena uspešna izpeljava 
mladičev (Vrezec A., Bordjan D., Perušek M., Hudoklin A. (2009), Population and ecology of the 
White-tailed and its conservation status in Slovenia). 

 

3. Trenutne poznane motnje za orla belorepca v okolici Kočevske 
Reke 

 

Gnezdo orla belorepca in jezero v Kočevski Reki privabljata številne obiskovalce od pohodnikov, 
ljubiteljev narave, ribičev, lovcev in adrenalinskih rekreativcev. Gnezdo je tako izpostavljeno 
neposrednemu in posrednemu vznemirjanju s strani človeka, negativen vpliv motenj na gnezdeči 
par pa se zaradi izpostavljene lege in vedno večjega obiska z leti povečuje.  

Okrog dela jezera obstaja pešpot za obiskovalce, ki jo je potrebno preusmeriti izven območja 
motenj gnezdišča orla belorepca, zato se bo v okviru C4 akcije tudi preusmerilo pot, zgradilo 3 
opazovalnice jezera in pot označilo z opozorilnimi in informativnimi tablami. 
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Jezero redno obiskujejo tudi ribiči, saj je na jezeru dovoljen ribolov na ščuko s čolna in sicer 
izključno v spodnjem delu jezera, zgornji del jezera pa je ribolovni rezervat. Z jezerom upravlja 
Ribiška družina Kočevje. Edini dovoljeni način ribolova je vijačenje, ribolov pa se izvaja izključno z 
uporabo čolna (vesla ali elektromotor). Vstopno in izstopno mesto za čoln je označeno. Dovoljeno 
je loviti ščuko in smuča in sicer izključno z umetnimi vabami. Ribolov je dovoljeno izvajati od zore 
do mraka, kampiranje je prepovedano. Lovna doba za ščuko je od 01.05 – do 31.01., lovna doba za 
smuča  pa od 01.06 – 31.01. Po podatkih ribiške družine Kočevje je v času gnezdenja in vzreje 
mladičev intenziteta lova sicer  majhna. Največ (okoli 60 % vseh lovnih dovolilnic) prodajo v 
jesenskem času oz. v času neposredno po vnosu ščuke v jezero (Arko T. (2016), ustno). Potencialne 
motnje za orla belorepca predstavljajo samo ribiči, ki ne upoštevajo meje ribolovnega rezervata in 
se s čolni vozijo tudi po zgornjem delu jezera. V ta namen bomo v projektu postavili vodno oviro na 
jezeru z opozorili o prepovedi ribolova in čolnarjenja znotraj ribolovnega rezervata. 
 
Potencialni problem v času vzreje mladičev orla belorepca predstavljajo vsakoletne vaje slovenske 
policije, ki potekajo v mesecu juniju in med drugim vključujejo prelete s helikopterjem preko 
jezera. V širšri okolici se prav tako usposablja slovenska vojska, pogosti so tudi preleti letal 
Slovenske vojske (Pilatus PC-9M Hudournik). 
 

Področje okoli Reškega jezera je prav tako izredno zanimivo za lov, ki ga na področju v katerega 
spada tudi Jezero z okolico v skladu z zakonodajo izvaja LPN Snežnik Kočevska Reka. Jezero in 
neposredno okolico uporablja divjad kot vir pitne vode, mesto za hranjenje, počitek, parjenje,... 
Vendar pa je pas gozda v neposredni okolici jezera izločen kot GPN - gozdni rezervat Jezero (št. 
rezervata: 0609), kjer je med drugim prepovedano kakršnokoli spreminjanje obstoječega stanja in 
poseganje v živalski svet. Lov na področju ni dovoljen. V gozdnih rezervatih se lahko ukrepa samo v 
skladu z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom.  

 

4. Obstoječi naravovarstveni ukrepi v okolici Kočevske Reke in 
jezera 

 

Reško jezero se nahaja v GGE Ravne, znotraj oddelkov 032, 035, 036, 038 in 085. Ob robu GGE 
Ravne teče kraška ponikalnica Reški potok, ki je bil v 70 letih 20. st. zajezen in s tem ustvarjeno 
umetno jezero. Spodnji del jezera je namenjen ribolovu, medtem ko je zgornji – severni/severo-
zahodni del - kjer so tudi glavna drstišča, izločen kot ribolovni rezervat. Gozd v neposredni okolici 
celotne površine jezera je prav tako izločen kot gozdni rezervat Jezero (št. rezervata: 0609) s 
skupno površino 51,16 ha.  

Gozdni rezervat Jezero vključuje naslednje oddelke: 54032, 54035, 54036, 54038 in 54085 (GGN 
GGE Ravne 2015-2024). Znotraj posameznih oddelkov vključenih v rezervat so še dodatno 
vzpostavljene številne ekocelice. »Ekocelice so ožji deli gozdnega prostora, ki izboljšujejo njegovo 
pestrost in habitate vrst oziroma so pomembni za kritje, razmnoževanje in vzrejo mladičev v gozdu 
in ob gozdnem robu. Ekocelice se določijo zlasti v obliki mokrišč, nahajališč ogroženih rastlinskih 
vrst, habitatnega drevja in zatočišč.« (Pravilnik o varstvu gozdov (2009)) 

Ekocelice znotraj oddelkov rezervata Reško jezero: 

 54032A (Z116, Z117, Z118, Z119) 

 54035A (DO23, DO45) 
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 54036A (DO45) 

 54038A (T132, T136, T137) 
 

Gozdovi imajo po Zakonu o gozdovih ter skladno s Pravilnikom o načrtih za gospodarjenje z 
gozdovi in upravljanje z divjadjo opredeljenih več funkcij: 

- ekološke: funkcija varovanja gozdnih zemljišč in sestojev, hidrološka funkcija, funkcija 
ohranjanja biotske raznovrstnosti, klimatska funkcija; 

- socialne: zaščitna funkcija, higiensko-zdravstvena funkcija, obrambna funkcija, rekreacijska 
funkcija, turistična funkcija, poučna funkcija, raziskovalna funkcija, funkcija varovanja naravnih 
vrednot, funkcija varovanja kulturne dediščine in estetska funkcija; 

- proizvodne: lesnoproizvodna funkcija, funkcija pridobivanja drugih gozdnih dobrin in 
lovnogospodarska funkcija. 

Gozdni rezervati (GPN) imajo zaradi svoje edinstvenosti poseben pomen, zato so tu funkcije iz 
skupin ekoloških in socialnih funkcij poudarjene z najvišjo stopnjo poudarjenosti. Na območju 
gozdnega rezervata Jezero je s 1. stopnjo poudarjena je funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti, 
hidrološka funkcija (v tem primeru zaradi bližine jezera), poučna funkcija, raziskovalna funkcija, 
funkcija varovanja naravnih vrednot in estetska funkcija; kjer 1. stopnja poudarjenosti pomeni 
izjemno poudarjenost funkcij. Lesnoproizvodna in lovnogospodarska funkcija nista poudarjeni; 
gospodarjenje z gozdom in lov nista dovoljena. 

Gozdni rezervati so prepuščeni samodejnim naravnim procesom. V rezervatih je prepovedano 
kakršnokoli spreminjanje obstoječega stanja, poseganje v matično podlago, vode, tla, vegetacijo in 
živalski svet, kot so: gradbena dela, sečnja in spravilo lesa, lomljenje ali poškodovanje drevja in 
grmovja, nabiranje rastlin, živali, gliv in plodov, lov in ribolov ter vodenje domačih živali, 
onesnaževanje in povzročanje hrupa, kurjenje in bivakiranje.  

V gozdnih rezervatih se lahko ukrepa samo v skladu z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s 
posebnim namenom. Meje gozdnih rezervatov (oddelčne ali odsečne meje) so na terenu vidno 
označene z modro barvo na robnih drevesih v smeri gozdnega rezervata. 

Orel belorepec gnezdi v gozdovih nad jezerom in ima prehranjevalni habitat na jezeru v Kočevski 
Reki, zato je po GGN GGE Ravne prepovedano izvajati dela v gozdovih v radiu 500 m od gnezda od 
januarja do 30. junija. Sečnja in druga dela naj bi se v širšem vplivnem območju opravljala v drugi 
polovici leta. Prav tako se mora okolica gnezda belorepca (40 m) z gozdnogojitvenim načrtom 
določiti kot sestoj brez ukrepanja, ob premiku gnezda pa se gozdnogojitveni načrt posodobi.  

GGN GGE Ravne tudi določa, naj se kakršnakoli dela (tudi sanitarna sečnja) v 4 oddelkih, ki 
obkrožajo gnezdo ne izvajajo v času od 1. januarja do 30. julija, v coni orla belorepca pa se mora 
zagotovi 50 % sestojev z odraslim drevjem.  

Poleg orla belorepca so na širšem področju stalno ali občasno prisotne tudi naslednje ujede: 
kragulj, kanja, navadni skobec, sršenar, škrjančar, navadna  postovka, mali orel, orel kačar, 
planinski orel (GGN GGE Ravne (2005 - 2014)).  

 

 



 

 
  
  

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

11 

5. Predvideni ukrepi za izboljšanje habitata orla belorepca v 
okviru projekta LIFE Kočevsko 

 

V okviru projekta LIFE Kočevsko, natančneje projektne akcije C4, se s ciljem izboljšanja stanja 
gnezditvenega in prehranjevalnega habitata orla belorepca ter zmanjšanja človeških vplivov 
(motenj) na populacijo v območju cone orla belorepca načrtuje izvedba naslednjih 
naravovarstvenih ukrepov: 

- že vzpostavljena Orlova soba v Kulturnem domu v Kočevski Reki služi kot izhodišče za učno 
pot, ki bo v sklopu projekta vzpostavljena skupaj s pripadajočimi informativnimi tablami in 
didaktičnimi pripomočki; v veliki meri, po danes obstoječi poti v gozdnem rezervatu Jezero;  

- za namene nadzora, opazovanja in usmerjanja obiskovalcev in/ali fotografov bodo v širši 
okolici Reškega jezera vzpostavljene 3 opazovalnice. Do vseh opazovalnic bodo vodile 
označene in primerno opremljene dostopne pešpoti; oprema bo načrtovana na podlagi 
inovativnih pristopov upravljanja z obiskovalci.  

- med zgornjim (ki je obenem tudi ribolovni rezervat) in spodnjim delom jezera bo 
nameščena plavajoča ovira na vodi, ki bo dodatno opozarjala na prepovedano aktivnost 
(ribolov, čolnarjenje…) v delu jezera, ki je pomembno območje za orla belorepca, medtem 
ko bo ob vzhodnem delu varovanega zgornjega dela jezera postavljena lesena ograja v 
dolžini 500 metrov, ki bo preprečevala dostop živini (govedu) iz bližnje kmetije do jezera. 

- del izvedbenega projekta bo tudi načrt ureditve (digitalnega) nadzora nad gnezdom, 
severnim delom jezera in zimskim krmiščem. 

 

5.1. Akcija C4.1 Vzpostavitev nadzora nad znanim gnezdom orla belorepca 

Na samem gnezdišču se bo s kamerami vzpostavil elektronski nadzor dogajanja v gnezdu. V 
neposredno bližino gnezda bo postavljena digitalna kamera oz. samostojni sistem za neposredno 
snemanje gnezda, ki bo vseskozi nadzorovala znano gnezdo orla belorepca. Posnetki kamere se 
bodo uporabili tudi za analizo prehranjevanja orla belorepca. 
 
Samostojni sistem bo primerno zaščiten pred zunanjimi vplivi in bo nemoteče posnel dogajanje v 
gnezdu in okolici. Kamera bo locirana na sosednjem drevesu, približno 30 metrov od tal. Vse 
funkcije se bodo nadzirale in po potrebi nastavljale daljinsko iz lokacije ZGS OE Kočevje, KE 
Kočevska Reka, tiho in za okolico nemoteče. Ker na lokaciji ni javnega električnega omrežja, se bo 
električna energija na mestu samem proizvajala s pomočjo foto napetostnih panelov in hranila v 
akumulatorjih, ki bodo napajali ves sistem. Izvedba bo bila zavarovana pred vremenskimi vplivi in 
divjadjo, divjad pa varna pred opremo. Zunanje ohišje ne drevesu bo bilo v »maskirni barvi« 
okolice. Na skriti lokaciji v bližini bo postavljena tudi varnostna – dnevno / nočna kamera za namen 
varovanja opreme in okolice drevesa na katerem je aktualno nezdo. Tudi varnostna kamera se bo 
napajala iz sistema foto napetostnih panelov oz. bližnjega akomulatorja. Nadzor gnezda in 
postavitev digitalnega nadzora nad gnezdom bo izvajal ZGS. 
 
Za komunikacijo s sistemom in »live stream« orlovega gnezda se bo z usmerjenimi antenami  
postavila brezžična povezava (5GHz) med lokacijo kamere in krajevno enoto ZGS v Kočevski Reki in 
naprej v »Orlovo sobo« v Kulturnem domu v Kočevski Reki. Informacijsko naravovarstvena soba – 
Orlova soba je namenjena delu na projektu, izobraževanju, osveščanju javnosti, posredovanju 
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znanj in izkušenj ter promociji rezultatov in projekta. V Orlovi sobi bo vzpostavljen tudi 24 urni 
»live stream« orlovega gnezda.  

Za uspešnejše varstvo orla belorepca bodo zgrajene tudi opazovalnice, na katerih bo v obdobju 
gnezdenja organiziran tudi človeški nadzor. ZGS in Občina Kočevje bosta uredila izgradnjo 
opazovalnic preko zunanjih sodelavcev. ZGS bo prav tako uredil postavitev teleskopa za nadzor 
nad Reškim jezerom. Teleskop za nadzor ne bo na voljo širši javnosti. 

 

5.2. Akcija C4.2 Izboljšanje prehranjevalnih možnosti orla belorepca 

V sklopu akcije se bo uredilo zimsko krmišče (Slika 6) za orla belorepca. Zimsko krmišče, 
namenjeno izboljšanju prehranjevalnih možnosti orla belorepca v zimskem času, bo 
prehranjevalna ploščad, ki bo dvignjena od tal, tako da bo hrana nedostopna za lisice, medvede in 
druge vrste, ki se prehranjujejo (tudi) z mrhovino. Ploščad bo opremljena z digitalno kamero, ki bo 
spremljala prehranjevanje orla belorepca, preko katere bomo podrobneje spoznali prehranjevalne 
navade orla belorepca. Postavitev bo uredil ZGS, ki bo pri vzpostavitvi aktivno sodeloval z Loviščem 
s posebnim pomenom (LPN) Snežnik – Kočevska Reka.  
 
Zimsko krmišče se bo zalagalo v obdobju od decembra do meseca februarja. Za mrhovino se bo 
prioritetno uporabljalo mrtvorojene mladiče drobnice in govedi iz kmetij v širši okolici Kočevske 
Reke, medtem ko bo LPN Snežnik – Kočevska Reka krmišče zalagal s povoženo divjadjo. Za 
zalaganje zimskega krmišča z mrhovino bo v celoti skrbel LPN Snežnik – Kočevska Reka. 

Mrhovina kot vir hrane lahko predstavlja za vrsto problem zaradi težav intoksikacije s svincem in 
drugimi onesnažili (Bertoncelj, 2016), zato je pomembno, da se dodatno hranjenje opravlja s 
preverjeno neoporečno mrhovino. 
 
Mrtvo rojena oz. poginula jagnjeta do 18 mesecev oz. teleta spadajo med ŽSP (živalski stranski 
proizvodi) kategorije 1 in za uporabo ne potrebujejo monitoringa – veterinarskega nadzora, prav 
tako je pri tej kategoriji manjša nevarnost intoksikacije s svincem, antibiotičnimi ali protivnetnimi 
pripravki in/ali drugimi strupi. Še manj problematično je krmljenje s povoženo divjadjo. Pri 
povoženi divjadi dovoljenje za krmljenje s strani UVHVVR in ARSO ni potrebno.  
 
Nosilci dejavnosti, odgovorni za krmljenje živali ogroženih in zavarovanih vrst iz prejšnjega 
odstavka s snovmi kategorije 1 na postajah za krmljenje in zunaj njih, so lovske družine s koncesijo 
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in lovišča s posebnim namenom v skladu s predpisom, ki 
ureja divjad in lovstvo (Pravilnik o živalskih stranskih proizvodih, ki niso namenjeni prehrani ljudi 
(Uradni list RS, št. 35/15). 

Zimsko krmišče mora biti izvedeno na način, da je dostopno samo za ciljno vrsto. V primeru orla 
belorepca ne moremo preprečiti dostopa krokarjem. V sklopu akcije C-4 bomo zato opravili popis 
prisotnosti krokarja na Zbirnem centru za odpadke v Mozlju z namenom ugotovitve pričakovanega 
(potencialnega) pritiska s strani krokarja na zimsko krmišče ter za kasnejšo primerjavo 
morebitnega povečanja populacije krokarja na območju vzpostavljenega zimskega krmišča. Popis 
bomo izvedli spomladi 2016 po predhodno uporabljeni metodologiji, ki so jo opisali Tome in 
sodelavci (2009). 
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5.3. Akcija C4.3 Zmanjšanje motenj človeka na gnezditveno uspešnost orla 
belorepca 

Motnje v življenskem prostoru vrste in njeni širši okolici so lahko razlog za ogroženost vrste. Z 
vzpostavitvijo video nadzora nad gnezdom orla belorepca bo omogočeno spremljanje aktivnosti 
belorepca. Obenem bo na lokaciji aktualnega gnezda vzpostravljen tudi nadzor nad dogajanjem v 
okolici gnezda. Pridobljene informacije bodo služile pri nadaljnjih aktivnostih za zagotavljanje 
potrebnega miru v okolici cone varovanja gnezda.  

Prisotnost motenj antropogenega izvora v širši okolici Reškega jezera bomo evidentirali in na ta 
način prodobili nove, pomembne informacije stanja širše okolice prehranjevalnega habitata orla 
belorepca – širše okolice Reškega jezera. Vpliv motenj antropogenega izvora, ki lahko vplivajo na 
neuspešno gnezdenje vrste ali zmanjšanje / izgubo določenega prehranjevalnega habitata bomo v 
širši okolici Reškega jezera zmanjšali na način: 

- na zgornjem delu jezera in v njegovi neposredni bližini bomo vzpostavili t.i. mirno cono 
(Slika 7) za orla belorepca. Območje mirne cone sovpada z že obstoječima ribolovnim 
rezervatom, kjer ribolov že zdaj ni dovoljen in severnim delom GPN  Jezero, kjer se lahko 
ukrepa samo v skladu z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom. 
Na vzhodni strani jezera bo mirna cona dodatno zaščitena z leseno ograjo v dolžini 500 
metrov (Slika 4), ki bo preprečevala dostop govedu in drobnici do jezera; 

- med zgornjim in spodnjim delom jezera bo nameščena tudi plavajoča ovira na vodi (Slika 3), 
ki bo dodatno opozarjala na prepovedane aktivnosti (ribolov, čolnarjenje…) v zgornjem 
delu jezera in fizično onemogočila oz. otežila prehod čolna; 

- v širši okolici Reškega jezera bodo vzpostavljene 3 opazovalnice, do katerih bodo vodile 
označene in primerno opremljene dostopne pešpoti. Opazovalnice bodo namenjene 
opazovanju aktivnosti belorepca in drugih vrst na Reškem jezeru. Umeščene bodo izven 
mirne cone, na treh prostorsko ločenih lokacijah, kjer obiskovalci ne bodo imeli 
pomembnega vpliva na življenje ob jezeru. 
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6. Lokacije predvidenih ukrepov za izboljšanje habitata orla 
belorepca 

 
 

 
Slika 2: Prostorska umestitev ukrepov za izboljšanje habitata orla belorepca 
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Lokacija vodne ovire 

Detajlni opis lokacije: GGO: Kočevje (06); GGE: Ravne (54); Odsek: /; Parcele št.: 2099, 2100, 2102, 
3242/1. 

 
Slika 3: Prostorska umestitev vodne ovire 
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Lokacija ograje za preprečevanje dostopa živine do jezera 

Detajlni opis lokacije: GGO: Kočevje (06); GGE: Ravne (54); Odsek: 085; Parcele št.: 1641, 1642, 
1595, 1596, 1597/1, 1597/2, 1598/1, 1598/2, 1599/2, 1600/1, 1601/1, 1601/2, 1602/1, 1603/1, 
1603/2, 1604, 1605, 1613/1, 1614/2, 1615, 1616, 1617, 1618/1, 1619, 1621, 1622, 1625, 1560, 
1571, 1572, 1573, 1579, 1581, 3234 

 
Slika 4: Prostorska umestitev lesene ograje za preprečevanje dostopa živine do jezera 
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6.1. Lokacije opazovalnic ob jezeru 

Detajlni opis lokacije: GGO: Kočevje (06); GGE: Koče (52), Ravne (54); Odsek: 52051, 54036A, 
54038A, 54085; Parcele št.: 1495/1, 1563, 1765/8 

 
Slika 5: Prostorska umestitev opazovalnic ob jezeru 
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6.2. Lokacija zimskega krmišča 

Detajlni opis lokacije: GGO: Kočevje (06); GGE: Ravne (54); Odsek: 030; Parcela št.: 1952/159 

 
Slika 6: Prostorska umestitev zimskega krmišča - makrolokacija 
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Slika 7: Prostorska umestitev zimskega krmišča -– mikrolokacija 
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6.3. Predlagana mirna cona 

Detajlni opis lokacije: GGO: Kočevje (06); GGE: Ravne (54); Odsek: 032A, 035A, 085; mirna cona 
sovpada z mejo gozdnega rezervata Jezero, približno do mesta vodne ovire, kjer se zaključi v smeri 
od vzhoda proti jugo zahodu. 

 
Slika 8: Prostorska umestitev mirne cone 
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6.4. Video-nadzor gnezda in krmišča 

V neposredno bližino gnezda in krmišča bo postavljena digitalna kamera oz. samostojni sistem za 
neposredno snemanje. Samostojni sistem bo primerno zaščiten pred zunanjimi vplivi in bo 
nemoteče posnel dogajanje v gnezdu in okolici. Kamera bo locirana na sosednjem drevesu, 
približno 30 metrov od tal. Vse funkcije se bodo nadzirale in po potrebi nastavljale daljinsko iz 
lokacije ZGS, tiho in za okolico nemoteče. Ker na lokaciji ni javnega električnega omrežja, se bo 
električna energija na mestu samem proizvajala s pomočjo foto napetostnih panelov in hranila v 
akumulatorjih, ki bodo napajali ves sistem. Izvedba bo bila zavarovana pred vremenskimi vplivi in 
divjadjo, divjad pa varna pred opremo. Zunanje ohišje ne drevesu bo bilo v »maskirni barvi« 
okolice. Na skriti lokaciji v bližini bo postavljena tudi varnostna – dnevno / nočna kamera, za 
namen varovanja opreme in okolice drevesa na katerem je znano gnezdo. Tudi varnostna kamera 
se bo napajala iz sistema foto napetostnih panelov oz. bližnjega akomulatorja. Za komunikacijo s 
sistemom in »live stream« orlovega gnezda se bo z usmerjenimi antenami  postavila brezžična 
povezava (5GHz) med lokacijo kamere in krajevno enoto ZGS v Kočevski Reki in naprej v »Orlovo 
sobo«. Nadzor gnezda in postavitev digitalnega nadzora nad gnezdom bo izvajal ZGS OE Kočevje. 

 

7. Oblikovani kazalniki ohranjanja vrste 
 
Preko spremljanja kazalnikov razvitih v akciji A2 se bo merilo učinke konkretnih terenskih akcij – C 
akcij. S spremljanjem kazalnikov bomo lahko ugotavljali uspešnost naravovarstvenih ukrepov 
izvedenih v projektu in naredili zaključke o ustreznosti izvedenih ukrepov oz. izboru najbolj 
učinkovitih ukrepov. Kazalniki nam bodo pokazali, kakšen vpliv, tako kvalitativni kot kvantitativni, 
smo imeli na populacije tarčnih vrst in na njihove habitate. 
 
Kazalniki: 
gnezditvena uspešnost orla belorepca in preživetje mladih osebkov do prvega leta starosti,  
obiskanost zimskega krmišča, prisotnost in tip motenj na območju gnezda in vplivnem območju 
gnezda, uspešnost upravljanja z obiskovalci, evidentiranje kršitev dogovorov s strani ribičev in 
lovcev.  
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