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1. Uvod 

 
LIFE KOČEVSKO je projekt, ki celovito obravnava aktivno varstvo območja Natura 2000 Kočevsko in 
katerega glavni cilj je izvedba konkretnih naravovarstvenih akcij za izboljšanje habitatnih razmer in 
posledično vzpostavitev ugodnega stanja ohranjenosti za močno ogrožene gozdne ptice (divji 
petelin, gozdni jereb, belohrbti detel in triprsti detel), edini par orla belorepca na Kočevskem ter 
izjemno ranljiv podzemni ekosistem s človeško ribico kot glavnim indikatorjem stanja podzemnih 
voda. 
 
Akcija C4 v okviru projekta 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. Akcija se nanaša na območje cone orla 
belorepca, ki se nahaja v neposredni bližini jezera v Kočevski reki (Reško jezero).  
 
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). 
 

Eden izmed ukrepov Akcije C4 je zmanjšanje motenj človeka na gnezditveno uspešnost orla 
belorepca. Za namene nadzora, opazovanja in usmerjanja obiskovalcev in/ali fotografov bodo v 
širši okolici Reškega jezera vzpostavljene 3 opazovalnice, do katerih bodo vodile označene in 
primerno opremljene dostopne pešpoti; med severnim (ki je obenem tudi ribolovni rezervat) in 
južnim delom jezera bo nameščena plavajoča ovira na vodi, ki bo dodatno opozarjala na prepoved 
aktivnosti v ribolovnem rezervatu kot so ribolov, čolnarjenje, kopanje itd. 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. 

 

Da bi bili načrtovani ukrepi načrtovani in izvedeni optimalno smo poizkušali podrobneje preveriti 
vrsto in frekvenco motenj antropogenega izvora na in v širši okolici Reškega jezera. Vrsto in 
frekvenco potencialnih motenj antropogenega izvora v okolici Reškega jezera smo ugotavljali na tri 
načine: z opazovanjem obiskovalcev jezera, ki ga je med majem in novembrom 2016 izvedla 
prebivalka Kočevske Reke (zaposlena na ZGS) s pomočjo družinskih članov; z opazovanjem t.i. 
mirne cone jezera, ki ga je med majem in avgustom 2016 izvedel honorarni sodelavec projekta ter 
preko ankete, ki smo jo izvedli septembra 2016 med prebivalci Kočevske Reke. 
 

3. Rezultati opazovanja obiskovalcev Reškega jezera 

 

Popis obiska oz. obiskovalcev jezera je med majem in novembrom opravila prebivalka Kočevske 
Reke. Mesto opazovanja je –njen dom, iz katerega ima odličen razgled na celotno jezero, 
predvsem pa na njegov najbolj obiskan osrednji in južni del (Slika 1). Mimo hiše vodi ena od 
sprehajalnih poti do južnega dela jezera oz. do jezu, ki jo domačini pogosto uporabljajo. V maju, 
juniju, juliju in avgustu smo dogajanje ob jezeru spremljali čez cel dan, od septembra do novembra 
pa samo v jutranjih in popoldansko – večernih urah.  
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Slika 1: Mesto opazovanja in beleženja obiskovalcev Reškega jezera 

 

Med majem in novembrom 2016 smo na Reškem jezeru skupaj zabeležili 1051 posameznikov, ki so 
posamično ali v skupini ter zaradi različnih razlogov - namenov obiskali jezero. Največ obiskovalcev 
je bilo meseca julija (389), sledita meseca avgust (202) in junij (171), najmanj obiska pa smo 
zasledili novembra (71).  Novembra največji delež obiska predstavljajo ribiči saj sredi novembra 
Ribiška družina Kočevje v jezero vlaga ščuke.  
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Graf 1: Deleži števila obiskovalcev glede na njihov namen obiska Reškega jezera (maj – november 2016) 

 

Posamična skupina obiskovalcev je povprečno štela 2,5 osebe, največja skupina obiskovalcev pa je 
štela 40 oseb. Jezero sicer najpogosteje obiskujejo domačini zaradi sprehajanja psov (26,7% vseh 
obiskov), sledi sprehod (21,1%) in pa ribolov (19,3 %), kjer pa domačini niso v večini. Ribolovu po 
deležu sledi turistični obisk slovenskih gostov (14,2%) in pa obisk jezera za namen ene izmed oblik 
rekreacije (12,9%), kjer so domačini zopet v veliki večini (Tabela 4). Obiskovalci iz tujine 
predstavljajo 3,5% delež, medtem ko lovci, fotografi in vojaki na usposabljanju v času opazovanja 
niso bili prepoznani kot pogosti in posledično moteči. 

 
Razporeditev obiskovalcev glede na del dneva (dopoldan do 12:00, popoldan med 12:00 in 19:00, 
zvečer od 19:00 dalje) kaže, da je bila večina (63,1%) obiskov opravljenih v popoldanskem času, in 
samo 9% zvečer ali ponoči. 60,4% obiskov se je zgodilo med delavniki, kar kaže na to, da je jezero 
za veliko ljudi – predvsem domačinov, pomembna vsakodnevna točka ali destinacija za preživljanje 
prostega časa (Tabela 1, Tabela 2). 
 
Povprečna velikost skupine (2,5 osebe/obisk) kaže, da je večina skupin, ki obiskuje jezero majhnih 
oz. jezero velikokrat obiščejo posamične osebe, ki ga uporabljajo kot mesto za sprehod s psom ali 
brez psa. Največja skupina, ki je v tem času obiskala jezero je sicer štela 40 ljudi (Tabela 3). 
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Tabela 1: Število zabeleženih obiskovalcev glede na del dneva njihovega obiska Reškega jezera po mesecih. Podan je 
skupen delež števila obiskovalcev glede na del dneva njihovega obiska. 

 
MESEC DOPOLDAN (do 12H) POPOLDAN (12 – 19h) ZVEČER (od 19h) ∑ (ODZIVI) 

Maj* 9 9 3 21 
Junij 19 40 13 72 
Julij 25 78 5 108 

Avgust 26 63 11 100 
September 11 23 4 38 

Oktober 11 22  33 
November 12 20  32 

∑ 113 255 36 404 
% 27,9 63,1 9 100 

*  obisk za mesec maj smo začeli spremljati proti koncu meseca, 25. 5. 2016. 
 
 

 
Tabela 2: Število zabeleženih obiskovalcev glede na del tedna njihovega obiska Reškega jezera po mesecih. Podan je 

skupen delež števila obiskovalcev glede na del tedna njihovega obiska. 

 

MESEC DELA PROST DAN DELAVNIK ∑ (ODZIVI) 

Maj* 6 15 21 

Junij 19 53 72 

Julij 47 61 108 

Avgust 30 70 100 

September 20 18 38 

Oktober 19 14 33 

November 19 13 32 

∑  160 244 404 

% 39,6 60,4 100 

*  obisk za mesec maj smo začeli spremljati proti koncu meseca, 25. 5. 2016. 
 
 

Tabela 3: Skupno število obiskovalcev, povprečne velikosti skupin ter številčnost največjih skupin obiskovalcev 
Reškega jezera po mesecih. Podana je mediana ter številčnost največje skupine za vse podatke. 

 

MESEC SKUPNO ŠTEVILO 
OBISKOVALCEV 

POVPREČNA 
VELIKOST SKUPINE 

(mediana) 

NAJVEČJA SKUPINA PO 
ŠTEVILU OBISKOVALCEV 

Maj* 39 2 13 

Junij 171 2,7 30 

Julij 389 3,6 40 

Avgust 202 2 7 

September 79 2 6 

Oktober 100 3 15 

November 71 2,2 6 

 ∑ 1051 m=2,5 max=40 

*  obisk za mesec maj smo začeli spremljati proti koncu meseca, 25. 5. 2016. 
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Tabela 4: Število zabeleženih obiskovalcev glede na namen obiska Reškega jezera po mesecih. Podan je skupen 
delež števila obiskovalcev glede na namen njihovega obiska. 

 
MESEC SPREHOD 

 
SPREHOD 
S PSOM 

 

OSTALE 
OBLIKE 

REKREACIJE 
(plavanje, 

kolesarjenje, 
kampiranje, 

…) 

FOTOLOV 
 

RIBOLOV 
 

SLUŽBENI 
RAZLOG 

 

TURISTIČNI 
OBISK / TUJI 
DRŽAVLJANI 

 

TURISTIČNI 
OBISK / 

DRŽAVLJANI 
SLOVENIJE 

 

Maj* 6 7   3 1   
Junij 16 20 3 2 6 1 3 14 
Julij 22 23 30  14 2 7 10 

Avgust 21 34 13  13 1 1 17 
September 6 11 1  13  2 5 

Oktober 4 4 3  13 1 1 7 
November 8 6 1  14   3 
∑ (odzivov) 83 105 51 2 76 6 14 56 

% 21,1 26,7 12,9 0,5 19,3 1,5 3,5 14,2 

*  obisk za mesec maj smo začeli spremljati proti koncu meseca, 25. 5. 2016. 
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4. Opazovanje mirne cone jezera 

 

Opazovanje mirne cone jezera smo vzpostavili prvenstveno zaradi ugotavljanja pojavljanja orla 
belorepca na tem področju in ne z namenom ugotavljanja prisotnosti obiskovalcev. Ker smo 
opazovanja vedno izvajali v dopoldanskem času in med delavnikom, so podatki o obiskovalcih 
mirne cone oz. prostora na in v okolici ribjega rezervata vezani izključno na ta čas dneva in tedna. 

 
  
Slika 2: Mesto opazovanja na območju mirne cone jezera v Kočevski Reki. 
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Tabela 5: Potencialno moteči dejavniki na območju mirne cone Reškega jezera. 

 
DATUM URA DOGODEK OPOMBE 

31. 5. 2016 
10:34 Prelet helikopterja 

(izven vidnega polja) mimo 
severne strani jezera. 

12:30 
Prelet pilatusov 

 

Pilatusa 6x preletita mirno 
cono jezera (zadnji prelet 
izredno nizek in glasen). 

12:46 
Prelet pilatusov 

 
Pilatusa do 13:20 krožita 

severno od jezera. 

7. 6. 2016 11:25 
 

Kombi na travniku pri 
jezeru  

11:30 Prelet pilatusa do 12:05 

9. 6. 2016 08:30 Prelet pilatusov  

14. 6. 2016 07:30 Zvok sečnje  

16. 6. 2016 07:45 Zvok sečnje  

29. 6. 2016 
08:15 

Na »polotoku« na meji 
mirne cone dva ribiča 

Lov iz obale je na jezeru 
prepovedan. 

12. 7. 2016 08:50 
 Dva (2) ribiča v čolnu 

Ne prestopita meje ribjega 
rezervata. 

20.7.2016 09:15 Prelet pilatusa  

09:20 Štirje (4) ribiči v čolnu  

23.8.2016 07:45 
 Zvok sečnje  

08:50 

Čreda krav na 
»polotoku« na na meji 

mirne cone  

 

 

Severni/severo-zahodni del jezera - kjer so tudi glavna drstišča, je že 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 rezervati (GPN) imajo zaradi svoje 
edinstvenosti poseben pomen, zato so tu funkcije iz skupin ekoloških in socialnih funkcij gozda 
določene 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. 

Opazovanje mirne cone jezera je pokazalo, da v mesecu maju, juniju in juliju najpogostejšo 
potencialno motnjo predstavljajo usposabljanja šolskih bojnih letal Slovenske vojske, ki so 
velikokrat letela zelo nizko in tako tudi neposredno vstopala v življenski prostor orla belorepca. Kot 
zanimivost lahko izpostavimo, da smo med montažo sistema za nadzor gnezda (oktober 2016) 
opazili vojaško letalo Pilatus, ki je letelo ne več kot 30 metrov stran od znanega gnezda orla 
belorepca. Druga močno prisotna motnja mirne cone – ribolovnega rezervata pa so ribiči, ki kršijo 
režim, ki prepoveduje vožnjo s čolnom oziroma ribolov na tem delu jezera (Tabela 5). 
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5. Anketni vprašalnik 

 

Anketni vprašalnik smo v grobem razdelili na dva dela. V prvem nas je zanimalo ali ljudje orla 
belorepca poznajo, ali vedo, da par belorepcev gnezdi v okolici Reškega jezera in ali ga na jezeru in 
v neposredni okolici videvajo; v drugem delu pa smo se osredotočili na potencialne motnje oz. na 
obiskovalce in druge ljudi, ki uporabljajo ali obiskujejo jezero in neposredno okolico v službenem 
ali prostem času.  Anketirancem smo ponudili »vsiljeno« izbiro pogostosti in vrste potencialnih 
motenj v obliki različnih skupin (sprehajalci, ribiči, lovci, fotografi, itd.), prav tako pa so lahko sami 
zapisali skupino, ki je po njihovem mnenju najbolj moteča v smislu motnje miru na in v neposredni 
bližini jezera. 

 

 

  

 
Slika 3:  Primer izpolnjenega anketnega vprašalnika 

 

Anketo je izpolnilo 36 oseb, od tega je bilo za analizo primernih 34 anket. 

Če na kratko strnemo odgovore anketirancev ugotovimo, da je orel belorepec poznan lokalnemu 
prebivalstvu in da ga, sicer večinoma redko, tudi videvajo. Domačini, ki so anketo izpolnili, jezero 
in okolico v največji meri uporabljajo za namen sproščanja (sprehod) in rekreacije (plavanje, 
drsanje, ribolov). Jezero obiskujejo pogosto, več v toplem delu leta. Glede »zunanjih« obiskovalcev 
so na jezeru oz. ob jezeru največkrat opažene naslednje skupine uporabnikov: sprehajalci, mladina 
in ribiči (Tabela 6). Manj pogosti, a še vedno prisotni so gozdni delavci, fotografi, taborniki, 
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družine, obiskovalci iz tujine ter tudi vojska in policija, ki se na oz. ob jezeru usposabljata. Med 
najbolj motečimi dejavniki na oz. ob jezeru pa so po mnenju anketirancev mladi (skupaj s taborniki 
in skavti), sprehajalci ter ribiči. 

 
 
Tabela 6: Frekvenca obiska Reškega jezera s strani 11 različnih skupin. 

 

Kako pogosto videvate ob jezeru naslednje skupine ljudi? 

Možnost odgovora POGOSTO REDKO NIKOLI Število 
odgovorov 

SPREHAJALCI 24 7 1 32 

RIBIČI 18 14 1 33 

DELAVCI V GOZDU 4 13 13 30 

FOTOGRAFI 5 18 7 30 

TABORNIKI / SKAVTI 7 20 3 30 

LOVCI 7 13 9 29 

GOZDARJI (ZGS) 12 9 8 29 

POLICIJA / VOJSKA 3 12 14 29 

MLADINA 21 9 0 30 

DRUŽINE 5 21 3 29 

TUJCI 2 21 6 29 

 

 
Graf 2: Frekvenca obiska Reškega jezera  s strani lokalnih prebivalcev. 
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Graf 3: Delež števila lokalnih prebivalcev glede na njihov namen obiska Reškega jezera. 

 

 
Graf 4: Delež odovorov lokalnih prebivalcev o pogostosti opažanj obiskovalcev Reškega jezera. 

 

 
Graf 5: Deleži odgovorov lokalnih prebivalcev o rrekvenca opažanja obiskovalcev Reškega jezera glede na letne čase 
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6. Zaključki 

 

Po zbranih podatkih lahko sklepamo, da je Reško jezero predvsem v svojem južnem delu 
vsakodnevno obiskana točka, frekvenca obiska pa se povečuje skupaj z otoplitvijo vremena; višek 
doseže v juliju, ko je jezero primerno tudi za kopanje in se paleta namenov in tipov obiskovalcev 
precej razširi. Stalnica v mesecih opazovanja (med majem in novembrom 2016) so bili sprehajalci iz 
lokalnega okolja in ribiči, oboji so na jezeru prisotni pogosto.  

 

Večino opaženih obiskovalcev lahko vključimo v eno izmed naslednjih skupin: sprehajalci, 
rekreativci, turisti, ribiči. Izmed teh smo kljub prepovedi samo ribiče opazili na severni – mirni coni 
jezera, kjer je vzpostavljen ribolovni rezervat. 
 
Kako močno obiskovalci vplivajo na par orla belorepca, ki se na jezeru prehranjuje in seveda na vse 
druge živali za katere predstavlja jezero pomemben življenski prostor, iz teh podatkov ne moremo 
ocenit, predvidevamo pa, da predstavljajo precejšnjo motnjo. Anketiranci so kot najbolj moteč 
dejavnik sicer označili mladino (predvsem zaradi glasnosti), vendar naj bi se mladi zadrževali 
predvsem na južni strani jezera, kjer jezero ni rezervat.  
 
Bolj problematični so po našem mnenju ribiški in drugi čolni, ki so na jezeru pogosti in orlu s svojo 
prisotnostjo otežujejo ali celo preprečujejo lov. Severni del jezera – ribiški rezervat in v okviru 
projekta načrtovana mirna cona je sicer predvsem zaradi težje dostopnosti manj zanimiv za večino 
obiskovalcev, vendar predstavljajo tudi tukaj precejšnjo motnjo ribiči, ki se ne držijo pravila o 
prepovedi polovbe v tem delu jezera. Če govorimo o motnjah, ki jih povzroča usposabljanje 
Slovenske vojske in policije, se te dogajajo na južni strani jezera in so zato, predvidevamo, manj 
moteče, medtem ko so nizki preleti vojaških letal problematični tako zaradi glasnosti kot tudi 
zaradi nevarnosti trka.  
 
Pred raziskavo smo pričakovali tudi veliko število fotografov in lovcev, ki pa se po naših 
ugotovitvah zelo redko ali nikoli ne zadržujejo ob jezeru. Tako sta bila zabeležena samo dva 
fotografa, lovci pa na oz. ob jezeru niso bili opaženi. 
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