ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
ПРИРОДЕ СРБИЈЕ

Белорепан
Haliaeetus albicilla
Строго заштићена врста
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Орао белорепан је једна од наших највећих птица грабљивица са распоном крила од преко 2
метра. Поред белог репа, којег имају одрасле
јединке, карактерише га здепасто тело, широка
крила и изузетно јак кљун.

Главни угрожавајући фактори за популације
орла белорепана су уништавање влажних станишта, сеча шума, хемијско загађење вода,
илегално убијање и узнемиравање птица на
гнездилиштима.
• неопходна су му влажна станишта (реке,
баре, рибњаци) на којима се храни;
• гнезди се у шумским подручјима, углавном у водоплавним шумама уз реке;
• у последњих време се привикао и на
гнежђење у плантажама топола
• за гнежђење су му потребна висока и јака
стабла која су добро скривена и окружена
другим стаблима;
• током гнежђења тражи мир тако да гнездо смешта на неприступачним местима,
далеко од насеља, путева и других места
на којима се човек често појављује;

Распрострањен је у Европи и северној Азији, а
најбројније популације се налазе у Скандинавији и Русији.
Већина гнездеће популације у Србији је сконцентрисана у северном делу Србије (АП Војводина). Изузев северног дела Србије, идући од
запада Србије (појас реке Дрине) дуж Саве и
Дунава до Ђердапа на истоку и у унутрашњости
Србије регистровано је око 19 гнездећих парова
и једно потенцијално гнездилиште налази се у
широј околини акумулације Гружа у централној
Србији.
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Пре неколико деценија популација белорепана у Србији је била на ивици опстанка са мање
од 20 гнездећих парова. У последње време
дошло је до наглог опоравка популације тако
да данас имамо око 100 гнездећих парова ове
птице у Србији.
Белорепан се претежно гнезди у старим,водоплавним шумама. Велико гнездо смешта углавном на маркантна стабла топола или храстова.
Храни се рибом, птицама, сисарима, али и угинулим животињама.

