
Белоглави суп  

Белоглави суп је врста орла лешинара који насељава Пиринејско и Балканско полуострво, делове северне Африке, 

Малу Азију, Кавказ и југозападне делове Азије. 

Белоглави суп је наша највећа птица са распоном крила око 3 метра и просечном 

тежином од 7,5-8,5 kg, а може достићи и 11 kg. Женка носи само једно јаје, крајем 

јануара или почетком фебруара и на њему леже оба родитеља 54-56 дана. Она лети 

специфичан „кондоров лет" када не маше крилима и изгледа као авион. Суп не 

маше крилима ни када полеће, већ га топле ваздушне струје дижу на висине и до 

2.500 метара. Храни се искључиво лешевима крава, коња, оваца, магараца, јелена, 

срна, лисица, паса, зечева и сл. Он не убија, не лови плен, не тражи жртву. Његова 

улога у ланцу исхране у екосистему је јединствена и незаменљива јер онемогућава 

ширење зараза и обезбеђује „природну рециклажу“. Орлово оштро око може 

видети угинулу животињу величине 

зеца са висине од 3500м, а другог 

лешинара на удаљености од чак 6000м.  

У кањону реке Увац, која је позната по 

необичној природној лепоти и која се 

налази између планина Златар и 

Златибор, смештена је највећа гнездећа 

колонија белоглавих супова.  
 

Ова ретка врста је пре двадесетак 

година била пред изумирањем. На 

територији увачких језера преживело је 

1990. године само седам парова 

белоглавог супа. Четири године 

касније, основан је  Фонд за заштиту птица грабљивица „Белоглави суп“ и отворено хранилиште. Захваљујући 

бризи, бројност белоглавих супова се повећала. Данас је природни резерват Увац са 500 одраслих јединки прва 

колонија на Балкану и друга у Европи, а прошле године излегло се 99 нових младунаца. У првој години лета многи 

од њих оду и пронађу станиште у другим земљама, а око 60 посто се врати на Увац где остају до смрти. 
 

Постоји веровање да суп живи 500 и више година и зато је народна изрека за некога 

„живеће орлова века”. Верује се да су они једине животиње које пролазе кроз сва 

три света – свет богова, људи и подземни свет, зато што су праведне. То је 

грабљивица која никада не убија свој плен. Веровало се и да белоглави супови могу 

да предвиде олују, али у будућност – зато што се брзо окупе на месту где је угинула 

животиња. Супови виде и на шест километара удаљености и имају посебан систем 

комуникације у ваздуху – праве „чешаљ" преко подручја које надлетају док заједно 

траже храну. Чим је један нађе, кружно сигнализира осталима, па се сви појаве у исто време.  

То је људима било необично и навело на веровање да супови виде будућност.                                      Грб Немањића      

                                                  Двоглави орао био је омиљени симбол средњовековне властеле.                                                     

1. Где се налази највеће станиште Белоглавог супа у Србији?  

________________________________________________________________________ 

2. Зашто је ова птица значајна у екосистему?                                                           

________________________________________________________________________                        

________________________________________________________________________ 

3. Наведи најмање пет карактериистика по којима је белоглави суп јединствен. 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 


