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SPOROČILO ZA JAVNOST
Za takojšnjo objavo

13. januar 2008

Na DOPPSu so danes začeli z drugo fazo izdelave »karte občutljivih
območij za ptice za umeščanje vetrnih elektrarn v prostor«
Na DOPPSu od junija lani poteka delo na projektu izdelave vseslovenske karte območij, ki
so zaradi prisotnosti pomembnih populacij ogroženih in varovanih vrst ptic neprimerne za
postavitev vetrnih elektrarn. Projekt je del širšega projekta »Študija privlačnosti in
ranljivosti prostora«, ki ga za francoskega naročnika FILASA International izvaja družba Eco
Consulting d.o.o. iz Ljubljane. Projekt bo predvidoma končan konec februarja 2009.
Da bi se izognili zapletom pri umeščanju vetrnih elektrarn v slovenski prostor, ki smo jim bili priča v
preteklosti, si je DOPPS dalj časa prizadeval pridobiti podporo za izdelavo študije, ki bi identificirala
občutljiva območja za ptice. Pobudo da podpre projekt so na okoljsko ministrstvo naslovili že
oktobra 2007, a ministrstvo doslej žal ni imelo posluha za sistematičen pristop na tem področju.
S karto občutljivih območij bodo investitorji dobili dragoceno orodje, ki jim bo v veliko pomoč pri
usmerjanju projektov vetrnih elektrarn. Zdaj Slovenija namreč nima nikakršne strategije umeščanja
vetrnih elektrarn v prostor. To investitorje postavlja pred nemogoč položaj, da sami iščejo primerne
lokacije. Kot specialisti za energetiko znanja o naravovarstveni in krajinski občutljivosti prostora
seveda ne morejo imeti.
Karto občutljivih območij DOPPS dela v sodelovanju s strokovnjaki britanskega Kraljevega društva
za varstvo ptic (RSPB), ki je podobno študijo leta 2006 izdelalo za Škotsko. Škotska raziskava je
na področju umeščanje vetrnih elektrarn v prostor pionirski projekt v svetovnem merilu. Na
območju celinske Evrope DOPPS s svojo raziskavo orje ledino, saj bo slovenska karta občutljivih
območij, poleg Škotske in Angleške, ki se ravno končuje, šele tretja na svetu.
Ornitolog Dejan Bordjan, ki je pri DOPPSu zadolžen za izdelavo karte, pravi: »V prvi fazi
projekta, ki se je začel junija, smo metodološko obdelali 17 vrst ptic, za katere vetrnice
predstavljajo največji problem. Preštudirali smo vso relevantno svetovno literaturo in na
delavnici s strokovnjaki iz Škotske izmenjali izkušnje. Danes začenjamo z drugo fazo
projekta, v kateri bomo obdelali podatke o razširjenosti ptic v Sloveniji in za vsako
občutljivo vrsto posebej izrisali občutljivo območje.«

Æ nadaljevanje na naslednji strani

Na DOPPSU pozdravljamo visoke cilje, ki si jih je na področju rabe obnovljivih virov energije
postavila Slovenija. Da bi zastavljene cilje lahko do leta 2020 uspešno izpolnili, je potrebno tesno
sodelovanje strokovnjakov z različnih področij. Zelo pomemben je tudi vidik ohranjanja narave in
krajine, saj z nepremišljenim umeščanjem energetskih objektov lahko po nepotrebnem uničujemo
najdragocenejšo naravno dediščino. Zato je potrebno, da se v delo nemudoma vključijo tudi
strokovnjaki za varstvo narave z okoljskega ministrstva. Na DOPPSu smo v zvezi s tem, tudi
zaradi dosedanjega nesistematičnega pristopa okoljskega ministrstva v zvezi z umeščanjem
vetrnih elektrarn v prostor, precej zaskrbljeni. Upamo pa, da bo novo vodstvo na ministrstvu
prineslo tudi več razumevanja za strokovno delo.
Tomaž Jančar, koordinator Koalicije za Volovjo reber poudarja: »Če bi okoljsko
ministrstvo že pred leti poskrbelo, da bi v Sloveniji izdelali takšno Karto občutljivih
območij, bi se danes prve vetrnice na naravovarstveno manj problematičnih lokacijah
lahko že vrtele, prihranili pa bi tudi več milijonov EUR davkoplačevalskega denarja, ki ga
je Elektro Primorska zapravila na Volovji rebri.«

Konec sporočila!
Za dodatne informacije pokličite:
-

Tomaž Jančar 041 750 275, vodja primera Volovja reber pri DOPPS

Dodatne informacije:
DOPPS – Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije je nacionalno društvo, ki se ukvarja z
varstvom ptic in deluje od leta 1979. Poslanstvo DOPPS je varstvo ptic in njihovih habitatov z
naravovarstvenim delom, raziskovanjem, izobraževanjem, popularizacijo in s sodelovanjem. S preko
1000 članov in 18 zaposlenimi je DOPPS najmočnejša nevladna naravovarstvena organizacija v
Sloveniji. DOPPS je slovenski partner svetovne zveze za varstvo ptic BirdLife. Za več informacij glej
http://www.ptice.org.

