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Par planinskih orlov je tudi letos na Volovji rebri vzredil mladiča. Je
bilo zadnjič?
Včeraj so ornitologi na Volovji rebri opazovali starša planinskega orla, ki je mlademu
orliču prinesel plen. Mladič je močan in zdrav in v teh dneh že samostojno raziskuje
grebene Volovje rebri. Letos sta planinska orla vzredila orliča v gnezdu, ki je od
načrtovane verige vetrnih elektrarn oddaljeno le dobrih 200m.
Že od začetka avgusta ornitologi vsakih 5 dni spremljajo prelet ujed na Volovji rebri. To
nedeljo je popisoval Paul Tout iz Devina na Tržaškem. Ker je bilo vreme lepo, je bil prelet
ujed še posebej živahen: dva beloglava jastreba, ribji orel, dva orla kačarja in še več drugih
manjših vrst ujed.
»Bilo je izjemno. Toliko ujed na enem mestu ne vidiš pogosto. Vendarle sem bil še posebej
vesel opazovanja družine planinskih orlov. Opazoval sem starša orlov kako sta že
speljanemu orliču izročila plen. Zanimivo je bilo videti, kako krokarji in kanje, ki se sicer
večkrat končajo kot orlov plen, nadlegujejo mladega orla. Enkrat je krokar orliča tako zbegal,
da je ta poletel prav med opornimi žicami stolpa za merjenje vetra. S pticami se ukvarjam že
35 let, pa se planinskega orla tako dobro še nisem nagledal«, je poročal Paul Tout, Anglež,
ki že 18 let živi na Tržaškem.
Letošnji orlič je uspešno poletel iz gnezda prve dni avgusta. S starši bo skupaj še kakšna dva
meseca. V tem času ga stara orla učita loviti in skrbita zanj. Proti zimi bo orlič vse
samostojnejši in se bo podajal na vedno daljše potepe po regiji.
Par planinskih orlov z Volovje rebri ima v bližini načrtovane vetrne elektrarne tri gnezda, ki jih
uporablja izmenično. Gnezdo, kjer je par gnezdil letos, so ornitologi po dolgotrajnem iskanju
odkrili to pomlad. Je na drevesu, vsega dobrih 200 m oddaljeno od načrtovanih vetrnih
stolpov. Praviloma planinski orli gnezdijo v skalnih previsih, kjer so zaščiteni pred slabim
vremenom. Gnezda na drevesih si izberejo le kadar v bližini zares dobrega lovnega območja
ni primerne skalne stene. To je še eno dejstvo, ki kaže na velik pomen Volovje rebri za
ohranitev planinskega orla v regiji.
»Ne poznam nobenega primera, kjerkoli v svetu, da bi orli gnezdili tako blizu vetrne
elektrarne. Ocenjujem, da v primeru postavitve vetrne elektrarne Volovja reber ta par
planinskega orla praktično nima možnosti za obstanek. Oba odrasla orla in mladič večkrat
dnevno preletavajo območje, kjer naj bi stale turbine. Prav velike ujede so med vrstami ptic,
ki utrpijo največje izgube zaradi udarov rotorja«, poudarja dr. Peter Trontelj, profesor na
oddelku za Biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.
Grozeče izginotje planinskega orla z Volovji rebri pa ima tudi širše razsežnosti. Planinski orel
je ena od varovanih vrst, za katero je bilo oblikovano Natura 2000 območje Snežnik-Pivka.
Par orlov z Volovje rebri je edini par znotraj tega Natura območja. Če bo par zaradi
postavitve vetrnic izginil, bo to pomenilo očitno kršitev Direktive o pticah. Primer so še
dodatno zapletli na okoljskem ministrstvu, ko so pred leti zaradi načrtovane vetrne elektrarne

 nadaljevanje na naslednji strani

Volovjo reber nezakonito izrezali iz Natura 2000 območja. Zaradi izreza se mora zdaj
Slovenija zagovarjati pred Evropsko komisijo. V uradnem opominu Sloveniji zaradi
nepravilnosti pri določevanju Natura območij, je Evropska komisija posebej izpostavila prav
primer Volovje rebri.

Konec sporočila!

Za dodatne informacije pokličite: Tomaž Jančar 041 750 275, koordinator Koalicije za VR

Priloga:
-

Fotografija gnezda planinskega orla z mladim orličem iz konca junija, približno 1
mesec, preden je orlič prvič poletel (Foto Tomaž Mihelič)

-

Fotografija mladega planinskega orla iz sredine avgusta (Foto Aleš Jagodnik)

Dodatne informacije:
Po podatkih DOPPS v Sloveniji gnezdi okrog 30 parov planinskih orlov. Razširjenost vrste je
omejena s specifičnimi potrebi po življenjskem prostoru: orel potrebuje za lov obsežna
območja od človeka odmaknjenih gorskih travnikov, katerih je v Sloveniji malo. Zaradi
redkosti in ranljivosti je planinski orel uvrščen na rdeči seznam ogroženih ptic Slovenije.
Ogrožajo ga predvsem večji posegi v njegov življenjski prostor.

