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Smernice o razvoju vetrne energije in naravovarstveni zakonodaji EU 

Te smernice niso pravno zavezujoče; njihov edini namen je zagotoviti informacije o nekaterih 

vidikih zadevne zakonodaje EU. Namenjene so državljanom, podjetjem in nacionalnim organom kot 

pomoč pri uporabi direktive o pticah in direktive o habitatih. Smernice ne določajo nobenega 

prihodnjega stališča Komisije v zvezi s to zadevo. Sodišče Evropske unije je edino pristojno za 

uradno razlago prava Unije. Te smernice ne nadomeščajo, dodajajo ali spreminjajo določb 

direktive o pticah in direktive o habitatih; poleg tega se ne bi smele obravnavati ločeno, temveč bi 

jih bilo treba uporabljati skupaj s to zakonodajo. 

Evropska komisija, 2020. 

Ponatis je dovoljen pod pogojem, da je vir naveden. 
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O TEM DOKUMENTU 

Ozadje tega dokumenta  

Ta dokument posodablja smernice Komisije iz leta 2011 o vetrni energiji in omrežju Natura 2000 v skladu z 

Akcijskim načrtom za naravo, ljudi in gospodarstvo1. Posodobitev smernic je bila potrebna, saj je bil od njihove 

prve izdaje dosežen velik napredek v razvoju politike in zakonodaje EU na področju energije iz obnovljivih 

virov in tehnologije za vetrno energijo (zlasti na morju). V skladu s tem razvojem sta se pomembno okrepila 

tudi znanje o vplivih vetrne energije na biotsko raznovrstnost in dobra praksa pri ukrepanju v zvezi s temi vplivi.  

Zaradi nadaljnjega zelo razširjenega izkoriščanja vetrne energije v okviru boja proti podnebnim spremembam 

na eni strani in naraščajočih pritiskov na biotsko raznovrstnost na drugi so smernice, ki temeljijo na najnovejših 

dognanjih in dobri praksi pri usklajevanju ciljev zadevne politike, ključne.     

V direktivi o energiji iz obnovljivih virov2, ki je bila sprejeta leta 2009, je določen zavezujoč cilj, da je treba do 

leta 2020 zagotoviti 20-odstotni delež energije iz obnovljivih virov v končni porabi energije. Leta 2018 sta 

Evropski parlament in Svet sprejela revidirano direktivo o energiji iz obnovljivih virov3, v kateri je določen 

zavezujoč cilj na ravni EU za dosego najmanj 32-odstotnega deleža energije iz obnovljivih virov do leta 2030 

in je vključena določba o možnosti, da se ta številka do leta 2023 popravi navzgor. Vetrna energija pomeni 

največji delež proizvodnje energije iz obnovljivih virov v Evropski uniji (EU) in pričakuje se, da bo tako tudi v 

naslednjih desetletjih. Leta 2018 je z inštalirano močjo v višini 170 GW na kopnem in 19 GW na morju ustvarila 

18,4 % skupne inštalirane moči EU v proizvodnji električne energije4. Če bo proizvodnja električne energije iz 

obnovljivih virov v EU do leta 2030 dosegla 50 % skupne proizvodnje električne energije, bi vetrna energija 

(na kopnem in na morju) lahko ustvarila 21 % skupne proizvodnje električne energije5.  

Evropska komisija je decembra 2019 predstavila sporočilo o evropskem zelenem dogovoru6. V tem sporočilu 

je znova opredeljena zaveza Komisije boju proti podnebnim in okoljskim spremembam. To je naloga, ki 

opredeljuje to generacijo in je sestavni del strategije Komisije za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja 

Združenih narodov za leto 2030. Evropski zeleni dogovor je nova strategija za rast, katere cilj je preoblikovati 

EU v pravično in uspešno družbo s sodobnim, trajnostnim, z viri gospodarnim in konkurenčnim gospodarstvom, 

ki v letu 2050 ne bo ustvarjalo neto emisij toplogrednih plinov in v katerem bo gospodarska rast ločena od rabe 

virov.  Zeleni dogovor že vsebuje jasno vizijo o tem, kako doseči podnebno nevtralnost do leta 2050 in kako 

nadaljevati razogljičenje energetskega sistema, da bi se dosegli podnebni cilji do leta 2030 in leta 2050. 

Poudarja, da imajo pri uresničevanju teh ciljev poglavitno vlogo obnovljivi viri energije, zlasti proizvodnja vetrne 

energije na morju.  

Evropski zeleni dogovor pripisuje poseben pomen tudi biotski raznovrstnosti, ki je pod čedalje večjim pritiskom. 

Evropska komisija je nedavno sprejela sporočilo o strategiji EU za biotsko raznovrstnost do leta 20307, katere 

namen je zagotoviti trend okrevanja evropske biotske raznovrstnosti do leta 2030 v korist ljudi, podnebja in 

planeta. Ta strategija vsebuje zaveze in ukrepe, ki jih je treba izpolniti oziroma izvesti do leta 2030, vključno z 

vzpostavitvijo vseevropskega omrežja zavarovanih območij na kopnem in morju, ki bo temeljilo na obstoječih 

območjih Natura 2000, s strogim varstvom območij z zelo velikim pomenom z vidika biotske raznovrstnosti in 

podnebja, ter načrtom EU za obnovo narave, sklopom ukrepov za omogočanje potrebnih preobrazbenih 

sprememb in ukrepov za spoprijemanje z globalnimi izzivi na področju biotske raznovrstnosti. Skrb vzbujajoče 

ugotovitve o stanju biotske raznovrstnosti in različnih pritiskih nanj vsebuje tudi poročilo Medvladne platforme 

za znanstveno politiko o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah (IPBES) o globalni oceni biotske 

raznovrstnosti in ekosisistemskih storitev8.  

                                                      

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0198&qid=1601473670931&from=SL. 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX:32009L0028. 
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC. 
4 Wind Energy in Europe in 2018. Trends and Statistics (Vetrna energija v Evropi leta 2018. Trendi in statistični podatki) 
(WindEurope, 2019). 
5 Renewable Energy Prospects for the European Union (Prihodnost energije iz obnovljivih virov v Evropski uniji), 
Mednarodna agencija za obnovljivo energijo, 2018. 
6 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-
01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF. 
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX%3A52020DC0380. 
8 https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0198&qid=1601473670931&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX:32009L0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX%3A52020DC0380
https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services
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Podnebne spremembe na splošno veljajo kot glavni razlog za poslabšanje biotske raznovrstnosti. Čedalje višje 

svetovne temperature povzročajo degradacijo ekosistemov na kopnem in na morju, posledica tega pa je 

izguba biotske raznovrstnosti. Vetrna energija pomaga ohranjati biotsko raznovrstnost, saj se z njeno uporabo 

zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov, s tem pa družbi daje na voljo veliko večje količine energije, kot je ta 

porabi v svojem življenjskem ciklu. Za proizvodnjo električne energije ni potrebna voda, poleg tega se med 

obratovanjem ne onesnažujejo zrak, tla ali voda. Vendar lahko polja vetrnih elektrarn na neprimerni lokaciji ali 

polja, ki so neprimerno načrtovana, ogrožajo ranljive vrste in habitate, tudi tiste, ki so zavarovani v skladu z 

direktivama o pticah in habitatih.  

Namen in narava tega dokumenta 

Namen tega dokumenta je določiti smernice o tem, kako najbolje zagotoviti, da bo razvoj vetrne energije 

združljiv z določbami direktiv o pticah in habitatih.  

Področje uporabe tega dokumenta vključuje: 

• določbe o varstvu območja iz člena 6 direktive o habitatih; smernice zato obravnavajo vse habitate in 

vrste, ki izpolnjujejo pogoje za določitev območij Natura 2000, tj.  

• habitati v interesu Skupnosti, ki so navedeni v Prilogi I k direktivi o habitatih; 

• vrste v interesu Skupnosti, navedene v Prilogi II; 

• prostoživeče ptice, navedene v Prilogi I k direktivi o pticah; 

• redno pojavljajoče se selitvene vrste, ki niso navedene v Prilogi I k direktivi o pticah;  

• določbe o varstvu vrst iz členov 12 in 13 direktive o habitatih in ustrezne določbe člena 5 direktive o 

pticah. Te se uporabljajo za strogo zavarovane vrste iz Priloge IV k direktivi o habitatih in vse vrste 

prostoživečih ptic, vključenih v direktivo o pticah. 

 

Osrednja tema tega dokumenta je razvoj vetrne energije z vidika priprav na gradnjo, gradnje, obratovanja in 

razgradnje infrastrukture za proizvodnjo električne energije ali nadomestitve stare zmogljivosti za novo. S tem 

povezana infrastruktura za prenos energije je obravnavana v drugih smernicah Evropske komisije9.  

Te sektorske smernice so del širšega okvira smernic, ki jih je Evropska komisija objavila, da bi omogočila lažje 

izvajanje direktiv o habitatih in pticah. Dokument ne nadomešča obstoječih splošnih razlagalnih in 

metodoloških smernic o določbah člena 6 direktive o habitatih10. Namesto tega si prizadeva pojasniti posebne 

vidike teh določb in jih zlasti umestiti v okvir razvoja polj vetrnih elektrarn. Zato je najustrezneje, da se te 

smernice berejo v povezavi z direktivama in drugimi ustreznimi smernicami Komisije11. Poleg tega te smernice 

izhajajo iz širših načel, na katerih temelji politika EU o okolju in razvoju vetrne energije (npr. načela uvedbe 

energije iz obnovljivih virov z nizkim okoljskim tveganjem iz člena 15(7) revidirane direktive o energiji iz 

obnovljivih virov). Cilj je zagotoviti smernice o okviru izdajanja dovoljenj in načrtovanja v skladu s členi 15–17 

revidirane direktive o energiji iz obnovljivih virov. 

Ta dokument obravnava številne primere dobre prakse v študijah primerov (pregled je na voljo v Dodatku A). 

Namen tega je ponuditi dejanske primere učinkovitih in pametnih pristopov k obravnavi vplivov pri presoji 

predlaganih ukrepov in izdaji dovoljenj zanje. Zaradi medsebojnih vplivov med razvojem vetrne energije ter 

habitati in vrstami, zavarovanimi v EU, ki so zelo specifični za vsako posamezno območje, ti primeri dobre 

prakse niso predpisujoči, temveč se z njimi želi določiti okvir ali zgled za oblikovanje rešitev za vsak 

posamezen primer. 

Ta dokument ni zakonodajni akt, ne določa novih pravil, temveč vsebuje smernice o tem, kako uporabiti 

veljavna pravila. Za uradno razlago prava EU je pristojno samo Sodišče Evropske unije.  

Te smernice so namenjene predvsem nosilcem projektov, svetovalcem in pristojnim organom. Koristile bodo 

tudi nevladnim organizacijam in drugim deležnikom, dejavnim v sektorju vetrne energije. Dokument je bil 

                                                      

9 Infrastruktura za prenos energije in naravovarstvena zakonodaja EU (Evropska komisija, 2018b). 
10 https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm. 
11 Zlasti navodila o členu 6 direktive o habitatih, metodološka navodila o členu 6(3) in (4) (na voljo na strani 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm) in navodila o varstvu rastlin (na 
voljo na strani https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm). 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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sestavljen v posvetovanju z organi držav članic, nevladnimi organizacijami (NVO) in deležniki iz sektorja vetrne 

energije, ki so prispevali pomembne povratne informacije v zvezi z različnimi osnutki. 

Ta dokument je bil pripravljen ob podpori družb Arcadis Belgium nv/sa in NIRAS Consulting Ltd. 

Zgradba dokumenta 

Dokument ima devet poglavij: 

• poglavje 1: pregled okvira politike EU v zvezi z energijo iz obnovljivih virov, vključno s pregledom 

najnovejše tehnologije na področju vetrne energije v EU in pričakovanih trendov; 

• poglavje 2: pregled pravnih določb direktiv o pticah in habitatih, ki se nanašajo na razvoj vetrne energije, 

med drugim s posebnim poudarkom na postopku za izdajo dovoljenja na podlagi člena 6 direktive o 

habitatih za vse načrte ali projekte, ki bi lahko pomembno vplivali na območja Natura 2000, in zahtevah za 

habitate in vrste, ki so zavarovani v EU, v širši krajini; 

• poglavje 3: splošne smernice za nosilce projektov vetrne energije, izvajalce ter organe za načrtovanje in 

izdajo dovoljenj o glavnih vprašanjih in povezani dobri praksi. Glavna vprašanja vključujejo opredelitev 

pomembnosti verjetnih vplivov, določitev obsega, določitev izhodišča za informacije, obvladovanje 

negotovosti, kumulativne vplive in posvetovanje z deležniki;  

• poglavje 4: obravnava pomen strateškega načrtovanja in opisuje podporne metode, kot sta priprava kart 

občutljivosti za prostoživeče živali in večnamenska uporaba območij; 

• poglavje 5: ta se nanaša na cilj trajnostnega razvoja 15 (življenje na kopnem) in vsebuje poglobljene opise 

značilnih skupin vplivov razvoja vetrne energije na kopnem ter načinov presoje pomembnosti verjetnih 

vplivov, povezanih s ključnimi skupinami prejemnikov, kot so ptice, netopirji in kopenski habitati. Vsebuje 

tudi pregled pristopov dobre prakse in študije primerov, povezanih z izvajanjem ukrepov za preprečevanje 

ali zmanjšanje pomembnih vplivov;   

• poglavje 6: ta se nanaša na cilj trajnostnega razvoja 14 (življenje pod vodo) in vsebuje poglobljene opise 

značilnih skupin vplivov razvoja vetrne energije na morju ter načinov presoje pomembnosti verjetnih vplivov, 

povezanih s ključnimi skupinami prejemnikov, kot so morske ptice, morski sesalci in morski habitati. 

Vsebuje tudi pregled pristopov dobre prakse in študije primerov, povezanih z izvajanjem ukrepov za 

preprečevanje ali zmanjšanje pomembnih vplivov; 

• poglavje 7: dobra praksa na področju spremljanja in prilagodljivega upravljanja; 

• poglavje 8: viri; 

• poglavje 9: dodatki. 
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1 VETRNA ENERGIJA V EVROPI 

1.1 Uvod 

Evropska unija (EU) si je zastavila ambiciozne cilje, da bo s sprejetjem raznovrstnih ukrepov, vključno z 

neprekinjenim razvojem obnovljivih virov energije, zagotovila razogljičenje gospodarstva držav članic. 

Direktiva o energiji iz obnovljivih virov (2009/28/ES)12 določa splošno politiko za proizvodnjo in spodbujanje 

energije iz obnovljivih virov. Od EU zahteva, naj zagotovi, da bo do leta 2020 iz obnovljivih virov proizvedenih 

20 % energije. S svežnjem ukrepov Čista energija za vse Evropejce13, ki je bil sprejet v letih 2018 in 2019, se 

je Evropska unija zavezala, da bo do leta 2030 dosegla najmanj 32-odstotni delež energije iz obnovljivih virov 

v bruto končni porabi energije v EU, vključene pa so tudi določbe o možnem popravku tega števila navzgor. 

Države članice EU so se zavezale, da bodo do leta 2020 uresničile posebne nacionalne cilje za energijo iz 

obnovljivih virov, ki so jih sprejele v svojih nacionalnih akcijskih načrtih za energijo iz obnovljivih virov in ki jih 

podpirajo številne povezane politike in pravni instrumenti. Podatki Eurostata kažejo, da se celotna EU približuje 

cilju, da bi se do leta 2020 dosegel 20-odstotni delež energije iz obnovljivih virov, pri čemer se ta delež po 

državah članicah precej razlikuje: Finska, Švedska in Latvija so že presegle 30-odstotni delež, deleži Malte, 

Luksemburga in Nizozemske pa bodo manj kot 5-odstotni14. 

Čeprav je bil po vsej Evropi dosežen znaten napredek v razvoju na področju energije iz obnovljivih virov, 

proizvodnja energije iz obnovljivih virov na kopnem pa je razmeroma dobro vzpostavljena, se čedalje več 

energetskih tehnologij na morju izrazito širi in postaja osrednji del nove politike in pravnih okvirov. Zaradi 

zagotavljanja njihovega trajnostnega razvoja v Evropi je EU sprejela direktivo o pomorskem prostorskem 

načrtovanju (2014/89/EU)15, da bi oblikovala skupen okvir za zmanjševanje nesoglasij med sektorji, ustvarila 

sinergije, spodbudila naložbe in čezmejno sodelovanje ter ohranila okolje. Cilji Direktive so skladni z 

varovalnimi ukrepi iz okvirne direktive o morski strategiji (2008/56/ES)16 in okvirne direktive o vodah 

(2000/60/ES)17.  

EU je imela leta 2018 inštalirano moč za proizvodnjo vetrne energije v višini 160 GW na kopnem in 19 GW na 

morju. To je zadoščalo za 14 % povpraševanja po električni energiji v EU in še vedno pomeni drugo največjo 

obliko zmogljivosti za proizvodnjo električne energije (Okvir 1-1).  

Okvir 1-1: Skupna zmogljivost za proizvodnjo električne energije v Evropski uniji v obdobju 2008–
2018 

                                                      

12 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX:32009L0028. 
13 https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_sl. 
14 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics/sl. 
15 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0089. 
16 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0056. 
17 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0060. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX:32009L0028
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_sl
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics/sl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0089
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0056
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0060
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Vir: WindEurope, 2019. 

1.2 Okvir politike EU za spodbujanje obnovljivih virov energije 

Politika EU na področju energije iz obnovljivih virov sega v leto 1997, ko je bila sprejeta bela knjiga Komisije z 

naslovom Energija za prihodnost: obnovljivi viri energije18. Ta bela knjiga priporoča podvojitev deleža energije 

iz obnovljivih virov v bruto porabi energije na 12 % do leta 2010 in določa podlago za sprejetje 

Direktive 2001/77/ES o spodbujanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije19. EU je nato 

sprejela Direktivo 2003/87/ES20, s katero je bil oblikovan sistem EU za trgovanje s pravicami do emisije 

toplogrednih plinov in katere namen je spodbuditi razogljičenje ter posredno spodbujati obnovljive vire energije. 

Decembra 2008 so se voditelji držav članic EU zavezali, da bodo v okviru svežnja ukrepov za podnebne 

spremembe in energijo določili cilj za leto 2020. V tem okviru so se države članice dogovorile, da do leta 2020 

zmanjšajo emisije toplogrednih plinov za najmanj 20 % (v primerjavi z ravnmi iz leta 1990) ter do istega leta 

povečajo uporabo obnovljivih virov energije na 20 % bruto končne porabe energije v Evropi. 

Za uresničitev teh zavez v zvezi z energijo iz obnovljivih virov je EU sprejela Direktivo 2009/28/ES21 o 

spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (znana kot direktiva o energiji iz obnovljivih virov). Direktiva 

o energiji iz obnovljivih virov določa obvezne nacionalne cilje za vsako državo članico, da bi EU na splošno 

lahko dosegla svoj cilj, tj. 20-odstotni delež energije iz obnovljivih virov energije. V skladu z Direktivo mora 

vsaka država članica pripraviti jasen akcijski načrt, v katerem bo prikazala, kako namerava doseči svoje cilje 

na področju energije iz obnovljivih virov. V nacionalnih akcijskih načrtih za energijo iz obnovljivih virov, ki so 

jih sprejele države članice22 so zastavljeni cilji za energetski, toplotni in prometni sektor ter določena 

načrtovana kombinacija tehnologij in ukrepov politike, ki je potrebna za uresničitev teh ciljev.  

Na podlagi zastavljenih ciljev za leto 2020 in predloga Evropske komisije v okviru svežnja ukrepov o čisti 

energiji je EU leta 2018 vzpostavila okvir za podnebno in energetsko strategijo do leta 203023. Ključni cilji za 

leto 2030 na ravni EU vključujejo:  

 najmanj 40-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (na podlagi ravni iz leta 1990);  

 najmanj 32-odstotni delež porabe energije iz obnovljivih virov, ki je zavezujoč na ravni EU, z določbo 

o možnosti popravka tega deleža navzgor do leta 2023, in  

 glavni cilj, da se energijska učinkovitost na ravni EU izboljša in doseže najmanj 32,5 % glede na cilj 

20 % do leta 2020.  

                                                      

18 https://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com97_599_en.pdf. 
19 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0077. 
20 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0087. 
21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=celex%3A32009L0028. 
22 https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/national-renewable-energy-action-plans-2020_sl. 
23 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_sl. 

https://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com97_599_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0077
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0087
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=celex%3A32009L0028
https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/national-renewable-energy-action-plans-2020_sl
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_sl
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Zaveze na področju energije iz obnovljivih virov za leto 2030 se bodo uresničile z revidirano direktivo o 

spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, ki je bila sprejeta decembra 2018 (Direktiva 

2018/2001/EU)24. Države članice morajo v okviru prispevanja k cilju na ravni EU skupaj zagotoviti, da delež 

energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije v Uniji leta 2030 znaša najmanj 32 %. Prispevki 

posameznih držav članic k cilju na ravni EU so določeni v celovitih energetskih in podnebnih načrtih, ki 

vključujejo pristop politike in predlagano kombinacijo tehnologij za vsako posamezno državo članico v obdobju 

do leta 2030. V okvirju 1-2 je prikazana napoved skupne zmogljivosti EU za proizvodnjo električne energije do 

leta 2050 v različnih scenarijih na podlagi dolgoročne strategije Evropske komisije25 za zmanjšanje emisij 

toplogrednih plinov do leta 2050. Ta kaže, da sta veter in sonce ne glede na izbrani scenarij edina vira, pri 

katerih se bo zmogljivost povečala, pri drugih virih pa se bo zmogljivost stabilizirala ali celo zmanjšala. 

Dolgoročna strategija napoveduje, da se bo v EU iz obnovljivih virov do leta 2050 proizvedlo približno 85 % 

električne energije v okviru scenarijev razogljičenja (73 % v izhodišču, pri čemer bo samo vetrna energija v 

letu 2030 dosegla 26 %, v letu 2050 pa 56 % (Evropska komisija, 2018b)). Veter na kopnem bi v letu 2030 

obsegal približno tri četrtine skupne zmogljivosti vetra, v letu 2050 pa dve tretjini. Nekateri deležniki menijo, da 

bi bilo do leta 2050 mogoče pridobiti do 32 % električne energije iz sončnih fotonapetostnih sistemov in vetra 

iz gospodinjstev, kolektivnih družb, malih in srednjih podjetij ter javnih subjektov26.  

Da bi se izpolnile zahteve za podnebno nevtralen energetski sektor v letu 2050, je treba znatno povečati obseg 

gradnje elektrarn v sektorju vetrne energije. V skladu z dolgoročno strategijo Komisije se bo morala v primeru 

vetrne energije moč povečati s 180 GW v letu 2018 na 351 GW v letu 2030, kar pomeni, da se bo morala 

podvojiti. Pričakuje se, da bo inštalirana moč na kopnem dosegla 263 GW, na morju pa 88 GW27, kar je skoraj 

petkrat več kot leta 2018. Odvisno od scenarija za leto 2050 bi moč vetra lahko dosegla ravni od 700 GW v 

okviru scenarija o energijski učinkovitosti do 1 200 GW v okviru scenarija o dvakratnem povečanju moči 

(t. i. scenarij Power 2X). Če se to prenese na prostor, ki je potreben za take gradnje, se pokažejo izjemni 

rezultati. V okviru skrajnega scenarija (1,5TECH), ki predvideva skupno moč do 450 GW na morju (ena 

tretjina), družba WindEurope pričakuje, da bo inštalirana moč v severnih morjih (Atlantskih ocean ob Franciji, 

Irski in Združenem kraljestvu, Severno morje, Irsko morje in Baltsko morje) do leta 2050 dosegla 85 % zaradi 

dobrih virov vetra, bližine povpraševanja in učinkovitosti dobavne verige. To znaša približno 380 GW od 

450 GW. Preostalih 70 GW bi prišlo iz južnih evropskih voda. Skupna površina severnih morij, potrebna za 

380 GW vetrne energije na morju, bi bila 76 000 km2 (ob predpostavki 5 MW/km2), kar je zgolj malo manj od 

površine otoka Irske. To je 2,8 % skupne površine severnih morij, brez upoštevanja izključitvenih območij. 

Točna lokacija bo odvisna od velikosti in razpoložljivega prostora v izključnih ekonomskih conah različnih držav 

članic in razlik v diskontirani lastni ceni proizvodnje energije28 na podlagi globine morja in vira vetra. Poleg 

tega je končna dodelitev polj vetrnih elektrarn odvisna tudi od tega, kje je prisotno povpraševanje po energiji. 

Pričakovati je mogoče, da bodo nekatere države zlahka našle prostor za dodelitev svojih zmogljivosti, druge 

pa bodo morale začeti vlagati v gradnje, namenjene večnamenski uporabi, ali se usmeriti v dražje naložbe 

(območja z višjo diskontirano lastno ceno proizvodnje energije). 

Jasno je, da so projekti gradnje za večnamensko uporabo in mednarodno sodelovanje ključni za 

najučinkovitejšo uresničitev ciljev pri uvedbi vetrne energije z vidika stroškov in uporabe prostora. Postopno 

pa je treba spremeniti tudi postopek za izdajo dovoljenj, za kar so potrebne temeljite priprave. Na primer, 

podobni izzivi se pojavljajo tudi pri uvedbi potrebne infrastrukture energetskega omrežja. Zelo koristno bi lahko 

bilo bolj usklajeno ukrepanje sektorja vetrne energije in razvijalcev omrežij, tudi z vidika obvladovanja 

kumulativnih vplivov (glej poglavje 3.4).  

                                                      

24 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001. 
25 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_sl. 
26 CE Delft (2016). The potential of energy citizens in the European Union (Potencial energetsko ozaveščenih 
državljanov v Evropski uniji). http://www.foeeurope.org/sites/default/files/renewable_energy/2016/ce-delft-the-potential-
of-energy-citizens-eu.pdf. 
27 In-depth analysis in support of the Commission Communication COM(2018) 773 (Poglobljena analiza, ki spremlja 
Sporočilo Komisije COM(2018) 773). https://ec.europa.eu/knowledge4policy/node/33097_sl. 
28 Za primerjavo stroškov energije iz različnih virov se uporablja koncept diskontirane lastne cene proizvodnje energije. 
Številne razpoložljive tehnologije za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih ali neobnovljivih virov se precej 
razlikujejo po svojih fizičnih načelih in delovanju: sončni fotonapetostni sistem se močno razlikuje od elektrarn na 
biomaso. Vendar diskontirana lastna cena proizvodnje energije določa skupno podlago za primerjavo: diskontirana 
lastna cena proizvodnje energije = skupni stroški lastništva (v EUR) / proizvodnja v življenjski dobi sistema (v kWh). 
Dejavniki, ki povečajo proizvodnjo ali zmanjšajo stroške, diskontirano lastno ceno proizvodnje energije znižajo, dejavniki, 
ki zmanjšajo proizvodnjo ali povečajo stroške, pa jo zvišajo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_sl
http://www.foeeurope.org/sites/default/files/renewable_energy/2016/ce-delft-the-potential-of-energy-citizens-eu.pdf
http://www.foeeurope.org/sites/default/files/renewable_energy/2016/ce-delft-the-potential-of-energy-citizens-eu.pdf
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/node/33097_sl
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Okvir 1-2: Scenariji skupne zmogljivosti za proizvodnjo električne energije v EU 

 

Vir: Eurostat, 2000, 2015; model PRIMES iz Poglobljene analize, ki spremlja sporočilo Komisije COM(2018) 773. 

  

1.3 Trendi na področju gradnje vetrnih elektrarn 

V sektorjih gradnje vetrnih elektrarn na kopnem in na morju prevladujejo vetrne turbine s horizontalno osjo in 

konfiguracijo s tremi lopaticami. Čeprav so možne tudi druge konfiguracije in zasnove, kot so vetrne turbine z 

vertikalno osjo in turbine brez lopatic, se za te ne pričakuje, da bodo pomembno prispevale k pričakovanemu 

povečanju zmogljivosti vetrne energije v EU (sporočilo WindEurope, 2019). Razlog za uporabo vetrnih turbin 

s horizontalno ostjo in tremi lopaticami so številne prednosti, vključno z aerodinamično učinkovitostjo (Gardner 

idr., 2004). 

Z razvojem na področju zasnove vetrnih turbin na kopnem in morju sta se povečala zmogljivost proizvodnje in 

premer rotorja, poleg tega je os rotorja višje (Okvir 1-3). Modeli turbin na morju, ki se proizvajajo (ali so 

naročene) dosegajo 9,5 MW (9 500 kW), premer rotorja pa dosega 164–167 m (Wind Power Monthly, 2018). 

V fazi razvoja so večje turbine z močjo 10 in 12 MW in premerom rotorja nad 190 m (Grimwood, 2019). 

Največje postavljene turbine na kopnem v Evropi dosegajo moč do 8 MW (8 000 kW) in imajo premer rotorja 

do 164 m. Nova polja vetrnih elektrarn lahko zaradi povečanja premera rotorja in višine osi rotorja izkoristijo 

moč večjih in bolj enakomernih hitrosti vetra. V zvezi s polji vetrnih elektrarn na kopnem je to omogočilo izbiro 

lokacije turbin na gozdnih območjih, kjer imajo drevesne krošnje zaradi višje postavitve turbine nad tlemi manjši 

vpliv na hitrost vetra in turbulenco. 

Okvir 1-3: Trendi na področju zasnove: premer rotorja turbine 
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Vir: Edenhofer idr., 2011. 

  

Podobno je razvoj na področju zasnove temeljev omogočil izbiro lokacije polj vetrnih elektrarn na morju na 

območjih z večjo globino morja, za katera so značilne večje in bolj enakomerne hitrosti vetra (Okvir 1-4). Prihod 

tehnologije plavajočih turbin s povezanimi prednostmi pri postavitvi v primerjavi s tradicionalnimi vrstami turbin 

s pritrjenim temeljem (WindEurope, 2018) bo verjetno olajšal odločitev glede opustitve lokacije turbin v globljih 

morskih vodah. Leta 2019 so električno energijo na treh lokacijah v Evropi proizvajale naslednje plavajoče 

vetrne elektrarne: dve na Škotskem (Hywind in Kincardine) in ena v Franciji (Floatgen Demonstrator). 
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Okvir 1-4: Vrste temeljev vetrnih turbin na morju 

 

Vir: Medvladni panel za podnebne spremembe (IPCC), 2011. 

 

Komercialne vetrne elektrarne 100 % energije, ki jo proizvedejo, zagotavljajo v nacionalno prenosno omrežje 

električne energije. Turbine z majhno (< 100 kW) do srednjo (100–500 kW) močjo pa proizvajajo električno 

energijo za uporabo na kraju samem (za gospodinjstva, kmetije, velika podjetja in majhne skupnosti), v 

nacionalno prenosno omrežje električne energije pa odvedejo presežno količino električne energije 

(RenewableUK, 2014). V nasprotju s komercialnimi vetrnimi elektrarnami, ki vključujejo številne turbine (t. i. 

polje vetrnih elektrarn) se majhne in srednje velike turbine običajno postavljajo kot posamezne enote. Čeprav 

je zmogljivost proizvodnje majhnih do srednje velikih turbin morda precej manjša od komercialnih polj vetrnih 

elektrarn, je postavljenih enot v EU zelo veliko. Leta 2015 naj bi bilo v EU postavljenih vsaj 61 43729 turbin 

majhne zmogljivosti (Pitteloud in Gsänger, 2017). 

Majhne in srednje velike turbine imajo tudi to prednost, da se lahko umestijo na mestne ali primestne lokacije. 

Raziskave o razvoju in potrjevanju inovativnih rešitev za izboljšanje njihove konkurenčnosti, kar bo omogočilo 

in olajšalo njihovo vključevanje in uvedbo, se bodo verjetno še nadaljevale30. Z izboljšanjem tehnoloških, 

gospodarskih in socialnih rešitev je mogoče pričakovati, da se bo povečalo število vetrnih turbin s horizontalno 

in vertikalno osjo na mestnih in primestnih območjih. Vendar še ni bilo opravljenih veliko raziskav o vplivu 

majhnih turbin na ptice in netopirje. Obstajajo znaki, da umrljivost ptic in netopirjev zaradi trčenja dosega 

razmeroma nizke ravni v primerjavi z drugimi vzroki umrljivosti zaradi človekovih dejavnosti (Minderman idr., 

2014). 

Nazadnje, še en pomemben trend na področju vetrne energije je večnamenska uporaba območij. Postavitev 

vetrnih elektrarn na isti lokaciji, kjer so tudi drugi viri obnovljive energije ali kjer se izvajajo druge gospodarske 

dejavnosti ali celo dejavnosti v okviru obnove ekosistemov ali ohranjanja narave, bo ključna za učinkovito 

uporabo razpoložljivega prostora (glej poglavje 1.2). Poglavje 0 vključuje poseben oddelek o večnamenski 

uporabi območij vetrnih elektrarn.  

                                                      

29 Skupno število postavljenih enot v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Španiji, na Poljskem, Švedskem, v Italiji, na Irskem, 
Danskem, v Avstriji in na Finskem. 
30 Glej na primer Wind Energy Integration in the Urban Environment (Vključevanje vetrne energije v mestno okolje) 
(WINEUR) (Evropska komisija, 2007) in European SWIP project (Evropski projekt SWIP) (CIRCE, 2016). 
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2 OKVIR POLITIKE IN ZAKONODAJA EU NA PODROČJU 
VARSTVA NARAVE IN BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI 

2.1 Okvir politike EU na področju biotske raznovrstnosti 

Komisija je na podlagi strateškega načrta za biotsko raznovrstnost za obdobje 2011–202031, sprejetega na 

deseti konferenci pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (CBD COP 10) v Nagoji na Japonskem, v 

sodelovanju z državami članicami pripravila osnutek strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 202032. Ta 

je vključevala številne cilje ter določila izvedljive in stroškovno učinkovite ukrepe, potrebne za njihovo 

uresničitev. 

Evropska komisija je maja 2020 sprejela strategijo EU za biotsko raznovrstnost do leta 203033, ki obravnava 

ključne dejavnike izgube biotske raznovrstnosti, kot so netrajnostna raba tal in morja, čezmerno izkoriščanje 

naravnih virov, onesnaževanje in invazivne tujerodne vrste. Strategija je osrednji element načrta okrevanja 

EU34, katerega cilj je pomagati odpraviti gospodarsko in socialno škodo, ki jo je povzročila pandemija 

koronavirusne bolezni, spodbuditi okrevanje evropskega gospodarstva ter zaščititi in ustvariti delovna mesta. 

Obenem želi vidike biotske raznovrstnosti uvrstiti med sestavne dele splošne strategije EU za gospodarsko 

rast in poudarja, da bo za spopadanje s podnebnimi spremembami in izgubo biotske raznovrstnosti bistvenega 

pomena zagotavljanje bolj trajnostno obnovljivih virov energije.  

Nujna potreba po ohranjanju in obnovi ekosistema je znova poudarjena tudi v poročilu Medvladne platforme 

za znanstveno politiko o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah (IPBES) iz leta 201935. V tem poročilu 

je navedeno, da takega obsega svetovnih sprememb v naravi v zadnjih 50 letih človeška zgodovina ne pozna, 

opredeljeni pa so tudi ključni dejavniki izgube biotske raznovrstnosti. Podnebne spremembe so navedene kot 

tretji glavni neposredni dejavnik izgube biotske raznovrstnosti, kar kaže na povezavo med razvojem na 

področju obnovljivih virov energije in ohranjanjem narave. Evropski zeleni dogovor36, ki ga je predstavila 

Komisija, je okvir za nadaljnji razvoj politike EU o podnebnih spremembah in biotski raznovrstnosti. 

V Dodatku B so navedene številne druge mednarodne pobude za ohranjanje narave, ki bi lahko bile relevantne 

za razvoj vetrne energije.  

 

2.2 Direktivi o pticah in habitatih 

2.2.1 Uvod 

Politika EU o varstvu narave in biotski raznovrstnosti temelji na direktivah o pticah in habitatih. Direktivi 

omogočata, da vse države članice EU na podlagi skupnega zakonodajnega okvira sodelujejo pri prizadevanjih 

za ohranitev najbolj ogroženih, ranljivih in dragocenih vrst in habitatov na njihovem celotnem naravnem 

območju razširjenosti v EU, ne glede na politične ali upravne meje. Enako se uporabljata za evropsko 

kopensko in morsko območje v državah članicah. 

Splošni cilj obeh direktiv je zagotoviti ohranitev ali ponovno vzpostavitev ugodnega stanja ohranjenosti vrst in 

habitatnih tipov, ki jih varujeta, na njihovem celotnem naravnem območju razširjenosti v EU. Za uresničitev 

tega cilja direktivi določata dve glavni vrsti ukrepov:  

• določitev in ohranjanje osrednjih območij za varstvo habitatnih tipov in habitatov vrst, ki so navedeni v 

prilogah I oziroma II k direktivi o habitatih, ter habitatov vrst ptic iz Priloge I k direktivi o pticah in ptic selivk. 

                                                      

31 https://www.cbd.int/sp/. 
32 https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf. 
33 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX%3A52020DC0380. 
34 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1590732521013&uri=COM%3A2020%3A456%3AFIN. 
 
35https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services. 
36 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-
01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF. 

https://www.cbd.int/sp/
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX%3A52020DC0380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1590732521013&uri=COM%3A2020%3A456%3AFIN
https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF
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Ta območja sestavljajo vseevropsko omrežje Natura 2000, ki trenutno vključuje več kot 27 000 območij na 

kopnem in na morju; 

• oblikovanje sistema strogega varstva vseh evropskih vrst ptic in vrst, navedenih v Prilogi IV k direktivi o 

habitatih. Ti ukrepi se uporabljajo na celotnem naravnem območju razširjenosti vrst v EU, tj. znotraj in zunaj 

zavarovanih območij.  

 

2.2.2 Varstvo in upravljanje območij Natura 2000 

Varstvo in upravljanje območij Natura 2000 ureja člen 6 direktive o habitatih, ki opredeljuje dve vrsti ukrepov. 

Prva vrsta (člen 6(1) in (2)) je osredotočena na ohranjanje in upravljanje vseh območij Natura 2000, ki se 

izvajata ves čas. Druga vrsta (člen 6(3) in (4)) določa postopek za presojo in izdajo dovoljenj za načrte ali 

projekte z verjetnimi pomembnimi negativnimi vplivi na območjih Natura 2000. 

V skladu s členom 6(1) in (2) direktive o habitatih morajo države članice:  

• sprejeti pozitivne ohranitvene ukrepe, ki ustrezajo ekološkim zahtevam habitatnih tipov in vrst na območjih 

(člen 6(1));  

• sprejeti ukrepe, da preprečijo slabšanje stanja habitatnih tipov ali kakršno koli znatno vznemirjanje vrst, za 

katere so bila območja določena (člen 6(2)). 

 

Da bi države članice izpolnile te zahteve, morajo določiti jasne cilje ohranjanja za vsako območje Natura 2000 

na podlagi stanja ohranjenosti in ekoloških zahtev prisotnih habitatnih tipov in vrst v interesu Skupnosti. Cilji 

ohranjanja za posamezna območja opredeljujejo želeno stanje vrst in habitatnih tipov na območju, da bi 

območje lahko prispevalo k splošnemu cilju ugodnega stanja ohranjenosti teh vrst in habitatnih tipov na 

nacionalni, biogeografski ali evropski ravni. Za nosilce projektov, načrtovalce in organe na področju vetrne 

energije je zlasti pomembno, da se zavedajo ciljev ohranjanja za območje Natura 2000, saj je na podlagi teh 

ciljev treba opraviti presojo možnih negativnih vplivov načrta ali projekta.  

Direktiva o habitatih spodbuja naravovarstvene organe, naj pripravijo načrte upravljanja območij Natura 2000 

v tesnem sodelovanju z lokalnimi deležniki. Čeprav ti načrti niso obvezni, so lahko zelo koristen vir informacij 

o vrstah in habitatnih tipih, za katere je bilo določeno območje, ciljih ohranjanja območja in, kjer je primerno, 

povezavi z drugimi rabami zemljišč na območju. Opisujejo tudi praktične ohranitvene ukrepe, ki so potrebni za 

doseganje ciljev ohranjanja območja. 

2.2.3 Postopen pristop na področju gradnje polj vetrnih elektrarn, ki 
bi lahko vplivala na območja Natura 2000 

 Informacije v tem poglavju temeljijo predvsem na:  

• smernicah Evropske komisije z naslovom Upravljanje območij Natura 2000 – Določbe člena 6 

Direktive 92/43/EGS o habitatih;  

• smernicah Evropske Komisije z naslovom Assessment of plans and projects in relation with Natura 2000 

sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC 

(Presoja načrtov in projektov v zvezi z območji Natura 2000 – Metodološke smernice o določbah člena 6(3) 

in (4) Direktive 92/43/EGS o habitatih). 

Te smernice37 vsebujejo koristna pojasnila za razlago in uporabo zakonodaje. 

 

Direktiva o habitatih ne izključuje vnaprej gradnje polj vetrnih elektrarn na območjih Natura 2000 ali sosednjih 

območjih. To je treba oceniti za vsak primer posebej. V členu 6(3) in (4) (glej Okvir 2-1) je določen postopni 

postopek za presojo in izdajo dovoljenj, ki ga je treba upoštevati pri obravnavanju načrtov ali projektov, ki bi 

lahko vplivali na eno ali več območij Natura 2000. Ta postopek se ne uporablja samo za načrte ali projekte 

znotraj območij Natura 2000, temveč tudi za načrte zunaj teh območij, ki pa bi lahko imeli pomemben možen 

vpliv znotraj območja. Pristojni nacionalni organi morajo v okviru postopka za izdajo dovoljenja za načrt ali 

                                                      

37 Na voljo na naslovu https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm. 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm


 

 Smernice o razvoju vetrne energije in naravovarstveni zakonodaji EU 20 

projekt zagotoviti ustrezno izvajanje presoje pomembnih vplivov načrtov ali projektov na področju vetrne 

energije. Postopek obsega tri glavne faze:  

• faza 1: pregled. Prvi del tega postopka je sestavljen iz predhodne ocene („pregled“) za določitev, ali je, 

prvič, načrt ali projekt neposredno povezan z upravljanjem območja Natura 2000 ali potreben zanj in, 

drugič, ali je verjetno (če se upošteva, da ni izključen), da bo pomembno vplival na zadevno območje; 

• faza 2: ustrezna presoja. Namen drugega dela postopka je opraviti ustrezno presojo posledic za območje 

z vidika ciljev ohranjanja območja. V tej presoji mora biti navedeno, ali je mogoče ob upoštevanju možnih 

ukrepov za ublažitev potrditi, da projekt ali načrt sam ali v povezavi z drugimi projekti ali načrti ne bo vplival 

na celovitost območja Natura 2000; 

• faza 3: odstopanje od člena 6(3) pod nekaterimi pogoji. Tretji del postopka, ki se ureja s členom 6(4), 

se uporablja, če se kljub negativni presoji predlaga, naj se načrt ali projekt ne zavrne, ampak naj gre v 

nadaljnjo presojo. V tem primeru člen 6(4) pod nekaterimi pogoji omogoča odstopanja od člena 6(3), ki 

obsegajo dokaze o tem, da ni drugih ustrezni rešitev, in nujne razloge prevladujočega javnega interesa za 

izvajanje projekta. Za to je treba sprejeti ustrezne izravnalne ukrepe, potrebne za zagotovitev celovite 

usklajenosti omrežja Natura 2000. 

 

Vsaka faza postopka vpliva na naslednjo fazo. Vrstni red faz je zato ključnega pomena za ustrezno uporabo 

člena 6(3) in (4). Slika 2-1 vsebuje poenostavljen shematski prikaz poteka tega postopka. 

Okvir 2-1: Člen 6(3) in (4) direktive o habitatih (92/43/EGS) 

Člen 6(3) Pri vsakem načrtu ali projektu, ki ni neposredno povezan z upravljanjem območja ali zanj potreben, pa bi sam 

ali  

v povezavi z drugimi načrti ali projekti lahko pomembno vplival na območje, je treba opraviti ustrezno presojo njegovih 

posledic glede na cilje ohranjanja tega območja. Glede na ugotovitve presoje posledic za območje in ob upoštevanju 

določb odstavka 4 pristojni  

nacionalni organi soglašajo z načrtom ali projektom šele potem, ko se prepričajo, da ne bo škodoval 

celovitosti zadevnega območja, in, če je primerno, ko pridobijo mnenje javnosti.  

 

Člen 6(4) Če je treba kljub negativni presoji posledic za območje izvesti načrt ali projekt iz nujnih razlogov prevladujočega 

javnega interesa, vključno tistih  

socialne ali gospodarske narave, in ni drugih ustreznih rešitev, država članica izvede vse izravnalne ukrepe, potrebne za 

zagotovitev  

varstva celovite usklajenosti Nature 2000. O sprejetih izravnalnih ukrepih obvesti Komisijo. Če je zadevno območje 

območje s prednostnim naravnim habitatnim tipom in/ali prednostno vrsto, se lahko upoštevajo le razlogi,  

povezani z zdravjem ljudi ali javno varnostjo, ali koristnimi posledicami bistvenega pomena za 

okolje ali drugimi, po predhodnem mnenju Komisije nujnimi razlogi prevladujočega javnega interesa. 
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Slika 2-1: Shematski prikaz poteka postopka iz člena 6(3) in (4) (na podlagi metodoloških smernic Evropske komisije) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Ali je načrt ali projekt neposredno 
povezan z upravljanjem ohranjanja 

območja ali pomemben zanj? 

Ne Da 

Da 

Ali bi lahko načrt ali projekt 
pomembno vplival na območje? 

Presoja posledic glede na cilje 
ohranjanja območja 

Presoja kumulativnih vplivov in vplivov v 
povezavi z drugimi načrti in/ali projekti  

Ali je mogoče sklepati, da načrt/projekt ne 
bo škodoval celovitosti območja? 

Ali je mogoče odpraviti negativne vplive, npr. z 
ukrepi za ublažitev?  

Ne 

Ustrezna presoja  

Ali je na območju prednostni habitat ali prednostna vrsta?  

Da 

Ne 

Preoblikovanje 

načrta/projekt

a 

Ali obstajajo druge ustrezne 
rešitve?  

Da 

Ne 

Da 

 Pregled 

Odstopanje iz člena 6(4)  

Ne Da 

Ali obstajajo nujni razlogi 
prevladujočega javnega interesa?  

Ali obstajajo pomisleki v zvezi z zdravjem ljudi ali 
varnostjo ali pomembne okoljske koristi?  

 

Ne 

Dovoljenje se 
lahko izda.  

Dovoljenje se ne sme izdati. 

Dovoljenje se ne 
sme izdati. 

Dovoljenje se lahko izda, če 
se sprejmejo ustrezni 

izravnalni ukrepi. 

Dovoljenje se lahko izda le iz drugih 
nujnih razlogov prevladujočega javnega 

interesa, če Komisija izda pozitivno 
mnenje in se sprejmejo ustrezni 

izravnalni ukrepi.  

Da Da 

Ne 

Ne 
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2.2.3.1 Pregled  

V tej fazi se prouči verjetnost pomembnih vplivov projekta ali načrta samega ali v povezavi z drugimi 

projekti ali načrti na območje Natura 2000. Če obstaja možnost pomembnega vpliva na območje, je treba 

opraviti ustrezno presojo v skladu s členom 6(3). 

Pregled je faza predhodne ocene. Običajno temelji na najboljših razpoložljivih informacijah ali strokovnem 

mnenju in ne zahteva zbiranja podrobnih novih dokazov. Če ni zadostnih informacij ali če te niso takoj na voljo, 

preden se lahko sprejme odločitev, se lahko zahtevajo dodatne informacije, v nekaterih primerih pa so lahko 

koristni tudi obiski na terenu.  

Pregled je treba opraviti v zgodnji fazi, tj. pred sprejetjem odločitve o vseh podrobnosti načrta ali pred začetkom 

zasnove projekta, vendar ko je že znana lokacija in splošna narava projekta. Zgodnji pregled prinaša več 

koristi: 

• lahko zmanjša tveganje zamud in dodatnih stroškov v kasnejši fazi med proučitvijo vlog za izdajo soglasja 

za izvedbo;  

• omogoča zgodnje posvetovanje med promotorji projekta, pristojnimi organi in drugimi deležniki z ustrezni 

podatki/strokovnim znanjem, da bi se zagotovile najboljše informacije, ki bi pomagale pri presoji verjetnosti 

pomembnih vplivov; 

• predlagatelju načrta ali projekta omogoča, da zgodaj prouči potrebne naslednje korake, ne da bi v to vložil 

veliko časa in denarja; 

• vodji načrta ali projekta omogoča, da prepozna in predvidi možna tveganja za območja Natura 2000 in sam 

načrt/projekt, na primer z izbiro druge ustrezne lokacije ali zasnove za načrt/projekt, da se preprečijo ali 

zmanjšajo možni vplivi, ali z zbiranjem podatkov za takojšnjo izvedbo presoje.  

 

Presoja v okviru pregleda se lahko razlikuje med posameznimi načrti in projekti odvisno od obsega 

zadevnega razvoja in verjetnih vplivov. Izvede se lahko v štirih korakih.  

Določitev, ali je projekt ali načrt neposredno povezan z upravljanjem območja Natura 2000 ali potreben 

zanj. 

Opis projekta ali načrt in njegovih dejavnikov vpliva. 

Opredelitev (morebitnih) območij Natura 2000, ki bi lahko bila prizadeta, ob upoštevanju možnih 

vplivov načrta ali projekta samega ali v povezavi z drugimi načrti ali projekti. 

Presoja, ali je mogoče izključiti verjetne pomembne vplive na območje Natura 2000. 

V Okvir 2-2 so navedeni načrti in projekti na področju vetrne energije, pri katerih je treba opraviti pregled.  

Okvir 2-2: Vetrne elektrarne, pri katerih je treba opraviti pregled 

• Nacionalni ali regionalni vladni prostorski načrt ali program, ki bo vplival na razvojne odločitve v zvezi z vetrnimi 

elektrarnami; 

• gradnja, obratovanje in vzdrževanje nove vetrne elektrarne; 

• razgradnja obstoječe vetrne elektrarne;  

• obnovitev obstoječih vetrnih turbin ali podaljšanje obratovalne dobe obstoječe vetrne elektrarne (kadar ni opravljena 

presoja ekoloških vplivov tega podaljšanja); 

• nadomestitev stare zmogljivosti za novo s postavitvijo novih turbin na obstoječih ali novih temeljih obstoječe vetrne 

elektrarne (na podlagi člena 2(10) revidirane direktive o energiji iz obnovljivih virov (2018/2001))38. 

 

Pri opredelitvi območij Natura 2000, na katera bi lahko vplival načrt ali projekt vetrne energije, je treba 

upoštevati vse vidike projekta ali načrta, ki bi lahko vplivali na katero koli območje Natura 2000 znotraj 

                                                      

38 „Nadomestitev stare zmogljivosti z novo“ pomeni obnovo elektrarn, ki proizvajajo energijo iz obnovljivih virov, vključno 
s popolno ali delno zamenjavo obratov ali operacijskih sistemov in naprav, da se nadomesti zmogljivost ali poveča 
učinkovitost ali zmogljivost obrata.“ 
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območja, na katerega projekt/načrt vpliva, ob upoštevanju lastnosti (vrste, habitatni tipi), za katere so območja 

določena. To bi moralo vključevati: 

• vsa območja Natura 2000, ki se z geografskega vidika prekrivajo s katerim koli ukrepom ali vidikom načrta 

ali projekta v kateri koli njegovi fazi, ali sosednja območja; 

• vsa območja Natura 2000 znotraj verjetnega vplivnega območja načrta ali projekta; območja Natura 2000 

v okolici projekta ali načrta (ali ki so nekoliko oddaljena), na katera bi ukrepi ali vidiki projekta lahko 

posredno vplivali. Značilni primeri, povezani z vetrnimi elektrarnami, so gradnja in prisotnost dovoznih cest 

ali izsuševanje mokrišč ali šotišč zaradi gradnje turbin; 

• območja Natura 2000 v okolici projekta ali načrta (ali ki so nekoliko oddaljena), ki so območja živalskih vrst, 

ki se lahko premikajo na območje projekta, posledica česar so umrljivost ali drugi vplivi (npr. izguba območij 

hranjenja ali naravnega območja razširjenosti);  

• območja Natura 2000, na katera povezljivost ali ekološko kontinuiteto vpliva projekt.  

 

Oddaljenost od območja projekta ali načrta, pri kateri bi bilo treba upoštevati območja Natura 2000, je odvisna 

od značilnosti načrta ali projekta in oddaljenosti, pri kateri je mogoče pričakovati vplive. Vpliv nekaterih 

projektov ali načrtov, ki nimajo neposrednega vpliva na območja Natura 2000, je lahko še vedno pomemben, 

če povzročajo učinek pregrade ali onemogočajo ekološke povezave. To običajno velja za polja vetrnih 

elektrarn na morju, ki lahko povzročijo učinek pregrade za morske ptice, ki iščejo hrano ali se selijo, tudi če so 

polja vetrnih elektrarn zelo oddaljena od območij Natura 2000, ki so določena za zaščito teh morskih ptic.  

Presoja verjetnega pomembnega vpliva načrta ali projekta ima praktične in pravne posledice. Načrti in 

projekti, za katere se šteje, da verjetno ne bodo imeli pomembnega vpliva, se lahko obdelajo brez sklicevanja 

na nadaljnje korake iz člena 6(3). Vendar bodo morali pristojni nacionalni organi utemeljiti in evidentirati 

razloge za tako ugotovitev.  

Če pa bo projekt ali načrt verjetno pomembno vplival na območje, bo treba opraviti ustrezno presojo.  

V primeru dvoma, tj. če na podlagi objektivnih informacij ni mogoče izključiti, da bi projekt ali načrt sam ali v 

povezavi z drugimi načrti ali projekti lahko pomembno vplival na eno ali več območij Natura 2000, je treba za 

ta načrt ali projekt opraviti ustrezno presojo.  

2.2.3.2 Ustrezna presoja 

Namen ustrezne presoje je oceniti posledice načrta ali projekta glede na cilje ohranjanja območja, ki jih ima 

načrt ali projekt sam ali v povezavi z drugimi načrti ali projekti. Ugotovitve bi morale pristojnim organom 

omogočiti, da se prepričajo, ali bo načrt ali projekt škodoval celovitosti zadevnega območja. Ustrezna presoja 

se zato osredotoča prav na vrste in/ali habitate, za katere je določeno območje Natura 2000. 

Ustrezna presoja se lahko usklajuje z drugimi okoljskimi presojami, tj. s presojo vplivov projektov na okolje in 

strateško presojo vplivov načrtov in programov na okolje, ali se z njimi povezuje (glej poglavje 2.3).  

Tako kot v postopkih presoje in strateške presoje vplivov na okolje tudi pri ustrezni presoji predlagatelj projekta 

ali načrta informacije običajno predloži pristojnemu organu v obliki poročila o presoji. Če se v okviru ustrezne 

presoje ugotovijo možni negativni vplivi ali če takih vplivov ni mogoče izključiti, se predlagajo ukrepi za 

ublažitev ugotovljenih vplivov.  

Sklep o vplivih projekta ali načrta na celovitost območja Natura 2000 mora sprejeti pristojni organ.  

Postopek presoje vključuje zbiranje in ocenjevanje informacij več deležnikov, vključno z nacionalnimi, 

regionalnimi in lokalnimi organi za ohranjanje narave ter ustreznimi NVO. Presoja načrta ali projekta mora 

nujno temeljiti na kakovostnih in objektivnih informacijah ter zanesljivih podatkih, pri čemer se uporabi ustrezna 

in zanesljiva znanstvena metodologija. Pristojni organi lahko nato uporabijo informacije, ki jih je predložil 

predlagatelj projekta ali načrta, kot podlago za posvetovanje z notranjimi in zunanjimi strokovnjaki in drugimi 

deležniki. Morda bodo morali zahtevati tudi dodatne informacije, da bi bila končna presoja čim bolj celovita in 

objektivna. Postopek bi moral vključevati seznanitev javnosti z informacijami in možnost za njeno udeležbo. 

Ustrezna presoja vključuje naslednje korake: 



 

 Smernice o razvoju vetrne energije in naravovarstveni zakonodaji EU 24 

zbiranje informacij o načrtu ali projektu in zadevnih območjih Natura 2000; 

ocenjevanje posledic načrta ali projekta na podlagi ciljev ohranjanja okolja; 

ugotavljanje, ali načrt ali projekt lahko škoduje celovitosti območja; 

proučitev možnosti uporabe ukrepov za ublažitev (vključno s spremljanjem). 

Te korake je morda treba večkrat izvesti, saj se nekateri od njih lahko ponavljajo zaradi rezultatov drugih 

korakov. 

Pri presoji je treba po najboljših znanstvenih spoznanjih na tem področju prepoznati vse vidike načrta ali 

projekta, ki lahko sami ali v povezavi z drugimi načrti ali projekti vplivajo na cilje ohranjanja območja. Presoja 

vplivov mora temeljiti na objektivnih in po možnosti merljivih merilih, da bi se lahko podala čim natančnejša 

ocena. Jasno je treba navesti tudi podlago za te napovedi in jo zabeležiti v ustreznem poročilu o presoji.   

Pri presoji bi bilo treba upoštevati možne vplive celotnega zadevnega projekta ali načrta, vključno z vsemi 

dejavnostmi, ki jih zajema v različnih fazah (priprava, gradnja, obratovanje in, kjer je primerno, razgradnja). Za 

to sta potrebna prepoznavanje in razlikovanje po vrsti vpliva, vključno z neposrednimi in posrednimi vplivi, 

časovno omejenimi ali trajnimi vplivi, kratkoročnimi ali dolgoročnimi vplivi in kumulativnimi vplivi. Ustrezna 

presoja vključuje proučitev vseh vidikov načrta ali projekta, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na območje 

Natura 2000 v fazi pregleda. V zvezi s tem bi bilo treba drugega za drugim proučiti vsak vidik načrta ali projekta, 

pri čemer bi bilo treba njegove morebitne vplive obravnavati v povezavi z vsemi vrstami ali habitatnimi tipi, za 

katere je bilo območje določeno. Nato bi bilo treba proučiti vplive različnih značilnosti v okviru načrta ali projekta 

skupaj in v medsebojni povezavi, da bi se lahko opredelili njihovi medsebojni vplivi.  

Presoja, ki se izvede v skladu s členom 6(3) direktive o habitatih, mora vsebovati popolne, natančne in 

dokončne ugotovitve in sklepe ob upoštevanju najboljših znanstvenih spoznanj na tem področju. Odpraviti bi 

morala vsak razumen znanstveni dvom glede vplivov predlaganih del na zadevno zavarovano območje (glej 

Dodatek C v zvezi s pristopi dobre prakse za odpravo značilnih negotovosti, ki se pojavljajo pri presoji projektov 

vetrne energije). Ugotovitve ustrezne presoje se morajo jasno nanašati na celovitost območja. Če se pri presoji 

ugotovi, da se bodo pojavili škodljivi vplivi na celovitost območja, bi bilo treba pojasniti, pri katerih vidikih so 

lahko po izvedbi ukrepov za ublažitev prisotni preostali škodljivi vplivi. To je pomembno, če se šteje, da se pri 

načrtu ali projektu uporablja postopek odstopanja na podlagi člena 6(4).  

Ko je ustrezna presoja končana, se kot dobra praksa šteje priprava poročila, v katerem se:  

dovolj podrobno opiše projekt ali načrt, da se javnosti pojasnijo njegova narava, obseg in cilji; 

opiše referenčno stanje območja Natura 2000;  

opredelijo škodljivi vplivi projekta ali načrta na območje Natura 2000;  

pojasni, kako se bodo navedeni vplivi preprečili ali dovolj zmanjšali z ublažitvijo;  

določi časovni okvir in opredelijo mehanizmi, s katerimi se bodo ukrepi za ublažitev zagotovili, izvajali 

in spremljali.  

Rezultat ustrezne presoje in ugotovitve poročila bi morali biti del postopka za izdajo dovoljenja ali katerega koli 

sklepa v zvezi z obravnavanim načrtom ali projektom. 

Pristojni nacionalni organi so tisti, ki glede na ugotovitve, sprejete v okviru ustrezne presoje posledic načrta ali 

projekta za zadevno območje Natura 2000 odobrijo načrt ali projekt. Ta sklep se lahko sprejme šele, ko se 

prepričajo, da načrt ali projekt ne bo škodoval celovitosti območja. To velja, kadar z znanstvenega stališča ne 

obstaja noben razumen dvom glede neobstoja takih vplivov. Če obstaja dvom glede neobstoja škodljivih 

vplivov, povezanih z obravnavanim načrtom ali projektom, na celovitost tega območja, mora pristojni nacionalni 

organ izdajo dovoljenje zanj zavrniti. 

2.2.3.3 Odstopanja na podlagi člena 6(4) 

Pristojni organi lahko načrte ali projekte, za katere ustrezna presoja ni mogla izključiti škodljivih vplivov na 

celovitost zadevnih območij, odobrijo samo z odstopanjem na podlagi člena 6(4). Te določbe določajo tri 

ključne zahteve, ki jih je treba izpolniti in dokumentirati: 
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• druga ustrezna možnost, predložena za odobritev, najmanj škoduje habitatom, vrstam in celovitosti območij 

Natura 2000 ne glede na ekonomske razloge ter ni druge izvedljive možnosti, ki ne bi škodovala celovitosti 

območja; 

• obstajajo nujni razlogi prevladujočega javnega interesa, vključno s tistimi socialne ali gospodarske narave; 

• sprejeti so vsi izravnalni ukrepi, potrebni za zagotovitev varstva celovite usklajenosti omrežja Natura 2000. 

 

Podrobne informacije o določbah tega člena so na voljo v smernicah Evropske komisije o določbah člena 6(3) 

in (4) direktive o habitatih39.  

 

2.2.4 Določbe o varstvu vrst 

Informacije v tem poglavju temeljijo predvsem na smernicah Evropske komisije o strogem varstvu živalskih 

vrst v interesu Skupnosti na podlagi direktive o habitatih (92/43/EGS)40.  

 

Drugi sklop določb obeh naravovarstvenih direktiv se nanaša na varstvo nekaterih vrst na njihovem celotnem 

naravnem območju razširjenosti po vsej EU, tj. na območjih Natura 2000 in zunaj njih. Ukrepi za varstvo vrst 

se uporabljajo za vrste, navedene v Prilogi IV k direktivi o habitatih, in vse vrste prostoživečih ptic v EU. 

Natančni pogoji so določeni v členu 5 direktive o pticah ter členu 12 (za živali) in členu 13 (za rastline) direktive 

o habitatih.  

V bistvu se v skladu z njimi od držav članic zahteva, naj prepovejo:  

• namerno ujetje ali ubitje vrst, 

• namerno vznemirjanje vrst med razmnoževanjem, vzrejo mladičev, zimskim spanjem in selitvijo; 

• poškodovanje ali uničenje razmnoževališč ali počivališč; 

• namerno uničevanje gnezd ali jajc ter ruvanje ali uničevanje zavarovanih rastlin. 

 

Odstopanje od določb o varstvu vrst je dovoljeno le v omejenih primerih, na primer zaradi interesov zdravja 

ljudi in javne varnosti ali zaradi drugih razlogov prevladujočega javnega interesa, pod pogojem, da ni druge 

zadovoljive možnosti in posledice teh odstopanj niso nezdružljive s splošnimi cilji direktiv. Pogoji za uporabo 

odstopanj so določeni v členu 9 direktive o pticah in členu 16 direktive o habitatih. 

Določbe o varstvu vrst so izjemno pomembne za projekte vetrne energije. Če pristojni organi odstopanja v 

skladu z direktivama niso odobrili, je njihov cilj na primer zagotoviti, da noben nov projekt ne bo povzročil 

uničenja razmnoževališč in počivališč katere koli vrste, navedene v Prilogi IV k direktivi o habitatih, ali ubitja 

ali poškodovanja katere koli prostoživeče ptice.  

2.3 Poenostavitev na podlagi postopkov strateške presoje vplivov 
na okolje in presoje vplivov na okolje 

Poleg ustrezne presoje na podlagi člena 6(3) direktive o habitatih se v zvezi z načrti ali projekti vetrne energije 

pogosto uporabi tudi direktiva o strateški presoji vplivov na okolje41 ali direktiva o presoji vplivov na okolje42.  

Povezovanje in usklajevanje postopkov okoljske presoje, določenih v teh zakonodajnih aktih EU, izboljšuje 

učinkovitost upravnih postopkov. Pomembno je razumeti podobnosti in razlike med določbami vsake Direktive.  

Na podlagi člena 2(3) direktive o presoji vplivov na okolje mora vsaka država članica zagotoviti, da se pri 

projektih, v zvezi s katerimi obveznost izvajanja presoj vplivov na okolje izhaja sočasno iz direktive o presoji 

vplivov in direktive o habitatih, izvajajo usklajeni in/ali skupni postopki ene ali obeh direktiv skupaj. Usklajevanje 

                                                      

39 https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf. 
40 Na voljo na strani https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm. 
41 Direktiva 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in 
programov na okolje. 
42 Direktiva 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in 
zasebnih projektov na okolje, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2014/52/EU. 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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ali združevanje postopkov okoljske presoje, ki se uporabljajo za projekt, da se preprečijo prekrivanja in 

presežki, pri čemer se iščejo sinergij in skrajšuje čas, potreben za izdajo dovoljenj, je znano kot 

„poenostavitev“. Komisija je izdala smernice o poenostavitvi okoljskih presoj na podlagi člena 2(3) direktive o 

presoji vplivov na okolje43. Podobne določbe o poenostavitvi okoljskih presoj vsebuje tudi direktiva o strateški 

presoji vplivov na okolje. 

V vseh primerih je bistveno, da informacije, potrebne za ustrezno presojo in njene ugotovitve, ostanejo jasno 

ločene in prepoznavne v poročilu o presoji vplivov na okolje, tako da jih je mogoče razlikovati od informacij iz 

splošne presoje vplivov na okolje ali strateške presoje vplivov na okolje. To je potrebno zaradi številnih 

pomembnih razlik med postopki presoje vplivov na okolje/strateške presoje vplivov na okolje ter postopki 

ustrezne presoje, zlasti zaradi dejstva, da so rezultati ustrezne presoje zavezujoči za izdajo dovoljenja za načrt 

ali projekt. To pomeni, da strateška presoja vplivov na okolje ali presoja vplivov na okolje ne more nadomestiti 

ustrezne presoje, saj noben postopek ne prevlada nad drugim. 

 

 

  

  

                                                      

43 Obvestilo Komisije – Smernice Komisije za poenostavitev okoljskih presoj, ki se izvajajo v skladu s členom 2(3) 
direktive o presoji vplivov na okolje (Direktiva 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta, kakor je bila spremenjena z 
Direktivo 2014/52/EU) (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.273.01.0001.01.SLV&toc=OJ:C:2016:273:TOC). 
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3. SPLOŠNI PRISTOP IN NAČELA MED PREGLEDOM IN 
USTREZNO PRESOJO  

Cilj tega poglavja je zagotoviti smernice in dobro prakso v zvezi z določenimi splošnimi vprašanji, ki se lahko 

pojavijo pri postopkih pregleda in ustrezne presoje, kot so ocena pomembnosti vplivov, postopek določitve 

obsega in določitev izhodišča. Zajema tudi vprašanja v zvezi z negotovostjo, kumulativnimi vplivi in 

posvetovanjem z deležniki.  

3.1 Pomembnost verjetnih vplivov 

Člen 6(3) direktive o habitatih se nanaša na potrebo po oceni verjetnosti pomembnih vplivov načrta ali projekta 

na območje Natura 2000. S postopkom pregleda se oceni, ali bi načrt ali projekt lahko pomembno vplival na 

območje. Če pomembnih vplivov ni mogoče z gotovostjo izključiti, je treba opraviti ustrezno presojo. Z ustrezno 

presojo se verjetni vplivi na območje Natura 2000 ocenijo na podlagi njegovih ciljev ohranjanja in glede na to, 

ali izvajanje načrta ali projekta lahko škoduje celovitosti območja oziroma ali ji bo škodoval. 

Eden od glavnih izzivov pri izvajanju ocene načrta ali projekta je, kako razumeti in določiti, kdaj je vpliv 

pomemben ali ni pomemben.  

Najprej je treba proučiti vrsto in obseg vplivov („pomemben vpliv“), nato pa vzroke, ki bi lahko ustvarili take 

vplive („bi lahko [...] sam ali v povezavi z drugimi“). Ugotavljanje, ali bi lahko načrt ali projekt imel pomemben 

vpliv, ima praktične in pravne posledice. Zato je pri predlogu načrta ali projekta pomembno, prvič, da se prouči 

to ključno vprašanje in, drugič, da lahko premislek uspešno prestane znanstveni in strokovni pregled. Zaščitni 

ukrepi iz člena 6(3) se ne sprožijo zaradi gotovosti, ampak zaradi verjetnosti pomembnih vplivov. V tej fazi ni 

mogoče upoštevati ukrepov za ublažitev. Upoštevati je treba tudi čezmejne vplive (Evropska komisija, 2019). 

Pomembnost bo odvisna od dejavnikov, kot so razsežnost vpliva, vrsta, obseg, trajanje, intenzivnost, časovni 

okvir, verjetnost, kumulativni vplivi ter ranljivost zadevnih habitatov in vrst.  

Vplivi, ki se običajno upoštevajo pri oceni pomembnosti, so: 

• neposredna izguba habitata: zmanjšanje razširjenosti habitata zaradi fizičnega uničenja (tj. zaradi 

njegove odstranitve ali postavitve gradbenih materialov ali nanosa sedimentov); izguba razmnoževališč, 

prehranjevališč in počivališč za vrste;  

• razvrednotenje habitata: slabšanje ali zmanjšanje kakovosti habitata, npr. zaradi manjše številčnosti 

značilnih vrst ali spremenjene skupnosti vrst (sestave vrst); poškodovanje razmnoževališč, prehranjevališč 

in počivališč za vrste; 

• razdrobljenost habitata: spreminjanje porazdelitve delov ustreznih habitatov in vrst, npr. območje ob 

habitatu se razdeli na dve ali več manjših, ločenih območij, kar povzroči pregrado med deli habitata; 

• vznemirjanje vrst: sprememba okoljskih razmer (npr. hrup, pogostost ljudi in vozil, povečanje količine 

odloženih sedimentov ali odlaganja prahu); npr. vznemirjanje lahko povzroči selitev osebkov iz vrste, 

spremembe vedenja vrste, tveganje umrljivosti; 

• posredni vplivi: posredne spremembe kakovosti okolja (vključno s hidrologijo). 

 

Značilni dodatni vrsti vplivov v primeru projektov vetrne energije sta učinek pregrade in tveganje trga.   

Viri informacij za določitev pomembnosti vplivov so med drugim lahko dokazi, pridobljeni v okviru podobnih 

dejavnosti, ki vplivajo na območja s podobnimi cilji ohranjanja, ter strokovna mnenja na podlagi razpoložljivih 

dokazov. Vendar je treba v okviru ocene proučiti lokalne okoliščine vsakega posameznega območja, saj nekaj, 

kar je lahko pomembno za eno območje, ni nujno pomembno za drugo.  

Izraz „pomemben“ je treba razlagati objektivno. Pomembnost vplivov bi bilo treba določiti glede na posamezne 

značilnosti in okoljske razmere zavarovanega območja, na katero se nanaša načrt ali projekt, zlasti ob 

upoštevanju ciljev ohranjanja območja in ekoloških značilnosti (Evropska komisija, 2019).   

Presoja pomembnih vplivov mora temeljiti na dobri znanosti (med drugim na najboljših razpoložljivih metodah 

in spoznanjih) in zanesljivih podatkih, biti mora previdnostno naravnana in, če je primerno, upoštevati bi morala 

mnenja deležnikov, kot so NVO, agencije za ohranjanje narave ali raziskovalci.  
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Presoja mora temeljiti na načelu sorazmernosti, biti združljiva z načelom previdnosti in upoštevati:  

 naravo, velikost in kompleksnost načrta ali projekta;  

 pričakovane vplive ter 

 ranljivost in nenadomestljivost prizadetih zavarovanih habitatov in vrst v EU.  

Uporaba sorazmernega pristopa pomeni presojo pomembnih vplivov na vse prizadete zavarovane habitate in 

vrste v EU ter učinkovito preprečevanje ali zmanjševanje vplivov brez ustvarjanja čezmernih stroškov 

(Smeeton in George, 2014). 

Odločbe, ki jih je izdalo Sodišče EU, v več primerih obravnavajo, kateri vplivi načrtov ali projektov so pomembni 

vplivi. Z vidika direktive o presoji vplivov na okolje je tako nedavno (leta 2017) menilo, da pomembni vplivi 

lahko vplivajo na vrste, ki so zavarovane v skladu z direktivo o habitatih (ali nacionalnim pravom)44.  

Podrobnejše informacije o tem, kako oceniti pomembnost, so na voljo v poglavjih 4.2 (na kopnem) in 6 (na 

morju) teh smernic, tj. v določenih podpoglavjih o habitatih in različnih skupinah vrst.  

 

3.2 Določitev vsebine, področja in časovnega okvira presoje 
(določitev obsega) 

Za presoje bo treba zbrati izhodiščne podatke, značilne za okvir posameznega načrta ali projekta. Pomembno 

je, da nacionalni organ, pristojen za projekt, in nosilec projekta sodelujeta z glavnimi deležniki, da se oceni 

obseg presoje na podlagi strokovnega mnenja. Z dogovorjenim obsegom bi bilo treba opredeliti, katere 

informacije je treba vključiti v presojo v zvezi z zavarovanimi habitati in vrstami v EU, območji Natura 2000, 

potmi in vplivi ter načrti in projekti, ki bi lahko delovali v povezavi drug z drugim (glej poglavje 3.4 o kumulativnih 

vplivih).  

Za določitev referenčnega stanja za projekte vetrne energije je lahko potrebnih več kot 12 mesecev. Na primer, 

da bi se upoštevale spremembe v dejavnikih, kot so vremenske razmere in razpoložljivost hrane, za katere je 

znano, da močno vplivajo na številčnost zelo mobilnih vrst, kot so morske ptice, so lahko potrebne mesečne 

izhodiščne raziskave, ki se izvajajo neprekinjeno v obdobju 24 mesecev. Za sedentarne vrste ali habitate, ki 

niso zelo dinamični, so lahko ustrezne izhodiščne raziskave za eno 12-mesečno obdobje, da bi se zajele 

sezonske spremembe. 

V vsakem primeru se časovni okviri za projekt vetrne energije upoštevajo pri potrebi po zbiranju izhodiščnih 

podatkov v dovolj dolgem obdobju, s čimer se, če je ustrezno, zajamejo sezonski vidiki vedenja 

(razmnoževanje, selitev, zimsko spanje). Izhodiščni podatki bi morali beležiti okoljske razmere v scenariju, v 

katerem se načrt ali projekt ne izvaja, tj. pred kakršnimi koli dejavnostmi pred gradnjo ali gradbenimi 

dejavnostmi, ki bi znatno spremenili referenčno stanje. V časovnem okviru načrta ali projekta je treba tudi 

upoštevati dejstvo, da so ekološki podatki lahko veljavni samo za določeno obdobje in da pristojni nacionalni 

organi lahko sprejmejo veljavnost podatkov za strateško presojo vplivov na okolje, presojo vplivov na okolje 

ali ustrezno presojo samo, če so podatki zbrani v določenem času pred presojo45.  

                                                      

44 C-461/17, Holohan in drugi, EU:C:2018:883, zbirka odločb sodne prakse, 2018 (Splošna zbirka odločb);  ki se sklicuje 

na sodbo z dne 24. novembra 2011, Komisija proti Španiji (Alto Sil/španski rjavi medved) in C‑404/09, EU:C:2011:768, 
točka 86. 
45 V smernicah Združenega kraljestva glede raziskav netopirjev (Collins, 2016) je navedeno, da bi se bilo treba o tem, 
koliko časa podatki iz raziskav ostanejo veljavni, odločati za vsak primer posebej, in da je to odvisno od več vprašanj, na 
primer: 
• Ali so bile prvotne raziskave opravljene v skladu s smernicami dobre prakse? 
• Ali je bilo izvajanje prvotnih raziskav kakor koli ovirano (z vidika časovnih okvirov, vremenskih razmer, 
uporabljene opreme, števila izvajalcev raziskav, strokovnega znanja izvajalcev raziskav itd.)? 
• Ali rezultati prvotnih raziskav podpirajo prvotne ugotovitve in ali so še vedno relevantni? 
• Ali se je značilnost območja ali okoliškega območja spremenila od prvotnih raziskav (npr. ali se je poslabšala 
struktura in ali je postala manj primerna za gnezdenje oziroma ali ljudje ne bivajo več na tem območju in je struktura 
postala ustreznejša za gnezdenje)? 
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Poglavje 4.2 (na kopnem) in poglavje 6 (na morju) vsebujeta preglede verjetnih pomembnih vplivov projekta 

vetrne energije na zavarovane vrste in habitate v EU. To vključuje proučitev glavnega parametra oddaljenosti 

(v okviru katere se vplivi lahko izmerijo) in različno vedenje mobilnih vrst.  

Vplive projektov, kot so vetrne turbine, je treba upoštevati skozi celoten življenjski cikel. Ti vplivi so lahko 

daljnosežni ter bi lahko vplivali na zavarovane habitate in vrste v EU, ki so oddaljeni od načrta ali projekta. 

Območje raziskave (prostorski referenčni okvir) je treba torej opredeliti tako, da bo zajelo celotno geografsko 

območje, na katerem se bodo verjetno izvajale vse dejavnosti načrta ali projekta in na katerem se bodo 

verjetno pojavili vplivi. 

Na podlagi vplivov, ki se bodo verjetno pojavili zaradi izvajanja načrta ali projekta, se območje raziskave lahko 

razširi in vključi okoljske značilnosti na ravni širše krajine, morske krajine ali ekosistema, npr. povodje. 

Območje raziskave se lahko v postopku presoje spremeni, če se predložijo dodatne informacije ali če se te 

zahtevajo za podporo presoje ali načrtovanje ukrepov za ublažitev ali če dolgoročno spremljanje zahteva 

vzpostavitev kontrolnih območij (Gullison idr., 2015). 

Opredeliti je treba tudi časovni okvir (časovni referenčni okvir) presoje. Vplivi na zavarovane vrste v EU se 

lahko pojavijo v obdobju po začetku izvajanja načrta ali projekta in/ali njegovem koncu (Okvir 3-1). Časovni 

okvir bi moral biti dovolj dolg, da se upoštevajo pretekla, sedanja in verjetna prihodnja referenčna stanja, 

skupno obdobje, v katerem se lahko pojavijo vplivi, predvideni vplivi podnebnih sprememb na okoljske razmere 

ter zavarovane habitate in vrste v EU ter vsi nepredvidljivi prihodnji dogodki ob sklicevanju na prostorske načrte 

in/ali strokovna mnenja. 

Pri opredelitvi prostora in časovnega okvira bi bilo treba v okviru presoje upoštevati tudi možne kumulativne 

vplive (glej poglavje 3.4).   

Okvir 3-1: Primeri scenarijev, v katerih se zahteva podaljšanje časovnega okvira 

Primer 1 Dolgožive vrste, kot so velike selitvene vrste ptic ujed, ki se vračajo v Evropo in se začnejo razmnoževati šele 

pri treh ali štirih letih starosti. Izguba spolno nezrelih osebkov kot posledica umrljivosti zaradi trčenja z vetrnimi turbinami 

kmalu po tem, ko se ptice operijo, ali med selitvijo, se lahko izmeri samo pri razmnoževalni populaciji, kadar odraslih ptic, 

ki se razmnožujejo, ne nadomestijo ptice, ki se vračajo in so dosegle razmnoževalno starost. To se lahko zgodi šele po 

treh ali štirih letih od začetka delovanja projekta, vendar se lahko tako stanje ohrani tudi, ko se projekt konča. 

 

Dobra praksa:  

V skladu s cilji ohranjanja območja Natura 2000 oceniti posledice umrljivosti zaradi trčenja z vetrno turbino za 

populacijo od začetka izvajanja načrta ali projekta do trenutka, ko naj vplivov ne bi več bilo. 

 

Primer 2 Z višanjem morske gladine zaradi podnebnih sprememb se bo v naslednjih 25 letih zmanjšal obseg obalnega 

habitata. 

Izguba obalnega habitata zaradi odtisa temeljev za vetrne turbine se lahko predvidi v času gradnje. Pomen izgube 

habitata v 25 letih delovanja načrta ali projekta je lahko znatno večji, če se upošteva izguba obalnega habitata zaradi 

dviga morske gladine. To je zlasti pomembno, če se z izvajanjem projekta lahko prepreči spre jetje ukrepov upravljanja, 

povezanih s podnebnimi spremembami, npr. nadzorovana prilagoditev obale. 

 

Dobra praksa:  

V skladu s cilji ohranjanja območja Natura 2000 oceniti izgubo habitata zaradi odtisa načrta ali projekta v povezavi 

z znanstveno utemeljenimi napovedmi izgube ali pridobitve habitata na območju Natura 2000 v okviru različnih 

scenarijev o dvigu morske gladine zaradi podnebnih sprememb. 

 

 

Primer 3 Razvoj skupnosti grebenov na temeljih turbin v morskih vodah. 

Oblikovanje skupnosti na umetnih strukturah, s tem pa tudi drugih morskih vrst, je dinamičen proces, ki lahko traja več 

let, otežijo pa ga dejavniki, kot je manjši ribolovni pritisk. Taki vplivi bodo verjetno nastajali v celotni fazi obratovanja 

vetrne elektrarne. Če temelji in/ali material, kot je skalna zaščita, ostanejo na kraju samem po razgradnji, se lahko za 

vedno ohranijo tudi pozitivni ali negativni vplivi. 

 

                                                      

• Ali bi dodatne raziskave lahko zagotovile informacije, ki so ključne za sprejetje odločitve (na primer o izdaji 
gradbenega dovoljenja), oblikovanje ukrepov za ublažitev ali posebno svetovanje v zvezi s predlagano dejavnostjo? 
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Dobra praksa:  

Opredeliti možne posledice gradnje grebena za trofično stanje v povezavi z ekološkimi značilnostmi ali funkcijo 

območja Natura 2000 in oceniti verjetne vplive. Izvajati spremljanje, ne samo zaradi opisa kolonizacije, temveč 

zaradi ocene posledic za skupine, kot so morski sesalci, da bi bilo kasneje mogoče sprejeti odločitve o razgradnji 

na podlagi informacij.   

 

Proučiti, ali razvoj bentoških skupin46 na postavljenih podlagah (npr. skalni zaščiti) pozitivno prispeva k biotski 

raznovrstnosti in ekosistemski funkciji ali povzroča razvrednotenje naravnega habitata. To je deloma odvisno od preteklih 

dogodkov, npr. ali so se v preteklosti izgubili habitati s trdnim substratom. 

 

Proučiti možnost za spremljanje invazivnih tujerodnih vrst, ki lahko kolonizirajo trdne strukture, saj novi substrat pogosto 

kolonizirajo hitreje od avtohtonih vrst. 

 

3.3 Določitev izhodišča  

Potrebne izhodiščne informacije morajo biti sorazmerne potrebam presoje. Izhodiščne informacije za pregled 

bodo zato manj podrobne od izhodiščnih informacij za ustrezno presojo. Odločitev v zvezi s pregledom lahko 

pogosto temeljijo na objavljenem gradivu in posvetovanju z ustreznimi agencijami za ohranjanje narave.  

Izhodišče opisuje ekološki okvir lokacije načrta ali projekta, zadevna območja Natura 2000 in povezave med 

načrtom ali projektom ter navedenimi območji. V Okvir 3-2 so navedeni primeri ustreznih izhodiščnih ekoloških 

informacij. V Okvir 3-3 so navedeni primeri obstoječih virov informacij in dodatnih podatkov iz raziskav, ki so 

podlaga za vsako ustrezno presojo47.  

Okvir 3-2: Primeri ustreznih izhodiščnih ekoloških informacij 

• Velikost in gibanja populacije, stopnja izolacije, sezonskost, struktura starostnega razreda in stanje ohranjenosti48 

• Območje habitata, stopnja razdrobljenosti in izolacije ter stanje ohranjenosti 

• Biološke in ekološke povezave med habitati in vrstami (npr. analiza naravnega območja razširjenosti) 

• Prakse na področju upravljanja zemljišč/morskega okolja, na primer kolobarjenje, sezonskega požiga vegetacije in 

območja, na katerih je prepovedan ribolov 

• Značilnosti okolja, ki povezujejo lokacijo načrta ali projekta in območja Natura 2000, npr. reke ali plimovanja 

 

Okvir 3-3: Primeri glavnih virov informacij za presoje vplivov 

• Standardni obrazci Natura 2000 

Standardni obrazec, ki je na voljo za vsako območje Natura 2000, vsebuje informacije o zavarovanih vrstah in habitatnih 

tipih v EU, za katere je bilo območje določeno, in omogoča široko oceno stanja vsake vrste ali habitatnega tipa na 

navedenem območju (na lestvici od A do D).  

Zagotavlja informacije o površini, reprezentativnosti in stanju ohranjenosti habitatov, ki so na območju, ter splošno oceno 

pomena območja za ohranjanje zadevnih naravnih habitatnih tipov.  

V zvezi z vrstami, ki so na območju, zagotavlja informacije o njihovi populaciji, stanju (bivanje, razmnoževanje, 

prezimovanje, selitve) in pomenu območja za zadevne vrste.  

Vključuje tudi ustrezne vsebinske informacije o območju, med drugim:   

- splošne značilnosti, kakovost in pomen območja;  

- ranljivost (pritisk človekovih in drugih vplivov na območje ter občutljivost habitatov in ekosistemov); 

                                                      

46 Skupnost organizmov, ki živijo na morskem dnu, v reki, jezeru ali na dnu potoka, tj. na bentoškem območju, ali v 
njegovi bližini. 
47 Običajna raven informacij, ki se upoštevajo v vsaki fazi postopka ustrezne presoje, je povzeta v Dodatku C. 
48 Za številne taksone, kot so netopirji in morski sesalci, se to lahko zagotovi samo, kolikor je to mogoče. Na primer, pri 
netopirjih sta velikost populacije in struktura starostnega razreda ključni merili, zato pomanjkanje podatkov v tem trenutku 
onemogoča izvedbo smiselnih presoj. Za izračun velikosti populacije pa bi nosilci projektov gradnje polj vetrnih elektrarn 
morali znatno povečati naložbe, saj bi bilo treba uvesti določene dodatne tehnike zbiranja izhodiščnih informacij, kot so 
radijsko sledenje lokacij gnezdišč, štetje živali, lov s pastmi itd. Pričakovati je, da bo v naslednjih letih postopno na vol jo 
več informacij (glej npr. raziskavo, izvedeno v celotnem Združenem kraljestvu in objavljeno na spletni strani 
https://www.bats.org.uk/our-work/national-bat-monitoring-programme/british-bat-survey). 
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- vse človekove dejavnosti in naravne procese, ki lahko pozitivno ali negativno vplivajo na ohranjanje in upravljanje 

območja; 

- organ upravljanja, pristojen za območje;  

- načrte in prakso na področju upravljanja območja, vključno s tradicionalnimi človekovimi dejavnostmi;  

- zemljevid območja. 

• Načrt upravljanja območja  

Načrti upravljanja območij Natura 2000 lahko, kadar so na voljo, zagotovijo informacije o ciljih ohranjanja območja, lokaciji 

in stanju vrst in habitatov, ki se na območju pojavljajo, nevarnostih, ki jim grozijo, in ohranitvenih ukrepih, potrebnih za 

izboljšanje njihovega stanja ohranjenosti. To je lahko koristno v fazi pregleda in pri ustrezni presoji. 

• Pregledovalnik Natura 2000 (http://natura2000.eea.europa.eu/) in javna podatkovna zbirka Natura 2000 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/data/index_en.htm.  

• Karte občutljivosti za prostoživeče živali 

• Veljavne in pretekle karte in zračni posnetki, informacije na podlagi geoloških in hidrogeoloških raziskav, informacije, 

ki jih predložijo pristojni nacionalni organi, agencije za ohranjanje narave in NVO, in informacije iz končanih strateških 

presoj vplivov na okolje, presoj vplivov na okolje in ustreznih presoj, podatkovnih zbirk o poljih vetrnih elektrarn in drugih 

organizacij z ustreznimi strokovnjaki49. 

• Podatki in poročila o raziskovalnem projektu, ki ga financira EU, ter druge publikacije o raziskavah in zbirke podatkov 

univerz, NVO ali industrije. Na primer, zelo koristni so lahko telemetrični podatki, kot so podatki iz projektov LIFE. 

Zanimiva zbirka podatkov je Movebank50 (https://www.movebank.org/).  

• Ustrezni načrti, veljavne in pretekle karte, že zbrane informacije na podlagi geoloških in hidroloških raziskav in vse 

obstoječe informacije na podlagi ekoloških raziskav, ki jih zagotovijo industrijske organizacije, nosilci projektov, lastniki 

zemljišč, upravljavci območij ali agencije in organizacije za ohranjanje narave. 

• Strateška in projektna okoljska poročila ter poročila o presoji vplivov na okolje, poročila o ustrezni presoji in druga 

dokazila o preteklih presojah, opravljenih v zvezi z načrti ali projekti. 

• Dodatne terenske raziskave habitatov in/ali vrst, če zdajšnji podatki (npr. o območju habitata ali velikosti populacije) 

niso dovolj podrobni (glej Okvir 3-2). 

 

Ustrezno izhodišče se določi na podlagi treh glavnih korakov:  

prvič, pomembno je, da se najprej opravi pregled dokumentacije. S tem pregledom se na območju raziskave 

opredelijo zavarovani habitati in vrste v EU, za katere so bila določena območja Natura 2000. Vključuje 

zbiranje in ocenjevanje obstoječih informacij o teh habitatih in vrstah ter okoljskih in ekoloških značilnostih 

zunaj meja določenega območja, ki so lahko povezane s cilji ohranjanja območij.  

Drugič, zlasti v zvezi s projekti na kopnem se za dobro prakso štejejo raziskovalni obiski območij, ki jih opravijo 

ustrezno usposobljeni in izkušeni ekologi. Ti obiski lahko na primer vključujejo pogovore z lokalnimi uporabniki 

in upravljavci zemljišč, da bi se bolje seznanili s sezonskimi praksami, ki lahko vplivajo na biotsko raznovrstnost 

območja (npr. uporaba ognja za požig travinja jeseni, da se spodbudi nova rast naslednjo pomlad). V Okvir 3-4 

so povzete glavne točke, ki jih je treba opraviti pri raziskovalnem obisku območja. 

Okvir 3-4: Kontrolni seznam za raziskovalni obisk območja v zvezi s projekti vetrne energije na 
kopnem 

• Ali so na voljo najnovejše izhodiščne informacije? Na primer, ali se habitati na območju, ki so razlog za določitev 

območja zaradi obalne erozije, zmanjšujejo, ali so na voljo nova območja, ki podpirajo habitat in so bila ustvarjena z 

dejavnostmi na področju upravljanja zemljišč, kot je gozdarstvo, oziroma ali obstaja kateri koli znak, da se je spremenilo 

število parov, ki se razmnožujejo, iz vrste, ki je razlog za določitev območja v koloniji morskih ptic? 

• Ali so ugotovljena nova območja, ki so pomembna za zavarovane habitate in vrste v EU? Na primer, ali so nova 

gnezdišča ali prehranjevališča za ptice/netopirje znotraj ali zunaj meja območja Natura 2000? 

• Ali je območje raziskave primerno? Ali na podlagi navedenega zajema celotno območje, na katero bi lahko vplival načrt 

ali projekt? 

                                                      

49 Glej na primer The Wind Power, https://www.thewindpower.net/store_windfarms_view_all_en.php, 
in 4C Offshore, https://www.4coffshore.com/offshorewind/. 
50 V Grčiji številni nosilci projektov ali svetovalci med izvajanjem presoje vplivov na okolje (ali celo pred njim) to spletno 
podatkovno zbirko že uporabljajo. Polje Karta podatkov o sledenju vključuje več projektov z razpoložljivimi podatki 
(nekateri so na voljo na spletu, za druge se je treba obrniti na administratorja). Podatki se nanašajo na lokacije/lete ptic z 
oddajniki GPS. 

http://natura2000.eea.europa.eu/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/data/index_en.htm
https://www.movebank.org/
https://www.thewindpower.net/store_windfarms_view_all_en.php
https://www.4coffshore.com/offshorewind/
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• Ali je bilo opravljeno posvetovanje z lokalnimi deležniki? Posvetovanje je lahko še posebej pomembno v primeru velikih 

sezonskih sprememb v biotski raznovrstnosti oziroma številčnosti vrst in/ali kjer se izvajajo sezonske dejavnosti 

upravljanja zemljišč, kot je požig vegetacije ali lov. 

• Katere so ovire pri raziskovalnem delu? Na primer, ali so na voljo varen dostop in jasna vidna polja za vizualne 

raziskave ter ali bodo sezonske dejavnosti upravljanja zemljišč vplivale na rezultate? Z raziskovalnimi obiski območja 

in posvetovanji z lokalnimi deležniki je mogoče ugotoviti, katere ovire se bodo pojavile, in opredeliti ustrezne 

raziskovalne metodološke pristope ter lokacije, na katerih se bodo zbirali podatki. 

 

Tretjič, v primeru slabega poznavanja območja ali kadar podatki niso najnovejši, morajo usposobljeni in 

izkušeni ekologi načrtovati in opraviti raziskave, da bi zbrali manjkajoče ali najnovejše informacije.  Ocena o 

tem, ali so podatki najnovejši, bi morala temeljiti na vrsti raziskave in upoštevati, ali so se prejšnje raziskave 

izvajale v najboljših razmerah ali sezoni in ali so se okoljske razmere spremenile. Za dobro prakso šteje 

zbiranje podatkov najmanj eno do tri leta od opravljene ocene. O časovnem okviru zbiranja izhodiščnih 

podatkov se je treba odločiti za vsak primer posebej in pri tem upoštevati splošno pomanjkanje zbranih 

podatkov, celoten letni življenjski cikel vrst ter znane ugotovitve o spremembah med leti (npr. kadar na selitev 

vrst lahko vplivajo vremenske razmere). 

Pri določanju obdobja, v katerem je treba zbrati podatke za raziskavo, je treba upoštevati tudi, kako se bodo 

podatki analizirali (glej tudi poglavje 7).  

Za dobro prakso šteje zagotovitev, da se raziskave v okviru priprav na gradnjo načrtujejo tako, da bodo 

omogočale primerjavo z rezultati spremljanja po gradnji, in da se metodologije ustrezno in dovolj podrobno 

evidentirajo, da se omogoči kontinuiteta metode in analize, tudi če se zamenja osebje (kar se pogosto zgodi 

pri večletnih projektih). 

Sklic na metode ekološke raziskave je vključen v razpravo o možnih vplivih v poglavju 4.2 (na kopnem) in 

poglavju 6 (na morju). 

Nadaljnje smernice za izvajanje izhodiščnih raziskav so na voljo v metodoloških smernicah Evropske komisije 

o členu 6(3) in (4) (Evropska komisija, 2019) in v publikaciji Good Practices for the Collection of Biodiversity 

Baseline Data (Dobre prakse za zbiranje izhodiščnih podatkov o biotski raznovrstnosti) (Gullison idr., 2015). 

3.4 Presoja kumulativnih vplivov 

3.4.1 Katere dejavnosti upoštevati? 

Načrt ali projekt vetrne energije se lahko izvaja v povezavi z drugimi načrti ali projekti in povzroči kumulativne 

vplive na zavarovane habitate ali vrste v EU.  

Kumulativni vplivi na okolje se lahko opredelijo kot vplivi na okolje, ki jih povzročijo skupni ukrepi v okviru 

preteklih, sedanjih in prihodnjih dejavnosti. Vplivi enega projekta morda niso pomembni, zato pa so lahko 

pomembni skupni vplivi več projektov. Kumulativni vplivi so zelo pomembni za uvedbo vetrne energije glede 

na stalno naraščajoče število vlog za proizvodnjo vetrne energije in pričakovano povečanje zmogljivosti v 

prihodnjih letih (glej poglavje 1 o politiki vetrne energije).   

Ker se presoja kumulativnih vplivov načrtov in projektov zahteva v skladu s členom 6(3) direktive o habitatih 

ter v skladu z direktivama o strateški presoji vplivov na okolje in o presoji vplivov na okolje (prilogi III in IV), so 

glavna načela te presoje v zvezi s projektom vetrne energije opisana v nadaljevanju.  

Prvič, v skladu s členom 6(3) se določba o povezavi nanaša na pregled in ustrezno presojo.  

Drugič, določba o povezavi se nanaša na načrte ali projekte, ki so zaključeni, odobreni, a nezaključeni, ali 

predlagani. Poleg vplivov načrtov ali projektov, ki so glavni predmet presoje, je morda primerno upoštevati tudi 

vplive že končanih načrtov in projektov. Čeprav so že zaključeni načrti in projekti izključeni iz zahtev po presoji 

iz člena 6(3), jih je kljub temu pomembno upoštevati pri presoji vplivov trenutnega načrta ali projekta, da se 

ugotovi, ali obstajajo morebitni kumulativni vplivi, ki izhajajo iz trenutnega projekta v kombinaciji z drugimi 

zaključenimi načrti in projekti. Vplivi zaključenih načrtov in projektov bi bili v tej fazi običajno del referenčnih 

stanj območja (glej poglavje 3.3). V določbo o kombinaciji vplivov bi bilo treba vključiti načrte in projekte, ki so 
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bili v preteklosti odobreni, vendar še niso bili izvedeni ali zaključeni. Kar zadeva druge predlagane načrte ali 

projekte, bi se zaradi pravne varnosti zdelo primerno omejiti določbo o povezavi vplivov na načrte, ki so bili 

predlagani, tj. na tiste, za katere je bila predložena vloga za odobritev ali soglasje (glej poglavje 4.5.3). 

Poleg tega je treba opozoriti, da presoja kumulativnih vplivov ni omejena na presojo podobnih vrst načrtov ali 

projektov v istem sektorju dejavnosti (npr. vrsta polj vetrnih elektrarn). V presojo bi morale biti vključene vse 

vrste načrtov ali projektov, ki bi lahko v povezavi z obravnavanim poljem vetrnih elektrarn ali načrtom na 

področju vetrne energije imeli pomemben vpliv. 

Podobno bi bilo treba pri presoji upoštevati ne le kumulativne vplive med projekti ali med načrti, ampak tudi 

med projekti in načrti (in obratno). Tako nov projekt za izgradnjo polja vetrnih elektrarn v bližini območja 

Natura 2000 sam po sebi morda ne vpliva negativno na območje, če pa se upošteva skupaj z že odobrenim 

projektom prometne infrastrukture, ki prečka isto območje, lahko ti vplivi postanejo dovolj pomembni, da 

negativno vplivajo na območje. Po drugi strani pa načrt sam po sebi morda nima pomembnega vpliva na 

območja Natura 2000, vendar se lahko o njem presodi drugače, če se obravnava skupaj z že predlaganim ali 

odobrenim velikim razvojnim projektom, ki ni vključen v zadevni načrt (glej poglavje 4.5.3). 

Morda bi bilo težko z vidika kumulativnih vplivov opredeliti ustrezen prostorski obseg, zlasti pri presoji vplivov 

na ptice selivke in netopirje. Kot je navedeno v poglavju 3.2 (določitev obsega), je priporočeno sodelovanje 

med pristojnimi organi in nosilci projektov ter deležniki, da se določi obseg presoje.  

Glavni izziv pri presoji kumulativnih vplivov je razumeti, kako se vplivi kopičijo, katere so pomembne ekološke 

mejne vrednosti in kdaj bodo presežene. To je dejansko večplastno vprašanje in treba je priznati, da je v zvezi 

s tem več negotovosti. Poleg tega so vse negotovosti, povezane z izzivom izvajanja presoje pomembnosti 

(glej poglavje 3.5), pomembne tudi za presojo kumulativnih vplivov, toda večplastnost se v tem primeru še 

poveča. Na primer:  

• še vedno je precej malo znanega o vplivih na ravni populacije. Presoja kumulativnih vplivov je omejena na 

osnovno poznavanje dinamike populacije (npr. koliko prostora določene vrste potrebujejo? Ali si lahko brez 

težav poiščejo druga mesta za prehranjevanje?). Vplive na ravni populacije ptic, netopirjev in morskih 

sesalcev je še zlasti težko preiskati v primeru projektov vetrne energije na morju.  

• Težko je ugotoviti celoten obseg pritiska na receptorje (na primer ribolov, onesnaževanje, hrup itd.). Težko 

je upoštevati različne pritiske, ki izhajajo iz kumulativnih učinkov različnih dejavnosti na enem območju.  

• Težko je tudi napovedati, kako bodo različne vrste izkoristile krajino ali morsko krajino, kadar se tam izvajajo 

številni projekti. 

• Ni vedno jasno, kako obravnavati majhne projekte, kadar se v njihovi bližini izvaja velik projekt, ki bo 

samodejno prevladal pri vseh vidikih kumulativnega vpliva. Kljub temu se pogosto pozablja, da projekti, ki 

se izločijo, ker nimajo pomembnega vpliva, vedno prispevajo h kumulativnim vplivom.   

 

Še en razlog za večplastnost v okviru presoj kumulativnih vplivov je ta, da ni dovolj podatkov ne o vplivih 

(npr. umrljivost, selitev) ne o dejavnostih, ki jih je treba upoštevati:   

• podatki naknadnega spremljanja se pogosto ne shranijo v javni podatkovni zbirki in se redko obdelujejo na 

način, ki omogoča, da bi se koristne informacije (npr. vzorci, učinkovitost ukrepov) lahko uporabile pri 

prihodnjih presojah načrtov ali projektov. 

• Države članice, ki nimajo nacionalnih smernic za izvajanje naknadnega spremljanja, se spopadajo s 

problemom nezdružljivih metodologij (in to sega tudi prek nacionalnih meja).  

• Na splošno ni javnih podatkovnih zbirk, ki bi omogočale prostorski pregled obstoječih in načrtovanih 

dejavnosti in povezanih informacij o njihovih glavnih značilnostih (npr. številu vetrnih turbin, višini turbin, 

točni lokaciji, povezavi z geografskim informacijskim sistemom itd.).   

 

Pogost izziv, povezan s presojami kumulativnih vplivov, je tudi, kako pripisati breme kumulativnih vplivov, 

če projekt poteka z zaporednim izvajanjem dejavnosti. Trenutni glavni pristop temelji na načelu prvi pride, prvi 

dobi, kar pomeni, da se pri zadnjem projektu upoštevajo vsi vplivi vseh predhodnih projektov. Zato obstaja 

večje tveganje, da bodo dodatni načrti in projekti poleg tistih, ki so na istem območju že odobreni, zavrnjeni 

zaradi večjega tveganja pomembnih vplivov.  
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Kljub vsem tem izzivom bi bilo treba morebitne kumulativne vplive presoditi na podlagi zanesljivih izhodiščnih 

podatkov, ne pa se zanašati zgolj na kvalitativna merila. Prav tako bi jih bilo treba presoditi kot pomemben del 

v okviru celovite presoje in se ne bi smeli obravnavati zgolj postransko na koncu postopka presoje.  

Raziskave na področju razvoja zanesljivih pristopov k presoji kumulativnih vplivov predvsem v zvezi z vetrno 

energijo na morju se pospešeno izvajajo. Pričakovati je, da bo več smernic na voljo v naslednjih nekaj letih.  

3.4.2 Priporočen pristop v zvezi s presojo kumulativnih vplivov v 
sektorju vetrne energije 

V poglavju v nadaljevanju so navedeni priporočeni pristopi pri obravnavanju zgoraj navedenih izzivov. 

Opredeljeni so bili na podlagi obsežnega posvetovanja z deležniki v vseh državah članicah EU v okviru tega 

projekta.  

Načrte ali projekte vetrne energije bi bilo treba upoštevati skupaj z drugimi dejavnostmi, ki bi lahko 

vplivale na iste zavarovane vrste in habitate v EU. Na primer, razvoj infrastrukture energetskega 

omrežja ima podobne vrste vplivov na ptice. Poleg tega bi bilo treba pri presoji poleg obstoječih 

projektov upoštevati tudi načrte ali projekte, ki so zaključeni, odobreni, a nezaključeni, ali predlagani 

(glej poglavje 3.4.1). Razpoložljivost podatkov o teh drugih dejavnostih in njihovih vplivih je torej 

ključna. Informacije, pridobljene pri naknadnem spremljanju obratovanja polj vetrnih elektrarn, bi se 

na primer lahko uporabile za oceno umrljivosti pri novonačrtovanih poljih vetrnih elektrarn.  

Nosilci projektov bi morali upoštevati kumulativne vplive kot sestavni in pomembni del celotne presoje. 

Z zgodnjim sodelovanjem nosilcev projektov s pristojnimi organi, npr. v okviru določitve obsega ali 

zbiranja podatkov, se bo povečala kakovost takih presoj. Vendar bi v nekaterih primerih lahko bilo 

primerno, da se odgovornost za pripravo presoj kumulativnih vplivov prenese z nosilcev projektov na 

vlado, saj ima ta najboljši pregled nad drugimi dejavnostmi na večjih območjih in jih tudi najbolje pozna. 

Lahko pa bi vlada vsaj zbrala vse ustrezne informacije in z njimi seznanila nosilce projektov in 

svetovalce. Podobno bi pregled nad različnimi dejavnostmi olajšal oblikovanje nacionalne ali 

regionalni podatkovne zbirke. V najboljšem primeru bi podatkovna zbirka vključevala dinamičen 

zemljevid, ki bi omogočal iskanje vseh projektov, vključno s tistimi, ki so še v fazi načrtovanja. S tem 

bi se izboljšal postopek odločanja. 

Prostorski obseg bi moral zajemati geografsko območje, v okviru katerega bi vse dejavnosti v okviru 

načrta ali projekta in njihovi kumulativni vplivi lahko imeli posledice za cilje ohranjanja zadevnih 

območij Natura 2000. Za določitev ravni prizadevanja, potrebnega za zaključek presoje kumulativnih 

vplivov, ki ustreza zahtevam iz člena 6(3), bi bilo treba uporabiti načelo sorazmernosti (glej dobro 

prakso v Študija primera 3-1). V primeru velikih načrtov na področju vetrnih elektrarn, predvsem tistih 

na morju, a tudi na kopnem, se priporoča uporaba čezmejnega pristopa.   

Presoja kumulativnih vplivov pri prostorskem načrtovanju je temeljnega pomena za opredelitev 

območij, primernih za uvedbo z nizkim okoljskim tveganjem, v skladu z revidirano direktivo o energiji 

iz obnovljivih virov. Kumulativne vplive natančneje obravnavajo strateške presoje vplivov na okolje in 

povezane ustrezne presoje, zlasti v zvezi s pomorskim prostorskim načrtovanje, saj ti prostorski načrti 

zajemajo vse pomorske dejavnosti.  

Pri presoji kumulativnih vplivov je dobro proučiti znano dobro prakso pri obravnavanju negotovosti. 

Nizozemska je v podporo razvoju vetrne energije na morju razvila postopek okvirne ekologije in 

kopičenja (Študija primera 3-2). Z uporabo tega okvira za vse načrtovane vetrne turbine na določenem 

morskem območju se je mogoče izogniti pristopu prvi pride, prvi dobi, ki pomeni, da je tveganje 

zavrnitve zaradi kumulativnih vplivov največje pri najnovejših projektih. 

 

Študija primera 3-1: Smernice za oceno prostorskega obsega presoje kumulativnih vplivov v zvezi s 
populacijami ptic v Flandriji (Belgija) 

Nekatere države članice ali regije določajo posebne smernice v zvezi z vprašanji, ki so povezana s presojo kumulativnih 

vplivov. Flandrija (Belgija) je pripravila smernice za obvladovanje okoljskih tveganj in spremljanje v zvezi s projekti vetrne 

energije na kopnem ter pticami in netopirji. Te kažejo, da proučevanje populacije/stanja ohranjenosti zunaj nacionalnih 

meja ni potrebno. (Kumulativni) vplivi električnih vodov ali polj vetrnih elektrarn na pomembne sezonske selitvene poti 

ptic se presodijo na ravni podregionalnih (lokalnih) poti letenja v regiji Flandrija (v presojo je vključen del populacije, ki se 

seli po tej poti letenja, na kateri je načrtovan nov električni vod ali polje vetrnih elektrarn).  
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Uporablja se naslednji pristop: 

• pri posameznih predlogih projektov presoja vseh možnih kumulativnih vplivov realno ni mogoča predvsem zato, ker ni 

potrebnih informacij za raven presoje niti za lokalno/podregionalno raven (regionalna raven je Flandrija, lokalna raven 

pa je podregionalna). Z metodami, opisanimi v smernicah (ocenjen dodaten prag umrljivosti v višini 1,5 % običajne 

stopnje letne umrljivosti populacije (sedanja umrljivost zaradi naravnih in antropogenih vzrokov, glej poglavje 5.4.2)), 

pa se lahko presodijo kumulativni vplivi podobnih nedavnih projektov in načrtov (polj vetrnih elektrarn, električnih 

vodov). 

• Da se ohrani praktičnost presoje kumulativnih vplivov, se vplivi vsakega posamezno načrtovanega električnega voda 

in polja vetrnih elektrarn presodijo na lokalni ali regionalni ravni. V večini primerov se uporabi lokalna raven. Na primer, 

podregionalna raven v zvezi z racami, ki prezimujejo, vključuje vse race na območjih, ki so ekološko povezana vso 

zimo. Presoja na širši ravni je možna, kadar se kumulativni vplivi lahko izračunajo v dovolj velikem obsegu. Poleg tega 

je treba za presojo možnih pomembnih vplivov na celovitost območja Natura 2000 (ali omrežja območij) populacijo 

oceniti v manjšem obsegu. V prihodnosti se lahko oblikuje model na regionalni ravni, s katerim se bodo izvajale redne 

presoje trenutnih kumulativnih vplivov vseh polj vetrnih elektrarn v Flandriji, po možnosti na podlagi rezultatov 

spremljanja polj, ki obratujejo. Rezultati modela bi se lahko uporabili za izboljšanje lokalnih ali podregionalnih pragov. 

Vira: Everaert, J., 2015. Effecten van windturbines op vogels en vleermuizen in Vlaanderen. Leidraad voor risicoanalyse 

en monitoring. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2015 (INBO.R.2015.6498022). Instituut voor 

Natuur- en Bosonderzoek, Bruselj. 

Everaert, J., 2017. Dealing with uncertainties in bird and bat population impact assessments for individually planned wind 

farms (Obvladovanje negotovosti v presojah vplivov na populacije ptic in netopirjev za posamezna načrtovana polja 

vetrnih elektrarn). Predstavitev na konferenci o vetrni energiji in vplivih na prostoživeče živali, 6.–8. september 2017, 

Estoril, Portugalska. 

 

Študija primera 3-2: Presoja kumulativnih vplivov v zvezi z vetrnimi elektrarnami na morju na 
Nizozemskem 

Nizozemska se je odločila, da bi morale vetrne elektrarne na morju do leta 2023 zagotoviti skupaj 4 450 MW električne 

energije in med letoma 2024 in 2030 skupaj 11 500 MW električne energije. V času priprave besedila (2019) so zgrajene 

elektrarne ali elektrarne v gradnji lahko zagotovile samo 1 000 MW električne energije. V načrtu vetrnih elektrarn na morju 

na Nizozemskem so navedene veljavne odločitve, vključno s podrobnim prostorskim načrtom in časovnim okvirom za 

gradnjo novih polj vetrnih elektrarn.  

 

Ker se pričakujejo pomembni kumulativni vplivi, je nizozemska vlada razvila postopek okvirne ekologije in kopičenja, da 

bi podprla razvoj vetrne energije na morju. Ta okvir vsebuje smernice za izračun kumulativnih vplivov. Uporablja se za 

vse prostorske odločitve, povezane z vetrnimi elektrarnami na morju, vključno s presojo vplivov na okolje in ustrezno 

presojo. To je živ dokument, ki se nenehno spreminja na podlagi novih znanstvenih dognanj in novih podatkov. Vsebuje 

glavno poročilo z metodološkimi smernicami in sklop spremnih poročil s posebnim poudarkom na skupinah receptorjev 

(pticah, netopirjih, morskih sesalcev). V teh spremnih poročilih so opredeljene podrobnejše metodologije in modeli ter 

napovedani rezultati na podlagi izvajanja načrta. Nedavno je bil dodan povzetek o upravljanju, ki vsebuje povzetek 

vsakega spremnega poročila in pogojev, ki jih je treba izpolniti pri izvajanju načrta za leto 2030.  

 

Zaradi boljšega poznavanja okoliščin okvir upošteva rezultate programov raziskav, ki so se izvajali od leta 2010. 

  

Nedavno posodobljeni izračuni ne vključujejo samo predvidenih projektov vetrne energije v nizozemskem delu Severnega 

morja, temveč tudi načrtovane projekte vetrne energije na njegovih drugih območjih.  

 

Pojem „potencialna biološka odstranitev“ se uporablja kot sprejemljiv prag za presojo kumulativnih vplivov projektov 

vetrne energije na številne vrste ptic in netopirjev in rjave pliskavke. Pri vrstah ptic selivk se je potencialna biološka 

odstranitev primerjala s skupno populacijo na poti letenja. Opravljeni so bili izračuni in izdelani modeli, da bi se ocenilo 

tveganje trčenja ptic in netopirjev, izguba habitata za ptice in vplivi podvodnega hrupa na rjave pliskavke. Na podlagi 

rezultatov so bili oblikovani pogoji za izdajo dovoljenj, ki morajo biti izpolnjeni na novih poljih vetrnih elektrarn na morju. 

Primer, kako lahko stalne raziskave koristijo nosilcem projektov in biotski raznovrstnosti, je prilagoditev pogojev za izdajo 

dovoljenj, da se zmanjša tveganje trčenja netopirjev. Ob upoštevanju novih ugotovitev o (ocenjenem) številu in vedenju 

selivske vrste netopirjev Pipistrellus nathusii, ki najpogosteje prečka Severno morje, je bil pripravljen nov sklop pogojev 

za izdajo dovoljenj na podlagi več okoljskih parametrov.  Z osredotočanjem na nekatere pogoje se zmanjšuje izguba pri 

proizvodnji energije zaradi ustavljanja turbin (za 12 % v primeru sodobne vetrne turbine), obenem pa se tudi precej 

zmanjša tveganje umrljivosti. Ti novi pogoji za izdajo dovoljenja vključujejo:  

• obdobje leta: od 25. avgusta do 10. oktobra; 

• čas dneva: vso noč, od sončnega zahoda do vzhoda; 
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• vreme: upoštevajo se smer in hitrost vetra ter temperatura (glej Preglednica 3-1); 

• hitrost vetra za začetek delovanja vetrne turbine (vklopna hitrost): glej Preglednica 3-1 (smer vetra in temperatura 

skupaj določata pogoje za začetek delovanja ali zaustavitev vetrne turbine).  

 

Treba je poudariti, da pogoji za izdajo dovoljenja v zvezi z netopirji temeljijo na skopih podatkih in strokovni presoji, 

vključno z ugotovitvami glede aktivnosti netopirjev v različnih okoljskih razmerah, zlasti pri različni hitrosti vetra. Ker se 

nesreče netopirjev na morju redko evidentirajo, učinkovitosti te strategije za ublažitev ni mogoče neposredno spremljati.  

 
Preglednica 3-1: Optimalne razmere za mirovanje novih vetrnih turbin na morju na Nizozemskem   

 

Vir: https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/cumulatie/kader-ecologie/, za podrobnejše 

informacije o raziskavi pa: Leopold idr., 2014. A first approach to deal with cumulative effects on birds and bats of offshore 

wind farms and other human activities in the Southern North Sea (Prvi pristop k obravnavanju kumulativnih vplivov polj 

vetrnih elektrarn na morju in drugih človekovih dejavnosti v južnem Severnem morju na ptice in netopirje). Poročilo 

IMARES C166/14 

(https://www.researchgate.net/publication/296443757_A_first_approach_to_deal_with_cumulative_effects_on_birds_an

d_bats_of_offshore_wind_farms_and_other_human_activities_in_the_Southern_North_Sea). 

  

3.5 Obvladovanje negotovosti v okviru presoje projekta vetrne 
energije in izdaje dovoljenj zanj 

Med postopkom ustrezne presoje in predhodnim pregledom se avtorji pogosto spopadajo s številnimi 

negotovostmi. Te so lahko (Bodde idr., 2018): 

• notranje, tj. ni mogoče natančno vedeti; 

• znanstvene, tj. naše sedanje znanje ni popolno ali vsebuje velik interval zaupanja; 

• družbene, tj. ni dogovora o tem, katere informacije so pomembne ali potrebne; 

• pravne, tj. informacije, ki morajo izpolnjevati pravne standarde, niso znane. 

 

Za premagovanje negotovosti iz vsake kategorije je običajno treba uporabiti več kot le en pristop. V okviru 

ustrezne presoje sta običajno notranja in znanstvena negotovost tisti, ki povzročita družbene in pravne 

negotovosti. Iskanje rešitev za notranjo in/ali znanstveno negotovost je pogosto nujno za učinkovito izvedbo 

postopka presoje (glej Študija primera 3-3). 

To je ključno v okviru postopka odločanja, kadar – glede na sklepe ustrezne presoje posledic načrta ali projekta 

za zadevno območje Natura 2000 – načrt ali projekt odobrijo pristojni nacionalni organi. To lahko storijo šele, 

ko se prepričajo, da načrt ali projekt ne bo škodljivo vplival na celovitost območja. To velja, kadar z 

znanstvenega stališča ni nobenega razumnega dvoma, da načrt ne bo ustvaril takih vplivov. V primeru 

tega dvoma mora pristojni organ izdajo dovoljenja zavrniti. Poleg tega merilo za dovoljenje, določeno v drugem 

stavku člena 6(3) direktive o habitatih vključuje previdnostno načelo in omogoča, da se z načrti ali projekti 

učinkovito preprečijo škodljivi vplivi na celovitost zavarovanih območij. Manj strogo merilo za izdajo dovoljenja 

ne bi moglo tako učinkovito zagotoviti uresničitve cilja varstva območij iz te določbe. Dokazati je torej treba 

neobstoj škodljivih vplivov, ne njihove prisotnosti, kar izhaja iz previdnostnega načela. Iz tega sledi, da 

mora biti ustrezna presoja dovolj podrobna in utemeljena, da dokazuje neobstoj škodljivih vplivov, ob 

upoštevanju najboljših znanstvenih spoznanj na tem področju (Evropska komisija, 2019, poglavje 4.7.3). 

V Okvir 3-5 so povzeta značilna vprašanja v zvezi z negotovostjo v postopku razvoja vetrne energije. Najbolj 

praktičen način za obvladovanje negotovosti pri presoji pomembnih vplivov je čimprejšnja opredelitev virov 

negotovosti v programu načrta ali projekta. S sodelovanjem in posvetovanjem s pristojnimi nacionalnimi organi 

https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/cumulatie/kader-ecologie/
https://www.researchgate.net/publication/296443757_A_first_approach_to_deal_with_cumulative_effects_on_birds_and_bats_of_offshore_wind_farms_and_other_human_activities_in_the_Southern_North_Sea
https://www.researchgate.net/publication/296443757_A_first_approach_to_deal_with_cumulative_effects_on_birds_and_bats_of_offshore_wind_farms_and_other_human_activities_in_the_Southern_North_Sea
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in glavnimi deležniki (glej poglavje 3.6) je mogoče poiskati skupno podlago za sprejemljivo obvladovanje teh 

negotovosti. 

Študija primera 3-3: Uporaba previdnostnega načela pri prostorskem načrtovanju za razvoj vetrne 
energije – Capercaillie v Schwarzwaldu (Nemčija) (projekt LIFE: LIFE98_NAT_D_005087) 

Lokacija: Schwarzwald, Nemčija. 

 

Vrsta: Capercaillie Tetrao urogallus 

 

Izziv: pomanjkanje znanja o tem, kako bo projekt vetrne energije ogrozil populacijo 

vrst  

 

Rešitev: To pomanjkanje znanja se nadomesti tako, da se čim bolje uporabi 

razpoložljivo znanje o ogroženih vrstah. S sistematičnim povezovanjem informacij 

o sedanji porazdelitvi, dolgoročnem potencialu habitata in oblikovanih vzorcih 

širjenja za posamezno vrsto z ekološkimi parametri iz objavljene literature (tj. 

velikost dela habitata, kakovost, dostopnost, sedanja uporaba, funkcija in 

povezljivost) so se v okviru raziskave opredelila območja z različnimi funkcijami in 

pomenom za obstojnost in povezljivost metapopulacije. Te informacije so se 

upoštevale pri prostorskem konceptu, ki določa štiri kategorije območij z različnimi 

posledicami za razvoj vetrne energije. Največjo prednost je pripisal območjem, ki 

zajemajo prostorske in funkcionalne zahteve populacije z najmanjšo sposobnostjo 

preživetja, tj. območjem, na katerih je verjetnost ogroženosti največja, negotovost 

glede pomena za populacijo pa najmanjša, zato so previdnostni ukrepi na teh območjih najbolj upravičeni.  

 

Dodatna korist tega pristopa je, da ni niti preveč omejevalen niti preveč popustljiv. 

 

Na podlagi tega dela so bila pripravljena splošna priporočila za uporabo previdnostnega načela na tem področju: 

previdnostni ukrepi bi se morali osredotočiti na ustrezno ekološko enoto, tj. usmeriti bi se morali v populacije s 

sposobnostjo preživetja, ne v lokalne pojave ali posamezne živali; 

ukrepi bi morali upoštevati procese v dinamiki populacije, npr. nihanja v prisotnosti na območju in povezljivost 

populacije, namesto da se zanašajo zgolj na kratkotrajne posnetke podatkov o pojavu; 

ukrepi bi morali temeljiti na raznoliki oceni tveganja z ocenjeno verjetnostjo in resnostjo ogroženosti populacije, 

rezultat teh ukrepov pa bi moralo biti postopno obvladovanje posledic ali omejitve; 

rezultati morajo zagotoviti, da so izpolnjene vsaj minimalne zahteve za populacijo s sposobnostjo preživetja, dokler 

ne bodo na voljo nova spoznanja. 

Ker so previdnostni ukrepi vedno začasna rešitev, je ključno, da se izvajajo redni pregledi na podlagi najnovejših 

spoznanj. S tem zagotovi tudi spodbujanje previdnostnega načela kot dragocene in utemeljene podlage za presojo 

ekoloških tveganj pri ohranjanju in načrtovanju krajine. 

Vir: Braunisch, V., idr., 2015.  

 

Okvir 3-5: Primeri negotovosti pri načrtovanju projektov vetrne energije in izdaji dovoljenj zanje 

• Lokacija načrta ali projekta – o ekološkem pomenu lokacije načrta ali projekta se ve malo ali nič; to pogosto drži v fazi 

prostorskega načrtovanja in kadar ni kart občutljivosti za prostoživeče živali. 

• Trendi pri zasnovi projektov – zasnova projektov običajno vključuje vse od tehnične izvedljivosti (t. i. predprojektna 

tehnična zasnova) do gradnje, med obema fazama postopka zasnove pa se opravita še pregled in presoja 

pomembnih vplivov.  

• Izhodiščni podatki – podatki so lahko nepopolni ali jih ni, zato je treba raziskati/zajeti v vzorec dovolj veliko območje 

(spremljati samo območje in okoliško krajino, da se opredelijo funkcionalni povezani habitati, npr. gnezdišča 

netopirjev), da se zagotovijo ključni podatki, kot so ocene številčnosti/gostote vrst. 

• Parametri napovedovalnega modela – podatki o ključnih spremenljivkah, kot so višina leta ptic, hitrost leta/plavanja, 

vzorci dnevne aktivnosti, pragovi selitve, stopnje umrljivosti in odzivi populacije na vznemirjanje ali umrljivost, so lahko 

skopi. Skopi pa so lahko tudi podatki o krajini in vremenskih razmerah, ki vplivajo na prisotnost vrst in tveganja (npr. 

v zvezi z netopirji). V takih primerih je treba upoštevati strokovne presoje in domneve, za katere pa je značilna notranja 

negotovost. 

• V primeru povezanih načrtov in projektov pogosto ni jasno, kateri načrti in projekti lahko dejansko prispevajo h 

kumulativnim vplivom (glej poglavje 3.4 o presoji kumulativnih vplivov). Na primer, značilno je, da se ustrezne presoje 
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za različne projekte razlikujejo po metodah zbiranja podatkov, tehnikah analize in pristopu k obvladovanju negotovosti. 

Zato je morda težko s kakršno koli gotovostjo opraviti kvantitativno presojo kumulativnih vplivov. 

 

Pogosta uporaba previdnostnega načela pomeni delo z najslabšimi možnimi scenariji. Toda previdnost je 

potrebna. Komisija priznava, da bi v primeru neustreznosti ali nedokončnosti razpoložljivih podatkov izbira 

najslabšega možnega primera lahko pomenila skrben in previden pristop k varstvu okolja, zdravju ali varnosti. 

Ko se taki primeri nakopičijo, se dejansko tveganje pokaže kot pretirano, vendar se s tem tudi zagotovi, da ne 

bo podcenjeno (Evropska komisija, 2000). Pretiranost dejanskega tveganja, o katerem govori Komisija, je 

posledica dejstva, da se zgornja ocena katerega koli negotovega sestavnega dela sistematično uporabi za 

presojo pomembnosti. Na primer, če se pri izdelavi modela pokaže, da od pet do deset morskih sesalcev 

določene vrste lahko utrpi poškodbo sluha (glej poglavje 6.5), bi bila običajna predpostavka pri presoji 

pomembnosti, da je deset živali poškodovanih. Pri ponovni uporabi primera morskih sesalcev in podvodnega 

hrupa se podajo najslabše možne predpostavke za pričakovano raven hrupa v zvezi z zabijanjem pilotov51, 

trajanjem gradnje, širjenjem navedenega hrupa pod vodo, izpostavljenostjo morskih sesalcev in napovedanimi 

vplivi na živali. A navsezadnje pristojni nacionalni organ sprejme odgovornost in sklene, ali je na podlagi 

predloženih dokazov jasno, da ni več nikakršnega razumnega znanstvenega dvoma glede neobstoja škodljivih 

vplivov na celovitost območja.  

Druga vrsta negotovosti se nanaša na značilnosti zasnove projekta. Kadar nacionalni organ izda dovoljenje 

za načrt ali projekt, mora biti v celoti seznanjen z verjetnimi pomembnimi vplivi. Če nacionalni organ meni, da 

je v opisu načrta ali projekta dovolj negotovosti, da ocenjena raven pomembnosti navedenih vplivov ne 

odpravlja razumnega znanstvenega dvoma, mora zahtevati več podatkov ali vlogo zavrniti. Pristop, opisan v 

Študija primera 3-4, ponazarja eno možnost, da se negotovost pri zasnovi projekta vključi v presojo 

pomembnih vplivov, obenem pa pristojnemu nacionalnemu organu zagotovi gotovost, ki jo potrebuje za oceno 

ravni pomembnosti. 

Za dobro prakso šteje tudi, da se v zgodnji fazi presoje načrta ali projekta opredelijo pričakovanja o tem, kaj je 

sprejemljivo in sorazmerno glede na uporabo previdnostnega načela. Pri tem je lahko v pomoč oblikovanje 

strokovne delovne skupine, ki jo sestavljajo pristojni nacionalni organ, nacionalni strokovnjaki in drugi ključni 

deležniki. Delovna skupina lahko na najboljši možni način uporabi razpoložljive znanstvene dokaze, opredeli, 

kje se verjetno lahko pojavi negotovost, in sprejme pristop, ki enakovredno obravnava primerljive rešitve ter 

se izogiba temu, da bi bil preveč omejevalen ali popustljiv. 

Dodatek C vsebuje pregled pristopov dobre prakse k odpravljanju značilnih negotovosti, ki se pojavijo pri 

presoji projektov vetrne energije.  

Študija primera 3-4: Nabor zasnov ali t. i. nabor Rochdale: obravnava negotovosti v trendih zasnove 
projektov – uporaba na polju vetrnih elektrarn na morju Hornsea 3 družbe Orsted.   

Izziv 

Združeno kraljestvo je določilo cilj, da bo do leta 2030 pridobilo tretjino svoje energije iz vetrnih elektrarn na morju. 

Obenem želi zmanjšati stroške električne energije za potrošnike. Vendar je sedanji postopek od priprav na vložitev vloge 

do gradnje lahko dolgotrajen, tehnologija, ki je na voljo za nosilce projektov, pa se hitro razvija. Nosilci projektov si zato 

prizadevajo, da bi bile njihove zasnove, za katere so dobili dovoljenje, prožne, da bi lahko uporabili več stroškovno in 

drugače učinkovite tehnologije, ki je na voljo na kraju gradnje, kar pa lahko traja več let od začetka postopka za izdajo 

soglasja.   

 

Rešitev 

Nabor zasnov, znan tudi kot pristop Rochdale k izdajanju dovoljenj, nosilcem projektov omogoča, da v okviru postopka 

vložitve vloge v svojih vlogah za izdajo soglasja upoštevajo nastajajoče tehnologije in v določeni meri obravnavajo 

vprašanje negotovosti v parametrih zasnove (npr. specifikaciji turbine, vrsti temelja).  V okviru tega pristopa soglasje 

temelji na nizu (ali naboru) možnih zasnov. Uporaba nabora zasnov pri načrtovanju je bila prvič preskušena v treh 

angleških sodnih primerih (R. proti Rochdale MBC ex parte Milne (št. 1) in R. proti Rochdale MBC ex parte Tew, 1999 ter 

v R. proti Rochdale MBC ex parte Milne (št. 2), 2000), zato se pogosto imenuje nabor Rochdale (Infrastructure Planning 

Commission, 2011). 

                                                      

51 Zabijanje pilotov je postopek vgradnje pilotov v tla brez predhodnega izkopavanja območja. 
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Pristop na podlagi nabora zasnov se v Združenem kraljestvu uporablja v večini vlog za polja vetrnih elektrarn na morju. 

Priznano je, da vlagatelj v času predložitve vloge zaradi večplastne narave vetrnih elektrarn na morju morda ne pozna 

številnih podrobnosti predlaganega načrta, ki lahko vključujejo: 

• natančno lokacijo in konfiguracijo turbin ter s tem povezan razvoj; 

• vrsto temelja; 

• točno višino konice turbine; 

• vrsto kabla in pot kabla ter 

• točno lokacijo transformatorskih postaj na morju in/ali na kopnem.  

  

Praktični/tehnični vidiki 

Ključno vprašanje za pristojni nacionalni organ pri izdaji dovoljenja za projekt vetrne energije na podlagi nabora zasnov, 

ne točno določene zasnove je povezano z okoljskim vplivom. Vlagatelj mora z vidika okoljskega vpliva zagotoviti, da se 

pri presoji vplivov na okolje in ustrezni presoji upošteva najslabša možna zasnova z različnimi možnostmi, ki so na voljo 

v naboru zasnov. Najslabši možni scenariji se razlikujejo glede na vrsto presoje vpliva, zato lahko prispevajo k 

večplastnosti postopka presoje vplivov na okolje in ustrezne presoje. Zlasti je pomembno, da svetovalci v postopku izdaje 

soglasja razumejo upoštevane možnosti in posledice v smislu presoje pomembnih vplivov.  

 

Prednosti 

Pristop na podlagi nabora zasnov omogoča prožnost v fazi zasnove in pred načrtovanjem projektov vetrne energije na 

morju ter omogoča določeno stopnjo svobode za optimizacijo parametrov vetrne turbine pred gradnjo. Gre za dokazan 

in sprejemljiv pristop k izdaji soglasja, če je v končni zasnovi projekta prisotna negotovost, vzpostavljen pa je tudi 

postopek za zagotavljanje zanesljive presoje pomembnih vplivov. 

 

Študija primera: Polje vetrnih elektrarn na morju Hornsea 3 družbe Orsted   

Družba Orsted Power (UK) Ltd. (v nadaljnjem besedilu: družba Orsted) v imenu družbe Orsted Hornsea Project Three 

(UK) Ltd. spodbuja razvoj projekta gradnje polja vetrnih elektrarn na morju Hornsea Project Three Offshore Wind Farm 

(v nadaljnjem besedilu: Hornsea 3). Polje vetrnih elektrarn Hornsea 3 bo imelo največ 300 turbin z močjo približno 

2,4 GW. Največja zmogljivost projekta se bo izračunala na podlagi razpoložljive tehnologije, kot je določeno v naboru 

zasnov. V okoljski izjavi, ki uvaja postopek presoje vplivov na okolje, so opredeljeni največji parametri zasnove za številne 

tehnične parametre. Primer je prikazan v preglednici v nadaljevanju.    

 

 
 

V tej zgodnji fazi procesa gradnje Hornsea 3 je opis projekta okviren, nabor pa je oblikovan tako, da vključuje dovolj 

prožnosti za nadaljnje prilagoditve projekta v podrobnem postopku izvajanja projekta po prejetem soglasju. V okoljski 

izjavi so torej navedeni raznovrstni možnosti in parametri, za katere so prikazane vrednosti. Da bi se preprečil 

konservativni pristop pri presojah, parametri, ki se ocenjujejo znotraj presoj vplivov na okolje, niso kombinacija največjih 

parametrov zasnove vsakega sestavnega dela. Na primer, s presojo vplivov na okolje se niso hkrati ocenili največje 

število turbin in parametri, povezani z največjo vrsto turbine znotraj nabora, saj tak scenarij ni izvedljiv. Namesto tega se 

scenarij z največjo zasnovo izbere za vsakega receptorja ali za vsak vpliv posebej, ob upoštevanju vrste scenarijev, pri 

čemer je fizična velikost turbin povezana z njihovim številom in velikostjo povezane infrastrukture, kot so temelji turbin. 

Ti scenariji na splošno vključujejo ali največje število turbin z najmanjšo vrsto turbin ali največje parametre turbin v naboru 

z manjšim številom turbin. 

Vir:  

• Infrastructure Planning Commission (IPC), 2011.  

• Projekt gradnje polja vetrnih elektrarn Hornsea 3 – Okoljska izjava: poglavje 3: Opis projekta (maj 2018), 

https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/ipc/uploads/projects/EN010080/EN010080-000528-

HOW03_6.1.3_Volume%201%20-%20Ch%203%20-%20Project%20Description.pdf. 

• Rowe, J., idr., 2017.  

• United States Department of the Interior Bureau of Ocean Energy. Management Office of Renewable Energy Programs. 

Draft Guidance Regarding the Use of a Project Design Envelope in a Construction and Operations Plan (Osnutek 

smernic za uporabo nabora zasnov projektov v načrtih gradnje in obratovanja), 12. januar 2018, 

https://www.boem.gov/Draft-Design-Envelope-Guidance/. 

 

 

Parameter
Scenarij z največjo zasnovo – največje število 

turbin
Scenarij z največjo zasnovo – največje turbine

Število turbin 300 160

Največja višina konice najnižje lopatice nad najnižjo 

astronomsko plimo (v m)
34,97 34,97

Največja višina konice lopatice nad najnižjo 

astronomsko plimo (v m)
250 325

Največji premer lopatic rotorja (v m) 195 265

https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/ipc/uploads/projects/EN010080/EN010080-000528-HOW03_6.1.3_Volume%201%20-%20Ch%203%20-%20Project%20Description.pdf
https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/ipc/uploads/projects/EN010080/EN010080-000528-HOW03_6.1.3_Volume%201%20-%20Ch%203%20-%20Project%20Description.pdf
https://www.boem.gov/Draft-Design-Envelope-Guidance/
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3.6 Udeležba javnosti in vključenost deležnikov 

Udeležba javnosti je pravno vključena v postopek presoje vplivov na okolje in strateške presoje vplivov na 

okolje. Sodišče EU je v nedavno izdanih sodbah pojasnilo, da se uporablja tudi v postopku ustrezne presoje 

(glej Okvir 3-6).  

Okvir 3-6: Udeležba javnosti v postopku iz člena 6(3) na podlagi direktive o habitatih in direktiv o 
presoji vplivov na okolje ter strateški presoji vplivov na okolje 

Udeležba javnosti v postopku iz člena 6(3) 

V skladu z določbo člena 6(3) je treba pred izdajo dovoljenja za načrt ali projekt, za katerega je treba opraviti ustrezno 

presojo, pridobiti mnenje javnosti samo, če je to „primerno“. Vendar je Sodišče v sodbi na podlagi zahtev iz Aarhuške 

konvencije, ki so jo v svojem imenu podpisale vse države članice, pojasnilo, da ima zadevna javnost, vključno s 

priznanimi okoljskimi organizacijami, pravico do udeležbe v postopku za izdajo dovoljenja. Ta pravica vključuje zlasti 

„pravico [javnosti] do ,učinkovitega sodelovanja pri okoljskem odločanju‘ s tem, da predloži ,pisno oz. na javni obravnavi 

ali ob zaslišanju vložnika vse pripombe, informacije, analize ali mnenja, za katere meni, da se nanašajo na predlagano 

dejavnost‘“ (zadeva C-243/15).  

 

Kadar se ustrezna presoja usklajuje ali poteka skupaj s presojo vplivov na okolje/strateško presojo vplivov na okolje, se 

lahko upoštevajo določbe navedenih direktiv.  

 

Udeležba javnosti na podlagi direktive o presoji vplivov na okolje 

Preambula Direktive: 

• Učinkovito sodelovanje javnosti pri sprejemanju odločitev omogoča, da javnost izrazi, nosilec odločitev pa se zaveda 

mnenj in skrbi, ki utegnejo biti pomembne za te odločitve, ter tako poveča odgovornost in preglednost procesa 

odločanja in prispeva k zavesti javnosti o okoljskih vprašanjih in k podpori sprejetim odločitvam. 

• Sodelovanje, ki vključuje tudi sodelovanje združenj, organizacij in skupin, zlasti nevladnih organizacij, ki spodbujajo 

varovanje okolja, je treba podpreti, vključno med drugim s spodbujanjem izobraževanja javnosti v zvezi z varstvom 

okolja. 

• Med cilji Aarhuške konvencije je želja zagotoviti pravico sodelovanja javnosti v odločanju o okoljskih zadevah, da bi 

prispevali k varovanju pravice živeti v okolju, ki je primerno za osebno zdravje in dobro počutje. Člen 6 Aarhuške 

konvencije predvideva sodelovanje javnosti pri odločitvah o dejavnostih, ki niso vključene v seznam, pa lahko 

pomembno vplivajo na okolje. 

 

Člen 6(2): Za učinkovito sodelovanje zadevne javnosti v postopkih odločanja se jo elektronsko in z javnimi objavami ali 

drugimi sredstvi obvesti o naslednjih zadevah že na začetni stopnji postopka sprejemanja odločitev o okoljskih 

vprašanjih iz člena 2(2), najpozneje pa takrat, ko se informacije razumno lahko predložijo (glej podrobnosti na strani 

https://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm). 

 

Sodelovanje javnosti na podlagi direktive o strateški presoji vplivov na okolje 

Preambula Direktive:  

Da bi se prispevalo k preglednejšemu odločanju in zagotovilo, da se za presojo priskrbijo celovite in zanesljive 

informacije, je treba predvideti posvetovanje z organi, pristojnimi za ustrezne okoljske naloge, in javnostjo med presojo 

načrtov in programov ter določitev takih rokov, ki dopuščajo dovolj časa za posvetovanja, skupaj z izrekanjem mnenja. 

 

Člen 6(4): Države članice opredelijo pojem javnost za namene odstavka 2, vključno z javnostjo, ki jo bo ali bi jo lahko 

odločanje po tej direktivi prizadelo ali ki ima interes pri takem odločanju, skupaj z ustreznimi nevladnimi organizacijami, 

kakršne so organizacije, ki spodbujajo varstvo okolja, in drugimi zadevnimi organizacijami. 

 

Pravna skladnost s posameznimi koraki posvetovanja, določenimi v Okvir 3-6, morajo temeljiti na pristopih 

dobre prakse pri sodelovanju deležnikov. Presoja, ki obravnava „zgodnje in stalno sodelovanje s prizadetimi 

skupnostmi in zainteresiranimi deležniki na pregleden, spoštljiv in odgovoren način“, ki poroča o rezultatih 

posvetovanj in jasno opredeli, kje so bili ukrepi sprejeti ali ne, z vidika deležnikov šteje za presojo, ki je skladna 

z mednarodno dobro prakso (Brownlie in Treweek, 2018). 

Posvetovanja s strokovnjaki, ustreznimi organi, NVO, potencialno prizadetimi skupinami ali širšo javnostjo 

lahko zagotovijo boljše razpoložljive okoljske informacije za vse tiste, ki izvajajo ustrezno presojo, in za 

odločevalce (npr. s prepoznavanjem okoljskih vplivov ali pripravo ustreznih ukrepov za ublažitev) ter pomagajo 

zmanjšati možna nesoglasja in zamude.  
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S posvetovanji z ustreznimi organi, strokovnjaki s področja biotske raznovrstnosti in deležniki med postopki iz 

člena 6(3) se omogoči zbiranje informacij in zagotovi, da so na voljo da se upoštevajo vsi ustrezni podatki in 

strokovna mnenja. Organi na področju ohranjanja narave in sektorski organi bi morali med postopkom presoje 

sodelovati, da bi se za ustrezno presojo zagotovile najboljše razpoložljive informacije in izkušnje in da bi se 

ustrezno upoštevali vsi ustrezni vidiki. 

Posvetovanje bi lahko potekalo tudi na medsektorski ravni. V okviru usklajenega posvetovanja z deležniki, 

zlasti tistimi, ki so vključeni v razvoj vetrne/sončne energije in omrežja, se lahko oblikujejo inovativne prakse 

in ustvarjalni pristopi ter se zagotovi večja prožnost za obravnavanje pomislekov in izpolnjevanje 

povpraševanja državljanov, saj je treba poleg podpore javnosti za vetrno energijo pridobiti na primer tudi 

podporo javnosti za omrežja. 

V Okvir 3-7 so povzeta glavna načela učinkovitega posvetovanja in sodelovanja deležnikov.  

Okvir 3-7: Smernice za učinkovito posvetovanje in sodelovanje deležnikov (povzeto po Evropska 
komisija, 2018b) 

Čas sodelovanja deležnikov Deležniki bi se morali začeti vključevati v najzgodnejših fazah načrtovanja projekta vetrne 

energije, da bi se ustrezne okoljske informacije lahko uporabile pri proučitvi možnosti za druge ustrezne lokacije. 

Najboljši način sprejemanja odločitev o izbiri lokacije na podlagi informacij je priprava kart občutljivosti za prostoživeče 

živali, ki jih dopolnjujejo najnovejše informacije lokalnih strokovnjakov in drugih deležnikov. Posvetovanje z deležniki bi 

se moralo nadaljevati v vseh nadaljnjih fazah načrtovanja in izdajanja dovoljenj. Na splošno bodo oblikovalci odločitev 

z zgodnjim posvetovanjem z deležniki pridobili boljše okoljske informacije, zmanjšali se bodo nesporazumi, ki lahko 

povzročijo možna nesoglasja in zamude, projekti pa bodo širše sprejeti z večjim občutkom lokalnega lastništva 

(Evropska komisija, 2018b).   

 

Opredelitev zadevnih interesnih skupin Opredelitev zadevnih interesnih skupin ali deležnikov je ključna za uspešno 

vključevanje javnosti v politiko, načrt, program (npr. sektorski ali regionalni) ali projekt. Ustrezni deležniki pri načrtovanju 

projektov vetrne energije in izdaji dovoljenja zanje so: 

• organi, pristojni za prostorsko načrtovanje, politiko o energiji iz obnovljivih virov, ohranjanje narave, ohranjanje krajine; 

• strokovnjaki, zlasti lokalni strokovnjaki in NVO s strokovnim znanjem o lokalnih vrednostih biotske raznovrstnosti, ter 

strokovnjaki s področja presoje vplivov na biotsko raznovrstnost, zlasti v zvezi z vetrno energijo (svetovalci, univerze); 

• sektor vetrne energije: sektor ima praktično strokovno znanje in izkušnje na področju gradnje in obratovanja polj 

vetrnih elektrarn in pogosto pridobi zelo koristna spoznanja o učinkovitosti ukrepov za ublažitev; 

• širša javnost.    

 

Koristen pristop na nacionalni ali regionalni ravni je oblikovanje platform za sodelovanje med številnimi deležniki in 

vlado, sektorjem vetrne energije ter NVO kot glavnimi partnerji, v okviru katerih se lahko zbirajo in izmenjujejo 

informacije, na podlagi katerih se lahko nazadnje pripravijo protokoli. To je praksa v Nemčiji in Franciji (glej Študija 

primera 3-5 in Študija primera 3-6).     

 

Izbira pravilne oblike komuniciranja in posvetovanja Vključevanje javnosti lahko sega od preprostega razširjanja 

informacij do posvetovanja in polne udeležbe pri odločanju: 

• obveščanje: enosmerni tok informacij od predlagatelja do javnosti; 

• posvetovanje: dvosmerni tok informacij med predlagateljem in javnostjo, kjer ima javnost priložnost, da izrazi svoja 

stališča, predlagatelj pa, da nanje odgovori; 

• sodelovanje: dvosmerni tok informacij in zamisli, pri katerem sta predlagatelj in javnost vključena v skupno analizo in 

določanje dnevnega reda, javnost/deležniki pa so prostovoljno vključeni v odločanje o zasnovi in vodenju projekta na 

podlagi soglasja glede glavnih točk.  

 

Soudeležba pri načrtovanju je očitno najbolj priporočljiv pristop, saj gre za edino smiselno obliko sodelovanja deležnikov. 

Poleg tega mora biti celoten postopek pregleden in odprt, jezik zlahka razumljiv, podatki pa bi morali biti na zahtevo 

dostopni javnosti. 

 

Naslednji dve študiji primerov opisujeta dobro vzpostavljene strukture sodelovanja med številnimi deležniki na 

nacionalni ravni, ki so povezane z vetrno energijo v Nemčiji in Franciji. V drugih državah, npr. na Švedskem52, 

                                                      

52 http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-work/Research/Vindval--
a-programme-of-knowledge/. 

http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-work/Research/Vindval--a-programme-of-knowledge/
http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-work/Research/Vindval--a-programme-of-knowledge/
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v Belgiji53 in na Nizozemskem54, so oblikovani posebni raziskovalni programi, povezani z vetrno energijo in 

biotsko raznovrstnostjo.  

Študija primera 3-5: Sodelovanje med številnimi deležniki v Nemčiji 

V Nemčiji so dobri primeri sodelovanja deležnikov na nacionalni ravni, in sicer pri projektih vetrne energije tako na morju 

kot na kopnem. 

 

Dobri postopki, določeni na nacionalni ravni, ki se izvajajo, da bi se vidiki biotske raznovrstnosti vključili v postopek 

načrtovanja in izdaje dovoljenj za polja vetrnih elektrarn, so:  

• določitev kombinacije petih meril visoke kakovosti (pragov) v zvezi s pomembnostjo vplivov vetrne energije na biotsko 

raznovrstnost;  

• organiziranje in usklajevanje raziskav in spremljanja, zlasti v zvezi s pticami in netopirji, v glavnem za projekte vetrne 

energije na morju; 

• priprava in zagotavljanje svetovanja o metodologijah za zasebni in javni sektor, da se presodijo in zmanjšajo vplivi na 

netopirje, ptice in morske sesalce; 

• organiziranje konferenc in delavnic ter udeležba na mednarodnih dogodkih, zlasti agencij za ohranjanje okolja in 

združenj s področja obnovljivih virov energije. 

 

Na morju 

Zvezna agencija za pomorstvo in hidrografijo (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH) je pomemben 

izvajalec pomorskih storitev v Nemčiji in izvaja zelo raznovrstne storitve, vključno z varstvom okolja, spremljanjem 

morskega okolja in pomorskim prostorskim načrtovanjem v nemški izključni ekonomski coni. Pristojna je za odobritve 

vlog za izdajo dovoljenja za polja vetrnih elektrarn in cevovodov na morju. 

Objavila je več standardov za okoljske preiskave morskih sesalcev ter tehnične in gradbene zahteve. Te standarde so 

pripravili predstavniki zveznih agencij, vetrne industrije na morju, svetovalna podjetja, NVO in raziskovalni inštituti. 

Objavljeni so naslednji standardi55: Standard Investigation of the Impacts of Offshore Wind Turbines on the Marine 

Environment (StUK4) (Standardna preiskava vplivov, ki jih imajo vetrne turbine na morju na morsko okolje (StUK4)), ki je 

razdeljena na: 

• navodila za merjenje pri spremljanju podvodnega hrupa; 

• polja vetrnih elektrarn na morju – napovedi v zvezi s podvodnim hrupom, minimalne zahteve za dokumentacijo; 

• specifikacije za merjenje za kvantitativno opredelitev učinkovitosti sistemov za dušenje hrupa; 

• raziskava za oceno kalibriranja naprav C-POD (naprave za zaznavanje vokalizacij morskih sesalcev) (samo v 

nemščini); 

• raziskovanje bentosa, strukture biotopa in vrst biotopa v okviru postopka uporabe za kabelske police za povezavo 

polj vetrnih elektrarn na morju (samo v nemščini); 

• standardna zasnova; minimalne zahteve za gradbeno zasnovo konstrukcij na morju v izključni ekonomski coni. 

 

Za izhodiščno spremljanje morskega okolja (pred odobritvijo projekta) in obvezno spremljanje med gradnjo in 

obratovanjem polja vetrnih elektrarn se izvaja standardni postopek. Izhodiščne raziskave je treba opraviti dve leti pred 

gradnjo. Če od končanih izhodiščnih raziskav in do začetka gradnje mine več kot pet let, je treba opraviti še eno celovito 

dvoletno izhodiščno raziskavo. 

 

Na kopnem 

Za projekte vetrne energije na morju v Nemčiji je bilo ustanovljeno neprofitno združenje FachAgentur W indenergie (FA 

Windenergije), v katerem sodelujejo zvezna vlada, dežele, občine, poslovna združenja in združenja za ohranjanje narave 

ter podjetja. FA Windenergije povezuje veliko deležnikov in jim pomaga premagovati izzive po vseh državi z obsežnim 

obveščanjem, raziskavami in prenosi znanja. 

 

Na primer, združenje je objavilo pregled dobre prakse na področju projektov vetrne energije v gozdovih. Za polje vetrnih 

elektrarn Windpark Lauterstein pri Göppingenu je pristop s sodelovanjem, ki je vključeval vse deležnike, prispeval 

pozitivne izkušnje z vidika načrtovanja in izvajanja, kot je preselitev območij skladiščenja iz gozda, da se zmanjša 

območje krčenja gozdov. 

Vir: https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-

impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6https://www.fachagentur-

windenergie.de/. 

                                                      

53 https://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/windfarms/. 
54 https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/. 
55 https://www.bsh.de/EN/PUBLICATIONS/Offshore/offshore_node.html. 

https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.fachagentur-windenergie.de/
https://www.fachagentur-windenergie.de/
https://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/windfarms/
https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/
https://www.bsh.de/EN/PUBLICATIONS/Offshore/offshore_node.html
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https://www.fachagentur-

windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Good_Practice_Wind_im_Wald_12-2017.pdf. 

 

Študija primera 3-6: Sodelovanje med številnimi deležniki v Franciji 

Nacionalni program o vetrni energiji in biotski raznovrstnosti (Programme éolienne et biodiversité’) je zelo dober primer 

sodelovanja deležnikov na nacionalni ravni. Partnerji programa so bili francosko ministrstvo, organizacija BirdLife (njena 

lokalna organizacija LPO – Ligue pour la Protection des Oiseaux) in zasebni sektor. Organizacija LPO je bila odgovorna 

za tehnično usklajevanje, program pa je nadzorovala usmerjevalna skupina, v katero so bili vključeni vsi partnerji.  

 

Namen programa je spodbuditi vključevanje vidikov biotske raznovrstnosti v načrtovanje polj vetrnih elektrarn na kopnem 

in na morju ter izdajo dovoljenj zanje. Zato so bili na nacionalni in lokalni ravni sprejeti številni ukrepi, kot so:  

• določitev meril visoke kakovosti (pragov) za presojo vplivov vetrne energije na biotsko raznovrstnost, zlasti na ptice in 

netopirje;  

• strukturno vrednotenje vplivov z ustanovitvijo stalnega nacionalnega opazovalnega središča za presojo vplivov na ptice 

in netopirje;  

• organiziranje in usklajevanje raziskav (glej povezavo v nadaljevanju) in spremljanja, zlasti v zvezi s pticami in netopirji; 

• razvoj metodologij za zasebni in javni sektor ter svetovanje o teh metodologijah in vzdrževanje strokovne knjižnice, 

povezane s tem vprašanjem; 

• organiziranje konferenc in delavnic ter sodelovanje na mednarodnih dogodkih; 

• priprava in zagotavljanje splošnih ali strokovnih informacij zainteresiranim deležnikom, vključno s širšo javnostjo.   

 

Francoski organi spodbujajo srečanja deležnikov v zgodnji fazi, tudi pred vložitvijo vloge za izdajo dovoljenja za projekt. 

Francoska ureditev omogoča zgodnje obveščanje med deležniki in zelo zgodnjo zavrnitev vlog (da se prepreči 

zapravljanje časa in denarja za vloge, ki nimajo nobenih možnosti). Ti zgodnji koraki se ne smejo zamenjevati z javnim 

posvetovanjem, ki se zahteva v okviru postopka za izdajo dovoljenja po predložitvi vloge za izdajo dovoljenja organom. 

Vir:  

https://eolien-biodiversite.com/programme-eolien-biodiversite/.  

https://eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/etudes-r-d/. 

 

https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Good_Practice_Wind_im_Wald_12-2017.pdf
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Good_Practice_Wind_im_Wald_12-2017.pdf
https://eolien-biodiversite.com/programme-eolien-biodiversite/
https://eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/etudes-r-d/
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4. STRATEŠKO NAČRTOVANJE  

4.1 Splošne informacije 

4.1.1 Strateško načrtovanje v splošnem okviru vetrne energije 

Za uskladitev interesov z vidika prostoživečih živali in potrebe po širjenju energije iz obnovljivih virov je treba 

novo infrastrukturo načrtovati strateško in na širšem geografskem območju. Strateško načrtovanje je tudi dobra 

podlaga za oceno vlog za izdajo dovoljenj v časovnih okvirih, določenih v revidirani direktivi o energiji iz 

obnovljivih virov ((EU) 2018/2001), tj. dve leti za nove elektrarne in eno leto za nadomestitev stare zmogljivosti 

za novo. 

Države članice morajo v skladu z Uredbo 2018/199956 pripraviti nacionalne energetske in podnebne načrte, 

da bi dosegle svoje načrtovane prispevke k ciljem EU glede deleža energije iz obnovljivih virov do leta 2030. 

Poleg tega morajo v skladu s členom 15(7) revidirane direktive o energiji iz obnovljivih virov (2018/2001) 

opraviti presojo morebitnih obnovljivih virov energije in „po potrebi [vključiti] prostorsko analizo območij, 

primernih za uvedbo z nizkim okoljskim tveganjem“. Nacionalni energetski in podnebni načrti bi zato morali biti 

podlaga za prostorske načrte na nacionalni in/ali regionalni ravni ali bi jih bilo treba pri teh načrtih vsaj 

upoštevati. Prostorski načrt lahko vključuje vse vrste energije iz obnovljivih virov ali pa se osredotoči na 

posamezne sektorje, kot je razvoj vetrne energije. V zvezi z načrti bi bilo treba opraviti strateško presojo vplivov 

na okolje, ki bi opredelila in presodila vplive (vključno s kumulativnimi vplivi), obenem pa namenila poudarek 

slabemu poznavanju in potrebam po raziskavah ter možnostim za drugačno izvedbo projekta, pri katerih bi se 

verjetni pomembni vplivi preprečili ali zmanjšali.  

Strateško načrtovanje v tem okviru vključuje postopek odločanja. Pri tem je treba najprej ugotoviti, ali in v 

kakšnem obsegu je projekt vetrne energije dejansko najustreznejši mehanizem z okoljskega, geografskega, 

družbenega in gospodarskega vidika, da lahko izpolni cilje v zvezi z zmanjšanjem emisij ogljika in energijo iz 

obnovljivih virov. Drugič, opraviti je treba prostorsko načrtovanje za projekte vetrne energije. Čeprav vetrna 

energija velja za glavni obnovljivi vir energije z visokim potencialom za rast v EU, imajo lahko druge tehnologije 

ali strategije za zmanjšanje emisij prednost zaradi regionalnih okoliščin. Prostorsko načrtovanje zajema širok 

spekter fizičnih, družbeno-gospodarskih in okoljskih pogojev in zahtev za iskanje lokacij, ki najbolje ustrezajo 

svojemu namenu. Pri strateškem načrtovanju projektov vetrne energije se ne upošteva samo veter, temveč 

tudi tehnična izvedljivost gradnje (npr. globina morja, dostopnost gorskih grebenov), povezava z električnim 

omrežjem, oddaljenost od prebivališč ljudi, krajina, cilji ohranjanja narave itd. Vse te pogoje je treba upoštevati, 

saj lahko vplivajo na izvedljivost in izvajanje projektov vetrne energije. Osrednji element teh smernic je 

ohranjanje narave.  

Okvir 4-1: Elementi pri opredelitvi tehničnih vidikov projekta vetrne energije in občutljivost 
prostoživečih živali 

Tehnični in družbeno-gospodarski vidiki za ustrezne lokacije projektov vetrne energije: 

• razmere na območju vetrne elektrarne (npr. hitrost, turbulenca, skrajne hitrosti vetra, strižni veter, razmere toka); 

• dostop do prenosnega omrežja električne energije in prometnega omrežja ter njuna zmogljivost; 

• stanje in topografija tal/morskega dna; 

• bližina stanovanjskih območij;  

• razpoložljivost tal/morskega dna in obstoječa raba tal/morja; 

• bližina obstoječih letalskih dejavnosti (omejitve višine konice) in koridorjev ladijskega prometa; 

• predpisi o omejevanju hrupa;  

• zagotavljanje razdalje od radarjev ali letališč.  

 

Občutljivost prostoživečih živali 

• Lokacija območja Natura 2000, lokacija funkcionalno povezanega zemljišča (npr. območij zunaj območij 

Natura 2000, ki so pomembna za prehranjevanje vrst, za katere je določeno območje Natura 2000), vključno s 

potmi letenja/selitvenimi potmi med območji Natura 2000; 

                                                      

56 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2018%3A328%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.328.01.0001.01.SLV. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?toc=OJ:L:2018:328:TOC&uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0001.01.SLV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?toc=OJ:L:2018:328:TOC&uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0001.01.SLV
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• druga nacionalna/regionalna zavarovana območja in druga območja/habitati, ki so (lahko) pomembni za 

zavarovane vrste57; 

• porazdelitev58 zavarovanih habitatov in vrst v EU s posebnim poudarkom na vrstah, občutljivih na proizvodnjo vetrne 

energije, kot so netopirji59, ptice60 in morski sesalci; 

• stanje ohranjenosti61 naravnih habitatov in/ali populacij zavarovanih vrst in, če se uporabljajo karte občutljivosti za 

prostoživeče živali na ravni EU, tudi stanje ohranjenosti na ravni EU. 

 

Pri prostorskem načrtovanju in projektih vetrne energije je treba opraviti strateško presojo vplivov na okolje in 

tudi ustrezno presojo, če med pregledom ni bila izključena verjetnost pomembnih vplivov na katerem koli 

območju Natura 2000. Strateška presoja vplivov na okolje je tudi dober okvir za obravnavo kumulativnih 

vplivov. Postopek za izdajo dovoljenja za vetrno elektrarno, v zvezi s katero izbira lokacije temelji na 

zanesljivem strateškem načrtovanju ob natančnem in zgodnjem upoštevanju biotske raznovrstnosti, bo potekal 

precej preprosteje, kot če bi se vidiki biotske raznovrstnosti pri projektih gradnje vetrnih elektrarn obravnavali 

šele pozneje v tem procesu.  

Ocena prostorskega načrta ne odpravi potrebe po oceni projektov, ki izhajajo iz načrta. V prostorskem načrtu 

bi v najboljšem primeru morale biti opredeljene kategorije lokacij, primerne za projekte vetrne energije, ki bi 

bile navedene po prednostnem vrstnem redu od lokacij za uvedbo z nizkim okoljskim tveganjem (v smislu 

ciljev naravovarstvenih direktiv), do lokacij za uvedbo z visokim okoljskim tveganjem. Na lokacijah z izjemno 

visokimi vrednostmi za biotsko raznovrstnost bi to lahko privedlo tudi do opredelitve izključitvenih območij. V 

prostorskem načrtu so predvidene zgodnje razprave z nosilci projekta, da bi predvideni projekt vključeval 

rešitve za obravnavo vseh opredeljenih občutljivih vprašanj, zlasti če se projekt izvaja na območju, primernem 

za uvedbo z visokim okoljskim tveganjem. Ocena prostorskih načrtov v zvezi z vetrno energijo bi morala 

vključevati tudi oceno projektov, ki se izvajajo na podlagi načrta, pri čemer se opredelijo glavne pomanjkljivosti 

poznavanja okoliščin in verjeten sklop ukrepov, potreben za preprečevanje ali zmanjševanje pomembnih 

škodljivih vplivov. Zato je nujno, da ocena prostorskega načrta temelji na izhodiščnih podatkih, ki so primerni 

za obseg tega načrta. Podrobnosti o oceni prostorskega načrta, vključno z izhodiščnimi podatki, bi bilo treba 

zagotoviti nosilcem projektov in drugim deležnikom za lažjo oceno projekta. 

4.1.2 Strateško načrtovanje za vetrno energijo na morju 

Za uvedbo projektov vetrne energije na morju z nizkim okoljskim tveganjem sta še posebej pomembni naslednji 

direktivi: Direktiva 2014/89/EU o vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje (v nadaljnjem 

besedilu: direktiva o pomorskem prostorskem načrtovanju) in Direktiva 2008/56/ES o določitvi okvira za ukrepe 

Skupnosti na področju politike morskega okolja (v nadaljnjem besedilu: okvirna direktiva o morski strategiji). 

Namen direktive o pomorskem prostorskem načrtovanju je spodbujati trajnostno rast pomorskih gospodarstev, 

trajnostni razvoj morskih območij in trajnostno rabo morskih virov. Pomen pomorskega prostorskega 

načrtovanja je bil priznan tudi v okviru severnomorskega energetskega foruma (North Sea Energy Forum)62 in 

v načrtu medsebojnega povezovanja na baltskem energetskem trgu63. 

                                                      

57 Čeprav so v središču teh smernic območja Natura 2000, je priprava kart občutljivosti za prostoživeče živali obsežnejše 
orodje, ki ni omejeno zgolj na območja. 
58 Pogosto ni dovolj podatkov o porazdelitvi (npr. v zvezi z netopirji). V pripravo kart občutljivosti za prostoživeče živali se 
lahko vključijo tudi potencialni habitati (na primer rezultati modelov). 
59 Netopirji živijo v omrežju funkcionalnih habitatov in se selijo vsakodnevno (ko imajo mladiče in poleti) med habitati z 
gnezdišči in habitati s prehranjevališči, sezonsko pa se selijo med regijami, kjer kotijo mladiče, in regijami, v katerih 
preživijo obdobje zimskega spanja. 
60 Glej na primer dokument Helgoland, ki ga je pripravila medregionalna delovna skupina regionalnih državnih uradov za 
ohranjanje ptic v Nemčiji in v katerem je priporočena minimalna razdalja med pojavi zadevnih ptic in vetrnimi turbinami 
(http://www.vogelschutzwarten.de/downloads/lagvsw2015.pdf). 
61 Glej Guidance document on the strict protection of animal species of Community interest under the 'Habitats' 
Directive 92/43/EEC (Smernice o strogem varstvu živalskih vrst v interesu Skupnosti na podlagi Direktive 92/43/EGS o 
habitatih) (https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/pdf/guidance_en.pdf). 
62 Glej politično izjavo o sodelovanju na področju energije med severnomorskimi državami – Podporna skupina 1 o 
pomorskem prostorskem načrtovanju; https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1138. 
63 Glej European Union Strategy for the Baltic Sea Region (Strategijo EU za regijo Baltskega morja), 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/baltic/action_20032017_en.pdf. 

http://www.vogelschutzwarten.de/downloads/lagvsw2015.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/pdf/guidance_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1138
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/baltic/action_20032017_en.pdf
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V okviru pristopov prostorskega načrtovanja bi bilo treba sprejeti ekosistemski pristop64, 65 pri prostorskih 

načrtih držav članic, kar bi prispevalo k trajnostnemu razvoju energetskega sektorja na morju, pomorskega 

prometa, ribištva in akvakulture ter ohranjanju, varstvu in izboljšanju okolja. Na regionalni ravni na morju je 

najbolj priporočljivo, da države članice sodelujejo pri prostorskem načrtovanju in presoji ter spremljanju 

(kumulativnih vplivov) polj vetrnih elektrarn na morju. 

Države članice so morale Direktivo v nacionalno zakonodajo prenesti in ustrezne organe imenovati do 

18. septembra 2016. Do 31. marca 2021 morajo pripraviti pomorske prostorske načrte za svoje morske vode. 

Evropska komisija je pripravila dokument z informacijami za deležnike in načrtovalce, v katerem prouči 

direktivo o pomorskem prostorskem načrtovanju glede na energetske sektorje v letu 2015. Ehler in Douvere 

(2009) sta navodila po posameznih korakih v zvezi s pomorskim prostorskim načrtovanjem objavila na spletni 

evropski platformi za pomorsko prostorsko načrtovanje66, tj. sredstvu za zagotavljanje informacij in obveščanje, 

katerega namen je nuditi podporo vsem državam članicam EU pri izvajanju pomorskega prostorskega 

načrtovanja. EU je zagotovila smernice o čezmejnem sodelovanju pri pomorskem prostorskem načrtovanju 

(Carneiro, 2017)67. Eden od ciljev platforme za pomorsko prostorsko načrtovanje je zagotoviti smernice za 

reševanje morebitnih nasprotij med sektorji. Na primer, predlaga številne rešitve za blažitev nasprotij na ravni 

vetrna energija – ohranjanje: ena od teh rešitev je priprava kart občutljivosti na podlagi geografskih 

informacijskih sistemov, da bi se izognili najpomembnejšim habitatom, druga pa vzpostavitev večnamenskih 

pomorskih zavarovanih območij in vetrnih elektrarn na morju.  

Vetrne elektrarne na morju potrebujejo prostor za turbine, kabelske povezave med turbinami, pretvorniške 

postaje, razdelilne transformatorske postaje in izvozne prenosne kable do električnega omrežja na kopnem. 

Zaradi povezave med infrastrukturo na morju in na kopnem je pomembno, da se v pomorskem prostorskem 

načrtovanju upošteva medsebojno vplivanje kopnega in morja. Tudi Evropska komisija je zagotovila smernice 

o medsebojnem vplivanju kopnega in morja pri pomorskem prostorskem načrtovanju (2018)68. 

Glavni cilj okvirne direktive o morski strategiji je do leta 2020 doseči dobro okoljsko stanje morskih voda EU. 

V členu 3 Direktive je dobro okoljsko stanje opredeljeno kot „okoljsko stanje morskih voda, če te predstavljajo 

ekološko raznolike in dinamične oceane ter morja, ki so čista, zdrava in produktivna“. Dobro okoljsko stanje 

pomeni trajnostne načine uporabe morskih virov, kar zagotavlja, da se bodo ohranili za prihodnje generacije. 

Pomeni pa tudi, da: 

 so ekosistemi in njihove hidro-morfološke (tj. struktura in stanje vodnih virov), fizikalne in kemijske 

razmere v celoti funkcionalni in odporni na okoljske spremembe, ki jih povzroči človek;  

 je zmanjšanje biotske raznovrstnosti zaradi človekovih dejavnosti preprečeno in da je biotska 

raznovrstnost zavarovana;  

 človekove dejavnosti, s katerimi se vnašajo snovi in energija v morsko okolje, ne povzročajo vplivov 

onesnaženja. Hrup, ki ga povzročajo človekove dejavnosti, je združljiv z morskim okoljem in njegovimi 

ekosistemi.  

Da bi države članice lažje razumele pomen dobrega okoljskega stanja v praksi, je v Prilogi I k Direktivi 

določenih enajst kakovostnih deskriptorjev, ki opisujejo, kakšno bo okolje, ko bo doseženo dobro okoljsko 

stanje. Te smernice vključujejo zlasti naslednje deskriptorje za določanje dobrega okoljskega stanja, ki so 

pomembni za projekte vetrne energije na morju in naravovarstveno zakonodajo EU:  

                                                      

64 Glej povzetek politike Implementing the Ecosystem-Based Approach in Maritime Spatial Planning (Izvajanje 
ekosistemskega pristopa pri pomorskem prostorskem načrtovanju) (različica z dne 25. oktobra 2018), https://www.msp-
platform.eu/sites/default/files/20181025_ebainmsp_policybrief_mspplatform.pdf. 
65 Glej HELCOM, Guideline for the implementation of ecosystem-based approach in Maritime Spatial Planning (MSP) in 
the Baltic Sea area (Smernice za izvajanje ekosistemskega pristopa pri pomorskem prostorskem načrtovanju na 
območju Baltskega morja), 
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20impleme
ntation%20of%20ecosystem-
based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf. 
66 https://www.msp-platform.eu/msp-eu/introduction-msp. 
67 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/985c28bb-45ab-11e7-aea8-01aa75ed71a1. 
68 Pomembna sta tudi pomorsko prostorsko načrtovanje v okviru regionalnega sodelovanja za Severno morje in Baltik 
(severnomorski energetski forum (North Sea Energy Forum)) (https://ec.europa.eu/energy/en/events/north-seas-energy-
forum) in načrt medsebojnega povezovanja na baltskem energetskem trgu 
(https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/high-level-groups/baltic-energy-market-interconnection-plan). 

https://www.msp-platform.eu/sites/default/files/20181025_ebainmsp_policybrief_mspplatform.pdf
https://www.msp-platform.eu/sites/default/files/20181025_ebainmsp_policybrief_mspplatform.pdf
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20implementation%20of%20ecosystem-based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20implementation%20of%20ecosystem-based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20implementation%20of%20ecosystem-based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf
https://www.msp-platform.eu/msp-eu/introduction-msp
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/985c28bb-45ab-11e7-aea8-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/energy/en/events/north-seas-energy-forum
https://ec.europa.eu/energy/en/events/north-seas-energy-forum
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/high-level-groups/baltic-energy-market-interconnection-plan
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 Deskriptor 1 Biotska raznovrstnost se ohranja. 

 Deskriptor 6 Neoporečnost morskega dna zagotavlja funkcije ekosistema. 

 Deskriptor 7 Trajna sprememba hidrografskih pogojev ne škoduje morskim ekosistemom. 

 Deskriptor 11 Uvedba energije (vključno s podvodnim hrupom) ne škoduje morskemu okolju.  

 

4.2 Uporaba kart občutljivosti za prostoživeče živali pri strateškem 
načrtovanju vetrne energije 

4.2.1 Uvod 

Karte občutljivosti za prostoživeče živali so priznane kot učinkovito orodje za opredelitev območij, kjer bi projekt 

energije iz obnovljivih virov lahko škodoval občutljivim skupnostim prostoživečih rastlin in živali, zato bi ga bilo 

treba preprečiti. Na podlagi teh kart se v zgodnji fazi načrtovanja lahko opredelijo območja z ekološkimi 

skupnostmi, občutljivimi na projekte vetrne energije. 

Komisija je podprla oblikovanje priročnika za pripravo kart občutljivosti za prostoživeče živali, ki je praktično 

orodje za pripravo teh kart v zvezi z energijo iz obnovljivih virov v EU (glej Dodatek D). Ta priročnik vsebuje 

celovit pregled naborov podatkov, metodologij in aplikacij geografskih informacijskih sistemov, potrebnih za 

razvoj učinkovitih pristopov v okviru EU. Osredotočen je na vrste in habitate, ki so zavarovan i na podlagi 

naravovarstvenih direktiv EU, s posebnim poudarkom na pticah, netopirjih in morskih sesalcih.  

Karte občutljivosti za prostoživeče živali se običajno upoštevajo pri odločitvah o strateškem načrtovanju v 

začetni fazi izbire lokacije v postopku razvoja, zato se lahko pripravijo za posamezno krajino, pogosto pa 

zagotavljajo regionalno, nacionalno ali večnacionalno pokritost. Pristopi na podlagi kart občutljivosti za 

prostoživeče živali pa ne nadomeščajo ustreznih presoj posameznih lokacije v skladu s členom 6(3) direktive 

o habitatih in presoj vplivov na okolje. Lahko pa se uporabijo med izvajanjem presoj vplivov na okolje in po 

pridobljenem soglasju ter se upoštevajo pri izbiri mikrolokacije in možnih predpisih v zvezi z upravljanjem.  

Karte občutljivosti za prostoživeče rastline uporabljajo geografske informacijske sisteme za primerjanje, 

analiziranje in prikaz prostorskih in geografskih podatkov. Uporabljajo podatke o prostorski biotski 

raznovrstnosti v zvezi z vrstami in/ali lokacijami. Običajno uporabljajo obstoječe nabore podatkov o biotskih 

raznovrstnosti, včasih pa se podatki zbirajo izključno za pomoč pri pripravi karte občutljivosti za prostoživeče 

živali. Večina pristopov vključuje veliko več kot zgolj prikazovanje prostorskih naborov podatkov, tj. meja 

lokacije, razširjenosti in evidenc vrst, geografskih značilnosti: na podlagi podatkov se določajo tudi vrednosti 

občutljivosti. So napovedovalne narave in vključujejo napoved morebitne občutljivosti na eni ali več lokacijah 

ali v širši krajini na podlagi najboljših razpoložljivih podatkov ter matematičnega in grafičnega modeliranja. 

Vendar je treba pri pripravi kart občutljivosti za prostoživeče živali upoštevati nekatere omejitve. Prvič, ne 

smejo se uporabiti kot instrument za iskanje drugih ustreznih lokacij, saj je tudi to odvisno od več drugih 

omejitev in pogojev. Drugič, neizogibno se bo pokazalo, da je nekatere taksone težje oceniti, če so podatki o 

njihovi porazdelitvi skopi in če se škodljivi vplivi, ki so jim izpostavljeni, ne poznajo dovolj. V zvezi s temi 

skupinami je treba uporabiti osnovnejšo analizo in previdnejšo razlago. 

4.2.2 Primeri pristopov pri pripravi kart občutljivosti za prostoživeče 
živali v zvezi s projekti vetrne energije na kopnem in na morju 

Priprava kart občutljivosti za prostoživeče živali je najpogosteje povezana z vetrno energijo, velika večina 

pristopov pa vključuje pripravo kart za skupnosti ptic, ki štejejo za občutljive na obratovanje polj vetrnih 

elektrarn (na kopnem in na morju). V primeru drugih vrst, kot so netopirji, se te karte težko učinkovito uporabijo, 

lahko pa se vključijo v sklop orodij, ki je v pomoč pri strateškemu načrtovanju, kadar so na voljo temeljni 

podatki.   

V tem poglavju je navedena dobra praksa v zvezi z nekaterimi vrstami uporabe kart na področju vetrne energije 

na kopnem in na morju. Več informacij o teh študijah primerov je na voljo v priročniku za pripravo kart 

občutljivosti za prostoživeče živali.  

V Študija primera 4-1 je navedena karta občutljivosti ptic in netopirjev na projekt vetrne energije v Flandriji 

(Belgija), ki je eden od redkih združenih pristopov pri uporabi kart občutljivosti za ptice in netopirje. Študija 
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primera 4-2 obravnava karto občutljivosti jadrajočih ptic na projekt vetrne energije v Trakiji (Grčija). V Študija 

primera 4-3 je predstavljeno orodje SeaMaST za pripravo kart občutljivosti morskih in obalnih vodnih ptic na 

polja vetrnih elektrarn na morju v angleških teritorialnih vodah. 

Študija primera 4-1: Karta občutljivosti ptic in netopirjev na polje vetrnih elektrarn v Flandriji (Belgija) 

Karta občutljivosti ptic in netopirjev na polje vetrnih elektrarn v Flandriji označuje območja, na katerih lahko vetrne turbine 

pomenijo tveganje za ptice ali netopirje. Namen karte je usmerjati presoje in strateško načrtovanje na ravni lokacije in 

prispevati k njim. To je primer karte občutljivosti z več vrstami, ki dokazuje, da se različne skupine lahko ocenijo s samo 

enim orodjem.  

 

Regijo razvršča v štiri kategorije z visokim, srednjim in morebitnim tveganjem ter kategorijo z nizkim tveganjem/brez 

podatkov. Mape občutljivosti in spremljajoče smernice se pogosto uporabljajo pri odločanju o izbiri lokacij v Flandriji. 

Nosilci projektov in svetovalna podjetja jih uporabljajo za strateško načrtovanje in kot izhodišče za podrobnejše ocene 

projekta na ravni lokacije. Lokalni in regionalni organi jih uporabljajo za isti namen in za preverjanje, ali so nosilci projektov 

in svetovalna podjetja dobro opravili svojo nalogo. Treba je poudariti, da bi morale biti lokalne ocene v zvezi z območji z 

visokim tveganjem podrobnejše. Čeprav so vidiki zemljevida značilni za Flandrijo, se načela lahko brez težav uporabljajo 

tudi na drugih področjih.  

 

Karta občutljivosti za ptice 

Instrument vključuje karto ranljivosti za ptice, ki temelji na geografskem informacijskem sistemu in ki jo sestavlja devet 

tematskih kart (npr. prehranjevališča in počivališča divjih ptic, ki se ne razmnožujejo, sezonske selitvene poti) in karto 

napovedanih ustreznih habitatov. Te plasti je najbolje proučiti posamezno, lahko pa se tudi prekrivajo in tako omogočijo 

pregled nad vsemi morebitnimi primeri občutljivosti. Naložene plasti (v obliki združene karte) so prikazane na sliki v 

nadaljevanju, kjer so kategorije občutljivosti predstavljene kot kategorije z visokim (3), srednjim (2) in morebitnim (1) 

tveganjem ter kategorija z nizkim tveganjem/brez podatkov (0). Podroben vpogled v karto je mogoč v okviru spletne 

aplikacije, kjer so na voljo tudi druge pomembne karte (na primer o zavarovanih naravnih rezervatih, območjih 

Natura 2000 itd.). 

 
Slika 4-1: Združena karta občutljivosti ptic na vetrne turbine v Flandriji (rdeča: visoko tveganje; oranžna: srednje tveganje; 
rumena: morebitno tveganje; siva: ni dovolj informacij) 

 

Karta občutljivosti za netopirje 

Ta karta občutljivosti za netopirje (glej Slika 4-2) se razlikuje od prejšnjih tematskih kart za ptice. Temelji na opredelitvi 

ustreznega habitata (na podlagi zračnih fotografij in terenskega popisa pokrovnosti tal), ki se je uporabil kot 

napovedovalni kazalnik prisotnosti netopirjev. 
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Slika 4-2: Izvleček iz karte občutljivosti za netopirje v Flandriji (oranžna: tveganje; rumena: morebitno tveganje; siva: ni 
dovolj informacij) 

 

V zvezi z uporabo te vrste kart za netopirje obstajata dva glavna zadržka. Prvič, modeli ustreznosti habitata so precej 

natančnejši za vrste, ki so odvisne od določenih habitatov (to so običajno vrste iz Priloge II, za katere projekti vetrne 

energije predstavljajo manjše tveganje). Vrste, pri katerih je tveganje večje, običajno niso odvisne od določenih habitatov 

in so zato bolj razširjene in pogostejše, najti pa jih je mogoče celo v tistih habitatih, ki bi šteli kot manj ugodni za netopirje. 

Na primer, v Združenem kraljestvu se velik delež poginulih malih in drobnih netopirjev najde na lokacijah, ki sicer ne bi 

bile razvrščene med posebej pomembne za netopirje (npr. v višavjih, kjer ni dreves in živih me j), vendar so ustrezni za 

vetrne elektrarne. Drugič, čeprav se napovedi o ustreznosti habitatov združujejo s podatki, kot so podatki o lokaciji 

gnezdišč, da bi se tako opredelila območja z različnimi tveganji, so podatki v praksi pomanjkljivi v vseh državah članicah.   

Vir: https://geo.inbo.be/windturbines/.  

Osnovne informacije in smernice v poročilu (v nizozemščini): 

Everaert, J., 2015. Effecten van windturbines op vogels en vleermuizen in Vlaanderen. Leidraad voor risicoanalyse en 

monitoring. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2015 (INBO.R.2015.6498022). Instituut voor 

Natuur- en Bosonderzoek, Bruselj.  

Povzetek (v angleščini) v predstavitvi: Everaert, 2018. Wind farm sensitivity map for birds and bats in Flanders (Belgium). 

Presentation at workshop to prepare an instructional toolkit outlining the development and implementation of Wildlife 

Sensitivity Mapping to inform renewable energy deployment in the EU (Karta občutljivosti ptic in netopirjev na polje vetrnih 

elektrarn v Flandriji (Belgija). Predstavitev v okviru delavnice za pripravo orodja z navodili, ki opisuje razvoj in izvajanje 

kart občutljivosti za prostoživeče živali za uporabo pri uvedbi energije iz obnovljivih virov v EU), 22. oktober 2018, Bruselj, 

Belgija, https://pureportal.inbo.be/portal/files/16505980/sensitivitymaps_Joris_Everaert_voorpdf.pptx.   

 

Študija primera 4-2: Karta občutljivosti jadrajočih ptic na projekt vetrne energije v Trakiji (Grčija) 

Regija Trakija je izjemnega ornitološkega pomena, saj je območje habitatov, ki so pomembni za celotno Evropo , zlasti 

zaradi velikih ujed in vodnih ptic. Velik del regije je bil izbran kot prednostno območje za razvoj vetrne energije, saj je to 

tudi eno od območij z največjo zmogljivostjo vetra v celinski Grčiji. Predvsem sta bili regionalna enota Evros in del enote 

Rodopi v okviru nacionalnega prostorskega načrta za energijo iz obnovljivih virov opredeljeni kot prednostno območje 

vetrne energije 1. To prednostno območje pokriva približno polovico območij Natura 2000 v regiji, vključno z dvema 

narodnima parkoma, prekriva pa se z območjem, ki ga v tej regiji uporabljajo ujede. Polovica tega prednostnega območja 

(53 %) spada v osrednje območje populacije rjavega jastreba (Aegypius monachus) in zajema tudi strogo zavarovano 

območje narodnega parka Dadia.  

 

Da bi opredelila pogoje, ki lahko omogočijo trajnostni razvoj polj vetrnih elektrarn v Trakiji, je organizacija WWF Greece 

pripravila predlog za izbiro lokacije za polja vetrnih elektrarn na prednostnem območju vetra 1 (WWF Greece, 2008). 

Predlog vključuje karto občutljivosti za jadrajoče ptice z informacijami za organe, vlagatelje in druge deležnike, ki jih 

potrebujejo za sprejemanje ustreznih odločitev. Karta deli regijo na dve različni kategoriji na podlagi porazdelitve visoko 

ranljivih vrst ptic: to so izključitvena območja in območja s povečano zaščito. Izključitvena območja so lokacije, kjer bi 

gradnja polj vetrnih elektrarn morala biti izključena. Nasprotno pa so območja s povečano zaščito lokacije, kjer bi se polja 

https://geo.inbo.be/windturbines/
https://pureportal.inbo.be/portal/files/16505980/sensitivitymaps_Joris_Everaert_voorpdf.pptx
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vetrnih elektrarn lahko gradila, če bodo sprejeti ustrezni ukrepi za ublažitev. Na celotni izbrani lokaciji so se območja 

občutljivosti za kolonije rjavih in beloglavih jastrebov prekrivala z ozemlji črnih štorkelj in nacionalnimi parki. 

 

Karta občutljivosti za populacijo rjavega jastreba je bila pripravljena na podlagi sistema opredelitve prednostnih območij 

za ohranjanje z devetimi območji (glej Slika 4-3). Ta vključuje osrednje območje ključnega pomena (kjer osebki v 

povprečju preživijo 70 % časa), manj pomembno območje in obrobje (kjer se preživi manj kot 5 % časa). Osrednje in 

manj pomembno območje sta vsako posebej dodatno prednostno razdeljena na štiri ohranitvena območja glede na del 

populacije, ki je uporabljal vsako območje (1: < 25 %, 2: < 50 %, 3: < 75 %, 4: > 75 %) na podlagi analize naravnega 

območja razširjenosti 19 označenih osebkov.  

 

To modeliranje na podlagi razširjenosti se je uporabilo v povezavi z modelom tveganja trčenja za pripravo napovedi 

kumulativne umrljivosti zaradi trčenja za rjavega jastreba pri vseh obratujočih in predlaganih poljih vetrnih elektrarn. Na 

podlagi modela so bile oblikovane štiri različne stopnje izogibanja jastrebov.  

 

Na podlagi karte občutljivosti je bila oblikovana prostorsko eksplicitna rešitev, da bi se dosegel nacionalni cilj izkoriščanja 

vetra z najnižjo ceno ohranjanja, ki znaša manj kot 1 % izgube populacije, pri čemer je bil določen pogoj, da se umrljivost 

populacije (5,2 %) zaradi obratujočih polj vetrnih elektrarn na osrednjem območju v celoti omeji. Pri drugih scenarijih bi 

populaciji jastrebov verjetno resno grozilo izumrtje.  

 

Ugotovitve so jasno pokazale, da je treba osrednje območje za populacijo uradno določiti kot izključitveno območje za 

polja vetrnih elektrarn, saj je to najpomembnejše območje za preživetje populacije. Ugotovljeno je bilo tudi, da v primeru 

rjavega jastreba predstavlja skoraj vso kumulativno umrljivost zaradi trčenja in da je pomembno tudi za druge vrste, ki so 

dovzetne za trčenje.  

  

 
Slika 4-3: Polja vetrnih elektrarn v različnih fazah postopka za izdajo dovoljenj na karti občutljivosti za rjavega jastreba 
Veliko število polj vetrnih elektrarn je zgoščeno na območjih ključnega ohranitvenega pomena (kjer osebki v povprečju 
preživijo 70 % časa), kot je navedeno na karti občutljivosti z devetimi območji za rjavega jastreba (Aegypius monachus) 
(iz Vasilakis idr., 2016). 

 

Čeprav karta občutljivosti ni bila uradno sprejeta, jo nosilci projektov in pristojni organi uporabljajo v fazi zasnove in ocene 

projektov vetrnih elektrarn v Trakiji. Čeprav nima pravnega statusa, velja za najzanesljivejšo znanstveno podlago za 

načrtovanje.  

Vir: 

• Vasilakis, D., Whitfield, P., Schindler, S., Poirazidis, K., in Kati, V., 2016. Reconciling endangered species conservation 

with windfarm development: Cinereous vultures (Aegypius monachus) in south-eastern Europe (Uskladitev ohranjanja 

ogroženih vrst z gradnjo polj vetrnih elektrarn: rjavi jastreb (Aegypius monachus) v jugovzhodni Evropi); Biological 

Conservation 196 (2016), 10–17. 

• Vasilakis, D., Whitfield, P., in Kati, V., 2017. A balanced solution to the cumulative threat of industrialised wind farm 

development on cinereous vultures (Aegypius monachus) in south-eastern Europe (Usklajena rešitev za kumulativno 
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ogroženost rjavega jastreba (Aegypius monachus) zaradi industrializiranega razvoja polja vetrne elektrarne v 

jugovzhodni Evropi). PLoS ONE 12(2): e0172685.doi:10.1371/ journal.pone.0172685. 

 

Študija primera 4-3: SeaMaST (orodje za pripravo kart in določanje občutljivosti za morske ptice 
(Seabird Mapping and Sensitivity Tool)): orodje za presojo vplivov polj vetrnih elektrarn v angleških 
teritorialnih vodah 

Orodje geografskega informacijskega sistema SeaMaST (orodje za pripravo kart in določanje občutljivosti za morske 

ptice) je bilo oblikovano za zagotovitev dokazov o tem, kako morske ptice in obalne vodne ptice v angleških teritorialnih 

vodah uporabljajo morska območja, pri čemer se pripravi karta njihove sorazmerne občutljivosti na polja vetrnih elektrarn 

na morju.  

Orodje uporablja visokokakovostne raziskovalne podatke o morskih pticah, ki so bile zbrane med raziskavami na morju, 

in sicer iz dveh glavnih podatkovnih zbirk o morskih pticah, tj. iz podatkovne zbirke evropskih morskih ptic na morju 

(European Seabirds at Sea – ESAS), ki vsebuje podatke iz raziskav, opravljenih z ladjami, in nabore podatkov, zbranih 

med raziskavami iz zraka, družbe WWT Consulting. Trenutno vsebuje informacije o 53 vrstah za naslednje družine: 

Anatidae (race), Gaviidae (slapniki), Podicipedidae (ponirki), Procellariidae (viharniki), Hydrobatidae (strakoši), Sulidae 

(strmoglavci), Phalacrocoracidae (kormorani), Scolopacidae (kljunači), Stercorariidae (govnačke), Laridae (galebi), 

Sternidae (čigre) in Alcidae (njorke). Oblikovan je bil model gostote na površini za kartiranje gostote teh morskih ptic v 

angleških vodah v oddaljenosti od obale do 200 navtičnih milj ali do meje sosednjih teritorialnih voda.   

 

Rezultati občutljivosti so bili pridobljeni na podlagi štirih dejavnikov, ki so predstavljali pomen ohranjanja (dejavniki a–d), 

in šestih vidikov vedenja vrst oziroma dejavnikov ranljivosti vrst (e–j): stanje glede na direktivo o pticah (a), odstotek 

biogeografske populacije v Angliji/angleških vodah v kateri koli določeni sezoni (b), stopnja preživelosti odrasli osebkov 

(c), status ogroženosti v Združenem kraljestvu (d), višina letenja (e), okretnost pri letenju (f), odstotek časa letenja (g), 

nočno letenje (h), vznemirjanje zaradi konstrukcij polj vetrnih elektrarn, ladijskega in helikopterskega prometa (i) in 

odvisnost od določenega habitata (j). 

 

Rezultati na podlagi karte občutljivosti so se uporabili pri dejavniku gostote za vsako vrsto v vsaki celici 3 km x 3 km za 

pripravo ločenih in kombiniranih kart občutljivosti za trčenje in selitev.  

 

 
Slika 4-4: Primeri kart občutljivosti zaradi polj vetrnih elektrarn iz orodja SeaMaST 

 

Orodje SeaMaST temelji na skupini uporabi visokokakovostnih podatkov in dokazanih metod. Na tej podlagi so bile 

pripravljene visokokakovostne karte občutljivosti za morske ptice v angleških teritorialnih vodah. Te metode bi lahko 

vključevale tudi druge regije in/ali se uporabile drugje.  

Orodje je brezplačno na voljo kot vir geografskega informacijskega sistema, namenjena za uporabo v industriji vetrnih 

elektrarn na morju in pri pripravljanju pomorskih prostorskih načrtov. Njegova uporaba se spodbu ja v zvezi z razvojem 

polj vetrnih elektrarn in pomorskim prostorskim načrtovanjem. Čeprav karta ni uradno vključena v postopek načrtovanja, 

jo redno uporabljajo organi, NVO itd. 
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Vir: http://bit.ly/2xON74V. 

 

 

 

  

 

4.3 Večnamenska uporaba območij projektov vetrne energije 

 

Kombiniranje rabe zemljišč na območjih projektov vetrne energije z drugimi gospodarskimi dejavnostmi (npr. drugimi 

obnovljivimi viri energije, akvakulturo) ali celo s projekti ohranjanja ali obnove narave je odličen način za izvajanje 

prostorskega načrtovanja. Cilj je čim bolj zmanjšati škodljive vplive vetrne energije na biotsko raznovrstnost in v vse več 

primerih celo izboljšati biotsko raznovrstnost na teh območjih.  

V Evropi so že primeri območij, na katerih so poleg vetrnih elektrarn postavljeni drugi sistemi obnovljivih virov energije kot 

način za izravnavo proizvodnje električne energije (Natural Power, 2018). Primer sta solarni park in polje vetrnih elektrarn 

Schneebergerhof, ki sta postavljena na isto lokacijo (glej Slika 4-5). Čeprav lahko tehnični in ekonomski pogoji omejijo 

komercialno uporabo tehnologije shranjevanja energije v baterijah na ravni omrežja (WindEurope, 2017b), bi odstranitev 

teh ovir verjetno olajšala nadaljnje načrte za projekte, umeščene na isti lokaciji. Tehnologija shranjevanja energije v 

baterijah ima številne prednosti, vključno z doslednejšim načinom vzpostavljanja ravnovesja med oskrbo z energijo in 

povpraševanjem po njej. 

 

Slika 4-5: Projekt vetrne energije Schneebergerhof, umeščen na isto lokacijo kot solarni park, Nemčija69 
 

Projekti vetrne energije na kopnem so običajno postavljeni na isto lokacijo, ki se hkrati uporablja za druge rabe zemljišč, 

kot sta kmetijstvo in v vse več primerih gozdarstvo (Richarz, 2014; Helldin, 2017). V več državah članicah se proučujejo 

                                                      

69 Vir: © Armin Kübelbeck. (CC BY-SA 3.0) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schneebergerhof_01.jpg, polje 
vetrnih elektrarn Schneebergerhof: https://www.juwi.com.au/wind-energy/references/detail/artikelansicht/wind-park-
schneebergerhof/. 

http://bit.ly/2xON74V
https://www.juwi.com.au/wind-energy/references/detail/artikelansicht/wind-park-schneebergerhof/
https://www.juwi.com.au/wind-energy/references/detail/artikelansicht/wind-park-schneebergerhof/
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tudi nove možnosti postavitve na isto lokacijo v morskem okolju, pri čemer je poseben poudarek na oceni komercialne 

izvedljivosti gojenja lupinarjev na morju (Buck idr., 2017; Syvret idr., 2013).  

Študija primera 4-4 in Študija primera 4-5 zagotavljata posebne primere večnamenskih uporab projektov vetrne energije 

na morju. Drug primer je koncept energetskih otokov, ki ne ponujajo le priložnosti za razvoj vetrne energije in drugih 

obnovljivih virov energije, ampak tudi priložnosti za oblikovanje habitatov, akvakulturo itd. Primer je načrt North Sea Wind 

Power Hub70, ki sta ga razvila konzorcij energetskih družb (Gasunie, Tennet, Energinet) in pristanišče v Rotterdamu. 

Študija primera 4-4: Projekt Edulis, primer kombinacije proizvodnje vetrne energije in akvakulture v Severnem 

morju (Belgija) 

 
Zaradi večjega obsega morskih dejavnosti ob obali, naraščajočega povpraševanja potrošnikov po trajnostno in lokalno 

pridelani hrani ter tehnoloških izboljšav se dejavnosti akvakulture selijo na morje, tako v EU kot po vsem svetu. S 

postavitvijo polj vetrnih elektrarn na morju in akvakulture na isto lokacijo bi se lahko zagotovila proizvodnja energije iz 

obnovljivih virov ter bi se hkrati povečali prehranska varnost, zaposlovanje in lokalna proizvodnja. Pilotne študije v 

Severnem morju so pokazale, da so biološke in kemijske razmere vzdolž belgijske obale Severnega morja zelo primerne 

za gojenje školjk. Projekt Edulis (2016–2018) je v svetovnem merilu vodilni primer akvakulture na poljih vetrnih elektrarn 

na morju v klimatsko neugodnem okolju. V okviru projekta so bili ocenjeni tehnični izzivi, delo pa zdaj vključuje pripravo 

poslovnega načrta za začetek komercialne priobalne akvakulture v Severnem morju. 

 

Projekt Edulis je bil prvi pilotni preizkus gojenja školjk na morju na polju vetrnih elektrarn. V njem so sodelovali Univerza 

v Gentu, inštitut za raziskave na področju kmetijstva, ribištva in hrane (ILVO), pet partnerjev iz zasebnega sektorja: 

Belwind, Brevisco, C-Power, Colruyt Group in DEME Group ter tretji raziskovalni partner: direktorat OD Natural 

Environment. V okviru projekta Edulis se je proučila izvedljivost gojenja školjk na poljih vetrnih elektrarn na morju, in sicer 

30–50 kilometrov od belgijske obale. Med rezultati projekta je bila pridobitev pomembnih dokazov o: 

• biološki izvedljivosti gojenja školjk na morju v belgijskem Severnem morju; 

• tehnični izvedljivosti in zahtevah za sistem gojenja školjk v belgijskem Severnem morju; 

• obsegu vključitve gojenja školjk v obstoječe dejavnosti na polju vetrnih elektrarn; 

• donosnosti komercialnega gojenja školjk na morju; 

• trajnostnosti gojenja školjk na morju in vplivih na kakovost morske vode. 

 

Projekt Edulis je vodilni primer sodelovanja med zasebnim in javnim sektorjem, vključno z raziskovalnimi inštituti, za 

dokazovanje izvedljivosti uporabe polj vetrnih elektrarn na morju za več namenov. Belgijska vlada uporablja rezultate 

tega projekta za sprostitev možnosti za večnamensko uporabo v belgijskem Severnem morju. 

Vir: http://www.aqua.ugent.be/edulis. 

 

Študija primera 4-5: Obnova populacij navadne ostrige na poljih vetrnih elektrarn na morju (Nizozemska) 

Na Nizozemskem je ministrstvo za gospodarstvo s podporo partnerjev, vključno z Univerzo v Wageningnu ter 

organizacijama WWF in Ark Natuur, ustanovilo nizozemski konzorcij za navadno ostrigo (POC). Konzorcij trenutno 

ocenjuje izvedljivost (preživetje, rast in razmnoževanje) obnove populacij navadne ostrige v nizozemskem Severnem 

morju. Delo se je začelo s teoretično študijo, naročeno leta 2015. V študiji je navedeno, da so intenzivne dejavnosti 

ribolova s pridnenimi vlečnimi mrežami povzročile prekomerno izkoriščanje in uničevanje habitatov navadnih ostrig v 

nizozemskem delu Severnega morja. V študiji je bilo ugotovljeno tudi, da so okoljski pogoji v Severnem morju ustrezni 

za obnovo populacij navadne ostrige, poleg tega je bil razvit načrt za izvedbo pilotne faze, ki obsega štiri projekte (greben 

Borkum Reef, raziskava v Waddenskem morju – potopljene ladje in ploščad ter Voordelta). Zaradi teh in drugih dejavnosti 

je delo za obnovitev ostrig na sedanjih in načrtovanih nizozemskih poljih vetrnih elektrarn na morju postalo ožje 

usmerjeno. V poročilu inštituta Wageningen Marine Research „Flat Oysters on offshore wind farms“ so bile najprimernejše 

lokacije za morebitno delo za obnovitev nahajališč ostrig ocenjene z vidika lastnosti habitatov, vključno z razmerami na 

                                                      

70 https://northseawindpowerhub.eu/. 

http://www.aqua.ugent.be/edulis
https://northseawindpowerhub.eu/
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morskem dnu, stabilnostjo in morebitno samozadostnostjo širjenja ličink. Študija temelji na predpostavki, da se na 

navedenih lokacijah ne izvajajo dejavnosti, ki povzročajo vznemirjanja na morskem dnu.  

 

Ta študija primera prikazuje možnosti uporabe polj vetrnih elektrarn na morju kot lokacij, ki lahko aktivno podpirajo 

ohranjanje narave. Polja vetrnih elektrarn na morju ustvarjajo območja, ki so zaprta za ribolov s pridnenimi vlečnimi 

mrežami. Ker so dejavnosti, ki povzročajo vznemirjanje na morskem dnu, ena od glavnih groženj za morsko biotsko 

raznovrstnost v Severnem morju, je to velika prednost. Polja vetrnih elektrarn na morju kot taka lahko nudijo dobre 

možnosti za ohranjanje (s prepovedjo dejavnosti, ki povzročajo vznemirjanje na morskem dnu) in obnovo narave (npr. v 

kombinaciji z navadnimi ostrigami) ter lahko imajo morebitne dodatne pozitivne učinke (če se kombinirajo z akvakulturo).  

Vir: poročilo „Flat Oysters on offshore wind farms“ (Navadne ostrige na poljih vetrnih elektrarn na morju), 

http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/523647. 

  

http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/523647
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5 NA KOPNEM: MOREBITNI VPLIVI 

5.1 Uvod 

5.1.1 Vrste vplivov 

To poglavje vsebuje pregled glavnih vrst vplivov projektov razvoja vetrne energije na kopnem. Taki vplivi bi lahko imeli 

pomembne posledice za habitate in vrste, zaščitene v skladu z direktivama o habitatih in pticah.  

Namen tega poglavja je nosilcem projektov, nevladnim organizacijam, svetovalcem in pristojnim nacionalnim organom 

zagotoviti pregled možnih vplivov na različne skupine zavarovanih habitatov in vrst v EU, ki so prejemniki. Te vplive bi bilo 

treba upoštevati pri oblikovanju ali pregledu načrta ali projekta vetrne energije na kopnem. Ker pa je opredelitev verjetnih 

pomembnih vplivov vselej specifična za posamezni primer, bodo dejanski vplivi projekta razvoja vetrne energije na 

zavarovane vrste in habitate v EU zelo različni. Seveda je veliko primerov, v katerih dobro zasnovani in ustrezno umeščeni 

projekti nimajo verjetnih pomembnih vplivov, v drugih primerih pa se lahko pojavi več verjetnih pomembnih vplivov.  

Splošno priznano je, da prehod na energijo iz obnovljivih virov koristi svetovni biotski raznovrstnosti na način, ki ga je 

razmeroma enostavno oceniti. Vendar je lokalni medsebojni vpliv med določenim projektom vetrne energije ter 

zavarovanimi habitati in vrstami v EU pogosto bolj zapleten in negotov. Zato je bistveno, da se vsak načrt ali projekt prouči 

za vsak primer posebej. Na koncu bi morala biti vsaka presoja izvedena „na ravni podrobnosti, ki je sorazmerna s tveganji 

in verjetnimi vplivi ter verjetno pomembnostjo, ranljivostjo in nenadomestljivostjo prizadete biotske raznovrstnosti“ 

(Brownlie in Treweek, 2018). 

Vplivi razvoja vetrne energije na kopnem se lahko pojavijo v eni od petih običajnih faz razvoja vetrne energije ali v več 

fazah:  

• pred gradnjo (npr. meteorološka oprema, priprava zemljišča); 

• med gradnjo (gradnja dovoznih cest, ploščadi, turbine itd. in prevoz materiala);  

• med obratovanjem (vključno z vzdrževanjem);  

• med nadomestitvijo stare zmogljivosti z novo (prilagoditev števila, vrste in/ali konfiguracije turbin na obstoječem polju 

vetrnih elektrarn);  

• med razgradnjo (odstranjevanje polja vetrnih elektrarn ali posameznih turbin).  

 

Poudariti je treba, da se lahko morebitni vpliv nadomestitve stare zmogljivosti z novo razlikuje od vpliva prvotnega projekta. 

Zaradi uporabe večjih turbin se lahko na primer poveča okno tveganja trčenja (tj. zaradi povečanja celotnega preseka 

rotorja), hkrati pa se zmanjša hitrost vrtenja turbine. To bi lahko povzročilo premik tveganja trčenja z ene skupine 

prejemnikov, občutljivih za spremembe hitrosti vrtenja turbine (npr. velikih ujed), na prejemnike, občutljive za celotni presek 

rotorja (npr. netopirje). 

Pri presoji verjetnih pomembnih vplivov razvoja vetrne energije na kopnem na zavarovane habitate in vrste v EU je treba 

upoštevati, da lahko taki vplivi izhajajo iz odtisa celotnega projekta, torej ne le iz samih vetrnih turbin, ampak tudi iz z njimi 

povezane infrastrukture. Lahko se na primer ugotovi vpliv, ki ga povzročajo dovozne ceste, dostop do območja (npr. za 

vzdrževalna dela ali med gradnjo), meteorološki stolpi, gradbeni deli, temelji, začasni objekti izvajalcev del, nadzemni in 

podzemni električni priključki za povezavo z omrežjem, izkopan material in/ali katera koli transformatorska postaja, 

kontrolna stavba itd.  

Morebitni vplivi so lahko začasni ali trajni. Lahko so posledica dejavnosti znotraj ali zunaj meja območja Natura 2000. V 

primeru mobilnih vrst lahko pride do vplivov na posamezne živali, ki so daleč stran od povezanih območij Natura  2000. 

Območje je lahko na primer določeno, ker na njem prezimujejo netopirji, ki se razmnožujejo na kraju, nekoliko oddaljenem 

od območja; umrljivost teh posameznih živali med razmnoževanjem bi vplivala na populacijo območja. Morebitni vplivi 

lahko nastanejo zaradi samega načrta ali projekta in se lahko pojavijo v različnih trenutkih v življenjskem ciklu projekta. 

Načrti in projekti, ki delujejo v kombinaciji in povzročajo kumulativne vplive, so vse pomembnejši, saj se proizvodnja vetrne 

energije širi zaradi doseganja ciljev glede energije iz obnovljivih virov. 

V naslednjih podpoglavjih so opisane vrste vplivov za vsako od glavnih skupin prejemnikov. Pregled je predstavljen v 

Preglednica 5-1. Opis temelji na obsežnem pregledu literature. Čeprav je še vedno mnogo negotovosti, zlasti v zvezi z 

inovativnimi tehnologijami in ukrepi za ublažitev, se nova spoznanja hitro pridobivajo, pogosto zaradi intenzivnejšega in 

boljšega spremljanja; pričakuje se, da bodo v naslednjih nekaj letih na voljo številne zanimivejše ugotovitve.    
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Preglednica 5-1: Pregled vplivov razvoja vetrne energije na kopnem 

Prejemnik Vplivi vetrne energije na kopnem  

Habitati 

Izguba in razvrednotenje habitatov 
Razdrobljenost habitata  
Vznemirjanje v habitatu 
Vnos invazivnih tujerodnih vrst med gradnjo (tla, onesnažena s semeni invazivnih 
tujerodnih vrst) 
Oblikovanje habitatov (oblikovanje habitatov stran od polja vetrnih elektrarn, da se ptice 
privabijo vanje in odvrnejo stran od polja vetrnih elektrarn; oblikovanje habitatov na 
intenzivno upravljanih kmetijskih zemljiščih z zagotovitvijo preostalih območij, ki se manj 
intenzivno uporabljajo)  
Spremembe mikroklime  
Zbijanje tal  
Posredni vplivi 

Netopirji 

Izguba in razvrednotenje habitatov  
Vznemirjanje in selitev 
Razdrobljenost habitata  
Trčenje  
Učinek pregrade  
Barotravma (tj. poškodbe telesnih tkiv zaradi razlike v tlaku) 
Izguba ali premestitev koridorjev za letenje in gnezdišč  
Večja razpoložljivost plena (nevretenčarjev) zaradi nočne osvetlitve in posledično večje 
tveganje trčenja  
Posredni vplivi 

Ptice 

Izguba in razvrednotenje habitatov  
Vznemirjanje in selitev  
Razdrobljenost habitata  
Trčenje  
Učinek pregrade  
Posredni vplivi  

Druge vrste 

Izguba in razvrednotenje habitatov  
Razdrobljenost habitata  
Vznemirjanje in selitev  
Posredni vplivi 

 

5.1.2 Ukrepi za ublažitev 

Po proučitvi zgoraj navedenih vrst vplivov so v vsakem podpoglavju opisani možni ukrepi za ublažitev za preprečitev ali 

zmanjšanje verjetnih pomembnih vplivov71.  

Ukrepi za ublažitev so zelo pomembni pri presojah vpliva. Če so bili med ustrezno presojo ugotovljeni škodljivi vplivi na 

celovitost območja ali takih vplivov ni mogoče izključiti, zadevnega načrta ali projekta ni mogoče odobriti. Vendar se glede 

na stopnjo ugotovljenega vpliva morda lahko uvedejo nekateri ukrepi za ublažitev, ki bodo preprečili te vplive ali jih toliko 

zmanjšati, da ne bodo imeli več škodljivega vpliva na celovitost območja.  

Ukrepi za ublažitev morajo biti neposredno povezani z verjetnimi vplivi, ki so bili ugotovljeni z ustrezno presojo, oblikujejo 

pa se lahko šele, ko se ti vplivi v celoti ocenijo in opišejo v ustrezni presoji. Tako se lahko ukrepi za ublažitev obravnavajo 

šele v tej fazi, ne v fazi pregleda. 

• Tako kot presoja vplivov mora tudi določitev ukrepov za ublažitev temeljiti na dobrem poznavanju zadevnih vrst in 

habitatov. 

• Ukrepi za ublažitev, namenjeni preprečevanju ali zmanjšanju vplivov ali preprečevanju, da bi do njih sploh prišlo, se ne 

smejo zamenjevati z izravnalnimi ukrepi, ki so namenjeni izravnavi morebitne škode, ki jo lahko povzroči projekt. 

Izravnalni ukrepi se lahko v skladu s členom 6(4) proučijo le, če je bil načrt ali projekt sprejet kot potreben iz nujnih 

razlogov prevladujočega javnega interesa in če druge ustrezne možnosti ne obstajajo.  

 

Ukrepe za ublažitev lahko predlaga predlagatelj načrta ali projekta in/ali jih zahtevajo ali naložijo pristojni nacionalni organi. 

V praksi se potreba po ukrepih za ublažitev pogosto prizna že v zgodnji fazi oblikovanja načrta/projekta ali začetnih fazah, 

                                                      

71 Druga kategorija so tako imenovani spremljevalni ukrepi. Ti so dodatek regulativnim ukrepom za preprečevanje, 
zmanjšanje in izravnavo, njihov cilj pa je na primer izboljšati znanje o habitatih ali vrstah ali izvesti raziskovalne projekte. 
To je obravnavano v poglavju 3.6 o vključevanju deležnikov, zlasti v Študija primera 3-5 in Študija primera 3-6, ni pa v 
središču poglavja 4.2. 
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na primer prek razprave med nosilcem projekta/vložnikom in svetovalci za ohranjanje narave pred vložitvijo vloge. V takih 

primerih je potreba po ukrepih za ublažitev vključena kot del vloge za dovoljenje (glej tudi dobro prakso iz Študija 

primera 3-6).  

Pri ukrepih za ublažitev bi bilo treba upoštevati: 

• preprečitev: treba je preprečiti, da bi se pomembni vplivi sploh pojavili; 

• zmanjšanje: zmanjšati je treba obseg in/ali verjetnost vpliva. 

 

Preglednica 5-2 vsebuje pregled možnih ukrepov za ublažitev v zvezi s fazami načrtovanja in oblikovanja projekta vetrne 

energije ter petimi fazami življenjskega cikla.  

Preglednica 5-2: Vrste ukrepov za ublažitev (povzeto po Gartman, 2016) 

Ukrep (vrsta)  Opis 

Načrtovanje, izbira lokacije in 
zasnova 

 

Izbira makrolokacije 
(preprečitev) 

To se nanaša na prostorsko načrtovanje projektov vetrne energije in zagotavlja 
izbiro ustrezne lokacije zanje z vidika ohranjanja. Izogibanje ekološko občutljivim 
območjem (podprto na primer s kartiranjem občutljivosti prostoživečih živali) je 
ključni ukrep preprečevanja  

Izbira mikrolokacije 
(preprečitev/zmanjšanje) 

Konfiguracija polja vetrnih elektrarn: izbira vrste turbin in njihovega natančnega 
položaja72 

Zasnova infrastrukture 
(zmanjšanje) 

Število turbin in tehnične specifikacije (vključno z višino turbin, osvetlitvijo, globino, 
na kateri je zakopan kabel, in zaščito kabla, zasnovo temeljev itd.) 

Priprave na gradnjo  

Načrtovanje 
(preprečitev/zmanjšanje)  

Izogibanje dejavnostim, njihovo zmanjšanje ali postopno izvajanje v ekološko 
občutljivih obdobjih 

Alternativni načini gradnje in 
pregrade (zmanjšanje) 

Izogibanje potencialno motečim ali škodljivim vizualnim dražljajem in emisijam, kot 
so hrup in vibracije, ali njihovo zmanjšanje 

Gradnja  

Načrtovanje 
(preprečitev/zmanjšanje)  

Izogibanje dejavnostim, njihovo zmanjšanje ali postopno izvajanje v ekološko 
občutljivih obdobjih 

Alternativni načini gradnje in 
pregrade (zmanjšanje) 

Izogibanje potencialno motečim ali škodljivim vizualnim dražljajem in emisijam, kot 
so hrup in vibracije, ali njihovo zmanjšanje 

Odvračalna sredstva 
(zmanjšanje) 

Akustične in vizualne metode 

Obratovanje  

Čas obratovanja turbin 
(preprečitev/zmanjšanje) 

Omejitev obratovanja turbine, zasuk lopatic na nož in povečanje vklopnih hitrosti73 
(npr. zaustavitev vrtenja turbine, ko se ptice selivke približujejo na višini turbine, ali 
skrajšanje trajanja vrtenja turbin)   

Odvračalna sredstva 
(zmanjšanje) 

Akustični, vizualni in elektromagnetni ukrepi 

Prepuščanje dovoznih cest 
divjini in/ali odvračanje od 
uporabe dovoznih cest 

Ko so turbine zgrajene, velike dovozne ceste nimajo več nobene funkcije (ker 
lahko vzdrževalci uporabljajo manjše ceste). Zato se lahko začasno prepustijo 
divjini (do faze nadomestitve stare zmogljivosti z novo ali faze razgradnje), 
namestijo pa se lahko ovire za preprečevanje dostopa nepooblaščenim osebam. 

Upravljanje habitatov 
(zmanjšanje) 

Upravljanje habitatov se lahko različno uporablja. Eden od pristopov je, da se 
zagotovi neprivlačnost habitatov v bližini turbin (npr. z oblikovanjem (ne)privlačnih 
habitatov za prehranjevanje ali razmnoževanje in odstranjevanjem trupov za 
odvračanje ujed) in hkrati oblikujejo privlačni habitati stran od območja tveganja 
(npr. stran od območij, kjer obstaja tveganje trčenja), da bi se vrste odvrnile in 
zvabile stran od turbin. Drug pristop je, da se blizu turbin vzpostavi določena 
oblika biotske raznovrstnosti, zlasti če so turbine na območju intenzivno 
obdelovanih kmetijskih zemljišč. To je treba proučiti za vsak primer posebej.    

Nadomestitev stare zmogljivosti 
z novo 

 

Demontaža in premestitev 
(preprečitev/zmanjšanje) 

Zamenjava (npr. z višjimi turbinami, ki jih je manj) ali prestavitev turbin 

                                                      

72 Razporeditev in položaj turbin pomembno vplivata na lokacijo z njimi povezane infrastrukture; pri izbiri mikrolokacije bi 
bilo treba upoštevati vse pomembne dejavnike. 
73 Zasuk lopatic na nož je postopek spreminjanja kota (naklona) za zmanjšanje hitrosti vrtenja. Vklopna hitrost je hitrost, 
pri kateri se začne turbina vrteti in proizvajati električno energijo. 
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Načrtovanje 
(preprečitev/zmanjšanje) 

Izogibanje dejavnostim, njihovo zmanjšanje ali postopno izvajanje v ekološko 
občutljivih obdobjih 

Alternativni načini gradnje in 
pregrade (zmanjšanje) 

Izogibanje potencialno motečim ali škodljivim emisijam, kot so hrup, vibracije in 
elektromagnetna polja, ali njihovo zmanjšanje 

Razgradnja  

Demontaža in obnova 
(preprečitev) 

Odstranitev turbin in z njimi povezane infrastrukture 

Načrtovanje 
(preprečitev/zmanjšanje) 

Izogibanje dejavnostim, njihovo zmanjšanje ali postopno izvajanje v ekološko 
občutljivih obdobjih 

Alternativni načini gradnje in 
pregrade (zmanjšanje) 

Izogibanje potencialno motečim ali škodljivim emisijam, kot so hrup in vibracije, ali 
njihovo zmanjšanje 

 

Pomembnost teh različnih vrst vplivov je v naslednjih poglavjih obravnavana za vsako glavno skupino prejemnikov. Glede 

na pomen izbire makrolokacije in strateškega načrtovanja, ki ga vključuje, je tovrstnim ukrepom preprečevanja namenjeno 

posebno poglavje (glej poglavje 4).  

Nazadnje bi bilo treba tako kot pri verjetnih pomembnih vplivih tudi ukrepe za ublažitev proučiti za vsak primer posebej. 

Lahko se uporabljajo mejne razdalje (npr. najmanjša razdalja od razmnoževališč populacije netopirjev ali krmišč ali 

gnezdišč vrst ptic), če so podprte z znanstvenimi dokazi. Vendar bi jih bilo treba uporabljati previdno in za vsak primer 

posebej. Uporaba mejne razdalje od gnezdišča netopirjev je lahko na primer na enem območju učinkovita za gnezdišče 

ene vrste netopirjev, na drugem območju pa neučinkovita ali nepotrebna za gnezdišče druge vrste. Zato te smernice ne 

vključujejo mejnih vrednosti. V poglavju 7 teh smernic sta obravnavana spremljanje in prilagodljivo upravljanje. Spremljanje 

ni ukrep za ublažitev, vendar je ključno za zagotovitev, da se ukrepi za ublažitev dejansko izvedejo in so učinkoviti, kot je 

predvideno v ustrezni presoji. Medtem ko pri ustrezni presoji ne sme biti utemeljenega znanstvenega dvoma glede 

ugotovitev o škodljivih vplivih na celovitost območja, to ne pomeni, da je spremljanje za potrditev takih napovedi 

nepotrebno. 

5.2 Habitati 

5.2.1 Uvod 

Vetrne elektrarne so običajno postavljene na izpostavljenih lokacijah z dobrimi možnostmi za izkoriščanje vetrne energije. 

Majhne in srednje velike turbine običajno stojijo v spremenjenih naravnih habitatih v bližini kmetij ali stanovanjskih ali 

poslovnih stavb. Nasprotno pa so večja polja vetrnih elektrarn pogosto na bolj oddaljenih gorskih, obalnih in odprtih 

travnatih območjih; vetrne elektrarne najverjetneje vplivajo prav na habitate na teh območjih. Zaradi povečanja višine 

vetrnih turbin obstaja tudi težnja k umeščanju velikih polj vetrnih elektrarn na gozdna zemljišča. 

V okviru ustrezne presoje je treba upoštevati naslednje habitate:  

 naravne habitatne tipe iz Priloge I;  

 habitate vrst iz Priloge II k direktivi o habitatih;  

 habitate prostoživečih vrst ptic iz Priloge I k direktivi o pticah;  

 habitate redno pojavljajočih se selivskih vrst ptic.  

Upoštevati je treba tudi strogo zavarovane rastlinske vrste iz Priloge IV(b) k direktivi o habitatih in razmnoževališča ali 

počivališča strogo zavarovanih živalskih vrst iz Priloge IV(a).  

Obseg neposredne izgube habitatov, ki je posledica izgradnje vetrne elektrarne in z njo povezane infrastrukture, kot so 

dovozne ceste, napeljave kablov za povezovanje opreme74 in transformatorske postaje, je odvisen od velikosti, lokacije in 

zasnove projekta. Čeprav je lahko dejanska površina zemljišča pod infrastrukturo razmeroma omejena, so lahko vplivi bolj 

razširjeni, če načrti ali projekti posegajo v ekološke, hidrološke ali geomorfološke procese. Dinamični habitati, kot so 

peščene sipine ali mokrišča, so prav tako občutljivi za kakršne koli spremembe v njihovi strukturi in delovanju. Te 

spremembe so lahko na primer posledica zbijanja tal, krčenja vegetacije, osuševanja, obnavljanja profilov itd., kar lahko 

povzroči učinke, kot sta erozija in razvrednotenje habitata, na obsežnem območju. 

                                                      

74 Informacije o kablih za povezovanje turbin v teh smernicah so pomembne tudi za nadzemni/podzemni prenos 
električne energije. Podrobne smernice o infrastrukturi za prenos energije in naravovarstveni zakonodaji EU so 
objavljene v ločenih smernicah (Evropska komisija, 2018c). 
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Izhodiščne podatke za podporo presoji pomembnih vplivov bi bilo treba zbrati z najboljšimi razpoložljivimi metodami (glej 

na primer Dafis idr., 2001; Environment Agency, 2003; Pentecost idr., 2009; Smith idr., 2011). Primeri običajnih metod za 

izhodiščne raziskave so povzeti v Okvir 5-1. 

Okvir 5-1: Primeri metod za izhodiščne raziskave za habitate 

Raziskave so verjetno potrebne zato, da se v okviru odtisa projekta vetrne energije in običajno v okviru opredeljenega 

varovalnega območja (npr. povodja) razmejijo območja habitatov iz Priloge I. Podrobne smernice o ustreznih metodah 

raziskav so v nekaterih primerih na voljo na nacionalni ravni. 

 

Opredelitev vrst in ocena številčnosti v habitatih: 

• popisni kvadrati in/ali transektni popisi. 

 

Kartiranje porazdelitve habitatov: 

• neposredno vizualno opazovanje (terensko kartiranje); 

• daljinsko opazovanje (daljinsko zaznavanje s sateliti, multispektralno daljinsko zaznavanje iz zraka, 

fotointerpretacija posnetkov iz zraka, kartiranje kopenskih habitatov na podlagi posnetkov iz zraka). 

 

5.2.2 Vrste vplivov 

5.2.2.1 Katere so glavne vrste vplivov? 

Glavni vplivi na habitate so povzeti v Okvir 5-2 in Preglednica 5-3. Vsaka vrsta vpliva lahko prizadene celoten habitat in 

njegovo kakovost. 

Okvir 5-2: Vrste vplivov na habitate 

• Neposredna izguba – zmanjšanje obsega habitata zaradi njegove odstranitve, obnavljanja profila ali prekritja (npr. 

zaradi odlaganja gradbenega materiala ali suspendiranih sedimentov) 

• Razdrobljenost – preoblikovanje območja ob habitatu v dve ali več manjših, ločenih območij 

• Razvrednotenje – zmanjšanje kakovosti habitata zaradi manjše številčnosti in/ali biomase vrst iz značilnih skupnosti, 

ki ga opredeljujejo 

• Vznemirjanje – začasna sprememba povprečnih okoljskih razmer (npr. povečanje količine suspendiranih sedimentov 

ali odlaganja prahu ali večja prisotnost ljudi, več svetlobe in večji hrup) 

• Oblikovanje habitatov – oblikovanje ali obnovitev habitatov v okviru sklopa ukrepov za ublažitev 

• Spremembe mikroklime – manjše spremembe temperature in vlažnosti zraka zaradi premikanja lopatic turbin 

• Posredni vplivi – izguba, razdrobljenost in razvrednotenje habitatov, na primer zaradi zbijanja tal, osuševanja, 

sprememb pašne obremenitve, erozije/izpiranja ali vnosa invazivnih tujerodnih vrst in onesnaževal 

 

 

 

Preglednica 5-3: Vrste vplivov na habitate v življenjskem ciklu projekta vetrne energije na kopnem 

Vrste vplivov Faza projekta 
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Izguba in razvrednotenje 
habitatov 

X X  X X 

Razdrobljenost habitata X X X X X 

Vznemirjanje v habitatu X X X X X 
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Oblikovanje habitata  X X X X 

Spremembe mikroklime  X X X X 

Zbijanje tal  X  X X 

Posredni vplivi X X X X X 

 

Vpliv na rastlinske vrste bi bilo treba natančno oceniti. To pa zato, ker lahko ne le postavitev vetrnih turbin, ampak tudi 

odprtje cest in poznejši olajšan dostop obsežno vplivajo na številne gorske rastlinske vrste, ki so zelo specifične za svoj 

habitat in rastejo na omejenih območjih. 

Previdno je treba proučiti tudi možnost vnosa tujerodnih vrst ali avtohtonih vrst, ki imajo drugačno poreklo od prisotnih 

lokalnih rastlinskih vrst. Zemlja z drugih območij, ki se uporablja pri gradnji cest, lahko na primer vsebuje vrsto semen s 

tujim (invazivnim ali ne) biološkim materialom. 

Številne študije so pokazale, da lahko vetrne elektrarne vplivajo na mikroklimo do 200 m od obratujočih turbin (Armstrong 

idr., 2016). Zlasti lahko povzročijo zvišanje temperature zraka in absolutne vlažnosti ponoči, pa tudi povečanje 

spremenljivosti temperature zraka, površine in tal v celotnem dnevnem ciklu (Armstrong idr., 2016). Vendar so ti vplivi 

razmeroma omejeni (npr. manj kot 0,2 °C) in ni pričakovati, da bodo povzročili verjetne pomembne vplive na celovitost 

območja.  

5.2.2.2 Kako se ocenjuje pomembnost? 

Ocena pomembnosti mora biti vedno podprta s trdnimi znanstvenimi argumenti, sklicevati pa bi se morala na cilje 

ohranjanja območja. Pri habitatih se pomembnost določi vsaj na podlagi: 

• količinske opredelitve površine zavarovanega habitata v EU75, na kateri se bo stanje po napovedih poslabšalo v 

primerjavi s skupno izhodiščno površino habitata; 

• pomembnosti habitata za zavarovane vrste v EU.  

 

Za to je potrebno dobro razumevanje porazdelitve habitatov, zlasti razumevanje izvedljivosti ukrepov za preprečevanje 

pomembnih vplivov (glej poglavje 5.2.3). 

Skupna površina zemljišč, preoblikovanih zaradi projekta vetrne energije, se razlikuje glede na lokacijo in obseg projekta. 

Obseg preoblikovanja zemljišč je v povprečju verjetno manjši na obdelovalnih površinah kot v gozdovih in na gorskih 

območjih. 

Na stopnjo pomembnosti vplivajo tudi: (i) redkost in ranljivost prizadetih habitatov; (ii) pomembnost teh habitatov kot 

krmišča, razmnoževališča ali prezimovališča za zavarovane vrste v EU in/ali (iii) njihove vloge kot koridorjev ali prehodov 

za gibanje vrst v širši krajini.  

Vetrne elektrarne, postavljene na območju ali v bližini nekaterih redkih in ranljivih habitatnih tipov, kot so mokrišča, barja 

na velikih ravnih površinah ali visoka barja, lahko povzročijo izgubo habitatov ali poslabšanje njihovega stanja. Skrbi ne 

vzbuja le neposredna izguba območja habitata, ampak tudi morebitna škoda na strukturi habitata in pri njegovem 

ekološkem delovanju, povzročena med gradnjo in obratovanjem. Taka škoda lahko pomembno vpliva na veliko večje 

območje, kot je območje neposredno izkoriščanih zemljišč. 

Zlasti šotišča se lahko poškodujejo zaradi neustrezne izbire lokacije vetrnih elektrarn ali z njimi povezane infrastrukture, 

kot so nove ali izboljšane dovozne ceste. Škoda pogosto nastane, ker v projektu ni ustrezno upoštevana podzemeljska 

hidrologija šotišča. Čeprav je lahko dejanska količina izgubljene šote majhna, lahko škoda na naravnem osuševalnem 

sistemu šote, na primer prek osuševalnih jarkov, vpliva na veliko večje območje. Na koncu lahko to povzroči poslabšanje 

stanja pomembnejšega območja šotišča in drugih povezanih habitatov, kot so potoki in drugi nižje ležeči vodotoki. 

Biološki in okoljski dejavniki ter dejavniki oblikovanja načrta ali projekta lahko vplivajo na pomembnost vplivov. Dejavniki, 

ki se običajno upoštevajo pri metodah zbiranja izhodiščnih podatkov in oceni pomembnosti, so povzeti v Okvir 5-3. 

                                                      

75 Naravni habitatni tipi iz Priloge I, habitati vrst iz Priloge II k direktivi o habitatih, habitati prostoživečih vrst ptic iz 
Priloge I k direktivi o pticah in habitati redno pojavljajočih se selivskih vrst ptic. 



 

Smernice o razvoju vetrne energije in naravovarstveni zakonodaji EU 126  

Okvir 5-3: Dejavniki, ki določajo metode zbiranja izhodiščnih podatkov in oceno pomembnosti v zvezi s habitati 

Biološki 

• Občutljivost, odpornost (toleranca) in obnovljivost (možnost obnovitve) 

• Prisotnost invazivnih tujerodnih vrst 

 

Okoljski 

• Vrsta in morfologija tal ali sedimenta 

• Kakovost zraka (npr. prah) 

• Kakovost in količina vode 

• Obstoječe dejavnosti, kot je paša, ki se lahko preselijo na drugo območje ali izključijo iz projekta vetrne energije, 

kar povzroči spremembo okoljskih razmer 

 

Načrt ali projekt 

• Število in velikost vetrnih turbin, zasnova temeljev, predvsem območje odtisa in načini namestitve, zlasti če 

podporna dela vključujejo krčenje habitatov na širšem območju (npr. odstranjevanje gozda) 

• Število in dolžina kablov ter načini zakopavanja kablov 

• Druge povezane dejavnosti (npr. skladiščenje vozil in materiala) 

Vplive začasnega in trajnega fizičnega odtisa načrta ali projekta razvoja vetrne energije je mogoče kar preprosto količinsko 

opredeliti, druge vplive pa je precej težje količinsko opredeliti.  

Prah se lahko na primer odlaga na območju, ki je nekoliko oddaljeno od lokacije vetrne elektrarne; odvisno od dejavnikov, 

značilnih za lokacijo, je lahko primerno oceniti pomembnost. V Združenem kraljestvu se na primer odlaganje prahu z 

gradbišč in območij razgradnje ocenjuje na podlagi prisotnosti ekoloških prejemnikov do 50 m od meje območja in/ali do 

50 m od poti, ki jih uporabljajo gradbena vozila na javni cesti, do 500 m od vhoda na gradbišče ali območje (Holman idr., 

2014). Opozoriti je treba, da take smernice „ne morejo biti preveč predpisujoče in potrebna je strokovna presoja“, smernice 

pa so del širšega okvira za zagotavljanje skladnosti in celovitosti (Holman idr., 2014).   

Zbijanje tal se lahko zgodi na velikih območjih. Geotehnični pregled stanja tal lahko pomaga pri količinski opredelitvi 

prizadetega območja in napovedi verjetne pomembnosti vplivov na habitate. Podobno se lahko na velikih območjih 

spremenita količina in kakovost vode. V zvezi s tem se običajno uporabljata hidravlično in hidrološko modeliranje v podporo 

oceni pomembnosti v povezavi s količinsko opredelitvijo površine prizadetih habitatov, odvisnih od podzemne vode in 

površinskih voda. 

Kadar parametri oblikovanja načrta ali projekta niso specifični ali fiksni, je treba sprejeti najbolj pesimistične predpostavke. 

Kabli za povezovanje opreme in prenos električne energije lahko na primer znatno povečajo odtis v smislu izgube 

habitatov, povezane z razvojem vetrne energije. Lahko se zgodi, da ob strateški presoji vplivov na okolje, presoji vplivov 

na okolje ali ustrezni presoji natančna pot kablov morda ni znana, lahko pa se domneva, da teče nekje znotraj širšega 

koridorja med proizvodno infrastrukturo in priključkom na prenosno omrežje.  

Primer okvira pomembnosti za presojo vplivov gradnje polja vetrnih elektrarn na stepskih traviščih v Romuniji je naveden 

v Študija primera 5-1.   

Študija primera 5-1: Vplivi gradnje vetrnih turbin na stepska travišča v Dobrudži (jugovzhodna Romunija) 

Gradnja vetrnih turbin (Slika 5-1) lahko povzroči znatno izgubo in razdrobljenost habitata. Ta primer je osredotočen na 

habitate stepskih travišč. Regija Dobrudža v Romuniji ima še vedno velika območja habitatov pontsko-sarmatske stepe 

(prednostni habitati 62C0, 40C0), vendar se njihova površina zmanjšuje, kakovost habitatov pa upada iz več razlogov, in 

sicer zaradi pogozdovanja, kamnolomov, prekomerne paše in gradbenih del. Posledično so ti habitati resno ogroženi, 

zato so ogrožene tudi z njimi povezane prostoživeče živali, kot je Spermophilus citellus (evropska tekunica), ki je vrsta 

sesalcev iz Priloge II. 

 

V neodvisnih raziskavah, izvedenih v imenu Evropske komisije, so bili proučeni posamezni in kumulativni vplivi več 

načrtovanih (in delno izvedenih) projektov gradnje polj vetrnih elektrarn v Dobrudži (Arcadis, 2010). Oblikovan je bil okvir 

pomembnosti za več skupin vplivov. V zvezi z izgubo in razvrednotenjem habitatov (vključno z razdrobljenostjo) so bila 

za opredelitev pomembnosti uporabljena naslednja merila:  

 

pomemben:  
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• stanje katerega koli dodatnega območja prednostnega habitata (62C0, 40C0) na območju, pomembnem za Skupnost, 

se poslabša zaradi neposredne izgube habitata; 

• stanje katerega koli dodatnega območja prednostnega habitata (62C0, 40C0) na območju, pomembnem za Skupnost, 

se poslabša zaradi razdrobljenosti; 

• kakršno koli dodatno vznemirjanje vrst iz Priloge II in/ali Priloge IV, povezanih s prednostnim habitatom (62C0, 40C0), 

ki bi lahko vplivalo na njihovo stanje ohranjenosti; 

 

nepomemben: 

• noben prednostni habitat ni prizadet niti zaradi neposrednega izkoriščanja habitatov ali razdrobljenosti niti zaradi 

vznemirjanja vrst iz prilog II in IV, povezanih s tem habitatnim tipom. 

 

To je bilo utemeljeno na naslednji način:  

• prednostni habitati: (i) prednostni habitati potrebujejo veliko strožji sistem varstva kot drugi habitatni tipi omrežja 

Natura 2000; (ii) ta habitatni tip ima na svojem biogeografskem območju v EU zelo omejeno območje razširjenosti in 

(iii) ta habitatni tip je resno ogrožen zaradi številnih razlogov (večanja intenzivnosti kmetijstva, podnebnih sprememb 

in drugih dejavnosti, kot so dejavnosti v kamnolomih). Iz teh razlogov se je vsako dodatno območje prednostnega 

habitata (62C0, 40C0) na območju, pomembnem za Skupnost, katerega stanje se je poslabšalo, štelo za pomembno, 

saj bi to takoj vplivalo na cilje ohranjanja za ta habitatni tip.  

• Vrste iz Priloge II in/ali Priloge IV, povezane s prednostnim habitatom: vznemirjanje vrst iz Priloge II in Priloge IV se je 

štelo za pomembno, takoj ko bi bilo lahko ogroženo njihovo stanje ohranjenosti. To velja, ko lahko projekt prispeva k: 

(i) dolgoročnemu zmanjšanju populacije vrste na območju; (ii) zmanjšanju ali nevarnosti zmanjšanja območja 

razširjenosti vrste na območju in/ali (iii) zmanjšanju velikosti habitata vrst na območju. 

 

Neposredna izguba habitata je večinoma povzročena v pripravljalni in gradbeni fazi. Skupni obseg uničenja habitatov 

na vsakem območju Natura 2000 je bil količinsko ocenjen na podlagi: (i) izračunov – in preverjanja s terenskimi 

raziskavami – povprečne površine, uporabljene za eno vetrno turbino (vznožje turbine, ploščad turbine, omrežje dovoznih 

cest), in (ii) lokacije vetrnih turbin. Povprečno površino neposredne izgube habitatov je bilo mogoče oceniti na 3  000 m2 

do 4 000 m2 (ta površina zajema gradnjo turbine in dovozne ceste) na vetrno turbino:   

• uničevanje in razvrednotenje habitatov se začne že v fazi pred gradnjo, saj je pri večini polj vetrnih elektrarn najprej 

zgrajen meteorološki stolp, ki je lahka struktura s podnožjem, velikim največ +/–50 m2;  

• vendar največ škode nastane med gradnjo polja vetrnih elektrarn. Za gradnjo turbin so potrebna obsežna zemeljska 

dela, ki vključujejo izkopavanje in gradnjo velikih betonskih temeljev za stebre. Kadar se turbine postavijo na kamnita 

tla, se za vsako turbino izkoplje luknja, velika približno 100 m2 (in globoka od 1 m do 2 m), za podnožje turbine, blizu 

nje pa se zgradi ploščad, ki pokriva ogromno površino (vsaj 1 000 m2 in včasih do 2 000 m²); 

• zgradijo se široke dovozne ceste (v povprečju široke 4,5–5,0 m) (glej Slika 5-1), da se lahko težki tovornjaki pripeljejo 

do lokacij turbin. Analiza okoljskih dovoljenj kaže, da površina teh cest v povprečju znaša skoraj 2 000 m² za vsako 

turbino. 
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Slika 5-1: Izguba in razdrobljenost habitatov zaradi gradbenih ploščadi in dovoznih cest v hriboviti stepski pokrajini 

 

Na habitate lahko vpliva tudi razdrobljenost. Mreža dovoznih cest razdrobi strukturo habitata, rezultat pa je moza ik 

manjših ostankov habitata, ki ga prečkajo široke makadamske ceste (glej Slika 5-1). Številne študije76 

kažejo negativne vplive razdrobljenosti habitatov zaradi takih cest na plazilce, dvoživke in male sesalce. V teh študijah 

so opisane tudi težave pri izračunu velikosti prizadetega območja.  

 

Prizadeto območje vključuje območje okoli turbin in celotno območje med njimi, razen območij med ločenimi deli po lja 

vetrnih elektrarn. Slika 5-2 kaže, da je območje, ki bi bilo lahko prizadeto zaradi razdrobljenosti, zelo odvisno od 

zunanjega polmera (tj. oddaljenosti od turbin), ki se upošteva pri razmejitvi prizadetega območja (600 m na levi sliki in 

200 m na desni). Za namene te raziskave sta se celotno območje znotraj polja vetrnih elektrarn in zunanji mejni pas, ki 

sega 200 m od zunanjih vetrnih turbin, štela za najmanjše območje, ki bi bilo lahko prizadeto zaradi razdrobljenosti. Kot 

je bilo že navedeno, je zelo težko natančno napovedati območje, ki bi bilo lahko prizadeto, saj je odvisno od natančne 

lokacije in gostote dovoznih cest ter od prostorske porazdelitve lokalnih populacij sesalcev in plazilcev. Opisani pristop 

je pravzaprav podcenjevanje, saj glavna dovozna cesta med obstoječim cestnim omrežjem in poljem vetrnih elektrarn 

prav tako prispeva k razdrobljenosti, vendar ni vključena v izračun. 

  

Slika 5-2: Prikaz pristopa, uporabljenega za izračun površine območja, razdrobljenega zaradi polja vetrnih elektrarn 

Vir: tehnična presoja morebitnih vplivov gradnje in obratovanja polj vetrnih elektrarn v severni Dobrudži (Romunija) 

(Arcadis, 2011). 
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Več ključnih priporočil za oceno pomembnosti vplivov na habitate je na kratko navedenih v Okvir 5-4. 

Okvir 5-4: Ključna priporočila za oceno pomembnosti vplivov na habitate 

• Pripravi naj se zanesljiv okvir pomembnosti na podlagi meril, ki se nanašajo na cilje ohranjanja za zadevne habitate in 

z njimi povezane vrste iz Priloge II in Priloge IV ter so odvisna od okoliščin (za vsak primer posebej) in dobro 

znanstveno podprta.  

• Zagotovi naj se razpoložljivost podatkov, zlasti v zvezi s porazdelitvijo habitatov na širšem območju, ki se bodo 

upoštevali pri ocenah na ravni načrta ali podrobni raziskavi in oceni za posamezen projekt. 

• Upošteva naj se prostorska in časovna spremenljivost habitatov v dinamičnih sistemih, na primer habitatov na 

poplavnih ravnicah ali v obalnih sistemih peščenih sipin, zlasti pri proučevanju vplivov podnebnih sprememb v 

obratovalni dobi vetrne elektrarne. 

• Pridobijo naj se znanje in spoznanja glede občutljivosti habitatov in z njimi povezanih vrst za dejavnosti razvoja vetrne 

energije, zlasti glede njihove odpornosti (tolerance) in obnovljivosti (možnosti obnovitve).  

• Izkoristi naj se večja razpoložljivost poročil o spremljanju po razvoju, da bi se izboljšala zbirka dokazov. 

 

 

5.2.3 Možni ukrepi za ublažitev  

Kar zadeva habitate, na katere vpliva razvoj vetrne energije na kopnem, je jasno, da je ustrezna izbira lokacije 

vetrnih elektrarn, vključno z dovoznimi cestami, najučinkovitejši način preprečevanja pomembnih vplivov na 

zavarovane habitate EU (izbira makrolokacije). To je mogoče najbolje doseči s strateškim načrtovanjem 

razvoja vetrne energije na obsežnem geografskem območju. Če se ni mogoče izogniti zavarovanim habitatom 

v EU, je lahko skrbna umestitev posamezne infrastrukture, povezane z vetrnimi turbinami (izbira mikrolokacije), 

dober način za izogibanje najbolj občutljivim in/ali dragocenim delom teh habitatov.   

Habitate, katerih stanje se v fazi gradnje (npr. med shranjevanjem prsti in opreme) poslabša, bi bilo treba 

obnoviti takoj po zaključku gradnje. Dovozne ceste bi se lahko zaprle za nepooblaščene osebe ali celo 

zmanjšale.   

5.3 Netopirji 

5.3.1 Uvod 

V okviru Sporazuma o varstvu netopirjev v Evropi (EUROBATS) Programa Združenih narodov za okolje 

(UNEP) so bile izdane celovite evropske smernice v zvezi z netopirji in vetrno energijo z naslovom Guidelines 

for consideration of bats in wind-farm projects (Smernice za upoštevanje netopirjev pri projektih polj vetrnih 

elektrarn) (Rodrigues idr., 2015). To poglavje vsebuje povzetek informacij v zvezi z možnimi vplivi razvoja 

vetrne energije na kopnem na netopirje, ki so povzete iz publikacije UNEP/EUROBATS Publication Series 

No. 6 in dopolnjene z dodatno literaturo, objavljeno od leta 2014. Seznam nacionalnih smernic, pomembnih 

za netopirje, je v Dodatku E. 

Informacije v tem poglavju so pomembne za vrste netopirjev iz prilog II in IV k direktivi o habitatih. Dokazi 

kažejo, da razvoj vetrne energije manj vpliva na vrste netopirjev iz Priloge II kot na vrste iz Priloge IV. Več 

kot 90 % evidentiranih žrtev polj vetrnih elektrarn (glej Preglednica 9-6 v Dodatku E) pripada vrstama 

Nyctalus in Pipistrellus, ki nista vključeni v Prilogo II, vrste iz Priloge II pa skupaj zajemajo manj kot 0,5 % 

žrtev77.  

Z raziskovalnimi metodami dobre prakse, kot so opisane v smernicah UNEP/EUROBATS, bi bilo treba zbrati 

osnovne podatke za podporo ustrezni presoji.  Te vseevropske smernice bi bilo treba po potrebi upoštevati 

skupaj z nacionalnimi ali regionalnimi smernicami, da bi se sprejele primerne in znanstveno zanesljive metode, 

ustrezne za vrste, habitate in okoljske razmere, značilne za posamezne države članice ali evropske regije. Pri 

                                                      

76 Fahrig, 2003. 
77 Vir: poročilo s 23. sestanka delovnih skupin EUROBATS med sejami o vetrnih turbinah in netopirjih, predloženo 
Svetovalnemu odboru (https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-
AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf). 

https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
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raziskavah je treba upoštevati celoten cikel aktivnosti netopirjev skozi celo leto, zagotoviti informacije o 

gnezdenju (razmnoževanju, parjenju/rojenju, prezimovanju), prehranjevanju in letalnih poteh lokalnih populacij 

netopirjev ter opredeliti verjetne selitvene poti netopirjev. Prostorski obseg raziskav je treba skrbno pretehtati 

ob upoštevanju velikosti in lokacije projekta vetrne energije in območja njegovega vpliva (glej poglavje 3.2). 

Primeri izhodiščnih raziskav so povzeti v Okvir 5-5. 

Okvir 5-5: Primeri izhodiščnih raziskav na kopnem za netopirje (povzeto po smernicah 
UNEP/EUROBATS; Rodrigues idr., 2015) 

• Opredelitev pomembnih lokacij porodniških kolonij, prezimovališč in rojenja na podlagi znakov netopirjev in/ali 

prisotnosti in številčnosti evidentiranih netopirjev. 

• Raziskave z detektorji za netopirje na terenu – uporaba avtomatiziranih detektorjev za opredelitev indeksa aktivnosti 

netopirjev (števila stikov z netopirji na uro) in uporabe habitata, ki so lahko dopolnjene z raziskavami s fizično 

prisotnostjo (opravljeni transekti, popisi na popisnih točkah) in drugimi metodami opazovanja (termične/infrardeče 

kamere). 

• Raziskave aktivnosti na višini – uporaba avtomatiziranih detektorjev za opredelitev indeksa aktivnosti netopirjev (števila 

stikov z netopirji na uro). 

• Morebitna potreba po raziskavah aktivnosti nad krošnjami in naprednih metodah, kot sta lov s pastmi in radiotelemetrija 

v gozdovih78. 

• Zbiranje okoljskih podatkov (temperatura, padavine, hitrost vetra). 

 

5.3.2 Vrste vplivov 

5.3.2.1 Katere so glavne vrste vplivov? 

Glavne vrste vplivov na netopirje so povzete v Okvir 5-6 in Preglednica 5-4. Vsaka vrsta vpliva ima lahko 

posledice za stopnje preživetja in razmnoževalni uspeh posameznikov, kar lahko povzroči spremembe 

demografskih parametrov populacije, katerih rezultat je lahko merljiva sprememba velikosti populacije. 

Okvir 5-6: Glavne vrste vplivov na netopirje (povzeto po smernicah UNEP/EUROBATS) 

• Trčenje in barotravma – usodni medsebojni vpliv med netopirji v letu in strukturami vetrnih turbin.  

• Izguba in razvrednotenje habitatov – odstranjevanje, razdrobljenost ali poškodbe podpornih habitatov.  

• Vznemirjanje v gnezdiščih in selitev iz njih – dejavnosti v gnezdiščih in njihovi bližini, kot sta odstranitev habitatov ali 

prisotnost vzdrževalnih vozil in osebja, lahko povzročijo spremembe temperature, vlažnosti, svetlosti, hrupa in vibracij 

v gnezdišču, zato se lahko njegova uporaba ali sposobnost razmnoževanja netopirjev v njem zmanjšata. 

• Izguba koridorjev za letenje in gnezdišč – fizična ali funkcionalna izguba koridorjev za letenje in gnezdišč. 

 

Preglednica 5-4: Vrste vplivov na netopirje v življenjskem ciklu projekta vetrne energije na kopnem 

Vrste vplivov Faza projekta 
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Izguba in razvrednotenje 
habitatov 

X X X X X 

Vznemirjanje v gnezdiščih 
in selitev iz njih 

X X X X X 

                                                      

78 Muller idr. (2013) so ugotovili, da se vrste netopirjev v odprtih habitatih in vrste Pipistrellus redno prehranjujejo ne le na 
jasah ali gozdnih travnikih, ampak tudi nad krošnjami zaprtih sestojev odraslih dreves, kar je vedenje, zaradi katerega bi 
jih lahko turbine na takih lokacijah ogrožale. 
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Razdrobljenost habitata  X X X  

Trčenje   X X  

Učinek pregrade   X X  

Barotravma   X X  

Izguba ali premestitev 
koridorjev za letenje in 
gnezdišč 

 X X X  

Večja razpoložljivost plena 
(nevretenčarjev) zaradi 
nočne osvetlitve in 
posledično večje tveganje 
trčenja 

  X X  

Posredni vplivi  X X X X 

 

Po začetku obratovanja vetrnih turbin se umrljivost zaradi trčenja ali barotravma štejeta za najpomembnejša 

vpliva, vendar se tveganje med vrstami razlikuje. 

Vznemirjanje in selitev se lahko zgodita v kateri koli fazi življenjskega cikla projekta, učinki pregrade pa so 

prisotni med obratovanjem in nadomestitvijo stare zmogljivosti z novo. Ti verjetni pomembni vplivi bi lahko 

povzročili spremembe vedenja, vključno s privabljanjem (Behr idr., 2018; Foo idr., 2017), prostorsko 

premestitvijo koridorjev za letenje in izključitvijo netopirjev iz habitatov, v katerih bi se sicer prehranjevali (Barré 

idr., 2018). Zaradi privabljanja bi se lahko povečalo tveganje trčenja (Rydell idr., 2010a; Voigt idr., 2018). 

Vendar so Millon idr. (2018) selitev obravnavali kot pomemben vpliv, ki ga je treba upoštevati, Barré idr. (2018) 

pa so ta učinek nedavno količinsko opredelili pri več poljih vetrnih elektrarn. Vznemirjanje, selitev in učinke 

pregrade bi bilo treba oceniti za vsak primer posebej ob upoštevanju obsežnosti načrta ali projekta, vrste 

netopirjev, za katere je znano, da so prisotne, njihove uporabe habitata in pomembnosti podpornega habitata 

za ugodno stanje ohranjenosti populacije, zlasti glede na obstoječe grožnje in cilje ohranjanja območja. 

5.3.2.2 Kako se ocenjuje pomembnost? 

Biološki in okoljski dejavniki ter dejavniki oblikovanja načrta ali projekta lahko vplivajo na oceno pomembnosti 

vplivov na netopirje. Glavni dejavniki, ki se upoštevajo pri oblikovanju metod zbiranja izhodiščnih podatkov in 

oceni pomembnosti, so navedeni v Okvir 5-7.  

Okvir 5-7: Dejavniki za oblikovanje metod zbiranja izhodiščnih podatkov in oceno pomembnosti v 
zvezi z netopirji 

Biološki 

• Tveganje trčenja, ki ga v veliki meri opredeljujejo prehranjevalne lastnosti, vrsta eholokacije in vedenje vrst med 

letenjem (Denzinger in Schnitzler, 2013; Roemer idr., 2017). 

• Faza letnega življenjskega cikla, tj. aktivnost, prezimovanje, razmnoževanje, selitev, rojenje. 

• Prisotnost prezimovališč in porodniških kolonij. 

• Ranljivost populacije glede na tveganje trčenja in stanje prizadetih vrst (primer je mogoče najti v Scottish Natural 

Heritage idr., 2019). 

 

Okoljski 

• Oddaljenost habitatov, ki jih netopirji verjetno uporabljajo v življenjskem ciklu, na primer gozdov (zlasti gozdov odraslih 

širokolistnih listavcev), dreves, mrež žive meje, mokrišč, vodnih teles, vodotokov in gorskih prelazov, od načrtovane 

strukture ali projekta znaša manj kot 200 m79.  

• Omejena območja, kjer se netopirji prehranjujejo ali gnezdijo in/ali potencial za ozke selitvene ali letalne poti 

netopirjev80. 

                                                      

79 Obstajajo dokazi, da odstranjevanje dreves na gozdnatih območjih koristi nekaterim vrstam, saj se poveča rob gozda, 
vendar lahko posledično poveča aktivnost netopirjev, kar lahko povzroči povečanje tveganja trčenja (Rodrigues idr., 
2015). 
80 Furmankiewicz in Kucharska (2009) sta raziskali selitev netopirjev vzdolž doline reke Odre na jugozahodu Poljske in 
ugotovili, da so rečne doline selitvene poti za netopirje, ki potujejo na dolge razdalje, in tiste, ki potujejo na kratke 
razdalje, ter da so lahko razlike med spomladansko in jesensko selitvijo povezane s preskrbo s hrano, potrebami po 
energiji, sezonsko različnimi potmi ali kombinacijo teh dejavnikov. 
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• Veliki rečni koridorji, ki so lahko selitvene poti81. 

• Zdi se, da se je v Veliki Britaniji zaradi določenih habitatnih tipov na ravni krajine, na primer prisotnosti širokolistnih 

gozdov, ki so od projektov razvoja vetrne energije oddaljeni manj kot 1,5 km, tveganje za vse vrste skupaj zmanjšalo 

(pri čemer je bilo tveganje za drobne netopirje Pipistrellus pygmaeus analizirano ločeno), skupna površina iglastih 

gozdov pa je bila povezana le z večjim tveganjem za vrste Nyctalus (Mathews idr., 2016). Odzivi so torej odvisni od 

vrst in habitatov. Glede na zadevne vrste in njihove povezave s habitati bi bilo mogoče prisotnost/odsotnost ustreznega 

habitata uporabiti kot način vključevanja območij, ki bi lahko bila primerna za razvoj vetrne energije, namesto za 

določitev območij, ki bi lahko bila problematična (Mathews idr., 2016). 

• Znano je, da so hitrost in smer vetra, temperatura in relativna vlažnost v pomembni korelaciji z aktivnostjo in umrljivostjo 

netopirjev (Amorim idr. 2012; Mathews idr., 2016; drugi, navedeni v Rodrigues, 2015). Te okoljske spremenljivke so 

lahko med tistimi, ki se uporabljajo za določanje stopnje tveganja, ki ga bo predlagana lokacija verjetno pomenila za 

netopirje.  

 

Oblikovanje načrta ali projekta 

• Število turbin in presek rotorja.   

• Velikost turbin, ki lahko vpliva na razdaljo selitve (Barré idr., 2018; Minderman idr., 2012, 2017). 

Raziskave umrljivosti, izvedene v zadnjih nekaj letih (glej   

                                                      

81 Nasprotno pa so Meschede idr. (2017) ugotovili, da se netopirji selijo povsod (izključena niso niti gorska območja) in 
da je malo verjetno, da bi bilo mogoče ali smiselno kartirati selitvene poti.  Kljub temu so rečne doline in podobno 
produktivna območja pomembni kot postajališča za prehranjevanje in razmnoževanje, zato so pomembni za ohranjanje 
populacij selivskih vrst. 
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Preglednica 9-6 v Dodatku E), so pokazale, da lahko vetrne turbine zaradi različnega vedenja in sloga 

letenja netopirjev različno vplivajo na različne vrste netopirjev. Pri netopirjih, ki letijo in se prehranjujejo na 

odprtih območjih (zračni lovci), obstaja veliko tveganje trčenja z vetrnimi turbinami. Nekatere od teh vrst se 

selijo na dolge razdalje in na visoki nadmorski višini, kar prav tako poveča tveganje trčenja (npr. pri vrstah N. 

noctula, P. nathusii). Nasprotno pa je pri netopirjih, ki ponavadi letijo blizu rastlinja, tveganje trčenja z 

vetrnimi turbinami manjše. 

Preglednica 5-5 prikazuje stopnje tveganja trčenja z vetrnimi turbinami v odprtih habitatih za evropske in 

sredozemske vrste. Če so vetrne turbine zgrajene v širokolistnih ali iglastih gozdovih ali na robovih gozdov, 

lahko to pri nekaterih vrstah znatno poveča tveganje trčenja. 

Preglednica 5-5: Tveganje trčenja z vetrnimi turbinami v odprtih habitatih pri evropskih vrstah (vključno s sredozemskimi) 
(povzeto po Rodrigues, 2015) 

Veliko tveganje Srednje tveganje Majhno tveganje 

Nyctalus spp. Eptesicus spp. Myotis spp. 

Pipistrellus spp. Barbastella spp. Plecotus spp. 

Vespertilio murinus Myotis dasycneme2 Rhinolophus spp. 

Hypsugo savii   

Miniopterus schreibersii1   

Tadarida teniotis   
1 Miniopterus schreibersii je edina vrsta iz Priloge II v kategoriji z velikim tveganjem. 

   
2 Na območjih, bogatih z vodo. 

 

Upoštevati je treba tudi letni življenjski cikel vrst netopirjev, saj se lahko obseg in pomembnost vpliva 

spreminjata glede na letni čas (Preglednica 5-6). Časovni razpored faz letnega življenjskega cikla se med 

različnimi vrstami in populacijami iste vrste v različnih državah članicah razlikuje. Zato se je smiselno sklicevati 

na nacionalne smernice v zvezi z netopirji in razvojem vetrne energije, če so na voljo, ali na smernice 

UNEP/EUROBATS (Rodrigues idr., 2015), če ni nacionalnih smernic. Izčrpen seznam nacionalnih smernic je 

na voljo v Dodatku E. 

Preglednica 5-6: Stopnja tveganja, povezanega z vplivi na netopirje, glede na njihov letni življenjski cikel (deloma povzeto 
po Rodrigues idr., 2015) 

Verjeten 
pomemben vpliv 

Obdobje razmnoževanja Obdobje 
prezimovanja 

Pomlad/jesen 

Gradnja    

Izguba in 
razvrednotenje 
habitatov 

Nizka do visoka, odvisno od 
bližine gnezdišč 

Visoka, odvisno od 
bližine gnezdišč 

Nizka (zlasti pri 
selivskih netopirjih, ki 
potujejo na velike 
razdalje) 

Izguba gnezdišč 
Potencialno visoka ali zelo 
visoka 

Potencialno visoka ali 
zelo visoka 

Potencialno visoka 
(npr. izguba parišč) 

Obratovanje turbin    

Trčenje/smrtne žrtve 
Nizka do visoka, odvisno od 
vrste 

Nizka Visoka do zelo visoka 

Izguba ali 
premestitev 
koridorjev za letenje 

Srednja Nizka 

Nizka. Lahko se 
zgodijo obsežne 
selitve, vendar je treba 
upoštevati kumulativne 
vplive 

 

Pri pristopih na podlagi tveganja se izhodiščni podatki uporabljajo za določitev območij prehranjevanja ter 

letalnih/selitvenih koridorjev z razmeroma visoko aktivnostjo netopirjev in veliko raznolikostjo vrst, pa tudi 

pomembnih gnezdišč.  

Doslej so napovedi umrljivosti netopirjev zaradi trčenj z vetrnimi turbinami večinoma temeljile na študijah 

primerov za posamezna polja vetrnih elektrarn in ne na študijah za več lokacij. Zato je težko proučiti osnovna 

razmerja med potencialnimi dejavniki tveganja (npr. višino turbine, bližino gozda itd.) in številom smrtnih žrtev, 

saj se dejavniki tveganja na posameznih lokacijah ne razlikujejo (Mathews idr., 2016). Razvoj in preverjanje 
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teoretičnih modelov tveganja, ki temeljijo na porazdelitvi habitatov in vrst, sta „pomemben naslednji korak“ 

(Arnett, 2017), vendar ostajajo izzivi, povezani z dejstvom, da vrste z velikim tveganjem niso habitatni 

specialisti. 

Nekateri pristopi, ki se uporabljajo za ocenjevanje umrljivosti netopirjev in določitev pomembnosti, so navedeni 

v Rodrigues idr. (2015, str. 38) in Laranjeiro idr. (2018). Med njimi so modeli porazdelitve vrst (species 

distribution models – SDM), modeli na podlagi posameznika (individual-based models – IBM)82, modeli na 

podlagi populacije in modeli na podlagi indeksov. Celovit pregled metod, ki se uporabljajo za ocenjevanje 

umrljivosti, je naveden v Marques idr. (2018). Za ustrezno oceno se lahko kombinirata več kot dva pristopa; 

modelu na podlagi posameznika, ki se uporablja za napovedovanje stopnje umrljivosti zaradi trčenja, lahko na 

primer sledi model na podlagi populacije, da se ocenijo morebitne posledice dodatne umrljivosti za populacijo. 

Ni razloga, zakaj ne bi bilo mogoče uporabiti drugih pristopov, če imajo logično ali empirično podlago. 

Značilni izzivi, ki se pojavljajo pri presoji verjetnih pomembnih vplivov na netopirje in zaradi katerih je morda 

treba zbrati dodatne izhodiščne podatke ali uporabiti previdnostno načelo, so povzeti v Okvir 5-8. 

Okvir 5-8: Ključni izzivi pri ocenjevanju pomembnosti vplivov na netopirje 

Vsi vplivi 

• Omejeni dokazi glede vpliva majhnih vetrnih turbin, na primer tistih z višino osi rotorja manj kot 18 m nad tlemi. 

• Omejeni dokazi glede vedenja netopirjev v bližini turbin (Natural England, 201483; Mathews idr., 2016). Poročalo se je 

o nekaterih dokazih o privabljanju (Behr idr., 2015), zlasti ob prisotnosti rdeče luči (Voigt idr., 2018). 

• Na britanskem polju vetrnih elektrarn je bilo ugotovljeno, da se aktivnost netopirjev v posameznih letih in med leti 

bistveno spreminja (Mathews idr., 2016). 

 

Trčenje 

• Umrljivosti netopirjev ni mogoče napovedati pred gradnjo, saj so sedanji pristopi namesto na študije za več lokacij 

osredotočeni na raziskave na posameznih lokacijah, kar otežuje določitev dejavnikov tveganja (Mathews idr., 2016).  

Arnett idr. (2016) so izboljšanje predvidljivosti umrljivosti netopirjev opredelili kot ključno področje za prihodnje 

raziskave. 

• Še vedno ni jasno, ali je mogoče na podlagi akustičnih podatkov, zbranih pred gradnjo, ustrezno napovedati umrljivost 

po izgradnji (Arnett idr., 2013) in ali so sedanje presoje vplivov na okolje neuspešne pri zmanjševanju tveganja pogina 

netopirjev na poljih vetrnih elektrarn (Lintott idr., 2016).  

• Možno je, da so v letnem življenjskem ciklu netopirjev dodatna obdobja z velikim tveganjem, ki pa ostajajo neodkrita 

zaradi osredotočenosti na pozno poletje/jesen, tj. obdobje, ki sovpada z jesensko selitvijo in začetkom domnevnega 

obdobja parjenja pri številnih proučenih vrstah (Rydell idr., 2010; Rodrigues idr., 2015). 

• S postopki iskanja se morda ne ugotovijo vse smrtne žrtve, čeprav se metode izboljšujejo, zlasti z uporabo psov84.  

Poškodbe, pri katerih lahko netopirji zapustijo običajno območje iskanja, preden poginejo (spregledane smrti), lahko 

pomenijo, da je ocenjena umrljivost netopirjev na splošno podcenjena (Barclay idr., 2017).  Smrtne žrtve turbin z 

ohišjem motorja/rotorjem na večji višini lahko tudi padejo z območja iskanja, zato se spregledajo (Weber idr. 2018). 

• Obstaja nekaj dokazov o odvisnosti ranljivosti za trčenje od spola in starosti (Lehnert idr., 2014), vendar ta odvisnost 

ni bila ugotovljena v vseh študijah (Barclay idr., 2017; Mathews idr., 2016). Napovedani vplivi na lokalne populacije so 

zelo odvisni od starostne in spolne sestave smrtnih žrtev, zato je to pomembna podatkovna vrzel. 

• Ocene umrljivosti v zvezi z vetrnimi elektrarnami, ki se nahajajo vzdolž selitvenih poti, so omejene (Rydell idr., 2010a). 

                                                      

82 Za vetrne elektrarne na morju glej na primer Roemer idr. (2017) ali Rijkswaterstaat (2018). 
83 Te smernice iz Združenega kraljestva so bile nadomeščene s Scottish Natural Heritage idr. (2019). 
84 Večina metod, ki se uporabljajo za ocenjevanje stopnje umrljivosti, je podprta s podatki, pridobljenimi z iskanjem 
trupov okrog vetrnih turbin. Ugotovljeno je bilo, da učinkovitost iskalcev in obseg raziskovanja vplivata na natančnost 
ocen umrljivosti (Reyes idr., 2016). Ekipe z usposobljenimi iskalnimi psi se zdijo učinkovitejše in uspešnejše pri iskanju 
mrtvih netopirjev kot ljudje (Mathews idr., 2013; Mathews idr., 2016; Reyes idr., 2016). To je posledica težav pri iskanju 
trupov netopirjev, zlasti v habitatih na močvirjih in obdelovalnih površinah, kjer so lahko trupi skriti pod rastlinsko odejo. 
Ne glede na to, ali trupe iščejo ljudje ali psi, bi bilo ugotovljeno število trupov netopirjev minimalna ocena dejanske 
stopnje umrljivosti, saj lahko trupi izginejo zaradi mrhovinarjev, razkroja (Paula idr., 2015) in vremena (Mathews idr., 
2016). 
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• Razumevanje vpliva umrljivosti na populacije je zelo slabo (med drugim Weber idr., 2018)85, 86, 87. 

 

Vznemirjanje in selitev 

• Empirični podatki o pomembnosti vznemirjanja in selitve so omejeni, razen v zvezi z vznemirjanjem v gnezdiščih. 

• Obseg, v katerem lahko polja vetrnih elektrarn povzročijo selitev netopirjev, ki se prehranjujejo na zadevnem območju, 

ni jasen, vendar je lahko pomemben za številne vrste in lahko povzroči vplive na vrste, pri katerih se tveganje umrljivosti 

ne šteje za veliko (Barré idr., 2018). 

 

Učinek pregrade 

• Skupni učinek pregrade na netopirje, ki se selijo na dolge razdalje, zaradi katerega se morajo ti netopirji na svoji 

selitveni poti izogibati več oviram, ostaja neraziskan. 

 

Izguba in razvrednotenje habitatov 

• Obseg funkcionalno povezanih zemljišč, ki ležijo zunaj meja območja Natura 2000 in so potrebna za ohranitev ali 

obnovitev ugodnega stanja ohranjenosti vrste, ni znan in se med vrstami razlikuje (npr. Apoznański idr., 2018). Kot pa 

je bilo že omenjeno, večina vrst, izpostavljenih tveganju trčenja, ne spada med vrste iz Priloge II. 

 

Izguba koridorjev za letenje in gnezdišč 

• Empirični podatki o pomembnosti izgube koridorjev za letenje so omejeni. 

• Vetrne turbine lahko prek učinkov na selivske netopirje vplivajo na populacije zunaj državnih meja (Voigt idr., 2012; 

Lehnert idr., 2014). 

• Povezava med razmnoževališči in prezimovališči je lahko oslabljena, saj naraščajoča skupna gostota vetrnih elektrarn 

prekine nacionalne in čezmejne selitvene poti (Berkhout idr., 2013). 

 

Več ključnih priporočil za presojo verjetnih pomembnih vplivov na netopirje je na kratko navedenih v Okvir 5-9. 

Okvir 5-9: Ključna priporočila za oceno pomembnosti vplivov na netopirje 

• Opredelijo naj se jasna merila pomembnosti, ki so usklajena s cilji ohranjanja za zadevne netopirje, odvisna od okoliščin 

(za vsak primer posebej) in znanstveno podprta.  

• Zagotovi naj se razpoložljivost podatkov, zlasti v zvezi s populacijami netopirjev, njihovimi dejavnostmi, gnezdišči itd., 

ki se bodo upoštevali pri ocenah na ravni načrta ali podrobnih raziskavah in ocenah za posamezne projekte. 

• Vlaga naj se v raziskave, da bi se zapolnile vrzeli v znanju, navedene v Okvir 5-8. 

• Izkoristi naj se večja razpoložljivost poročil o spremljanju po razvoju, da bi se izboljšala zbirka dokazov. 

 

5.3.3 Možni ukrepi za ublažitev  

5.3.3.1 Uvod 

Ta oddelek vsebuje pregled možnih ukrepov za ublažitev, ki so bili predlagani ali se uporabljajo v zvezi z 

razvojem vetrne energije in netopirji. Opozoriti je treba, da umrljivosti, ki je najpomembnejši vpliv, po začetku 

obratovanja turbin ni lahko ublažiti.  Še vedno obstaja negotovost glede tega, ali bodo nekateri navedeni ukrepi 

                                                      

85 To je posebej pomembno, ker nekateri organi določijo omejitve umrljivosti, ki jo je mogoče pripisati obratujočim 
turbinam (npr. Weber idr., 2018), čeprav vpliv umrljivosti ni znan.    
86 V ZDA so Frick idr. (2017) uporabili modele za ocenjevanje vrste Lasiurus cinereus, ki je najpogosteje žrtev turbin v 

Severni Ameriki, in ugotovili, da se lahko zaradi umrljivosti drastično zmanjša velikost populacije in poveča tveganje za 
izumrtje. Ker pa manjkajo izhodiščni podatki o populaciji ubitih netopirjev (Natural England, 2014; Rodrigues idr., 2015), 
vplivov vetrnih turbin na podatke o lokalni populaciji netopirjev ni mogoče ločiti od drugih spremenljivk (Rodrigues idr., 
2015; Huso idr., 2014).  Tudi v okviru nekaterih obsežnih projektov (kot je projekt, ki so ga izvedli Mathews idr., 2016) ni 
bilo mogoče ugotoviti, ali obstaja vpliv na lokalne ali nacionalne populacije netopirjev ali ne. 
87 Dodaten izziv je povezan z uporabo določenih pragov (npr. 1 %–5 % za ptice). Nizozemski državni svet je navedel, da 
„se lahko prag 1 % letne umrljivosti (ki se je uporabljal za ptice) uporablja tudi za netopirje“ (Heijligers idr., 2015). Vendar 
v večini primerov ni dovolj informacij o velikosti populacije netopirjev in možnem vplivu. Včasih se uporabljajo poljubni 
pragovi (na podlagi odločitev), na primer prag največ dva ubita netopirja/turbino/leto (Voight idr., 2015), čeprav to ni 
nujno v skladu z nacionalno zakonodajo in zakonodajo EU, zlasti za ogrožene vrste (Voight idr., 2015). Glej povzetek v 
Everaert, J. (2017). 
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preprečili ali zmanjšali pomemben vpliv; omejitev ali povečanje vklopne hitrosti vetra še vedno ostaja edini 

dokazani način za zmanjšanje umrljivosti netopirjev na obratujočih poljih vetrnih elektrarn (Arnett, 2017). 

Čeprav lahko izbira makrolokacije prispeva k zmanjšanju tveganja, pri netopirjih pomeni večji izziv, saj so 

najbolj prizadete vrste netopirjev običajno pogoste in splošno razširjene, niso pa habitatni spec ialisti. 

Pomembnost vloge izbire makrolokacije pri ohranjanju populacij netopirjev v praksi zato ni povsem jasna, 

čeprav vsekakor igra vlogo pri izogibanju območjem z značilnostmi habitatov, ki so očitno privlačnejše za 

netopirje.     

V naslednjih oddelkih so na kratko opisani možni ukrepi za ublažitev po izbiri lokacije za projekt vetrne energije. 

Preglednica 5-7: Možni ukrepi za ublažitev za netopirje (P: preprečitev; Z: zmanjšanje) 
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Izbira 
mikrolokacije: 
razporeditev in 
lokacija turbin 

P/Z P/Z P/Z P/Z 

Zasnova 
infrastrukture: 
število turbin in 
tehnične 
specifikacije  

Z  Z Z 

Načrtovanje: 
izogibanje 
gradbenim 
dejavnostim, 
njihovo 
zmanjšanje ali 
postopno 
izvajanje v 
ekološko 
občutljivih 
obdobjih 

  P/Z  

Omejitev in 
vklopna hitrost: 
čas obratovanja 
turbin 

Z   Z 

Odvračalna 
sredstva: zvočni 
in vizualni ukrepi 

P/Z   Z 

 

5.3.3.2 Izbira mikrolokacije: razporeditev in lokacija turbin 

Bistveno je v celoti poznati lokacijo in uporabo gnezdišč, ki jih uporabljajo netopirji, ter aktivnost letenja na 

celotnem vplivnem območju projekta vetrne energije, da bi se turbine kar najbolje umestile in da bi se 

učinkovito zmanjšali njihovi vplivi. To je mogoče doseči z uporabo podatkov, zbranih s podrobnimi izhodiščnimi 

raziskavami, ki se opravijo dovolj zgodaj med razvojem projekta, da vplivajo na pripravo osnovnih projektnih 

in inženirskih načrtov (FEED). Vetrne turbine bi bilo treba umestiti stran od območij, kjer so netopirji zelo aktivni, 

ali gnezdišč. Najmanjše razdalje od gozdov in linearnih značilnosti (ki se uporabljajo kot letalne poti) so 

navedene v smernicah UNEP/EUROBATS in nekaterih nacionalnih smernicah88. 

                                                      

88 Na primer: najnovejše smernice Združenega kraljestva (2019), glej: 
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5.3.3.3 Zasnova infrastrukture: število turbin in tehnične specifikacije (vključno z 
osvetlitvijo) 

Turbine se precej razlikujejo po višini in dolžini lopatic. Glede na Mathew idr. (2016) vetrne turbine z večjimi 

rotorji na britanskem polju vetrnih elektrarn pomenijo večje tveganje za netopirje: vsako podaljšanje lopatic 

za en meter je povezano s povečanjem verjetnosti smrtne žrtve (pri vsaki vrsti) za približno 18 % (95-odstotni 

intervali zaupanja, od 5 % do 32 %). Velikost rotorja in višina stolpa sta v korelaciji, pri čemer je velikost rotorja 

najboljši napovedovalec.  Višje turbine so povezane z več žrtvami, verjeten razlog za to je, da imajo tudi večje 

rotorje.  Zato z znižanjem stolpa in ohranitvijo enake velikosti rotorja verjetno ne bi bilo mogoče doseči, da bi 

bilo žrtev manj.   

Pretekle študije so pokazale, da se netopirji ponoči na splošno odzivajo na umetno svetlobo glede na barvo 

oddane svetlobe in da zlasti selitveni netopirji kažejo fototaksijo89 v odziv na zeleno svetlobo. Raziskave 

kažejo, da je pri uporabi rdeče letalske osvetlitve potrebna previdnost, zlasti pri vetrnih turbinah, saj lahko 

rdeča luč privablja netopirje, kar bi sčasoma povzročilo večje tveganje trčenja za selitvene netopirje. Nasprotno 

se lahko z izogibanjem uporabi rdečih luči zmanjša število ubitih netopirjev; vendar bi bilo treba v zvezi s tem 

proučiti morebitna nasprotja z letalskimi standardi. 

5.3.3.4 Načrtovanje: izogibanje gradbenim dejavnostim, njihovo zmanjšanje ali postopno 
izvajanje v ekološko občutljivih obdobjih 

Smernice UNEP/EUROBATS za upoštevanje netopirjev v projektih polj vetrnih elektrarn vsebujejo smernice o 

načrtovanju gradbenih dejavnosti: 

• izogibati bi se bilo treba območjem blizu zasedenih prezimovališč in območij odraščanja ter času v letu, ko 

se uporabljajo; 

• na splošno se je treba izogibati času dneva in leta, ko se netopirji aktivno prehranjujejo in letijo; 

• dejavnosti bi bilo treba postopoma izvajati tako, da ne povzročajo vznemirjanja na celotnem območju hkrati, 

in/ali 

• dejavnosti bi bilo treba postopoma izvajati tako, da se program nekaterih dejavnosti, ki vznemirjajo 

netopirje, ali gradnje na nekaterih območjih v okviru projekta izvede, ko so netopirji najmanj občutljivi na 

vznemirjanje.  

 

Za učinkovitost teh ukrepov je bistveno v celoti poznati lokacijo in uporabo gnezdišč, ki jih uporabljajo netopirji, 

ter aktivnost letenja na celotnem vplivnem območju projekta vetrne energije. 

5.3.3.5 Omejitev in vklopna hitrost: čas obratovanja turbin 

Turbine se pri hitrostih vetra, manjših od vklopne hitrosti (tj. najmanjša hitrost vetra, pri kateri turbine proizvajajo 

energijo), običajno vrtijo v prostem teku. Dejavnost turbin je mogoče zmanjšati na tri načine: (a) z uporabo 

lopatic, zasukanih na nož (tako da so vzporedne s prevladujočo smerjo vetra, s čimer se učinkovito zmanjša 

njihova površina), (b) s povečanjem vklopne hitrosti in (c) z uporabo metod za zaustavitev vrtenja lopatic pri 

manjših hitrostih vetra90 (Rodrigues idr., 2015; Arnett, 2017). Glede na dokaze iz Evrope in Severne Amerike 

sta omejitev in povečanje vklopne hitrosti edina dokazano učinkovita načina za zmanjšanje umrljivosti 

netopirjev zaradi trčenja (Rodrigues idr., 2015; Behr idr., 2017). 

Te metode so podprte v novejši publikaciji Mathewsa idr. (2016), ki priporočajo, da se pri hitrostih vetra, 

manjših od vklopne hitrosti, vrtenje lopatic turbin čim bolj omeji. To pomeni, da se lahko trajanje vrtenja lopatic 

pri majhnih hitrostih vetra skrajša, ne da bi se zato zmanjšala proizvodnja energije. 

Vklopno hitrost za projekt vetrne energije bi bilo treba določiti za vsak primer posebej, ker na aktivnost 

netopirjev vplivajo hitrost vetra in druge meteorološke spremenljivke, poleg tega se lahko bistveno razlikuje 

                                                      

https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-
%20survey%2C%20assessment%20and%20mitigation.pdf. 
Scottish Natural Heritage (2019), Bats and Onshore Wind Turbines: Survey, Assessment and Mitigation (Netopirji in 
vetrne turbine na kopnem: raziskave, ocenjevanje in blaženje). 
89 Premikanje organizma proti viru svetlobe ali stran od njega. 
90 Prednost bi bilo treba dati lopaticam, zasukanim na nož; v izrednih razmerah se uporablja zaviranje (popolna 
zaustavitev lopatic), vendar bi ponavljajoča se uporaba poškodovala turbino. 

https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
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med vrstami, leti, območji, državami in regijami. Da bi bili ti ukrepi učinkoviti, je ključno, da prag vklopne hitrosti 

za projekt vetrne energije temelji na podrobnih podatkih iz izhodiščnih raziskav, zbranih v skladu z najnovejšimi 

smernicami o dobrih praksah (tj. smernicami UNEP/EUROBATS). V ta namen je treba podatke o aktivnosti 

netopirjev zbirati skupaj s podatki o okoljskih spremenljivkah, med katerimi je najpomembnejša hitrost vetra. 

Nemški raziskovalci (Behr idr., 2018) so razvili programsko opremo (ProBat 6.191) za izračun algoritmov za 

omejevanje za polja vetrnih elektrarn, ki je na voljo brezplačno. Ta aplikacija je predstavljena v Študija primera 

5-2 v nadaljevanju. Zanjo je treba na ohišjih obratujočih turbin v dovolj dolgem obdobju beležiti podatke, tudi 

v glavnem obdobju, ko so netopirji zelo aktivni. Aplikacija izračuna vklopne hitrosti vetra za posamezne turbine, 

da se umrljivost zmanjša na določeno raven, in ponuja možnost ocene izgube prihodka zaradi omejenega 

obratovanja. 

V ZDA se radar uporablja za sprožitev omejitve ob prisotnosti ptic, zlasti velikih ujed. To se je izkazalo za manj 

primerno za netopirje.  Vendar so bili v projektu na zahodu ZDA na vhodu v jamo, v kateri gnezdijo netopirji, 

nameščeni infrardeči senzorji, ki se sprožijo, ko netopirji zvečer zapustijo jamo. V projektu se je za ocenjevanje 

tveganja za ptice in netopirje na območju na začetku uporabljal radar, zdaj pa se za odločitev, ali ponoči omejiti 

delovanje vetrnih turbin, uporabljajo samo podatki iz infrardečih senzorjev92. To je poceni rešitev z majhnimi 

vložki za zelo spremenljivo zasedenost jam. 

Študija primera 5-2: RENEBAT II in RENEBAT III/ProBat 

Programi za omejevanje včasih uporabljajo samo hitrost vetra ali pa hitrost vetra in druge spremenljivke. V projektu 

RENEBAT so bili zbrani podatki iz iskanja ubitih netopirjev in merjenja akustične aktivnosti na ohišju, da bi se preskusili 

algoritmi za omejevanje za predhodno določene turbine z velikim tveganjem. Šestnajst turbin je obratovalo s programi za 

omejevanje in brez njih (izmenično vsak teden v obdobju 14 tednov). Cilj je bil z omejevanjem (netopirjem prijaznim 

obratovanjem) zmanjšati umrljivost na 0,012 smrtne žrtve na turbino na noč (kar ustreza dvema smrtnima žrtvama na 

turbino na leto). Netopirjem prijazno obratovanje je vključevalo tudi histerezo93 z razliko 0,5 ms–1, namenjeno zmanjšanju 

obrabe sestavnih delov turbine z zmanjšanjem števila vklopov. 

 

Med poskusom so na območju pod turbinami vsak dan iskali trupe, na ohišju pa se je stalno vzorčila akustična aktivnost. 

V sedmih tednih običajnega obratovanja je bilo skupno najdenih 21 ubitih netopirjev, v sedmih tednih, ko so vetrne turbine 

obratovale v netopirjem prijaznem načinu, pa trije. Povprečna stopnja trčenj, izračunana na podlagi iskanj smrtnih žrtev 

(katerih rezultat je bil popravljen za trupe, ki jih odstranijo mrhovinarji, in učinkovitost iskalca), je za noči z običajnim 

obratovanjem znašala 0,064 ubitega netopirja na vetrno turbino na noč, za noči z netopirjem prijaznim obratovanjem pa 

0,010. Tako se je dejanska stopnja umrljivosti med netopirjem prijaznim obratovanjem le nekoliko razlikovala od ciljne 

vrednosti, tj. 0,012 mrtvega netopirja na vetrno turbino na noč. Izračunana je bila dejanska izguba donosa energije med 

netopirjem prijaznim obratovanjem ter pričakovana izguba za obdobja običajnega obratovanja, če bi turbine delovale v 

netopirjem prijaznem načinu: rezultat je bila povprečna izguba v višini 2,1 % letnega donosa energije iz vetrnih turbin za 

leto 2012. Ker je bilo tveganje trčenja pri vetrnih turbinah, izbranih za eksperiment, zelo veliko, je bila vrednost za 

naključno izbrani nabor podatkov o vetrnih turbinah (70 turbin, vzorčenih leta 2008) nižja, in sicer je v povprečju znašala 

1,8 %. Brez uporabe histereze je ta vrednost padla na 1,4 %. Tako je bilo mogoče s statističnimi modeli zelo natančno 

napovedati stopnje umrljivosti za vzorčene vetrne turbine, poleg tega se je izkazalo, da so netopirjem prijazni algoritmi 

za omejevanje preostalo tveganje trčenja zelo natančno zmanjšali na vnaprej določeno vrednost. 

   

Programska oprema (ProBat) je zdaj na voljo po vsej Nemčiji, v nekaterih zveznih deželah pa je njena uporaba obvezna. 

Upošteva regionalne razlike, vključuje določeno raven razlik med vrstami glede tveganja trčenja94 in lahko sprejme tri 

različne modele podatkov iz detektorjev za netopirje. Njeno uporabnost/natančnost bi bilo treba preizkusiti na drugih 

območjih v Evropi (in uporabnost za širši nabor vrst in podatkov o aktivnosti netopirjev). Poleg tega so bili turbine in rotorji, 

na katerih je bil sistem preizkušen, razmeroma majhni v primerjavi z običajnimi velikostmi novih turbin, zato je treba 

preveriti tudi uporabnost za večje naprave. 

                                                      

91 http://windbat.techfak.fau.de/tools/index_en.shtml. 
92 Raziskave o uporabi infrardeče tehnologije za proaktivno upravljanje v gnezdiščih netopirjev so bile predstavljene na 
letnem srečanju organizacije za prostoživeče živali Western Section of the Wildlife Society (februar 2019) in so povzete 
na spletnem naslovu: https://www.nationalwind.org/nwcc-2019-wind-wildlife-year-in-review/. 
93 To pomeni, da so se rotorji v času, ko se je uporabljala netopirjem prijazna vklopna hitrost vetra, na primer 5,0 ms–1, 
ustavili, ko je hitrost vetra padla pod 5,0 ms–1, vendar so se spet začeli vrteti šele, ko je hitrost vetra presegla 5,5 ms–1. 
94 Vzorec aktivnosti nathusijevega netopirja (P. nathusii) se je od vzorcev pri drugih vrstah netopirjev razlikoval po več 
vidikih (porazdelitvi aktivnosti ponoči in skozi celo leto ter korelaciji med aktivnostjo in hitrostjo vetra), kar je po mnen ju 
Webrove idr. (2018) (verjetno) posledica selitvenega vedenja. 

http://windbat.techfak.fau.de/tools/index_en.shtml
https://www.nationalwind.org/nwcc-2019-wind-wildlife-year-in-review/
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Vir: Behr idr., 2015, 2018; Weber idr., 2018. 

 

5.3.3.6 Odvračalna sredstva: zvočni ukrepi 

Ultrazvok se uporablja kot orodje za ublažitev, ki netopirje odvrača od turbin in s tem zmanjšuje umrljivost95. 

Arnett idr. (2013) so navedli dokaze, da je mogoče z oddajanjem širokopasovnega ultrazvoka, ki netopirje 

odvrača od približevanja virom zvoka, zmanjšati umrljivost netopirjev. Učinkovitost ultrazvočnih odvračalnih 

sredstev, ki so se takrat proučila, je bila omejena glede na razdaljo in območje, na katerem lahko potuje 

ultrazvok, deloma zaradi njegovega hitrega slabljenja v vlažnih razmerah.  

Od takrat so v ZDA razvili učinkovitejša odvračalna sredstva, ki bodo kmalu na voljo na trgu (glej Študija 

primera 5-3). 

Študija primera 5-3: Uporaba ultrazvočnih akustičnih naprav (UAD) kot metode za odvračanje 
netopirjev 

Ekipa za program v zvezi z vetrno energijo pri organizaciji Bat Conservation International je v sodelovanju z Univerzo v 

Teksasu izvedla raziskave, da bi preizkusila učinkovitost ultrazvočnih akustičnih naprav, nameščenih na vetrne turbine. 

Funkcionalnost temelji na predpostavki, da ultrazvočne akustične naprave blokirajo eholokacijo netopirjev ali v zračnem 

prostoru okoli turbine oddajajo netopirjem neprijeten zvok, s čimer netopirje odganjajo od potencialno nevarnih vrtljivih 

lopatic turbin. Ultrazvočne akustične naprave oddajajo glasen visokofrekvenčni hrup, ki se prekriva s signali, ki jih netopirji 

uporabljajo za navigacijo in lov na plen. 

 

Obrat podjetja Duke Energy v južnem Teksasu obsega 255 vetrnih turbin (Vestas V-110, 2 megavata) z lopaticami, 

zasukanimi na nož, in s proizvajalčevo vklopno hitrostjo (3,5 m/s). Šestnajst vetrnih turbin se je spremljalo vsako noč: 

med njimi je bilo osem kontrolnih in osem eksperimentalnih turbin, ki so bile vsako noč naključno določene.  Mrtve 

netopirje so v letih 2017 in 2018 od 31. julija do 30. oktobra iskali na območjih iskanja s polmerom 100 metrov. 

 

Leta 2017 so bili najdeni 303 nedavno ubiti netopirji, ki so pripadali sedmim vrstam (med njimi je bilo 78 % brazilskih 

golorepih netopirjev (Tadarida brasiliensis)). Na kontrolnih območjih so našli skoraj dvakrat več žrtev (65 % na kontrolnih 

in 35 % na eksperimentalnih območjih). Podobno je bilo leta 2018: najdenih je bilo 325 nedavno ubitih netopirjev, ki so 

pripadali petim vrstam (med njimi je bilo 77 % brazilskih golorepih netopirjev (Tadarida brasiliensis)). Porazdelitev žrtev 

je bila podobna, in sicer jih je bilo 68 % najdenih na kontrolnih območjih, 32 % pa na eksperimentalnih območjih. Združeni 

rezultati so pokazali, da ultrazvočne akustične naprave statistično pomembno vplivajo na število ubitih netopirjev, saj se 

je skupno število smrtnih žrtev zmanjšalo za 50 %. 

 

Analiza za posamezne vrste je pokazala, da se je pri nekaterih vrstah umrljivost znatno zmanjšala, na primer pri 

brazilskem golorepem netopirju (54-odstotno zmanjšanje) in vrsti Lasiurus cinereus (78-odstotno zmanjšanje). Vendar 

se zdi, da se druge vrste niso enako odzvale.  Potrebne so nadaljnje raziskave za izboljšanje učinkovitosti pri posameznih 

vrstah. Poleg tega bi bilo treba preizkusiti uporabnost/natančnost v drugih delih sveta, na primer v Evropi, ter uporabnost 

za širši nabor vrst in podatkov o aktivnosti netopirjev. 

Dodatne informacije so na voljo na naslednjih povezavah ali na zahtevo pri podjetju NRG Systems96: 

http://www.batcon.org/our-work/regions/usa-canada/wind2/ultrasonic.      

https://www.nrgsystems.com/products/bat-deterrent-systems.     

https://www.nrgsystems.com/news-media/pioneering-bat-deterrent-system-from-nrg-systems-reduces-bat-fatalities-by-

54-percent-at-texas-wind-energy-facility/.     

 

Zvočna odvračalna sredstva so vključena kot potencialno orodje, vendar ostajajo pomisleki glede njihove 

učinkovitosti in uporabe. Lahko so uporabna na določenih lokacijah in za nekatere vrste, vendar so raziskave 

še vedno v zgodnji fazi in še ni jasno, ali lahko pri uporabi v dejanskih razmerah dovolj zmanjšajo umrljivost. 

Poleg tega lahko imajo nenamerne posledice (na primer začetno privabljanje), ki bi omejile njihovo koristnost.  

Oceniti bi bilo treba tudi vznemirjanje zaradi takih odvračalnih sredstev. 

                                                      

95 http://batsandwind.org/research/operational-mitigation-deterrents. 
96 Podjetje NRG Systems oblikuje in proizvaja pametne tehnologije za uporabo na področju vetrne in sočne energije ter 
meteorologije. 

http://www.batcon.org/our-work/regions/usa-canada/wind2/ultrasonic
https://www.nrgsystems.com/products/bat-deterrent-systems
https://www.nrgsystems.com/news-media/pioneering-bat-deterrent-system-from-nrg-systems-reduces-bat-fatalities-by-54-percent-at-texas-wind-energy-facility/
https://www.nrgsystems.com/news-media/pioneering-bat-deterrent-system-from-nrg-systems-reduces-bat-fatalities-by-54-percent-at-texas-wind-energy-facility/
http://batsandwind.org/research/operational-mitigation-deterrents
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Med drugimi pomisleki sta potreba po rednem vzdrževanju in preskušanju, da se preprečijo prekinitve 

odvračanja, ter sposobnost kakršnih koli odvračalnih sredstev, da stroškovno učinkovito in ustrezno zaščitijo 

celoten presek rotorja. Kot je navedeno v študiji primera, se vse vrste ne odzivajo na odvračalna sredstva. 

Poleg tega trenutno ne razumemo vplivov na druge prostoživeče živali. Iz vseh teh razlogov so potrebne 

nadaljnje raziskave, preden lahko uporaba zvočnih odvračalnih sredstev postane običajna praksa. 

5.4 Ptice 

5.4.1 Uvod 

Morebitni vplivi razvoja vetrne energije na ptice so bili v EU in zunaj nje izčrpno proučeni. Zato so na voljo 

številne nacionalne smernice v zvezi s pticami in razvojem vetrne energije, ki podrobno opisujejo ustrezne 

metode za zbiranje izhodiščnih podatkov.  

Izhodiščne podatke za podporo oceni pomembnosti bi bilo treba zbirati s standardiziranimi metodami (Bissy 

idr., 2000) ali v skladu s priporočili iz nacionalnih smernic, če so te najboljše razpoložljive metode. Izčrpen 

pregled raziskovalnih metod je objavil Smallwood (2017). Primeri izhodiščnih raziskav so povzeti v Okvir 5-10. 

V nekaterih primerih se lahko metode kombinirajo za natančen opis referenčnih stanj. Primer je ocena tveganja 

trčenja pelikanov v projektu vetrne energije, ki je temeljila na kombinaciji radarskih podatkov in neposrednih 

opazovanj s popisnih točk (Študija primera 5-4).  

Okvir 5-10: Primer izhodiščnih raziskav za ptice na kopnem 

• Popisi na popisnih točkah – za opredelitev vrst, vedenja med letenjem ter smeri in višine letenja. 

• Transektni popisi – za opredelitev vrst in porazdelitve ter oceno številčnosti. Ti popisi so lahko splošni in/ali 

osredotočeni na določene vrste ali skupine vrst, kot so ujede ali nočne vrste. 

• Posredno štetje – aktivnost ptic se lahko meri posredno, na primer s štetjem iztrebkov. 

• Snemanje z infrardečo in toplotno kamero – za opredelitev nočne aktivnosti. 

• Tehnologija za sledenje – z radijsko telemetrijo in podatki o satelitskem sledenju se lahko merijo aktivnost ptic, vedenje 

med letenjem ter smer in višina letenja. Te tehnologije so veliko natančnejše kot vizualno opazovanje (Študija primera 

5-7). 

• Radar – uporaba radarskih sistemov za oceno skupne številčnosti ptic, smeri in višine letenja, zlasti tam, kjer so ptice 

selivke verjetno zelo številčne. Uporabljajo se skupaj z vizualnim opazovanjem za opredelitev vrst. 

 

Študija primera 5-4: Kombinacija uporabe radarja in neposrednega opazovanja za oceno tveganja 
trčenja za pelikane na predlaganem polju vetrnih elektrarn v regiji West Coast v provinci Western 
Cape (Južna Afrika) 

Težava: 

slaba umestitev velikih polj vetrnih elektrarn škodljivo vpliva na lokalne populacije ptic, zato je za napovedovanje verjetnih 

pomembnih vplivov potrebno namensko modeliranje. Zaradi nepopolnih tridimenzionalnih podatkov o letenju so ocene 

tveganja trčenja ptic na območjih projektov vetrne energije, pripravljene pred gradnjo, pogosto napačne. Podatki, zbrani 

z neposrednim opazovanjem, so pokazali, da rožnati pelikani (Pelecanus onocrotalus) redno letijo čez območje 

predlaganega projekta vetrne energije, pri čemer lahko letijo na višini loka rotorja. Predhodni model tveganja, ki je temelji l 

na začetnih opazovanjih, je pokazal znatno tveganje trčenja za rožnate pelikane. 

 

Pristop in zaključki: 

z metodami, ki temeljijo na radarskih sistemih in opazovanju, so bili količinsko opredeljeni leti rožnatih pelikanov v bližin i 

načrtovanega polja vetrnih elektrarn v regiji West Coast v provinci Western Cape (Južna Afrika), tveganje trčenja s turbino 

pa je bilo modelirano na podlagi različnih scenarijev. Rezultati modelov so se kombinirali z obstoječimi demografskimi 

podatki, da bi se ocenil možen vpliv polja vetrnih elektrarn na populacijo pelikanov in proučile možnosti za ublažitev. 

Evidentirani so bili številni primeri gibanja rožnatih pelikanov čez območje polja vetrnih elektrarn, ki so sovpadali z 

razmnoževalnim ciklom bližnje kolonije in so bili povezani z leti na območja prehranjevanja, oddaljena približno 50 km. 

Pelikani so bili izpostavljeni povprečni stopnji tveganja trčenja 2,02 leta z velikim tveganjem/h–1 (Jenkins, 2018). Letalne 

poti pelikanov so bile označene kot leti z velikim tveganjem, če so vključevale točke znotraj območja loka rotorja s 

pufersko cono katere koli od načrtovanih turbin. Tveganje je bilo omejeno na dnevni čas, največje je bilo sredi dneva in 

v razmerah z močnim severozahodnim vetrom, 82 % letov z velikim tveganjem pa je bilo osredotočenih na samo pet od 

predlaganih 35 umestitev turbin. Predvidene povprečne stopnje umrljivosti (22 smrtnih žrtev na leto, 95-odstotno 

zaupanje, s povprečno hitrostjo ptic in lopatic ter 95-odstotno stopnjo izogibanja) niso bile vzdržne, kar je povzročilo 

negativno stopnjo rasti populacije pelikanov. Modeli so pokazali, da bi bilo mogoče z izključitvijo petih turbin z največjim 
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tveganjem iz projekta ali uvedbo režima omejevanja, ki bi v času največje aktivnosti pelikanov izklopil vsaj te turbine, 

vplive teoretično zmanjšati na obvladljivo raven. Kljub velikim količinam visokokakovostnih podatkov, ki jih je Jenkins 

(2018) uporabil v svojih analizah, model tveganja trčenja ostaja diskreditiran zaradi nepreizkušenih predpostavk o 

stopnjah izogibanja pelikanov in negotovosti glede obstoječe dinamike populacije pelikanov.  

 

Slika 5-3 prikazuje vse letalne poti rožnatih pelikanov, ki so bile z radarjem evidentirane v celotnem obdobju študije in so 

narisane na zemljevidu trenutne postavitve projekta, pri čemer so leti z velikim tveganjem (ki se križajo z območjem loka 

rotorja s pufersko cono) označeni z rdečo, umestitve turbin pa so barvno označene glede na napovedano tveganje 

trčenja. V sledenje po območju predlaganega projekta vetrne energije je bilo vključenih 407 jat rožnatih pelikanov, tj. 

skupno 4 539 ptic. Približno 80 % pelikanov je letelo neposredno čez območje projekta vetrne energije. Z uporabo radarja 

se je zelo povečala prostorska ločljivost teh podatkov, kar je omogočilo temeljitejše proučevanje statističnih podatkov. Ti 

podatki se lahko štejejo za veliko natančnejše in so predstavljeni z veliko višjo ravnjo zaupanja kot sami podatki, 

pridobljeni z opazovanjem. 

 

 
Slika 5-3: Letalne poti pelikanov, evidentirane z radarjem v celotnem obdobju študije 

Vir: Jenkins idr., 2018. 

   

5.4.2 Vrste vplivov 

5.4.2.1 Katere so glavne vrste vplivov? 

Vplivi razvoja vetrne energije na ptice so bili izčrpno proučeni (Langston in Pullen, 2003; Perrow, 2017) in so 

povzeti v Okvir 5-11. Razmerje med temi vplivi in življenjskim ciklom projekta je poudarjeno v Preglednica 5-8. 

Vsaka vrsta vpliva lahko vpliva na stopnje preživetja in razmnoževalni uspeh posameznikov, kar lahko povzroči 

spremembe demografskih parametrov populacije, katerih rezultat je lahko merljiva sprememba velikosti 

populacije. 

Okvir 5-11: Vrste vplivov na ptice, ki se običajno upoštevajo pri oceni za načrt ali projekt vetrne 
energije 
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• Trčenje: usodna interakcija med pticami v letu in strukturami turbin. 

• Vznemirjanje in selitev: spremembe vedenja ptic lahko dejansko povzročijo izgubo habitata in potencialno slabši 

razmnoževalni uspeh (Dahl idr., 2012), vendar je bilo le v nekaj študijah ocenjeno, ali se pojavlja vpliv na populacijo. 

Selitev je mogoče izmeriti na območju 200 m okrog turbin, pri nekaterih vrstah pa lahko ta razdalja od turbin znaša več 

kot 800 m (Hötker 2017; Marques idr., 2019). Pri majhnih in izoliranih turbinah je morda manj verjetno, da bodo 

povzročile selitev (Minderman idr., 2012). 

• Učinek pregrade: neprepustno območje, zaradi katerega morajo ptice preleteti dodatne razdalje, da bi ga obšle, pri 

čemer porabijo več energije. 

• Izguba in razvrednotenje habitatov: odstranitev ali razdrobljenost podpore, ki bi jo sicer uporabljale ptice v habitatu, ali 

škoda na njej. Na voljo so dokazi, da lahko taka izguba in razvrednotenje habitata povzročita merljive spremembe v 

populaciji (Pearce-Higgins idr., 2012, Steinborn idr., 2011). 

• Posredni vplivi: na primer spremembe v številčnosti in razpoložljivosti plena so lahko neposredne ali posledica 

sprememb v habitatih. To je lahko pozitivno (Lindeboom idr., 2011) ali negativno (Harwood idr., 2017), vendar so na 

voljo le omejeni dokazi o vplivu na populacije ptic. Žrtve vetrnih turbin lahko privabijo druge vrste ptic (mrhovinarje, 

ujede). 

 

Preglednica 5-8: Razmerje med vrstami vplivov na ptice in življenjskim ciklom projekta vetrne energije na kopnem 
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Izguba in razvrednotenje 
habitatov 

 X X X X 

Vznemirjanje in selitev X X X X X 

Razdrobljenost habitata  X X X  

Trčenje   X X  

Učinek pregrade  X X X  

Posredni vplivi X X X X X 

 

5.4.2.2 Kako se ocenjuje pomembnost? 

Verjetni pomembni vplivi razvoja vetrne energije na ptice se običajno ocenijo v dvostopenjskem postopku, ki 

vključuje količinsko opredelitev vpliva v smislu umrljivosti ptic, čemur sledi ocena spremembe populacije glede 

na cilje ohranjanja zadevnega območja. 

Biološki in okoljski dejavniki ter dejavniki oblikovanja načrta ali projekta lahko vplivajo na pomembnost vplivov. 

Dejavniki, ki se običajno upoštevajo pri oblikovanju metod zbiranja izhodiščnih podatkov ter oceni 

pomembnosti v zvezi z razvojem vetrne energije in pticami, so povzeti v Okvir 5-12. 

Okvir 5-12: Dejavniki, ki določajo zbiranje izhodiščnih podatkov in oceno pomembnosti 

Vsi vplivi 

• Dolgo živeče vrste s počasnim preobratom in K-strategijo, kot so velike ujede in morske ptice, so bolj ranljive v 

primerjavi z majhnimi vrstami s kratko življenjsko dobo in r-strategijo, kot so pevci. 

• Majhne in ogrožene populacije (npr. vrste iz Priloge I) so bolj občutljive za dodatne vzroke umrljivosti kot velike 

populacije, ki so stabilne ali rastejo. 

• Zato je bližina posebnih območij varstva – določenih zaradi prisotnosti teh vrst – pomemben faktor vpliva (Marx, 2018). 

 

Trčenje 
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• Morfologija (npr. velikost telesa, velikost in oblika kril) in vedenje ptic (npr. jadranje)97. 

• Številčnost in sezonskost, na primer na krajih, kjer se zbirajo številne vrste ptic, kot so mokrišča in selitvena ozka grla. 

• Premiki: ptice stalnice so izpostavljene večjemu tveganju kot tiste, ki se dejavno selijo. 

• Vedenje v smislu izogibanja in vedenje, zaradi katerega so ptice dalj časa v bližini turbin. 

• Hitrost letenja (ki očitno vpliva na tveganje trčenja). 

• Višina letenja (nevarnost trčenja z lopaticami). 

• Nočna aktivnost letenja (povečano tveganje ponoči). 

• Letenje v neugodnih vremenskih razmerah (povečano tveganje v meglenem vremenu). 

• Velikost turbine (pogosto povezana z zmogljivostjo (MW)), premer rotorja vetrne turbine (presek rotorja – območje 

tveganja), umestitev in konfiguracija vetrne elektrarne (Thaxter idr., 2017). 

• Osvetlitev infrastrukture. 

• Topografija, na primer območja na visoki nadmorski višini in zavetrna stran slemena glede na prevladujočo smer vetra 

(de Lucas in Perrow, 2017). 

 

Vznemirjanje in selitev 

• Višina turbine in premer rotorja vetrne turbine (presek rotorja – območje tveganja). 

• Topografija in odprtost pokrajine. 

• Občutljivost za vznemirjanje se precej razlikuje med taksonomskimi skupinami, pa tudi znotraj njih. Nekatere ujede so 

na primer posebej občutljive, druge pa veliko manj. Možno je tudi, da so nekateri pevci, ki se selijo ponoči, posebej 

občutljivi (tudi za trčenje). 

• Sezonskost: kar zadeva projekte vetrne energije na kopnem, je večje izogibanje poljem vetrnih elektrarn opaziti zunaj 

obdobja razmnoževanja (Villegas-Patraca idr., 2012, Hötker, 2017). 

 

Učinek pregrade 

• Sezonskost: poraba energije zaradi ponavljajočega se letenja okoli vetrne elektrarne se lahko pri pticah, ki se 

razmnožujejo in letajo med svojimi gnezdi in območji prehranjevanja, poveča bistveno bolj kot poraba energije, 

povezana z učinkom pregrade pri pticah, ki morajo med selitvijo obiti vetrno elektrarno. 

• Kumulativni vplivi načrta in/ali projekta: malo verjetno je, da bi en sam projekt vetrne energije zaradi učinka pregrade 

pri pticah povzročil znatno dodatno porabo energije. 

 

Izguba in razvrednotenje habitatov 

• Kako prilagodljiva je vrsta pri uporabi svojega habitata in koliko se lahko odzove na spremembe razmer v habitatu. 

• Velikost in kompleksnost odtisa načrta ali projekta. 

 

Posredni vplivi 

• Občutljivost in ranljivost habitatov in vrst plena za dejavnosti na področju razvoja vetrne energije. 

 

V Študija primera 5-5 je opisan primer, kako se v regiji Flandriji (Belgija) uporablja prag pomembnosti in v 

kakšnem prostorskem obsegu se uporablja. 

Zanesljivejši pristop k določanju pomembnosti je uporaba matematičnih modelov za ocenjevanje umrljivosti in 

napovedovanje sprememb velikosti populacije skozi čas. Vendar je modeliranje težje uporabljati na ravni 

posameznih projektov. Poleg tega je pri modeliranju vedno potrebna previdna razlaga, saj so modeli 

poenostavitev resničnosti. Priporočljivo je, da se modeli potrdijo z merjenjem dejanskih vplivov na terenu.  

Pristopi, ki se pogosto uporabljajo za ocenjevanje umrljivosti ptic in določitev pomembnosti, so navedeni v 

Laranjeiro idr. (2018) in povzeti v Preglednica 5-9. Za zagotovitev osnove za oceno se lahko kombinirata več 

kot dva pristopa; z modelom tveganja trčenja se lahko na primer oceni umrljivost ptic, ki se lahko nato analizira 

z analizo sposobnosti preživetja populacije (PVA), da se ocenijo možne posledice dodatne umrljivosti za 

populacijo. Ni razloga, zakaj ne bi bilo mogoče uporabiti tudi drugih pristopov, ki niso navedeni v nadaljevanju, 

če imajo logično ali empirično podlago. 

Med verjetnimi pomembnimi vplivi na ptice so običajno zelo podrobno ocenjeni le izguba in razvrednotenje 

habitatov, umrljivost zaradi trčenj ter selitev in vznemirjanje.  

                                                      

97 Primer so jastrebi, ki so običajno jadrajoče ujede, katerih oči so usmerjene na območje pod njimi, da lahko 
pregledujejo območje in najdejo trupe na njem; ne ozirajo se okoli, zato so izpostavljeni velikemu tveganju trčenja. 
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Ocena izgube habitatov temelji na izgubljenem ali razvrednotenem območju (glej poglavje 5.2). Pomembnost 

izgube habitatov, ki je bodisi neposredna izguba bodisi posredna izguba zaradi vznemirjanja in selitve, se 

lahko določi z oceno prilagodljivosti vrst pri rabi habitatov (ali habitatne specializacije) kot začetnega 

pokazatelja verjetnosti, da se bo posledično povečala umrljivost.  

Za količinsko opredelitev tveganja trčenja ptic se uporabljajo modeli tveganja trčenja98, ki se parametrizirajo s 

tehničnimi specifikacijami turbin, morfologijo ptic in spremenljivkami, ki opisujejo aktivnost letenja ptic. Z 

modelom tveganja trčenja, na primer Bandovim modelom (Band, 2007, 2012), se oceni možno število trčenj 

ptic, ki se bodo verjetno zgodili na predlaganem polju vetrnih elektrarn, pri čemer se predpostavlja, da se ptice 

ne poskušajo izogniti trčenju z vetrno turbino. Za pridobitev realnih ocen tveganja se modeliranje tveganja 

trčenja naknadno popravi, da se z uporabo stopenj izogibanja upoštevajo vedenjski odzivi ptic na prisotnost 

polj vetrnih elektrarn. Vendar te stopnje v praksi vključujejo tudi napake in variabilnost v zvezi z uporabljenimi 

podatki in samim modelom (Cook idr., 2014), ne pa le vedenje v smislu izogibanja.  

Čeprav je malo primerov empirično izpeljanih stopenj izogibanja (Perrow, 2017), poteka obširna stalna 

razprava o tem, kako empirično izpeljane stopnje izogibanja uporabiti v Bandovem modelu. Neskladja med 

modeliranimi napovedmi in opaženimi stopnjami trčenj (de Lucas idr., 2008; Ferrer idr., 2011) poudarjajo 

potrebo po previdnosti pri razlagi rezultatov modelov tveganja trčenja in potrebo po vključitvi biološko realnih 

parametrov vedenja ptic v modele tveganja trčenja. 

Znano je, da se pojavljajo učinki pregrade (Hötker, 2017), ki jih je treba upoštevati pri vsaki presoji pomembnih 

vplivov. Vendar je le malo dokazov o merljivih vplivih, čeprav bi lahko v nekaterih kumulativnih scenarijih to 

povzročilo vplive na ravni populacije (Masden idr., 2009). 

Preglednica 5-9: Pristopi, uporabljeni pri ocenjevanju umrljivosti ptic99 

Pristop 
Izguba in 
razvrednotenje 
habitatov 

Trčenje 
Vznemirjanje in 
selitev 

Učinek 
pregrade 

Modeli tveganja 
trčenja 

 
X 

  

Modeli 
porazdelitve vrst 

 
X 

  

Modeli na podlagi 
posameznika 

 
X X X 

Modeli na podlagi 
populacije 

X X X X 

Modeli na podlagi 
indeksov100 

X X X X 

 

Študija primera 5-5: Pristop k ocenjevanju pomembnosti v zvezi s pticami in vetrno energijo v Flandriji 
(Belgija) 

Letna umrljivost je trenutna ocenjena umrljivost zaradi naravnih in antropogenih vzrokov (brez dodatne umrljivosti, 

povezane z načrtovanimi polji vetrnih elektrarn ali električnimi vodi) in se običajno izračuna na podlagi stopenj umrljivosti, 

objavljenih v literaturi (npr. podatki o pticah na spletišču organizacije BTO101), in informacij o velikosti regionalnih/lokalnih 

populacij proučevane vrste. 

 

Za določitev potencialno pomembnega vpliva umrljivosti na populacije vrste se za vrsto, ki bi lahko bila dejansko 

prizadeta, uporabi merilo 1 % letne umrljivosti, če: 

 

                                                      

98 Glej preglede vrst modelov, ki so jih objavili Willmott idr. (2012), Grünkorn idr. (2016), Masden in Cook (2016) ter 
Smales (2017). 
99 Za specifične primere glej pregled, ki so ga objavili Laranjeiro idr. (2018). 
100 Ti modeli so lahko koristni kot vir podatkov za oceno na podlagi tveganja, kadar je na voljo malo podatkov (Laranjeiro 
idr., 2018). 
101 Organizacija British Trust for Ornithology, glej https://www.bto.org/understanding-birds/birdfacts. 
 

https://www.bto.org/understanding-birds/birdfacts
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 je lokalna (podregionalna) populacija vrste pomembna na ravni regije Flandrije (tj. > 2 % celotne regionalne 

populacije) in 

 je na voljo dovolj kvantitativnih podatkov o velikosti populacije vrste.  

 

Pri številčnih vrstah z ugodnim stanjem ohranjenosti lahko prag znaša največ 5 %. 

 

Ti pragovi se uporabljajo na podregionalni ravni, kar za Flandrijo pomeni naslednje: 

• za prezimovalne vodne ptice in galebe se skupni vpliv oceni na podregionalni ravni, natančneje na ravni podpopulacij, 

razen če so na voljo zanesljivi podatki na regionalni ravni; te podpopulacije na podregionalni (lokalni) ravni so bile 

opredeljene na podlagi ekološko povezanih območij (glej Slika 5-4); 

• za ptice, ki se razmnožujejo, se kumulativni vplivi prav tako ocenijo na podregionalni ravni ali po potrebi na lokalni ravni 

(tj. na ravni območja Natura 2000); 

• za ptice selivke se kumulativni vplivi ocenijo na ravni podregionalnih poti letenja (na ravni ocenjene populacije, ki se 

seli po tej poti letenja). 

 

Med izjemami so primeri, ko ni na voljo dovolj podatkov za količinsko oceno vplivov, kar velja za nekatere vrste ptic in 

skoraj vse vrste netopirjev. V teh primerih se pripravi ocena, bolj osredotočena na kakovost, če je mogoče tudi na podlagi 

(razpoložljivih) količinskih podatkov in strokovne presoje. Druge izjeme vključujejo primere, ko se uporabi podroben model 

vpliva na populacijo z drugačnim rezultatom, vendar se ta v Flandriji do zdaj še ni uporabljal.   

 
Slika 5-4: Opredeljene podpopulacije prezimovalnih vodnih ptic in galebov na podregionalni (lokalni) ravni v Flandriji  

Vir: Everaert, J., 2017. 

 

Uporaba modelov na podlagi populacije pri presoji pomembnih vplivov je bila pregledana v Green idr. (2016), 

O'Brien idr. (2017) in Smales (2017). Analiza sposobnosti preživetja populacije se vse pogosteje uporablja, 

ker scenariji z načrtom ali projektom in brez njega omogočajo presojo, ki je v skladu z mednarodnimi načeli 

dobre prakse v zvezi s presojo vplivov (Brownlie in Treweek, 2018) in s potrebo po upoštevanju cilja 

vzdrževanja ali obnove populacije iz direktive o pticah. Jenkins idr. (2018) so na primer z Lesliejevim matričnim 

populacijskim modelom, ki je osnova analize sposobnosti preživetja populacije, ocenili posledice umrljivosti 

zaradi trčenj za populacijo pelikanov, ki se razmnožujejo. Modeli za analizo sposobnosti preživetja populacije 

zahtevajo, da se populacijske in demografske vrednosti pridobijo iz dolgoročnih naborov podatkov za vrsto, ki 

se preiskuje. Kadar taki podatki niso na voljo, so morda primerni drugi modeli, kot je potencialna biološka 

odstranitev (potential biological removal – PBR) (Smales, 2017). Namesto tega bi se lahko z integriranim 

populacijskim modeliranjem (integrated population modelling – IPM) ocenili demografski parametri iz drugih 

virov podatkov, vključno s podatki iz raziskav, ti izpeljani parametri pa bi se lahko uporabili pri analizi 
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sposobnosti preživetja populacije (Smales, 2017). Podroben pregled integriranega populacijskega modeliranja 

je na voljo v Schaub in Abadi (2011). 

Spremljanje je bistveno za zagotovitev, da znanstvena podlaga, na kateri temeljijo zaključki ocene, ostane 

dolgoročno veljavna. Potreba po spremljanju in splošni pristopi k njemu so obravnavani v poglavju 6. Pri pticah 

je spremljanje običajno osredotočeno na tveganje trčenja in razumevanje, ali napovedi na podlagi modelov 

tveganja trčenja veljajo v dejanskih razmerah. Za dosego tega je treba iskati in identificirati trupe ptic, poginulih 

zaradi trčenja s turbino, nato pa oceniti skupno število trčenj. Pregled načel statistične analize, ki se uporabljajo 

za ocenjevanje umrljivosti zaradi trčenj na podlagi iskanja trupov, je naveden v Huso idr. (2017). Pri vsaki 

oceni umrljivosti zaradi trčenj je treba upoštevati statistične napake, ki so posledica razlik med območjem, ki 

ga je mogoče preiskati, in celotnim območjem, na katero lahko pade trup, ter učinkovitosti iskalcev in deleža 

trupov, ki so jih pobrali mrhovinarji.  Metodološka navodila za iskanje trupov so navedena v nacionalnih 

smernicah (za Španijo glej na primer Atienza idr., 2014). V več virih so na voljo programska orodja za 

ocenjevanje umrljivosti zaradi trčenj na podlagi podatkov, zbranih z iskanjem trupov, na primer R-package 

carcass (Korner-Nievergelt idr., 2015) in GenEst (Generalized Estimator – generalizirano orodje za 

ocenjevanje) (Simonis idr., 2018). Orodje GenEst je na kratko opisano v Študija primera 5-6. 

Študija primera 5-6: Orodje GenEst za ocenjevanje umrljivosti zaradi trčenj na območjih projektov 
vetrne energije 

Težava: 

količinska opredelitev tveganja trčenja z metodami iskanja trupel je zahtevna s časovnega in prostorskega vidika, zato je 

za popolno razumevanje tveganja za netopirje in ptice, ki ga predstavlja infrastruktura za razvoj vetrne energije, potrebna 

določena stopnja statističnega modeliranja. Vendar se ti pristopi pogosto razlikujejo po dejavnikih, ki jih upoštevajo, zato 

so podatki med območji slabo primerljivi.  

 

Rešitev: 

GenEst je generalizirano orodje za ocenjevanje umrljivosti, ki izračuna število smrtnih žrtev med pticami in netopirji na 

območjih polj vetrnih elektrarn, kjer zaznavanje ni popolno. Programska oprema je na voljo v statističnem paketu R ali 

kot grafični uporabniški vmesnik, zato tistim, ki morda nimajo izkušenj s statistiko, zapleteno matematiko ali računalniškim 

programiranjem, omogoča enostaven dostop.    

Praktični/tehnični vidiki: 

podatki o zbiranju trupov na območju projekta vetrne energije so nepopolni, natančen prikaz pa je odvisen od vrste 

podrobnih dejavnikov (kot so stopnja plenjenja, podnebje in telesna masa žrtve). Za ta pristop je pred učinkovito uporabo 

potrebnega nekaj usposabljanja, bodisi prek grafičnega uporabniškega vmesnika bodisi na področju osnovne sintakse 

programskega jezika R, vendar je krivulja učenja veliko nižja kot pri ročnem izračunavanju na podlagi modelov.  

 

Prednosti: 

programska oprema GenEst je na voljo v statističnem paketu R ali kot grafični uporabniški vmesnik, zato tistim, ki morda 

nimajo izkušenj s statistiko, zapleteno matematiko ali računalniškim programiranjem, omogoča enostaven dostop. Kot pri 

vseh paketih R so navodila shranjena in prosto dostopna v omrežju CRAN (Comprehensive R Archive Network) (Dalthorp 

idr., 2019). Odprtokodna programska oprema in oblikovanje modelov (Dalthorp idr., 2018) pomenita, da so rezultati 

primerljivi med projekti, pri katerih se je uporabljalo isto orodje, in zato temeljijo na boljših informacijah. 

Vir:  

Dalthorp, 2019; Dalthorp, 2018.  

 

 

Študija primera 5-7: Opredelitev vplivov na selitev planinskih orlov (Aquila chrysaetos) na podlagi 
sledenja z napravami GPS v Franciji 

V francoskem centralnem masivu živi majhna populacija planinskih orlov, na katero bi lahko vplival razvoj polj vetrnih 

elektrarn. Izvedena je bila študija, da bi se ocenila zanesljivost metod, ki se pogosto uporabljajo pri presojah vpliva, in 

razvile nove metode. Namen te študije je bil tudi izboljšati znanje o teh vplivih. Za dosego teh ciljev sta bili v obdobju 2014–

2015 (izhodiščno obdobje) in obdobju 2016–2017 (po izgradnji polj vetrnih elektrarn) na dva planinska orla, ki sta bila del 

populacije vrste na zadevnem območju, nameščeni sledilni napravi GPS. Študija je pokazala, da ta vrsta po izgradnji 

dveh polj vetrnih elektrarn v osrčju habitata, v katerem lovi, ni več uporabljala velikega dela habitata, kar je v nasprotju z 

ugotovitvami iz presoje vplivov (Slika 5-5).  
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Slika 5-5: Vpliv na selitev planinskega orla zaradi gradnje polj vetrnih elektrarn v francoskem centralnem masivu (leva 
slika prikazuje stanje leta 2015, ko polji vetrnih elektrarn še nista bili zgrajeni sredi ozemlja orlov, desna slika prikazuje 
stanje leta 2016 po izgradnji dveh polj vetrnih elektrarn)   

 

Študija potrjuje tudi občutljivost planinskega orla za tveganje trčenja, povezano z vetrnimi turbinami. Čeprav je pri 

posploševanju ugotovitev študije, ki temeljijo na spremljanju dveh orlov z napravami GPS, potrebna previdnost, ta primer 

kaže, da tri polja vetrnih elektrarn na orlovem ozemlju pomembno vplivajo na način, kako orli izbirajo prednostne poti in 

lovna območja. Prisotnost polj vetrnih elektrarn zmanjša njihov habitat (+/–450 ha manj habitata) in vpliva na njihovo 

gibanje z enega območja na drugega. 

Vir: Itty, 2018. 

 

Negotovosti in izzivi, ki so se pojavili pri presoji verjetnih pomembnih vplivov na ptice in zaradi katerih je morda 

treba zbrati dodatne izhodiščne podatke ali uporabiti previdnostno načelo, so povzeti v Okvir 5-13. 

Okvir 5-13: Ključni izzivi pri ocenjevanju pomembnosti vplivov na ptice 

Trčenje 

• Poznavanje dejavnikov, povezanih s tveganjem trčenja, kot so na primer prehranjevanje in teritorialno vedenje ter 

medsebojni vpliv vetra in topografije, je običajno odvisno od območja in temelji le na razmeroma pogostih vrstah 

(Watson idr., 2018). 

• Številčnost in sezonskost, na primer na območjih, kjer se zbirajo številne občutljive vrste, kot so mokrišča in območja 

selitvenih ozkih grl, z veliko populacijsko gostoto ali primernostjo habitata (Heuck idr. 2019). 

 

Vznemirjanje in selitev 

• Merljiva sprememba populacije vrste se pogosto razlikuje med lokacijami projektov.  

• Empirični podatki, ki podpirajo napovedi, oblikovane z modeli na podlagi indeksov, so omejeni. Glej Študija primera 

5-7, pri kateri so empirični dokazi temeljili na metodah sledenja z napravami GPS.  

 

Učinek pregrade 



 

Smernice o razvoju vetrne energije in naravovarstveni zakonodaji EU 148  

• Empirični podatki so omejeni, ker so se v prejšnjih študijah uporabljale neustrezne metodologije, ker se ni razlikovalo 

med učinki pregrade in vplivi na selitev ter zaradi omejitev metod z uporabo radarja, na primer pri opredelitvi vrst. 

• Empirični podatki o pticah, ki se razmnožujejo, so omejeni, ker so bile prejšnje študije osredotočene na ptice selivke. 

• Skupni učinek pregrade na ptice selivke, ki se selijo na dolge razdalje, zaradi katerega se morajo na svoji selitveni poti 

izogibati več poljem vetrnih elektrarn, ostaja neraziskan. 

 

Izguba in razvrednotenje habitatov 

• Empirični podatki, ki podpirajo opredelitev nevarnosti ali napovedi, oblikovane z modeli na podlagi indeksov, so 

omejeni. 

 

Posredni vplivi 

• Empirični podatki o občutljivosti in ranljivosti vrst plena ter njihovem pomenu za preživetje in razmnoževalni uspeh 

zadevnih vrst ptic so omejeni. 

 

Okvir 5-14 vsebuje povzetek več ključnih priporočil za presojo verjetnih pomembnih vplivov na ptice. 

Okvir 5-14: Ključna priporočila za ocenjevanje pomembnosti vplivov na ptice 

• Opredelijo naj se jasna merila pomembnosti, ki se nanašajo na cilje ohranjanja za zadevne ptice ter so odvisna od 

okoliščin (za vsak primer posebej) in znanstveno podprta.  

• Zagotovi naj se razpoložljivost podatkov, zlasti v zvezi z umrljivostjo ptic in poznejšimi vplivi na populacije, in sicer na 

ustrezni ravni, da se bodo upoštevali pri ocenah na ravni načrta ter podrobnih raziskavah in ocenah za posamezne 

projekte. 

• Vlaga naj se v raziskave, da bi se zapolnile vrzeli v znanju, navedene v Okvir 5-13. 

• Izkoristi naj se večja razpoložljivost poročil o spremljanju po razvoju, da bi se izboljšala zbirka dokazov. 

 

5.4.3 Možni ukrepi za ublažitev  

5.4.3.1 Uvod 

Naslednji oddelki vsebujejo pregled možnih ukrepov za ublažitev, ki so predlagani ali se uporabljajo za 

zmanjšanje vplivov razvoja vetrne energije na kopnem na ptice. Upoštevati bi bilo treba omejitve teh ukrepov, 

zlasti kadar so vetrne turbine nameščene na območjih, kjer živi veliko ptic, in če je zelo negotovo, ali bodo 

nekateri od navedenih ukrepov učinkoviti. Izbira ustrezne lokacije polj vetrnih elektrarn in njihove povezane 

infrastrukture (izbira makrolokacije) je najočitnejši ukrep za ublažitev, s katerim se na splošno preprečijo 

negativni vplivi na ptice in prostoživeče živali. 

5.4.3.2 Izbira mikrolokacije: razporeditev in položaj vetrnih turbin 

Namen izbire mikrolokacije vetrnih turbin je preprečiti ali zmanjšati tveganje trčenja, selitve in učinke pregrade. 

Izbira mikrolokacije, ki temelji na podatkih iz izhodiščnih terenskih raziskav ali podatkih o operativnem 

spremljanju, je postopek, s katerim se posamezne vetrne turbine umestijo na območja, primerna za uvedbo z 

majhnim okoljskim tveganjem. Za utemeljitev odločitev o izbiri mikrolokacije se pogosto uporabljajo pristopi na 

podlagi geografskega informacijskega sistema (GIS)102, na primer s kartiranjem uporabe habitatov s strani ptic 

in premikov ptic ali s kartiranjem atmosferskih in topografskih značilnosti, kot so termični vzgornjiki in 

orografsko dviganje zraka, za katere je znano, da vplivajo na tveganje trčenja. 

Več študij je pokazalo neenakomerno porazdelitev tveganja trčenja med polji vetrnih elektrarn, pri čemer je 

vpliv pri majhnem številu turbin nesorazmeren (glej tudi Študija primera 5-5). Turbine, povezane z nekaterimi 

geografskimi značilnostmi, kot so slemena, bodo verjetno imele večji vpliv. Vendar bo vpliv konfiguracije turbin 

verjetno zelo odvisen od območja in vrste. Pticam selivkam bo verjetno koristil večji razmik med turbinami, saj 

tako nastanejo koridorji za letenje, ali umestitev turbin v ločene samostojne skupine (May, 2017). Učinkovitost 

                                                      

102 Glej na primer: Innovative Mitigation Tools for Avian Conflicts with wind Turbines (INTACT, inovativna orodja za 
ublažitev konfliktov ptic z vetrnimi turbinami) (https://www.nina.no/english/Research/Projects/INTACT). 

https://www.nina.no/english/Research/Projects/INTACT
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izbire mikrolokacije trenutno ni podprta z empiričnimi dokazi, vendar je podprta z napovednim modeliranjem 

(Arnett in May, 2016).  

5.4.3.3 Zasnova infrastrukture: število turbin in tehnične specifikacije (vključno z 
osvetlitvijo) 

Namen zasnove infrastrukture je zmanjšati tveganje trčenja, lahko pa vpliva tudi na selitev in učinke pregrade. 

Z uporabo podatkov iz izhodiščnih terenskih raziskav ali podatkov o operativnem spremljanju z napovednim 

modeliranjem, kot so modeli tveganja trčenja, je mogoče proučiti vpliv števila in zasnove turbin, da bi se 

določila končna zasnova, za katero se lahko šteje, da povzroča majhno okoljsko tveganje. 

Na splošno je morda bolje, da se namesto številnih manjših turbin, postavljenih blizu skupaj, postavi manj 

večjih turbin, ki so bolj oddaljene druga od druge (May, 2017). Učinkovitost zasnove turbin je podprta z 

nekaterimi empiričnimi dokazi (npr. Loss idr., 2013), vendar lahko vpliv povečanja premera rotorja (okno 

tveganja trčenja) in zmanjšanja hitrosti rotorja zmanjša tveganje trčenja le pri vmesni kombinaciji. Čeprav se 

lahko s tako zasnovo (tj. manj večjih turbin) zmanjša tveganje trčenja za večino lokalnih vrst, se lahko poveča 

tveganje za vrste, ki letijo na večjih nadmorskih višinah, na primer med sezonsko selitvijo. To je treba še 

podpreti z dokazi. 

Zdi se, da osvetlitev vetrnih turbin ne povečuje tveganja trčenja netopirjev ali pevcev selivcev103.  

Kar zadeva vznemirjanje ptic, ki se razmnožujejo, višje turbine manj vplivajo nanje, medtem ko so drugi vplivi 

pri njih enaki. Turbine z daljšimi lopaticami imajo večji negativni vpliv (Miao idr., 2019). 

5.4.3.4 Načrtovanje: izogibanje dejavnostim, njihovo zmanjšanje ali postopno izvajanje v 
ekološko občutljivih obdobjih 

Namen načrtovanja je preprečiti ali zmanjšati vznemirjanje in selitev ptic v določenih kritičnih obdobjih. 

Načrtovanje je morda najbolj koristno med gradnjo, nadomestitvijo stare zmogljivosti z novo zmogljivostjo in 

razgradnjo, ne pa med obratovanjem. Načrtovanje pomeni, da se dejavnosti v ekološko občutljivih obdobjih 

bodisi prekinejo bodisi zmanjšajo. Druga možnost je postopno izvajanje dejavnosti, tako da se nadaljujejo, 

vendar le na manj občutljivih lokacijah. To je mogoče doseči z uporabo obstoječega ekološkega znanja o 

vrstah, ki so verjetno prisotne na območju projekta vetrne energije, podatkov iz izhodiščnih terenskih raziskav 

ali podatkov o operativnem spremljanju. 

Običajna praksa je, da se potencialno moteče dejavnosti izvajajo v obdobjih, ko so občutljive in ranljive vrste 

odsotne, na primer z izogibanjem združbam vodnih ptic pozimi, ko je njihova poraba energije zaradi 

vznemirjanja največja, ali z izogibanjem obdobju razmnoževanja, ko je nevarnost poškodovanja, uničenja ali 

vznemirjanja aktivnega gnezda velika. 

5.4.3.5 Zmanjšanje vznemirjanja: alternativni načini gradnje in pregrade 

Namen uporabe alternativnih načinov gradnje in pregrad je preprečiti ali zmanjšati vznemirjanje in selitve. Taki 

ukrepi bodo načeloma verjetno učinkoviti, če se bodo izvajali, čeprav je objavljenih malo dokazov o tem.  

Upoštevati bi bilo treba vsak ukrep, s katerim se prepreči ali zmanjša hrup ali vizualni dražljaji, za katere je 

znano ali verjetno, da bodo povzročili spremembo vedenja vrst ptic. To vključuje ukrepe, s katerimi je mogoče 

zmanjšati hrup, ki ga povzroča potencialno moteča dejavnost, ali hrup, ki ga sliši občutljivi prejemnik, ali 

blokirati vizualne dražljaje, kot je prisotnost ljudi. 

Učinkovitost alternativnih načinov gradnje je treba proučiti za vsak primer posebej in bi morala biti podprta z 

napovednim modeliranjem hrupa. Zabijanje pilotov z udarnim kladivom lahko na primer vznemirja ptice, vendar 

se lahko z uporabo nekovinskega blažilca med kladivom in zaščitno čelado (The British Standards Institute, 

2013) ravni hrupa, ki ga sliši prejemnik, dovolj zmanjšajo, s čimer se prepreči ali zmanjša verjeten pomemben 

                                                      

103 https://awwi.org/wind-turbine-impacts-on-birds-and-bats-2016-summary-now-available/. 

https://awwi.org/wind-turbine-impacts-on-birds-and-bats-2016-summary-now-available/
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vpliv. Pri drugih metodah se lahko udarni zvoki in strašeč hrup preprečita z uporabo vibracij za zabijanje ali 

uvrtavanje pilotov (kontinuirana spirala – CFA) v tla. 

Učinkovitost zvočnih pregrad je odvisna od materiala, lokacije, mer in oblike pregrade. Pregrada bi morala 

znižati ravni hrupa za sabo, tj. ustvariti „senčno območje“. Biti mora dovolj visoka in dolga, da ustvari čim večje 

senčno območje, tako da to zajema območje, kjer je prejemnik. Čim bližje je pregrada viru hrupa, tem manjša 

mora biti. Materiali, kot so mineralna volna, lesna vlakna, steklena vlakna in beton z luknjami ali mešanica 

različnih materialov, lahko izboljšajo zmogljivost pregrade za zmanjšanje hrupa (Pigasse in Kragh, 2011). 

Ocena učinkovitosti zvočnih pregrad mora biti podprta z napovednim modeliranjem hrupa. 

Za ločevanje ekološko občutljivih območij od prisotnosti ljudi in hrupa se zlasti v zvezi z vodnimi pticami 

uporablja tudi postavitev zaslonov, ki se šteje za učinkovit ukrep (Cutts idr., 2009). 

5.4.3.6 Omejevanje: čas obratovanja turbin 

Čeprav zaustavitev vetrnih turbin ne prepreči nočnih trčenj med selitvijo (predvsem pevcev), bi lahko začasna 

omejitev učinkovito preprečila ali zmanjšala tveganje trčenja, zlasti v ekološko občutljivih obdobjih.  

Številni predlagani ukrepi so osredotočeni na prilagoditev obratovanja polja vetrnih elektrarn, na primer z 

začasnim izklopom turbin, ko so ptice v neposredni bližini. Na nekaj poljih vetrnih elektrarn je bila uvedena 

začasna zaustavitev na zahtevo (glej Študija primera 5-8 in Študija primera 5-9). Tehniki uporabljajo 

kombinacijo človeških opazovalcev, radarja za ptice (Tome idr., 2011, 2017) in občasno video nadzora (Collier 

idr., 2011), da predvidijo morebitna trčenja in nato začasno izklopijo turbine. V nekaterih primerih se uporablja 

video sistem za zaznavanje, imenovan DtBird®104. DTBird® je samostojen sistem za spremljanje ptic in/ali 

zmanjšanje umrljivosti na območjih vetrnih turbin na kopnem in na morju. Sistem samodejno zazna ptice in 

lahko izvede dva neodvisna ukrepa za ublažitev tveganja trčenja ptic: aktivira opozorilne zvoke in/ali ustavi 

vetrno turbino.  

Sistem zaustavitve na zahtevo lahko deluje učinkovito in z minimalno izgubo celotne proizvodnje energije. 

Vendar je odvisen od usposobljenih, vestnih tehnikov, zato ga je težko dolgoročno vzdrževati, stroški 

njegovega dolgoročnega financiranja pa so lahko visoki. Zaustavitev na zahtevo je najučinkovitejša (in 

cenovno dostopna), kadar je potrebna le v omejenem in predvidljivem obdobju, na primer v določenih obdobjih 

v sezoni razmnoževanja ali selitve (npr. ob dnevih, ko se seli največ ptic). Previdnostni ukrep in dobra praksa 

je, da se v model stroškov za projekt vetrne energije vključi določena stopnja omejevanja, da se priznata 

finančno tveganje in tveganje za biotsko raznovrstnost, hkrati pa se ohrani ekonomsko izvedljiv projekt. 

Učinkovitost protokola zaustavitve na zahtevo, ki se uporablja skozi celo leto, ni znana in jo je verjetno težje 

usklajevati, manj verjetno pa je, da bo taka uporaba tega protokola ekonomsko izvedljiva. Območja, kjer se 

uporablja zaustavitev na zahtevo, bi morala imeti vzpostavljene zanesljive protokole za spremljanje, da se 

zagotovi dejansko preprečevanje trčenj. 

Zaustavitev na zahtevo se običajno uporablja za skupino vrst, za katere je bilo ugotovljeno, da so izpostavljene 

večjemu tveganju, ali kjer je stanje ohranjenosti vrste zaskrbljujoče. Redko je namenjena preprečevanju vseh 

trčenj ptic. O tej skupini vrst se je treba dogovoriti v sodelovanju z usposobljenimi in izkušenimi ekologi. 

Glede na te pogoje in omejitve še ni splošnega soglasja, da je ta ukrep učinkovit. V Nemčiji se taki ukrepi 

uporabljajo samo v posameznih primerih (kot preizkusi). Ne veljajo še za metode običajne ali dobre prakse. 

Za izboljšanje učinkovitosti, uporabnosti in zanesljivosti je potrebnih več raziskav in razvoja na področju 

radarjev za ptice in video sistemov za zaznavanje. Trenutno sistemi niso dovolj uporabni (npr. ne omogočajo 

odkrivanja ciljnih vrst z nizko stopnjo napak)105. V nedavnih raziskavah (Everaert, 2018) je bilo ugotovljeno, da 

so razpoložljivi viri informacij, ki se uporabljajo za napovedovanje intenzivnosti selitve ptic, koristni za 

izboljšanje varnosti vojaškega letalstva, vendar niso dovolj zanesljivi za upravljanje zaustavitve na zahtevo 

vetrnih turbin med selitvijo ptic. To bi se lahko v prihodnosti izboljšalo z razvojem boljših in bolj lokalnih 

napovednih modelov, podprtih z meteorološkimi radarji in lokalnimi radarji za ptice. Kot je razvidno iz Študija 

                                                      

104 https://dtbird.com/images/pdfs/Brochure-DTBird.-March-2019.pdf. 
105 Glej tudi https://www.naturschutz-energiewende.de/aktuelles/vogelschutz-an-windenergieanlagen-kne-fachkonferenz-
war-ein-voller-erfolg/. 

https://dtbird.com/images/pdfs/Brochure-DTBird.-March-2019.pdf
https://www.naturschutz-energiewende.de/aktuelles/vogelschutz-an-windenergieanlagen-kne-fachkonferenz-war-ein-voller-erfolg/
https://www.naturschutz-energiewende.de/aktuelles/vogelschutz-an-windenergieanlagen-kne-fachkonferenz-war-ein-voller-erfolg/
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primera 5-8 in Študija primera 5-9, so za ukrepe zaustavitve na zahtevo očitno še vedno potrebni dodatni 

človeški opazovalci.  

Druga uporaba ukrepa zaustavitve na zahtevo je ponazorjena v Študija primera 5-10. Nanaša se na specifične 

kmetijske dejavnosti, ki lahko privabljajo ujede v bližino polj vetrnih elektrarn.  

Taki ukrepi zaustavitve na zahtevo bi se lahko glede na njihove morebitne posledice za ekonomsko izvedljivost 

projekta vetrne energije obravnavali kot skrajna možnost, ki jo je treba izvesti po proučitvi vseh drugih 

možnosti.   

Študija primera 5-8: Zaustavitev na zahtevo, podprta z opazovalci (Tarifa, Španija) 

V obdobju 2008–2009 je bilo deset polj vetrnih elektrarn, sestavljenih iz skupno 244 turbin, vsak dan nadzorovanih, da bi 

se dokumentirala umrljivost beloglavega jastreba (Gyps fulvus) zaradi trčenj. Če so opazovalci opazili, da jastreb leti po 

poti, ki bi se lahko končala s trčenjem z lopaticami turbine, ali če je skupina jastrebov letela čez polje vetrnih elektrarn ali 

blizu njega, je opazovalec nadzorni sobi polja vetrnih elektrarn sporočil, da je treba izklopiti določene turbine. Turbino je 

bilo mogoče ustaviti v največ treh minutah.  

 

Izvedenih je bilo 4 408 zaustavitev turbin, z ukrepom zaustavitve na zahtevo pa se je umrljivost beloglavih jastrebov 

zmanjšala za 50 %, pri čemer se je proizvodnja energije zmanjšala le za 0,7 %. V povprečju so izvedene zaustavitve 

skupno trajale šest ur in 20 minut na turbino na leto, posamezna zaustavitev pa je v povprečju trajala nekaj več kot 

22 minut. 

Vir: de Lucas idr., 2012. 

 

Študija primera 5-9: Zaustavitev na zahtevo, podprta z radarjem, polje vetrnih elektrarn v Barãu de 
São João, Portugalska 

Na polju vetrnih elektrarn podjetja E.ON106 v Barãu de São João z zmogljivostjo 50 MW, ki stoji na selitveni poti, se je 

uporabljal protokol zaustavitve na zahtevo, ki je bil podprt z radarjem in je temeljil na vnaprej določenih merilih. 

 

Aktivnost letenja ptic selivk je spremljala skupina za spremljanje, ki je izvajala spremljanje s popisnih točk. Radarski 

podatki v realnem času so usklajevalcu skupine za spremljanje zagotavljali kakovostnejše informacije, na podlagi katerih 

je lahko sprožil zaustavitev. Sčasoma so izkušnje skupine za spremljanje pozitivno vplivale na učinkovitost pristopa k 

zaustavitvi na zahtevo, podprti z radarjem: povprečni čas do zaustavitve po poslanem ukazu se je skrajšal za 91 %, 

povprečno letno ekvivalentno število ur zaustavitve pa se je v obdobju 2010–2014 zmanjšalo za 86 %. 

 

S sistemom za nadzor, krmiljenje in pridobivanje podatkov (SCADA) za zagotavljanje dostopa do posameznih vetrnih 

turbin in polj vetrnih elektrarn ter njihovega upravljanja v realnem času je bilo mogoče lopatice turbin imobilizirati v 

približno 15 sekundah od sprožitve zaustavitve. Poleg tega so se turbine znova zagnale brez potrebe po dodatni 

komunikaciji z operativnim osebjem.  

 

Med uporabo protokola zaustavitve ni bilo evidentiranih trčenj jadrajočih ptic selivk. Do zadnjega leta petletne študije je 

skupno ekvivalentno obdobje zaustavitve ustrezalo 0,2 % letnega razpoložljivega ekvivalentnega časa, več kot 40 % 

ekvivalentnih obdobij zaustavitve pa je povzročilo zanemarljive izgube energije zaradi nizkih hitrosti vetra. 

Vir: Tomé, 2017. 

 

Študija primera 5-10: Zaustavitev med spravljanjem pridelka, Nemčija 

Zaustavitev obratovanja vetrnih turbin je lahko koristna, kadar kmetje spravljajo svoje pridelke ali orjejo pod njimi. Razlog 

za to je, da – odvisno od območja in vrste ujed – med spravljanjem pridelka ali po njem na območju lovi več ujed, ker so 

črvi in druge majhne (mrtve) živali (npr. miši) takrat bolj izpostavljeni.  

 

                                                      

106 E.ON je evropsko podjetje za dobavo električne energije s sedežem v Essnu v Nemčiji. 
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Vendar izkušnje kažejo, da je izvajanje tega ukrepa z logističnega vidika precej zapleteno. Zanj je potreben proaktivni 

odnos kmetov, da upravljavca vetrnih elektrarn obvestijo o svojih kmetijskih dejavnostih, česar pa ne storijo vedno. 

 

 

Vir: delavnica o vplivih vetrne in sončne energije na kopnem na vrste in habitate, zavarovane z direktivama o pticah in o 

habitatih, ki je potekala 14. decembra 2018 v Darmstadtu, Nemčija (vir: Ubbo Mammen, https://www.natur-und-

erneuerbare.de/projektdatenbank/projekte/wirksamkeit-von-lenkungsmassnahmen-fuer-den-rotmilan/. 

 

5.4.3.7 Zvočna in vizualna odvračalna sredstva 

Namen uporabe odvračalnih sredstev je zmanjšati tveganje trčenja. Dokazi o učinkovitosti takih metod ostajajo 

omejeni in verjetno je, da je njihova učinkovitost zelo odvisna od območja in vrste. 

Odvračalna sredstva običajno vključujejo namestitev naprav, ki oddajajo zvočne ali vizualne dražljaje, in sicer 

stalno, občasno ali kadar jih sproži sistem za zaznavanje ptic (npr. DtBird®, glej poglavje 5.4.3.6). Na stolpih 

in lopaticah turbin se lahko uporabljajo tudi pasivna odvračalna sredstva, kot je barva, čeprav niso dovoljena 

povsod v EU. V Franciji morajo biti vetrne turbine na primer enotne bele ali svetlo sive barve.   

Vizualni in zvočni signali so bili preizkušeni kot način opozarjanja ptic na turbine ali njihovega odganjanja. Med 

ukrepi so bili barvanje lopatic rotorja za izboljšanje njihove vidnosti, uporaba utripajočih luči za odvračanje 

nočnih selivcev in namestitev zvočnih odvračalnih sredstev, kot so alarm in zvoki živali v stiski ter 

nizkofrekvenčni infrazvok. Pred kratkim so raziskovalci v Franciji preizkusili vizualni vzorec, ki ustvarja optično 

iluzijo pretečih oči, da odganja ujede od letališke steze. Menijo, da bi bila lahko ta metoda učinkovita tudi za 

polja vetrnih elektrarn, vendar to še ni bilo preizkušeno (Hausberger idr., 2018). 

Študija primera 5-11: Večja vidnost poslikanih lopatic in stolpov turbin na polju vetrnih elektrarn v 
občini Smøla, Norveška 

V raziskovalnem projektu na Norveškem (2014) so na polju vetrnih elektrarn v občini Smøla eno lopatico rotorja na štirih 

turbinah pobarvali s črno barvo, da bi ugotovili, ali je mogoče s povečanjem vidnosti lopatice za ptice zmanjšati njihovo 

umrljivost. Poleg tega so bila vznožja desetih turbin v poletnih mesecih let 2014 in 2015 pobarvana s črno barvo do višine 

10 m nad tlemi. Rezultati raziskave še niso objavljeni, vendar so prve ugotovitve pokazale, da se je umrljivost snežnega 

jereba (Lagopus lagopus), tj. vrste, ki jo najpogosteje najdejo mrtvo pod turbinami, po teh vizualnih spremembah 

zmanjšala. Raziskave še potekajo. 

 

 

https://www.natur-und-erneuerbare.de/projektdatenbank/projekte/wirksamkeit-von-lenkungsmassnahmen-fuer-den-rotmilan/
https://www.natur-und-erneuerbare.de/projektdatenbank/projekte/wirksamkeit-von-lenkungsmassnahmen-fuer-den-rotmilan/
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Vir:  

• Watson, 2018, Raptor Interactions With Wind Energy: Case Studies From Around the World (Medsebojni vpliv ujed in 

vetrne energije: študije primerov z vsega sveta). 

• Fotografija: Espen Lie Dahl 

 

Študija primera 5-12: Uporaba samodejnega sistema za preprečevanje trčenj za zmanjšanje vpliva 
trčenja na pelikane (Pelecanus crispus in Pelecanus onocrotalus) v narodnem parku Prespa, Grčija 

Ob Prespanskem jezeru v Grčiji, tj. na območju, ki zajema dve območji Natura 2000 in močvirje, zaščiteno z Ramsarsko 

konvencijo, je polje vetrnih elektrarn z zmogljivostjo približno 29 MW.  

 

Ker na širšem območju živi 20 % svetovne populacije kodrastega pelikana (Pelecanus crispus) in rožnatega pelikana 

(Pelecanus onocrotalus) ter zlasti zaradi dejstva, da pelikani območje polja vetrnih elektrarn uporabljajo kot enega od 

pogosto uporabljenih prehodov do drugih močvirij, je bil leta 2013 nameščen samodejni sistem za preprečevanje trčenj 

za ptice. Sistem uporablja kamere z veliko natančnostjo, da prepozna pelikane, ki priletijo na območje, in aktivira 

opozorilne zvoke za odganjanje pelikanov in/ali začasno izklopi vetrne turbine, če ptice priletijo na območje, kjer obstaja 

tveganje trčenja.  

 

V obdobju spremljanja ni bilo zaznanih nobenih trčenj, zato se je avtomatizirani sistem za izogibanje štel za učinkovit 

ukrep. 

Vir: WindEurope, 2017.  

 

5.4.3.8 Upravljanje habitata: privabljanje in odvračanje vrst od turbin 

Namen ukrepov za upravljanje habitatov je zmanjšati tveganje trčenja. Med temi ukrepi sta običajno uporaba 

režima upravljanja (lokacija in čas) za zmanjšanje razpoložljivosti plena ter oblikovanje ali izboljšanje habitatov, 

da se ptice zvabijo stran od turbin. Zagotavljanje dodatne hrane se prav tako šteje za učinkovit ukrep. 
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Take ukrepe, ki so jih pregledali Gartman idr. (2016), je treba proučiti za vsako območje in vsako vrsto posebej. 

Znano je, da je upravljanje habitatov za spreminjanje številčnosti plena in zmanjšanje števila trčenj učinkovito, 

čeprav to temelji na razmeroma malo objavljenih primerih (glej na primer Študija primera 5-13).  

Pri agenciji Scottish Natural Heritage (2016) menijo, da se ne bi smeli zanašati na upravljanje habitatov za 

privabljanje ptic, kot sta močvirska uharica in pepelasti lunj, na območje stran od turbin, ker ni gotovo, ali bodo 

ukrepi učinkoviti. Učinkovitost in ekološke posledice odvračalnega krmljenja je treba proučiti za vsak primer 

posebej. 

Študija primera 5-13: Upravljanje habitata za zmanjšanje tveganja trčenja za južno postovko (Falco 
naumanni), Španija 

Za določitev spremenljivk, povezanih z umrljivostjo južne postovke (Falco naumanni) zaradi trčenj, je bilo izvedeno 

operativno spremljanje v treh projektih vetrne energije (Cerro del Palo, Cerro Calderón in La Muela), ki so zajemali 

99 turbin. Na podlagi pridobljenih informacij je bil izveden ukrep za ublažitev za preprečitev in zmanjšanje števila trčenj. 

Pri turbinah z visoko stopnjo umrljivosti zaradi trčenj je bila zemlja okoli vznožja turbine nekoliko obdelana, da se je 

zmanjšala količina vegetacije in s tem številčnost potencialnega plena, predvsem kobilic. Na mestih, kjer so bila tla 

obdelana, v dveh letih spremljanja upravljanja habitata ni bilo evidentiranih trčenj. Ta ukrep je enostaven in poceni 

postopek, ki znatno in učinkovito zmanjša umrljivost južne postovke zaradi trčenj. 

Vir: Pescador, 2019. 

 

5.5 Druge vrste 

5.5.1 Uvod 

Opravljenih je bilo razmeroma malo raziskav v zvezi z možnimi vplivi razvoja vetrne energije na kopnem na 

vrste, ki niso ptice in netopirji. Izčrpen seznam zavarovanih vrst v EU iz prilog II, IV in V k direktivi o habitatih 

je na voljo v Prilogi II k smernicam Komisije o strogem varstvu vrst. Opozoriti je treba, da so razmnoževališča 

in počivališča vrst iz Priloge IV k direktivi o habitatih zavarovana pred vznemirjanjem. Kadar je predvideno tako 

vznemirjanje, se lahko uporabi ustrezno odstopanje, če so izpolnjeni pogoji za njegovo uporabo. Pri 

ocenjevanju pomembnosti vplivov je treba posebno pozornost nameniti neposrednim in posrednim 

spremembam števila in kakovosti habitatov. 

Kar zadeva vplive projektov vetrne energije in z njimi povezane infrastrukture na vrste, ki niso ptice ali netopirji, 

je negotovost precej večja. Kadar zavarovane vrste v EU niso ptice ali netopirji, je bistveno, da se verjetni 

pomembni vplivi določijo na podlagi celovitega pregleda najboljših razpoložljivih znanstvenih informacij v zvezi 

z zadevno vrsto ali skupino vrst.  

Kadar obstaja negotovost, mora biti ocena, kaj se bo zgodilo z območjem, če se bo načrt ali projekt izvedel, v 

okviru previdnostnega načela skladna z „vzdrževanjem ali obnovitvijo ugodnega stanja ohranjenosti“ 

zadevnega habitata ali vrste107.  

V tem poglavju je povzeta trenutna raven razumevanja možnih vplivov razvoja vetrne energije na kopnem na 

vrste, ki niso ptice in netopirji. 

5.5.2 Vrste vplivov 

5.5.2.1 Sesalci 

V pregledu medsebojnega vpliva sesalcev in razvoja vetrne energije, ki ga je pripravila švedska agencija za 

varstvo okolja (Helldin idr., 2012), je bilo odkritih le malo dokazov o pomembnih vplivih. Vendar je agencija 

poročala o pomembnem začasnem izogibanju velikih zveri in kopitarjev (Helldin idr., 2017).  Medtem ko bodo 

vrste, ki potrebujejo velike prostrane habitate, v katerih ni vznemirjanja, najverjetneje izpostavljene 

                                                      

107 C-258/11, Sweetman in drugi, EU:C:2012:743, zbirka odločb sodne prakse, 2012 (Splošna zbirka odločb), točka 50. 
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pomembnim vplivom, lahko pride tudi do vplivov na vrste, ki so odporne proti vznemirjanju, če se v krajini 

spremenijo razmere na delih habitatov, kjer ni bilo vznemirjanja (Helldin idr., 2017).  

Druge raziskave so pokazale, da so bili jazbeci (Meles meles) v Združenem kraljestvu zaradi hrupa, ki ga 

povzročajo vetrne turbine, izpostavljeni večjemu stresu (Agnew, 2016). Na podlagi ravni kortizola v dlakah se 

je ugotavljalo, ali so jazbeci izpostavljeni fiziološkemu stresu. Raven kortizola v dlakah jazbecev, ki živijo manj 

kot 1 km od polja vetrnih elektrarn, je bila 264 % višja kot pri jazbecih, ki živijo več kot 10 km od polja vetrnih 

elektrarn. Ravni kortizola pri jazbecih, ki živijo blizu polj vetrnih elektrarn, ki obratujejo od leta 2009, in polj 

vetrnih elektrarn, ki obratujejo od leta 2012, se niso razlikovale, kar pomeni, da se živali ne navadijo na 

vznemirjanje zaradi turbin. Višje ravni kortizola pri prizadetih jazbecih lahko vplivajo na njihov imunski sistem, 

kar lahko povzroči večje tveganje za okužbe in bolezni v populaciji jazbecev. 

Łopucki (2018) ni opazil nobenih škodljivih vplivov na prostorsko porazdelitev velikega hrčka (Cricetus cricetus) 

na poljih vetrnih elektrarn na Poljskem. Łopucki, R., in Mróz, I. (2016) nista ugotovila nobenega vpliva razvoja 

vetrne energije na raznolikost in številčnost vrst malih sesalcev. Kar zadeva večje sesalce, so Costa idr. (2017) 

pri navadnem volku (Canis lupus) v bližini projektov vetrne energije na Portugalskem evidentirali, da so si živali 

našle drug brlog (zatočišče) do 2,5 km stran. Avtorji so opazili tudi nižje stopnje razmnoževanja med gradnjo 

in v prvih letih obratovanja.  

Łopucki idr. (2017) so ugotovili, da se srnjad in poljski zajci (Lepus europaeus) izogibajo območij znotraj meja 

projekta vetrne energije in da se je zmanjšala pogostost uporabe habitatov, merljiva do razdalje 700 m. Pri teh 

vrstah, ki se pri zaznavanju plenilcev zanašajo na sluh, je lahko ta selitev posledica zmanjšane sposobnosti 

zaznavanja plenilcev, zlasti tam, kjer je plenilcev veliko. Opaženo je bilo, da navadna lisica (Vulpes vulpes) 

redkeje obiskuje območje znotraj meja projekta vetrne energije, verjetno zaradi manjše razpoložljivosti plena 

(poljskega zajca) in ker med lovom slabše sliši. Navadne lisice verjetno uporabljajo dovozne ceste in se hranijo 

s trupi ptic, ki poginejo zaradi trčenja z delujočimi turbinami. 

Nekateri premisleki glede vplivov na sesalce so navedeni v Okvir 5-15. 

Okvir 5-15: Premisleki glede vplivov na sesalce (povzeto po Helldin idr., 2012) 

• Vznemirjanje med gradnjo je lahko začasno. 

• Pomembnost vplivov je verjetno odvisna od razpoložljivosti habitatov in obstoječih ravni vznemirjanja v širši krajini. 

• Opaziti je mogoče izogibanje velikim območjem okoli infrastrukture, povezane z vetrno energijo, kot so daljnovodi. 

• Pri večjih plenilcih je mogoče opaziti, da so si našli drug brlog. 

• Nove dovozne ceste lahko olajšajo gibanje posameznikov (ki pa posledično pridejo v stik s cestnim prometom). 

• Pomembni vplivi se lahko pojavijo na bolj odmaknjenih, gorskih in trenutno nedostopnih območjih, kjer se bosta z 

izboljšanjem dostopa zaradi rekreacije, lova in prostega časa verjetno povečala prisotnost ljudi in promet. 

• Ni mogoče domnevati, da se bodo vrste navadile na te vplive, saj je to odvisno od razlik med vrstami, spola, starosti, 

posameznika, letnega časa, vrste vznemirjanja ter od pogostosti in predvidljivosti vznemirjanja. 

• Pomembnost vplivov bo verjetno v neposrednem sorazmerju z velikostjo projekta vetrne energije. 

• Kopičenje številnih manjših vplivov bi lahko bilo pomembno na ravni populacije. 

 

5.5.2.2 Dvoživke in plazilci 

Pri pregledu vplivov razvoja vetrne energije na plazilce in dvoživke (herpetofavna) je bilo odkritih le malo 

objavljenih dokazov (Lovich idr., 2018). Ugotovljeno je bilo, da dejavnosti na območjih projektov vetrne energije 

povzročajo naključno umrljivost plazilcev, v daljšem obdobju pa selitev z območij z največjo gostoto turbin 

(puščavska želva Gopherus agassizii).  

Na mavrsko želvo (Testudo graeca), ki je glede na rdeči seznam IUCN uvrščena med ranljive vrste, lahko 

vplivata izguba in razdrobljenost habitatov blizu dovoznih cest zaradi gradnje polj vetrnih elektrarn v 

jugovzhodni Evropi, zlasti če so polja vetrnih elektrarn zgrajena v skalnatih ali stepskih habitatih. Glej tudi 

Študija primera 5-1.   

Raziskave, opravljene na Portugalskem z modeli in simulacijami, ki temeljijo na empiričnih podatkih, kažejo, 

da se je številčnost vrst vretenčarjev (vključno s herpetofavno) po namestitvi le dveh velikih turbin na 

enopilotnih temeljih zmanjšala za skoraj 20 %. Posredni vplivi pa se lahko pojavijo, če se zaradi razvoja vetrne 
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energije zmanjša številčnost vrst, katerih plen je herpetofavna, kar je razvidno iz povečanja številčnosti 

plazilcev ter iz sprememb njihovega vedenja, fiziologije in morfologije na območju projekta vetrne energije v 

Indiji (Thaker idr., 2018). 

5.5.2.3 Nevretenčarji, rastline in vodni organizmi 

Razvoj vetrne energije lahko pomembno vpliva na te skupine, zlasti prek izgube, razvrednotenja in 

razdrobljenosti habitatov. Zgoraj obravnavane informacije v zvezi s habitati na kopnem (poglavje 5.2) so 

pomembne tudi v tem primeru. 

O’Connor (2017) je v svojem pregledu navedel, da se lahko pojavijo vplivi na vodne organizme, vendar jih je 

mogoče učinkovito ublažiti. Faza gradnje projekta vetrne energije bo najverjetneje povzročila pomembne 

vplive, zlasti tam, kjer so turbine od vodnih habitatov oddaljene manj kot 50 m. Pri presoji verjetnih pomembnih 

vplivov je zato treba upoštevati vsaj spremembe v okoliškem habitatu, spremembe v hidrologiji, oskrbi s 

sedimenti in njihovem nabiranju, hrup in vibracije ter prisotnost ali morebitni vnos invazivnih tujerodnih vrst.      

Verjetno bodo na nevretenčarje najpomembneje vplivali izguba, razvrednotenje in razdrobljenost habitatov in 

substratov, v katerih že živijo. Na voljo je le malo empiričnih podatkov o vplivih na žuželke in druge 

nevretenčarje. Long idr. (2011) so opazili razlike v številčnosti žuželk glede na barvo turbin, Foo idr. (2017) pa 

so ugotovili, da so združbe žuželk med leti spremljanja ostale razmeroma nespremenjene. Čeprav je lahko 

privlačnost vetrnih turbin za žuželke, kot so tiste iz redu Lepidoptera (metulji in molji), problematična v zvezi s 

tveganjem trčenja prehranjujočih se netopirjev, trenutno ni dokazov, da razvoj vetrne energije ogroža 

populacije žuželk. 

Najpomembnejši vpliv na rastline izhaja iz izgube, razvrednotenja in razdrobljenosti substrata, v katerem 

rastejo. Zavarovane rastline iz prilog II in IV, ki niso del zavarovanih habitatnih tipov iz Priloge I, so zavarovane 

s sistemom varstva vrst, opisanim v poglavju 2.2.4. 

Čeprav so bili v nekaterih študijah odkriti dokazi o spremembah mikroklime zaradi razvoja polj vetrnih elektrarn, 

ni poročil o posledičnem vplivu na razmnoževalni uspeh, fiziologijo ali morfologijo rastlin. 

5.5.3 Možni ukrepi za ublažitev  

Kot je bilo navedeno v zvezi s habitati, je ustrezna izbira lokacije vetrnih elektrarn na podlagi strateškega 

načrtovanja najučinkovitejši način za preprečevanje negativnih vplivov na vrste. Kot drugi ukrep bi bilo treba 

skrbno umestiti posamezno infrastrukturo, povezano s turbinami, da bi se zmanjšal obseg vplivov. 

Omejitev dostopa do dovoznih cest se zdi koristen ukrep za preprečevanje ali zmanjšanje nenamernega uboja 

malih sesalcev, plazilcev in dvoživk zaradi cestnega prometa. Dovozne ceste se lahko tudi zožajo, saj ni treba, 

da so ceste za vzdrževalne dejavnosti enako široke kot običajne ceste.  

Upravljanje habitatov je lahko še en ustrezen ukrep za populacije zavarovanih vrst (sesalcev, plazilcev, dvoživk 

in rastlin).   

5.6 Razgradnja in nadomestitev stare zmogljivosti z novo  

5.6.1 Razgradnja 

Razgradnja je obraten postopek od gradnje, pri katerem se celotna infrastruktura za projekt vetrne energije ali 

njen del odstrani, prizadeto zemljišče pa se obnovi, da se ponovno vzpostavi stanje, ki ga določi pristojni 

nacionalni organ. Razgradnja se lahko uporabi tudi za posamezne turbine ali skupine turbin kot ukrep za 

zmanjšanje trenutnih vplivov, kot del načrta prilagodljivega upravljanja (glej poglavje 7) ali kot rezultat pregleda 

s strani pristojnega organa. 

Če turbine že 12 mesecev zapored ne proizvajajo električne energije v komercialnem obsegu, je dobra praksa, 

da se razgradijo in da se območje obnovi, tako da se ponovno vzpostavi stanje pred gradnjo.  

Za vrste ptic in netopirjev je lahko razgradnja učinkovit ukrep za zmanjšanje tveganja trčenja (Gartman idr., 

2016). Kadar se pri spremljanju ugotovi, da ima ena ali več turbin nepredviden, a pomemben vpliv, bi moral 

pregled s strani pristojnega nacionalnega organa vključevati možnost razgradnje ali premestitve teh turbin. 
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5.6.2 Nadomestitev stare zmogljivosti z novo 

Nadomestitev stare zmogljivosti z novo vključuje odstranitev obstoječih turbin ter izgradnjo novih, pogosto 

večjih in zmogljivejših turbin. Tako se pri projektih nadomestitve stare zmogljivosti z novo običajno uporabi 

manj turbin kot v prvotnem projektu vetrne energije, zanje pa se uporabijo obstoječi temelji ali položijo novi. Z 

zmanjšanjem števila turbin se lahko zmanjša vpliv na selitev. Za zagotovitev, da projekt pomeni čim manjše 

ekološko tveganje, se lahko proučijo možnosti izbire mikrolokacije in vpliv zasnove infrastrukture (glej Študija 

primera 5-14). 

Nadomestne naprave lahko pogosto ustvarjajo večji donos energije pri manjših hitrostih vetra. Čeprav to 

prinaša koristi v smislu zmanjšanja umrljivosti ptic pri vetrnih elektrarnah z višjimi preteklimi stopnjami trčenj, 

lahko zaradi večjega preseka rotorja poveča tveganje trčenja za netopirje (Gartman idr., 2016). Poleg tega 

lahko spremeni ekonomiko strategij omejevanja. Zato bi bilo treba nadomestitev stare zmogljivosti z novo 

proučiti za vsako območje in vrsto posebej.   

Podatke o netopirjih, zbrane na višini ohišja na obstoječih turbinah, je mogoče uporabiti za ugotavljanje 

verjetnega tveganja umrljivosti in po potrebi za pripravo programov za omejevanje. Ker so nadomestne turbine 

običajno zgrajene na novih temeljih, bi bilo treba pri odločitvi o novih lokacijah upoštevati podatke o 

spremljanju, zbrane med obratovanjem.  

Poleg tega je vredno proučiti vpliv uporabe letalske osvetlitve. Ker se višina turbin ob nadomestitvi stare 

zmogljivosti z novo ponavadi poveča, bo morda treba več turbin opremiti z osvetlitvijo. Čeprav se zdi, da so 

vplivi osvetlitve turbin na ptice omejeni, lahko barva luči pritegne netopirje, kar sčasoma povzroči večje 

tveganje trčenja selitvenih netopirjev z vetrnimi turbinami. V Študija primera 5-14 je opisano, kako so bili 

podatki o spremljanju uporabljeni za modeliranje različnih scenarijev nadomestitve stare zmogljivosti z novo 

in zmanjšanje tveganj za belorepca na Norveškem. V Študija primera 5-15 je opisana nadomestitev stare 

zmogljivosti z novo na polju vetrnih elektrarn v Zeebruggeu v Belgiji. 

Študija primera 5-14: Zmanjšanje tveganja trčenja belorepca (Haliaeetus albicilla) z nadomestitvijo 
stare zmogljivosti z novo na polju vetrnih elektrarn v občini Smøla na Norveškem 

Belorepec, Haliaeetus albicilla, je bil na obstoječem polju vetrnih elektrarn v občini Smøla zaradi večjega vznemirjanja in 

večje umrljivosti zaradi trčenj s turbinami opredeljen kot vrsta, najbolj ranljiva za obratujoče turbine. 

Na obratujočem polju vetrnih elektrarn (68 turbin z zmogljivostjo 2–2,3 MW) so se spremljali razmnoževalni uspeh in 

lokacije gnezd te vrste, nočna gnezdišča orlov in aktivnost letenja, vključno z uporabo radarja za ptice Merlin. Podatki o 

spremljanju so se upoštevali pri zasnovi in presoji vpliva za projekt nadomestitve stare zmogljivosti z novo. 

 

Na podlagi podatkov o spremljanju je bila pripravljena karta občutljivosti za belorepca, da bi se ugotovilo, na katerih 

območjih je najbolj in na katerih najmanj ranljiv. Modeliranje tveganja trčenja je pokazalo, da bi med dvema predlaganima 

zasnovama nadomestitve stare zmogljivosti z novo scenarij s 30 turbinami z zmogljivostjo 5 MW (glej Slika 5-6) verjetno 

pomenil tveganje trčenja, ki ustreza 32 % tveganja pri obstoječem obratujočem polju vetrnih elektrarn. V scenariju s 

50 turbinami z zmogljivostjo 3 MW pa naj bi tveganje trčenja ustrezalo približno 71 % tveganja pri obstoječem 

obratujočem polju vetrnih elektrarn. 

 

Razlika v tveganju trčenja med dvema scenarijema nadomestitve stare zmogljivosti z novo ter med scenarijema 

nadomestitve stare zmogljivosti z novo in obstoječim poljem vetrnih elektrarn je bila pripisana zmanjšanju števila turbin 

in boljši umestitvi posameznih turbin.  
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Slika 5-6: Karta relativne občutljivosti belorepca v vetrni elektrarni v občini Smøla (postavitev turbin z zmogljivostjo 5 MW), 
na kateri so združeni naslednji viri podatkov: gnezdišča, število izvaljenih mladičev, aktivnost letenja in tveganje trčenja. 
Intenzivnost rdečega senčenja označuje stopnjo občutljivosti, pri čemer temno rdeča kaže visoko občutljivost. 

 

Čeprav so podatki, na katerih temeljijo presoje v poročilih, zelo zanesljivi, še vedno obstaja določena negotovost, zato 

so avtorji priznali, da ni mogoče napovedati natančnih vplivov vetrne elektrarne po nadomestitvi stare zmogljivosti z novo. 

Zato priporočajo uporabo načrta prilagodljivega upravljanja (glej tudi poglavje 7). Prilagodljivo upravljanje vključuje 

vzpostavitev sposobnosti prilagajanja prostorsko-časovni stopnji konfliktov v vetrni elektrarni po nadomestitvi stare 

zmogljivosti z novo, tj. glede na to, kje, kdaj in koliko lahko v novi elektrarni pride do konfliktov med pticami in turbinami. 

To nosilcem projektov omogoča, da ukrepe za ublažitev izvajajo na tveganih lokacijah turbin in/ali v določenih obdobjih 

v letu (npr. lopatice rotorja pobarvajo s kontrastnimi barvami, izvedejo operativne prilagoditve in uporabljajo video sisteme 

za opozarjanje). 

Vir: Dahl, E. L., idr., 2015.  

 

Študija primera 5-15: Zmanjšanje tveganja trčenja vrst čiger z nadomestitvijo stare zmogljivosti z 
novo na polju vetrnih elektrarn v Zeebruggeu, Belgija 

Linearno polje vetrnih elektrarn iz leta 1986, sestavljeno iz 24 turbin (10, 12 in 2 turbini z zmogljivostmi 200 kW, 400 kW 

oziroma 600 kW, višinami osi 23, 34 oziroma 55 metrov in premeri rotorjev 22,5, 34 oziroma 48 metrov), v pristanišču v 

Zeebruggeu je povzročalo resno tveganje trčenja za bližnjo kolonijo navadnih čiger (Sterna hirundo), kričavih čiger 

(Sterna sanvicensis) in malih čiger (Sterna albifrons), ki se razmnožujejo na območju Natura 2000 (Everaert in Stienen, 

2007; Everaert, 2008).  
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Spremljanje rezultatov na starem polju vetrnih elektrarn je pokazalo, da so čigre pri iskanju hrane letele na višini od 0 do 

50 metrov, večina letov pa je bila na višini od 0 do 15 metrov. Spremljanje je vključevalo temeljito analizo porazdelitve 

višine letov.  

 

Na podlagi presoje, izvedene pri načrtovanju nadomestitve stare zmogljivosti z novo na polju vetrnih elektrarn, je bilo ob 

predpostavki, da bo vzorec porazdelitve višine letov pri iskanju hrane v prihodnosti ostal enak, ugotovljeno, da ni 

pričakovati nobenega pomembnega vpliva novega polja vetrnih elektrarn. Z zvišanjem vetrnih turbin in omejitvijo 

njihovega števila v okviru zasnove novega polja vetrnih elektrarn bi se zmanjšalo tveganje trčenja ptic. 

 

Rezultat nadomestitve stare zmogljivosti z novo na tem polju vetrnih elektrarn v pristanišču v Zeebruggeu je manj turbin, 

ki pa so večje. Leta 2009 je bilo nameščenih deset novih vetrnih turbin (850 kW), ki so bolj oddaljene druga od druge. 

Imajo višino osi 65 metrov in premer rotorja 52 metrov. Spodnja višina lopatic vetrnih turbin se je po nadomestitvi stare 

zmogljivosti z novo povečala z 11–20,5 metra, kolikor je znašala na starem polju vetrnih elektrarn, na 39 metrov. 

Dosedanje spremljanje je pokazalo, da se je s tem zmanjšal vpliv trčenj v primerjavi s prvotnimi razmerami na polju 

vetrnih elektrarn pred nadomestitvijo stare zmogljivosti z novo. 

Vir: 

Everaert, J., 2007, Adviesnota INBO.A.2007.164., Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.  

Everaert, J., 2007, Adviesnota INBO.A.2007.84., Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. 

Everaert, J., in Stienen, E., 2007.   

Everaert, J., 2008.   
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6. NA MORJU: MOREBITNI VPLIVI 

6.1 Uvod 

V tem poglavju so navedene glavne vrste vplivov, ki bi jih lahko imeli projekti vetrne energije na morju na 

habitate in vrste, zaščitene na podlagi direktiv o habitatih in pticah. Področje uporabe obeh direktiv je 

pojasnjeno v poglavju 2.2.1, v poglavju 3.1 pa je pojasnjen koncept ocenjevanja pomembnosti.  

Namen tega poglavja je nosilcem projektov, nevladnim organizacijam, svetovalcem in pristojnim nacionalnim 

organom zagotoviti pregled možnih vplivov na različne skupine zavarovanih habitatov in vrst v EU. Te možne 

vplive bi bilo treba upoštevati pri oblikovanju ali pregledu načrta ali projekta vetrne energije na morju. Ker pa 

je opredelitev verjetnih pomembnih vplivov vselej specifična za posamezni primer, bodo dejanski vplivi razvoja 

vetrne energije na zavarovane vrste in habitate zelo različni.  

Vplivi razvoja vetrne energije na morju se lahko pojavijo v eni od petih glavnih faz razvoja vetrne energije ali v 

več fazah:  

• med pripravo na gradnjo (npr. meteorološke raziskave, raziskovalne študije stabilnosti sedimenta in 

priprava morskega dna); 

• med gradnjo (npr. prevoz materialov s plovili in gradnja enopilotnih108 temeljev, turbin, kablov za priključitev 

v omrežje, stacionarnih/plavajočih turbin itd.);  

• med obratovanjem (vključno z vzdrževanjem);  

• med nadomestitvijo stare zmogljivosti z novo (zamenjava števila, vrste in/ali konfiguracije turbin na 

obstoječem polju vetrnih elektrarn);  

• med razgradnjo (odstranjevanje polja vetrnih elektrarn ali posameznih turbin).  

 

Pri ocenjevanju pomembnosti vplivov je treba upoštevati, da se ti lahko pojavijo v okviru celotnega odtisa 

projekta (vključno s povezano infrastrukturo, kot so omrežni kabli) in v okviru kopenskih vidikov projektov na 

morju (npr. ureditve za povezavo na kopnem in prenos na kopnem). 

Vplivi na habitate in vrste so lahko začasni ali trajni. Povzročijo jih lahko dejavnosti znotraj meja območja 

Natura 2000 ali zunaj njega. Kar zadeva mobilne vrste, lahko vplivi prizadenejo posamezne živali na precejšnji 

razdalji od povezanega območja Natura 2000, na primer morske sesalce ali morske ptice, ki iščejo hrano na 

območjih, ki so zelo oddaljena od kolonije za razmnoževanje. Pomembni vplivi lahko nastanejo zaradi samega 

načrta ali projekta in se lahko pojavijo v različnih trenutkih v življenjskem ciklu projekta. Načrti in projekti lahko 

skupaj povzročijo kumulativne vplive. Ti vplivi bodo čedalje pomembnejši, saj se bo proizvodnja vetrne energije 

na morju po napovedih povečevala, da se bodo dosegli cilji glede energije iz obnovljivih virov.  

V naslednjih podpoglavjih so opisane glavne vrste vplivov za glavne skupine prejemnikov109. Pregled je 

predstavljen v Preglednica 6-1. V nekaterih primerih je lahko vpliv pozitiven, na primer nastanek novega 

habitata ali učinki grebena (glej Okvir 6-1).  

Okvir 6-1: Učinek grebena, ki ga povzročijo temelji polj vetrnih elektrarn na morju 

Učinek grebena je eden od vplivov, ki ga lahko imajo temelji polj vetrnih elektrarn na morju, na morsko biotsko 

raznovrstnost. Pomemben je zlasti na morskih območjih brez skalnatih tal, kot so veliki deli Severnega morja. Podvodne 

konstrukcije lahko delujejo kot umetni grebeni, na temeljih pa se lahko naselijo najrazličnejši organizmi. Kljub dokazom, 

da so strukture polj vetrnih elektrarn povezane z večjo raznovrstnostjo bentoških organizmov (Lindeboom idr., 2011) in 

večjo gostoto rib, pomembnih za gospodarski ribolov (Reubens idr., 2013), lahko to povzroči tudi spremembo značilnosti 

sestave lokalnih vrst in biološke strukture (Petersen in Malm, 2006). Ta morebitno pozitivni vpliv na morsko biotsko 

raznovrstnost bi bilo treba upoštevati pri proučevanju možnosti za razgradnjo. Fowler idr. (2018) izpostavljajo morebitne 

                                                      

108 Obstajajo različne vrste temeljev za vetrne turbine. Najpogosteje se uporabljajo enopilotni temelji. To so precej 
preproste strukture iz debelega jeklenega valja, nameščenega neposredno na morsko dno. Druge vrste temeljev so med 
drugim piloti z majhnim premerom in ovojem, tj. temelji z mrežastim okvirom in tremi ali štirimi pritrdišči na morskem dnu 
– ali gravitacijski temelji. 
109 Ključne skupine prejemnikov, kot so morske ptice, morski sesalci in morski habitati, na katere lahko vplivajo projekti 
vetrne energije na morju. 
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negativne vplive, ki jih lahko ima popolna odstranitev struktur iz morskega okolja (kot se zdaj zahteva v skladu s 

Sklepom 98/3 komisije OSPAR; Jørgensen, 2012), tudi na skupine, kot so morski sesalci. Z zgolj delno odstranitvijo teh 

struktur se lahko zagotovi trajen grebenski habitat. Vendar bi bilo treba v zvezi z morebitnimi življenjskimi združbami, ki 

se lahko uveljavijo na strukturah polj vetrnih elektrarn, previdno opraviti presojo glede na cilje ohranjanja zadevnega 

območja, vključno z njihovim vplivom na zavarovane vrste in habitate, med drugim z morebitnim vnosom invazivnih 

tujerodnih vrst, ki se lahko uveljavijo na novozgrajenih strukturah. 

 
Preglednica 6-1: Pregled morebitnih vrst vplivov na pomembne skupine prejemnikom na morju  

Prejemnik Morebitni vplivi projektov vetrne energije na morju 

Habitati Izguba morskega habitata 
Vznemirjanje v morskih habitatih in njihovo razvrednotenje  
Dušenje zaradi suspendiranih sedimentov, ki se sproščajo iz suspenzije  
Vzpostavitev novih morskih habitatov  
Spremembe fizikalnih procesov zaradi navzočnosti novih struktur  
Izpust onesnaževal ali mobilizacija preteklih onesnaževal  

Ribe Elektromagnetna polja  
Vznemirjanje zaradi podvodnega hrupa 
Učinki grebena 

Ptice Izguba in razvrednotenje habitatov  
Vznemirjanje in selitev  
Trčenje  
Učinek pregrade  
Posredni vplivi  
Privabljanje (npr. možnosti za počivanje) 

Morski sesalci Izguba in razvrednotenje habitatov  
Vznemirjanje in selitev zaradi hrupa (hrup zaradi zabijanja pilotov in ladijskega 
prevoza/helikopterjev) 
Okvara sluha (poškodbe zaradi podvodnega hrupa) 
Motnje komunikacije  
Trčenje s plovili 
Učinek pregrade 
Zmanjšanje ribolovnega pritiska (neobstoj ribolovnih zon) 
Spremembe kakovosti vode (onesnaževala in morski odpadki) 
Vplivi elektromagnetnega polja na navigacijo 
Posredni vplivi  
Učinek grebena 

Netopirji Vznemirjanje in selitev  
Trčenje  
Učinek pregrade  
Barotravma  
Izguba/premestitev koridorjev za letenje in gnezdišč  
Posredni vplivi  

Druge vrste Vznemirjanje in selitev zaradi hrupa  
Elektromagnetna polja  
Vplivi toplote 
Vzpostavitev novih habitatov  
Spremembe kakovosti vode (onesnaževala in morski odpadki)  
Posredni vplivi 

 

V primerjavi z vetrno energijo na kopnem so jasne razlike glede narave nekaterih dejavnosti, povezanih z 

razvojem vetrne energije na morju. Med njimi so uporaba plovil za dostop do območij in nekateri mehanizmi 

vplivov, ki so edinstveni za vodno okolje, kot je podvodni hrup. Ne glede na to se načela, na katerih temeljijo 

ukrepi za ublažitev za vetrno energijo na kopnem, uporabljajo tudi za vetrno energijo na morju. Ta načela so 

navedena v alineah v nadaljevanju. 

• Uporablja se blažitvena hierarhija, kar pomeni, da je treba ukrepe za preprečitev negativnih vplivov proučiti 

in izvesti pred ukrepi za zmanjšanje negativnih vplivov. Poleg tega je dobra praksa, da se ti ukrepi izvedejo 

pri viru, preden se obravnavajo ukrepi za prejemnika. 
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• Negativni vplivi na zavarovane habitate in vrste v EU se najučinkoviteje čim bolj zmanjšajo tako, da se 

izbere lokacija projektov, ki je oddaljena od ranljivih habitatov in vrst (praksa, znana kot izbira 

makrolokacije). To je mogoče najbolje doseči s strateškim načrtovanjem na upravni, regionalni, nacionalni 

ali celo mednarodni ravni, zlasti s pomorskimi prostorskimi načrti, pripravljenimi na podlagi direktive o 

pomorskem prostorskem načrtovanju110.  

• Čezmejni vplivi so zelo pomembni pri vetrni energiji na morju, in to ne zgolj zaradi kumulativnih vplivov (npr. 

na selitev ptic), ampak tudi zato, ker so številna polja vetrnih elektrarn blizu meja evropskih ekonomskih 

con drugih držav članic (ali celo prihodnjih čezmejnih projektov). V skladu s Konvencijo iz Espooja in 

Protokolom o strateški presoji vplivov na okolje (iz Kijeva; Jendroska idr., 2003111) se morajo podpisnice 

konvencije med sabo obveščati o čezmejnih vplivih in jih upoštevati pri svojem načrtovanju. Poleg tega 

morajo države članice pri pripravi pomorskih prostorskih načrtov sodelovati med sabo in z državami zunaj 

EU. 

• Spremljanje samo po sebi ni ukrep za ublažitev, vendar je potrebno zaradi preverjanja učinkovitosti ukrepov 

za preprečevanje ali zmanjšanje pomembnih vplivov. 

• Ukrepi za ublažitev se ne smejo zamenjevati z izravnalnimi ukrepi, ki so namenjeni izravnavi morebitne 

škode, nastale zaradi načrta ali projekta. Izravnalni ukrepi se lahko proučijo le glede na merila, določena v 

členu 6(4) direktive o habitatih. 

 

6.2 Habitati 

6.2.1 Uvod 

Za poročanje se deset habitatnih tipov (ali sklopov habitatnih tipov), navedenih v Prilogi I k direktivi o habitatih, 

obravnava kot morski habitati, dva od njih pa veljata za prednostna habitatna tipa (označena sta z *): 

• peščena obrežja, stalno prekrita s tanko plastjo morske vode (1110); 

• podmorski travniki s pozejdonovko (Posidonion oceanicae)* (1120); 

• izlivi rek, estuariji (1130); 

• muljasti in peščeni poloji, kopni ob oseki (1140); 

• obalne lagune* (1150); 

• veliki plitvi zatoki in zalivi (1160); 

• morski grebeni (1170); 

• podmorske strukture, nastale zaradi izhajanja plinov (1180); 

• ozki zatoki borealnega Baltika (1650); 

• potopljene ali delno potopljene morske jame (8330). 

 

Zgoraj navedeni habitatni tipi vključujejo obalne habitate, habitate v plitvih morjih in habitate v globljih priobalnih 

vodah (Evropska komisija, 2013). Ker je pri projektih vetrne energije na morju potreben dostop do kopnega 

(povezava morskih kablov s kopenskimi), je treba pri oceni projektov, ki se izvajajo na morju, upoštevati tudi 

habitate na kopnem (glej poglavje 5.2). Z uporabo najboljših razpoložljivih metod bi bilo treba zbirati izhodiščne 

podatke za podporo ustrezni presoji. Primeri metod za izhodiščne raziskave so povzeti v Okvir 6-2. 

Okvir 6-2: Izhodiščna raziskava za bentoške habitate 

Raziskave so verjetno potrebne, da se v okviru odtisa projektov vetrne energije in razmejenega varovalnega območja 

razmejijo območja habitatov iz Priloge I. Podrobne smernice o metodah raziskav so občasno na voljo na nacionalni 

ravni112. Raziskave za habitate iz Priloge I so lahko del širše raziskave za določanje značilnosti za namen presoje vplivov 

                                                      

110 Direktiva 2014/89/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o vzpostavitvi okvira za pomorsko 
prostorsko načrtovanje (UL L 257, 28.8.2014, str. 135). 
111 Jendroska, Jerzy, in Stec, Stephen, 2003, Protokol iz Kijeva o strateški presoji vplivov na okolje. 33, str. 105–110. 
112 Glej na primer: Standard Investigation of the Impacts of Offshore Wind Turbines on the Marine Environment (StUK4) 
(Standardna preiskava vplivov, ki jih imajo vetrne turbine na morju na morsko okolje (StUK4)), na voljo na spletnem 
naslovu https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-
impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6, in Marine Monitoring Handbook 
(Priročnik za spremljanje morskega okolja), na voljo na spletnem naslovu http://jncc.defra.gov.uk/page-2430#download. 

https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
http://jncc.defra.gov.uk/page-2430#download
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na okolje. Viri informacij, kot je EMODnet113, lahko vsebujejo koristne informacije o obstoječih podatkih o obsežnejšem 

kartiranju habitatov morskega dna. 

 

Če novejše karte (stare manj od 1–2 let), na kateri so v visoki ločljivosti prikazane značilnosti habitata, ni, je običajno 

treba pred načrtovanjem projekta opraviti podrobne raziskave zadevnega območja.  

 

Sheme klasifikacije habitatov so dragoceno orodje za izhodiščne raziskave podplimnih habitatov in habitatov v 

bibavičnem pasu Sistem EUNIS114 na evropski ravni vsebuje seznam biotopov, opredeljenih na podlagi značilnih vrst in 

povezanih fizikalnih značilnosti, kot so: (i) podlage, na katerih se pojavljajo; (ii) globine, na katerih jih je mogoče najti, ter 

(iii) vrste pogojev za energijo valovanja in plimovanja, s katero so povezani. Koristna navodila za dodelitev biotopov so 

zagotovljena v Parry (2015115). 

 

Tehnike raziskav so navedene v alineah v nadaljevanju. 

 

• Habitati v bibavičnem pasu: 

• transektni popisi, popisi na popisnih točkah ali osnovne raziskave z vizualnim pregledom, ki se opravijo peš ali z 

vozilom, kot so vozila na zračno blazino; 

• satelitsko daljinsko zaznavanje, multispektralno daljinsko zaznavanje iz zraka, fotointerpretacija posnetkov iz zraka. 

 

• Podplimni habitati: 

• opazovanje z uporabo videokamere za spust ali vleko ali vozila z daljinskim upravljanjem. Tudi voznik lahko opravi 

neposredno opazovanje. Pri tem so pomembni pogoji vidljivosti, vendar je mogoče z uporabo sistemov kamer z 

ohišjem s sladko vodo pridobiti slike tudi v motni vodi; 

• vzorčenje z uporabo grabila, jedrovanja, strgače in/ali vlečne mreže. Destruktivne tehnike, zlasti uporabo vlečnih 

mrež, je treba previdno načrtovati, če se uporabljajo na morebitno občutljivih območjih; 

• zasnovo raziskave je mogoče čim bolj izboljšati z uporabo akustičnih diskriminatornih sistemov, kot so bočni sonarji 

in večsnopni ultrazvočni globinomeri. Te sisteme bi bilo treba uporabiti pred izvedbo neposrednih opazovanj in z 

uporabo tehnik vzorčenja. 

 

6.2.2 Vrste vplivov 

6.2.2.1 Katere so glavne vrste vplivov? 

Glavne vrste vplivov gradnje polj vetrnih elektrarn na morju na morske habitate so povzete v Preglednica 6-2. 

Navedeni vplivi večinoma zajemajo morebitno kompleksno skupino učinkov. Na primer škodo za habitat in 

vznemirjanje lahko povzroči vsaka dejavnost, ki vpliva na morsko dno. To lahko vključuje: (i) opremo za 

raziskave, kot so grabila in naprave za jedrovanje, (ii) krmni val vijakov ali (iii) pripravo morskega dna pred 

polaganjem temeljev in kablov. Ti učinki lahko povzročijo vplive v najrazličnejših prostorskih obsegih, ki se 

lahko pojavijo kadar koli, tudi po zaključku projekta. Vendar so glavna zadevna obdobja navedena v fazah 

projekta, naštetih v preglednici 6-2. 

Preglednica 6-2: Vrste vplivov na habitate v življenjskem ciklu projekta vetrne energije na morju 

Glavne vrste vplivov Faza projekta 
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Izguba habitata (izguba 
obstoječega habitata in 
nadomestitev z drugim 
habitatom, npr. dodajanje 

 X  X X 

                                                      

113 https://www.emodnet-seabedhabitats.eu. 
114 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eunis-habitat-classification. 
115 http://jncc.defra.gov.uk/pdf/Report_546_web.pdf. 

https://www.emodnet-seabedhabitats.eu/
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eunis-habitat-classification
http://jncc.defra.gov.uk/pdf/Report_546_web.pdf
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betonskih, jeklenih ali 
kamnitih struktur) 

Vznemirjanje v habitatu in 
njegovo razvrednotenje 
(vključno s: (i) penetracijo, 
abrazijo in stiskanjem 
sedimentov ter (ii) 
polaganjem kablov) 

X X X X X 

Dušenje zaradi 
suspendiranih sedimentov, ki 
se sproščajo iz suspenzije 

 X  X X 

Vzpostavitev novega 
morskega habitata 

 X    

Spremembe fizikalnih 
procesov zaradi navzočnosti 
novih struktur 

 X X  X 

Izpust onesnaževal ali 
mobilizacija preteklih 
onesnaževal 

 X X X X 

Posredni vplivi X X X X X 

  

Med habitati iz Priloge I, ki so lahko ranljivi za vplive projektov vetrne energije na morju, so med drugim 

peščena obrežja, stalno prekrita s tanko plastjo morske vode (1110), morski grebeni (1170) in podmorski 

travniki s pozejdonovko (1120). Pri podmorskih travnikih s pozejdonovko obstaja tveganje neposrednega 

fizičnega uničenja in sprememb sedimentacije v hidrografskem režimu (glej Bray idr., 2016). Prizadeti so lahko 

tudi drugi habitati ali sklopi habitatov, odvisno od lokacije polja vetrnih elektrarn in povezane infrastrukture za 

izvoz električne energije. Med temi habitati in sklopi habitatov so izlivi rek, estuariji (1130), muljasti in peščeni 

poloji, kopni ob oseki (1140) ter veliki plitvi zatoki in zalivi (1160). Projekti vetrne energije na morju verjetno ne 

bodo vplivali na nekatere morske habitate, zlasti potopljene ali delno potopljene morske jame (8330). 

Pri načrtih in projektih je treba proučiti, na katere habitate bi lahko vplivale predlagane dejavnosti, in ob tem 

upoštevati vrste vplivov, povzete v Preglednica 6-2 zgoraj. Čeprav dela, kot so geofizikalne in geotehnične 

raziskave, verjetno ne bodo pomembno vplivala na habitate, bi bilo treba proučiti možnost, da geotehnično 

jedrovanje ali druge dejavnosti povzročijo neposredno izgubo habitatov/vznemirjanje v zavarovanih habitatih. 

Proučiti je treba tudi dejavnosti za nadomestitev stare zmogljivosti z novo, saj lahko vključujejo dejavnosti s 

podobnimi vplivi kot druge faze. Zaradi dejavnosti za nadomestitev stare zmogljivosti z novo se lahko trajanje 

obstoječih vplivov celo podaljša v primerjavi s prvotno ocenjenim obdobjem. 

Projekti vetrne energije lahko vplivajo na habitate v bibavičnem pasu in podplimne habitate z: (i) izgubo 

habitata zaradi odtisa turbin in povezane infrastrukture, (ii) motnjami zaradi razpršitve 

sedimentov/sedimentacije, nastale zaradi različnih dejavnosti, ki lahko povzroči dušenje morskega dna, pri 

čemer se spremeni fizična struktura habitatov ali pride do ponovne mobilizacije onesnaževal, ter (iii) začasnim 

vznemirjanjem zaradi medsebojnega vpliva operacij in morskega dna, vključno z uporabo sistemov za 

pritrditev dvigalnih ploščadi116, sider plovil itd. Dolgoročni vplivi na habitate vključujejo uvedbo novih umetnih 

podlag, ki lahko privabijo bentoške in druge organizme (Wilhelmsson, 2010; Hiscock idr., 2002). Nazadnje, na 

habitate iz Priloge I lahko vpliva izključitev drugih dejavnosti, ki so se izvajale pred tem, kot je ribištvo. Bentoški 

habitati, ki so bili resno razvrednoteni zaradi dejavnosti ribolova s pridneno vlečno mrežo, bi se nato lahko 

obnovili. 

Večina polj vetrnih elektrarn na morju in njihovi povezani kabli so zdaj na območjih razmeroma mehkega 

sedimenta (npr. peščenem morskem dnu z različnimi deleži finih sedimentov in bolj grobega proda, prodnikov 

itd.). Zato je večina ustreznih presoj osredotočena na peščena obrežja (1110) in morske grebene (1170), saj 

so ranljivi za izgubo habitata. Največje skrbi povzroča možnost neposredne izgube teh habitatov zaradi odtisa 

temeljev za vetrne turbine in povezane infrastrukture. 

                                                      

116 Vrsta mobilne ploščadi, ki se pritrdi na morsko dno z uporabo sistemov za pritrditev s piloti. 
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Uvedba trdih površin na območju, kjer prevladujejo peščeni sedimenti, pogosto povzroči pomembno 

spremembo bentosa (Meissner in Sordyl, 2006). Čeprav je to spremembo mogoče šteti za pozitivno, lahko 

zaradi znatne spremembe stanj nastanejo pomembni vplivi, če so obstoječi habitati zaščiteni habitati na 

območju Natura 2000. Tehnične strukture ali druge umetne trdne podlage povzročajo: (i) trajne spremembe 

strukture sedimenta, (ii) ujetje morskega sedimenta in (iii) posledično izgubo habitatov na mehkem dnu. Zato 

umetna namestitev trdnih podlag ne pomeni nujno ekološkega izboljšanja morskih habitatov. Pri presojah bi 

bilo treba proučiti stanje in cilje ohranjanja območij Natura 2000, pri čemer je potrebna previdnost, kadar so 

na voljo le omejene informacije o resničnih preteklih referenčnih stanjih.  

Drug vidik, ki ga je treba poudariti, je razlika med tehnologijami stacionarnih in plavajočih vetrnih turbin, 

vključno z naravo morskega dna, na katerem se bodo nahajale te tehnologije. Za nekatere vrste temeljev 

stacionarnih vetrnih turbin, kot so kesoni, ni treba zabijati pilotov ali vrtati. To pomeni, da je verjetnost 

pomembnih vplivov majhna v primerjavi z enopilotnimi ali drugimi vrstami pilotnih temeljev. Energija, 

proizvedena s plavajočimi vetrnimi turbinami, ima veliko manjši odtis v smislu uničevanja habitatov.  

6.2.2.2 Kako se ocenjuje pomembnost? 

Pomembnost se večinoma ugotavlja tako, da se območje habitata, na katerem se bo verjetno pojavila izguba, 

razvrednotenje ali vznemirjanje, količinsko opredeli in primerja s celotnim območjem habitata. Za to je treba 

dobro razumeti porazdelitev, strukturo in funkcije habitatov. 

Na pomembnost vplivov lahko vpliva več dejavnikov: biologija, okolje, zasnova načrta in zasnova projekta. V 

Okvir 6-3 so navedeni glavni dejavniki, ki se upoštevajo pri oceni pomembnosti. 

Okvir 6-3: Dejavniki, ki vplivajo na oceno pomembnosti 

Biološki (Tillin idr., 2010): 

• toleranca (sposobnost prejemnika, da prenaša vznemirjanje ali stres, ne da bi se spremenil njegov značaj); 

• odpornost (možnost obnovitve);  

• občutljivost (verjetnost spremembe v primeru pritiska na značilnost (receptor), ki je funkcija tolerance in odpornosti). 

 

Okoljski: 

• vrsta in morfologija tal ali sedimenta; 

• kakovost in količina vode; 

• obstoječe dejavnosti, kot so dejavnosti ohranjanja narave, pri katerih se bodo morda pojavile motnje, zaradi česar se 

bodo spremenili okoljski pogoji. 

 

Zasnova načrta ali zasnova projekta: 

• število vetrnih turbin;  

• zasnova temeljev, zlasti območja odtisa; 

• vse morebitne metode zaščite proti izpiranju in montaže, zlasti če podporna dela vključujejo krčenje habitata na širšem 

območju (npr. ravnanje sipin); 

• število, dolžina in metode zakopavanja kablov (ter uporaba zaščitnih oklepov za kable); 

• druge povezane dejavnosti (npr. zahteva za sidranje plovil ali uporabo dvigalnih nog, območij za odlaganje odpadkov 

iz vrtanja ali odpadkov iz izkopavanja itd.); 

• trajanje gradbenih dejavnosti in njihov prostorski obseg; 

• načrti za razgradnjo – ali bo infrastruktura (vključno s temelji in zaščitnimi oklepi) ostala ali pa bo odstranjena. 

 

Ocena občutljivosti morskih habitatov in vrst na podlagi dokazov (Marine Evidence-based Sensitivity 

Assessment – MarESA (Tyler-Walters idr., 2017)) je pristop, ki temelji na dokazih in strokovni presoji, v 

podporo oceni pomembnosti. Preglednica 6-3 vsebuje povzetek pristopa MarESA za biotope, ki se lahko 

pojavijo na habitatnih tipih iz Priloge I ali so značilni zanje. Povzetek je osredotočen zlasti na površinsko 

obrabo. Vplivi fizičnih motenj ali površinske obrabe na površini podlage v sedimentnih ali skalnatih habitatih 

so pomembni za epifloro in epifavno na površini podlage. Površinsko obrabo lahko povzroči vzorčenje 

sedimenta, sidranje plovila ali stiskanje sedimentov zaradi nog dvigalne ploščadi. Referenčne vrednosti 

(kvantitativne ali kvalitativne) so pomemben del postopka ocene MarESA. Z njimi se opredeli pritisk v smislu 

velikosti, obsega, trajanja in pogostosti vpliva.  
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Preglednica 6-3: Občutljivost, toleranca in odpornost morskega habitata v zvezi s površinsko obrabo 

Habitatni tip (primer biotopa) Toleranca Odpornost Občutljivost 

Peščena obrežja, stalno prekrita s tanko 
plastjo morske vode (1110) (sublitoralni 
pesek različne slanosti)  

Nizka Visoka Nizka/srednja117 

Podmorski travniki s pozejdonovko 
(Posidonion oceanicae) (1120) 

Srednja Nizka Srednja 

Izlivi rek, estuariji (1130) (Hediste 
diversicolor, Limecola balthica in 
Scrobicularia plana na peščenih muljastih 

obalah) 

Srednja Visoka Nizka 

Muljasti in peščeni poloji, kopni ob oseki 
(1140) (travniki, porasli z Zostera sp. na 
nizki obali ali na infralitoralnem čistem ali 
muljastem pesku) 

Nizka Srednja Srednja 

Obalne lagune* (1150) (sublitoralni mulj z 
nizko ali zmanjšano slanostjo (lagune)) 

Srednja Visoka Nizka 

Veliki plitvi zatoki in zalivi (1160) (Arenicola 
marina v infralitoralnem mulju) 

Visoka Visoka Neobčutljiv 

Morski grebeni – biogeni ali geogeni (1170) 
(Sabellaria spinulosa v stabilnem 
cirkalitoralnem mešanem sedimentu) 

Nič Nizka/srednja Srednja/visoka 

* Prednostni habitat. 

V primeru negotovosti (bodisi o morebitnih vplivih bodisi parametrih zasnove polj vetrnih elektrarn) bi bilo treba 

uporabiti predpostavke najslabšega možnega scenarija. Na primer zaradi uporabe podmorske zaščite za kable 

(npr. kamnitega oklepa) se lahko precej poveča odtis v obliki izgube habitata, povezan s polaganjem kablov. 

Vendar potrebne količine kamnite zaščite ni mogoče oceniti, dokler ni znano, ali je bilo zakopavanje kablov 

uspešno. Take ocene morajo biti čim bolj natančne in temeljiti na ustreznih informacijah, kot so geotehnične 

raziskave pogojev na tleh. 

Negotovosti in izzivi, ki se pojavijo pri presoji verjetnih pomembnih vplivov na habitate na morju (in zaradi 

katerih je morda treba zbrati dodatne izhodiščne podatke ali uporabiti načelo previdnosti), so povzeti v 

Okvir 6-4. 

Okvir 6-4: Ključni izzivi pri presoji verjetnih pomembnih vplivov na habitate na morju 

Vsi vplivi 

• Razpoložljivost podatkov, predvsem v zvezi s porazdelitvijo habitata na širši ravni, za podporo: (i) presojam na ravni 

načrta ali (ii) podrobnim specifičnim raziskavam in presojam v okviru projekta; 

• negotovost v zvezi s parametri zasnove projekta, zlasti količino materiala, potrebno za zaščito kablov, in lokacijo 

zaščite. Občasno se pojavi tudi negotovost v zvezi z učinkovitostjo pristopov k zaščiti in zakopavanju kablov, na primer 

na območjih dinamičnega morskega dna, kjer je morda treba pred zakopavanjem odstraniti sipine. Če so potrebna 

sanacijska dela, se lahko zato znova pojavi tveganje za habitate iz Priloge I zaradi povečanj ključnih parametrov 

zasnove; 

• v nekaterih primerih so na voljo nepopolne informacije o obsegu obstoječe infrastrukture, ki vpliva na habitate iz 

Priloge I. Na primer, če območje morskega dna, prekrito s kamnito zaščito, na območju Natura 2000 ni znano, je težko 

izvesti informirano kumulativno presojo; 

• prostorska in časovna spremenljivost habitatov. Morsko okolje je dinamično. Na primer nekateri habitati, kot so peščena 

obrežja (1110), so lahko mobilni, življenjske združbe (npr. biogena dna (del 1170)) pa se v posameznih sezonah in 

med njimi spreminjajo; 

• razumevanje občutljivosti habitatov in povezanih vrst za dejavnosti razvoja vetrne energije, zlasti njihove tolerance in 

odpornosti (sposobnosti obnavljanja). Dela za izboljšanje baze dokazov iz pregledov spremljanja po zaključku projektov 

je bilo razmeroma malo. 

 

                                                      

117 https://www.marlin.ac.uk/habitats/annex1. 
https://inpn.mnhn.fr/programme/sensibilite-ecologique?lg=en. 

https://www.marlin.ac.uk/habitats/annex1
https://inpn.mnhn.fr/programme/sensibilite-ecologique?lg=en
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6.2.3 Ukrepi za ublažitev  

Izbira ustrezne lokacije projektov vetrne energije na morju je najučinkovitejši način, kako preprečiti morebitne 

konflikte z območji Natura 2000 ter zavarovanimi vrstami in habitati v EU.  

Drugi ukrepi za ublažitev, namenjeni čim večjemu zmanjšanju vplivov na morske habitate, vključujejo izbiro 

metod, ki povzročajo najmanjše vznemirjanje, za dejavnosti, kot so polaganje kablov in priprava morskega 

dna. Na primer z izločanjem izkopanega materiala blizu morskega dna s cevjo za odvajanje je mogoče 

natančneje odlagati material na območju za odlaganje, s tem pa lahko nastane manj suspendiranih trdnih 

snovi kot pri izločanju materiala blizu površine. Poleg tega se pri izbiri območij za odlaganje sedimentov lahko: 

(i) upošteva bližina občutljivih območij habitata morskega dna in (ii) zagotovi vračanje materiala, da se prispeva 

k potem za premeščanje sedimentov v ustreznem prostorskem obsegu za značilnosti, kot so peščena obrežja. 

V državah članicah in na mednarodni ravni je širše dostopna dobra praksa pri preprečevanju onesnaževanja 

voda in nadzoru nad invazivnimi tujerodnimi vrstami (npr. Mednarodna konvencija o preprečevanju 

onesnaževanja morja z ladij (MARPOL 73/78)). Zato ni dodatno obravnavana.  

V Študija primera 6-1 so opisani ukrepi, sprejeti za obnovitev razvrednotenega habitata med gradnjo polja 

vetrnih elektrarn na morju na Danskem. Čeprav to polje vetrnih elektrarn ni na območju Natura 2000, bi lahko 

bil ta pristop ustrezen za območja Natura 2000 z zaščitenimi habitati grebenov iz Priloge I. 

Študija primera 6-1: Obnova razvrednotenega habitata za izgradnjo polja vetrnih elektrarn na morju 
ob otoku Anholt na Danskem 

Za izgradnjo polja vetrnih elektrarn na morju ob otoku Anholt na Danskem je bilo treba premestiti približno 5 000 velikih 

kamnov, ki so tehtali do 30 ton. Zaradi njihovega obsežnega odstranjevanja za uporabo v pristaniških pomolih, objektih 

za zaščito obalnih območij in drugih umetnih objektih so skalnati grebeni postali redek naravni element na Danskem. Ob 

soglasju danske agencije za naravo družba DONG Energy (zdaj Ørsted), izvajalec gradnje polja vetrnih elektrarn na 

morju ob otoku Anholt, ni zgolj prerazporedila skale na grebenu, kjer naj bi bilo polje vetrnih elektrarn postavljeno, ampak 

jih je uporabila za to, da je na polju vetrnih elektrarn ustvarila približno 28 umetnih grebenov z jamami različnih velikost. 

S tem se je povečala biotska raznovrstnost. Tako je polje vetrnih elektrarn pomagalo ustvariti najboljše razmere za 

razmnoževanje in življenje živali in rastlin, zlasti tistih, ki prebivajo na trdnih podlagah118. 

 

Taki ukrepi so lahko posebno koristni v primeru razvrednotenja značilnosti habitatov naravnih grebenov. Na Danskem je 

bilo zaradi odstranjevanja kamnov in skal za uporabo pri gradnji pomolov, valolomov in drugih objektov uničenih veliko 

območij s skalnatimi grebeni, zlasti v plitvih vodah (globokih manj kot 10 m) in obalnih območjih (Dahl idr, 2015). 

 

Opozoriti je treba, da polje vetrnih elektrarn Anholt ni bilo na območju Natura 2000 niti ni vplivalo na habitate grebenov iz 

Priloge I. Vendar ta pristop kaže možen način, kako obnoviti habitate grebenov iz Priloge I in prispevati k doseganju 

njihovega ugodnega stanja ohranjenosti, ki se zahteva v skladu z direktivo o habitatih.  

 

6.3 Ribe 

6.3.1 Vrste vplivov 

Večina vrst rib, naštetih v Prilogi II k direktivi o habitatih, je popolnoma sladkovodnih. Nekatere od njih, kot sta 

čepa (Alosa spp.) in morski piškur, so ribe selivke, ki del življenja preživijo v morju, del pa v sladki vodi. Atlantski 

losos (Salmo salar) je naveden le, kadar je v sladki vodi. V Prilogi IV je navedenih le nekaj vrst rib, ki del 

življenja preživijo v morju, predvsem jadranski in atlantski jeseter (Acipenser naccarrii oziroma A. sturio). 

Anadromne (vrste, ki se gibljejo med morjem in rekami) populacije Coregonus oxyrhynchus v nekaterih 

predelih Severnega morja so navedene v prilogah II in IV, vendar je ta vrsta lahko izumrla v morskem okolju 

(Freyhof in Kottelat, 2008). 

Ker so območja Natura 2000, določena za vrste rib iz Priloge II, praviloma v celinskih vodah ali estuarijih, ni 

verjetno, da se prekrivajo s polji vetrnih elektrarn na morju. Glavni vplivi, obravnavani za te vrste rib iz Priloge II, 

so tisti, katerih posledice so pojavijo na daljših razdaljah, na primer vznemirjanje zaradi podvodnega hrupa in 

                                                      

118 http://www.mega-project.eu/assets/exp/resources/Anholt_case_template_(2).pdf. 

http://www.mega-project.eu/assets/exp/resources/Anholt_case_template_(2).pdf
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spremembe kakovosti vode (na primer zaradi suspendiranih sedimentov). Elektromagnetna polja, nastala 

zaradi kablov za izvoz (tj. kablov za prenos električne energije s polja vetrnih elektrarn na kopno), tudi pomenijo 

morebitno vrsto vpliva in so dodatno obravnavana v sporočilu Komisije Infrastruktura za prenos energije in 

naravovarstvena zakonodaja EU (Evropska komisija, 2018a). Sposobnost jesetra, da zazna elektromagnetna 

polja, je bila upoštevana, vendar je razumevanje verjetnosti in pomembnosti morebitnih vplivov slabo (Boehlert 

in Gill, 2010). Tudi selivski lososi morda lahko zaznajo elektromagnetna polja, zato bi bilo treba obravnavati 

možnost, da to vpliva na migracije mladih rib ali odraslih rib, ki se vračajo (Gill idr., 2005). Vendar glede tega, 

ali imajo magnetna polja ali inducirana električna polja škodljive vplive in ali so lahko ti vplivi ekološko 

pomembni, obstaja precejšnja negotovost. 

Podvodni hrup je morda treba upoštevati, če je projekt vetrne energije na morju dovolj blizu določenega 

območja v obalnih vodah ali estuariju, in sicer zaradi morebitnih vplivov najglasnejših dejavnosti pri gradnji 

polja vetrnih elektrarn (npr. zabijanja pilotov za temelje in/ali detonacije neeksplodiranega ubojnega sredstva). 

Popper idr. (2014) predlagajo razvrstitev vrst glede na njihovo občutljivost za podvodni hrup na podlagi obstoja 

ali neobstoja plavalnega mehurja. Šteje se, da so ribe s plavalnim mehurjem, vključno z atlantskim lososom in 

čepo, občutljive za zvočni tlak. V primeru čepe je plavalni mehur blizu ušesa, zato so razmeroma bolj občutljive 

za hrup. Ribe brez plavalnega mehurja, kot je morski piškur, so občutljive le za gibanje delcev, ne za zvočni 

tlak. 

Po navedbah Popperja idr. (2014) lahko hrup povzroči vznemirjanje najobčutljivejših vrst, kot je čepa, na 

razdalji več tisoč metrov (tj. kilometrov), medtem ko lahko prizadene nekatere vrste, kot je losos, na razdalji 

več sto metrov, vrste, kot je morski piškur, pa na razdalji več deset metrov. Poudariti je treba, da so te ocene 

okvirne. Poleg tega nekaj dokazov kaže, da lahko sled, ki je popolnoma morska vrsta iz iste družine kot čepa, 

zazna hrup zaradi zabijanja pilotov, ki povzroča vznemirjanje, na razdalji do 80 km od vira hrupa (Thomsen 

idr., 2006). Vendar se na splošno predvideva, da se vznemirjanje pojavi na veliko manjših razdaljah, in sicer 

največ nekaj deset kilometrov. Na primer Boyle in New (2018) trdita, da lahko zvok zabijanja pilotov povzroči 

vznemirjanje rib na razdalji največ 15,4 km. Te razdalje nakazujejo, da je previdna obravnava vplivov hrupa 

utemeljena, kadar se zabijanje pilotov za temelje ali druge glasne dejavnosti, kot je detonacija 

neeksplodiranega ubojnega sredstva, izvajajo na območju, ki je največ nekaj deset kilometrov oddaljeno od 

območja Natura 2000, določenega za čepo. 

Na podlagi direktiv o pticah in habitatih zavarovani morski sesalci in morske ptice, ki se prehranjujejo z ribami, 

so odvisni od zdravih populacij rib. Zato je treba pri ocenah projektov vetrne energije na morju upoštevati 

morebitne vplive na širšo skupino vrst poleg tistih, ki so navedene v prilogah k direktivi o habitatih. 

6.3.2 Možni ukrepi za ublažitev 

Izkušnje z ukrepi, sprejetimi posebej za preprečevanje ali zmanjšanje vplivov na vrste rib iz Priloge II, so 

omejene. V nekaterih primerih so bile proučene sezonske omejitve zabijanja pilotov, da bi se preprečili 

morebitni vplivi na losose med selitvijo. Ta ukrep je bil sprejet kot previdnostni ukrep zaradi negotovosti glede 

verjetnega dosega morebitnega vpliva vznemirjanja. Obstaja več primerov sezonskih omejitev zabijanja pilotov 

za zaščito vrst rib, ki niso navedene v Prilogi II, v obdobju razmnoževanja. Te omejitve so usmerjene predvsem 

v vrste, kot je sled, ki so pomembne za komercialni ribolov in prehranjevanje drugih vrst, zavarovanih v EU, 

na primer kot plen morskih sesalcev. 

Ukrepi za ublažitev, namenjeni zmanjšanju ravni podvodnega hrupa za morske sesalce, so predvidoma 

učinkoviti tudi za ribe. 

Skrbi zaradi vplivov elektromagnetnih polj se praviloma odpravijo z zakopavanjem kablov na globini vsaj enega 

metra. Zmanjšanje elektromagnetnih polj se večinoma zagotavlja z zakopavanjem ali prekrivanjem kabla z 

zaščitnim materialom, kot je kamniti oklep, saj se najmočnejša polja pojavijo na površini kabla. Čeprav se z 

zakopavanjem zmanjša jakost elektromagnetnega polja v morski vodi nad kablom, lahko nekatere vrste 

vseeno zaznajo nastala magnetna ali inducirana električna polja, tudi v primeru zakopavanja na večjo globino 

(Gill idr., 2009). 
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6.4 Ptice 

6.4.1 Uvod 

V zvezi z interakcijo med pticami in projekti vetrne energije na morju so bile opravljene obsežne študije v EU 

in zunaj nje. Tako so na voljo številne nacionalne smernice o pticah in razvoju vetrne energije, ki podrobno 

opisujejo ustrezne metode za zbiranje izhodiščnih podatkov. Izčrpen seznam nacionalnih smernic je v 

Dodatku E. 

Izhodiščne podatke za podporo oceni pomembnosti vplivov bi bilo treba zbrati z najboljšimi razpoložljivimi 

znanstvenimi metodami (na primer Camphuysen idr., 2004; Maclean idr., 2009; Thaxter in Burton, 2009). 

Izčrpen pregled raziskovalnih metod je objavil Smallwood (2017). Primeri izhodiščnih raziskav so povzeti v 

Okvir 6-5. Zaradi velike raznolikosti ptic so strateške raziskave na regionalni, nacionalni ali celo mednarodni 

ravni posebno pomembne za zagotavljanje izhodiščnih informacij o populacijskih nivojih in podporo oceni 

načrtov in projektov, smiselni z biološkega vidika. Tovrstne raziskave so pomembne zlasti pri proučevanju 

kumulativnih vplivov. Vendar se z njimi ne zmanjša potreba po natančno ciljno usmerjenih raziskavah na 

lokalni ravni (polja vetrnih elektrarn) za zagotovitev informacij v podporo presojam na ravni projekta. 

Okvir 6-5: Primer izhodiščnih raziskav za ptice na morju 

• Štetja kolonij morskih ptic: izvedena, ker ni podatkov o spremljanju zadevnega območja Natura 2000; 

• kadar ni podatkov o številu kolonij morskih ptic ali ti niso zanesljivi za presojo vpliva, bi bilo treba za ugotovitev 

zadevnega izhodiščnega stanja opraviti štetje kolonij morskih ptic. Po potrebi bi bilo treba štetja opraviti na podlagi 

metodologije, ki se uporablja za sistem nacionalnih popisov da bi se omogočila primerljivost. Štetja bi morali opraviti 

ornitologi z ustreznimi izkušnjami s štetjem kolonij morskih ptic, zlasti, kadar se štetja izvajajo z ladij. Štetja lahko trajajo 

več dni, odvisno od velikosti kolonije in razpoložljivega osebja. Za štetje bi bilo treba določiti uro (npr. 7.00–17.00) in 

obdobje (npr. maj–junij), v katerih se najbolj natančno zajameta navzočnost in številčnost vseh vrst v skupini morskih 

ptic. Za nočne vrste, ki gnezdijo pod zemljo ali med skalami, so morda potrebne raziskave posameznih vrst. Za pregled 

metodologij glej Bibby idr. (2000);  

• popisi na popisnih točkah na kopnem, če so turbine zelo blizu obale; 

• raziskave z ladjo (lahko se uporabijo, če prevoz na območje ne traja predolgo) ali transektni popisi iz zraka z digitalno 

(ali video) opremo za ugotavljanje številčnosti vrst, njihove porazdelitve na morju ter razporeditve vrst glede na višino 

letenja. Pri vseh teh metodah se lahko pojavijo težave v zvezi z razumevanjem višine letenja, privabljanjem (pri 

raziskavi z ladjo), identifikacijo vrst itd.; 

• označevanje ptic za raziskovanje prehranjevanja v obdobju razmnoževanja in gibanja ptic zunaj obdobja 

razmnoževanja; 

• radar: uporaba radarskih sistemov za oceno pretoka ptic, gostot populacij ptic, smeri in višine letenja, zlasti tam, kjer 

je so ptice selivke verjetno zelo številčne. Radar bi bilo treba uporabiti skupaj z vizualnim opazovanjem za identifikacijo 

vrst. Čeprav se lahko radar uporabi za samodejno beleženje takih podatkov za zelo velika območja, so ti podatki 

ustrezni za presojo vplivov na posamezne vrste le, kadar se obravnavajo na podlagi neposrednega vizualnega 

opazovanja. Zato se radar pri presojah vpliva projektov vetrne energije na morju ne uporablja pogosto. Ne glede na to 

je lahko koristen v nekaterih okoliščinah, kadar podatkov ni mogoče pridobiti z neposrednim vizualnim opazovanjem 

ali sledenjem z uporabo GPS. 

 

6.4.2 Vrste vplivov 

6.4.2.1 Katere so glavne vrste vplivov? 

Vrste vplivov na ptice, ki jih imajo projekti vetrne energije na morju, so večinoma podobni vrstam vplivov, 

opredeljenim za projekte vetrne energije na kopnem, vendar so lahko kumulativni vplivi projektov na morju 

pomembnejši. Te vrste vplivov so bile temeljito proučene (npr. Perrow, 2019) in so povzete v Okvir 6-6. 

Razmerje med vrstami vplivov in življenjskim ciklom projekta je poudarjeno v Preglednica 6-4. Vsaka vrsta 

vpliva ima lahko posledice za preživetje in razmnoževalni uspeh posameznikov. To lahko povzroči spremembe 

demografskih parametrov populacije, rezultat katerih je lahko merljiva sprememba velikosti populacije. 

Okvir 6-6: Vrste vplivov na ptice  

• Trčenje: usodna interakcija med pticami v letu in strukturami turbin; 
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• vznemirjanje in selitev: izogibanje ptic lahko dejansko povzroči izgubo habitata. Vendar je bilo opravljenih le malo študij, 

pri katerih je bilo ocenjeno, ali lahko to povzroči vplive na populacijo (Searle idr., 2014; Warwick-Evans idr., 2017; 

Garthe idr., 2015); 

• učinki pregrade: polje vetrnih elektrarn deluje kot neprebojno območje za leteče ptice, zaradi česar se poti podaljšajo, 

poraba energije pa poveča; 

• izguba in razvrednotenje habitatov: odstranitev ali razdrobljenost podpornega habitata, ki bi ga ptice sicer uporabljale; 

• posredni vplivi: spremembe v številčnosti in razpoložljivosti plena so lahko neposredne ali posledica sprememb v 

habitatih. Te spremembe so lahko pozitivne (Lindeboom idr., 2011) ali negativne (Harwood idr., 2017), vendar so na 

voljo le omejeni dokazi o njihovem vplivu na populacije ptic. 

 

Preglednica 6-4: Vrste vplivov na ptice v življenjskem ciklu projekta vetrne energije na morju 

Vrste vplivov Faza projekta 

 

P
ri

p
ra

v
a
 n

a
 

g
ra

d
n

jo
 

G
ra

d
n

ja
 

O
b

ra
to

v
a
n

je
 

R
a
z
g

ra
d

n
ja

 

N
a
d

o
m

e
s
ti

te
v
 

s
ta

re
 z

m
o

g
lj
iv

o
s
ti

 

z
 n

o
v
o

 

Izguba in razvrednotenje 
habitatov 

 X X X X 

Vznemirjanje in selitev X X X X X 

Trčenje   X X  

Učinek pregrade  X X X  

Posredni vplivi X X X X X 

Privabljanje (npr. možnosti 
za počivanje) 

  X X  

 

6.4.2.2 Kako se ocenjuje pomembnost? 

Verjetni pomembni vplivi projektov vetrne energije na ptice se običajno presojajo po dvostopenjskem postopku. 

Prva faza vključuje količinsko opredelitev velikosti vplivov na umrljivost ptic. Druga faza vključuje oceno 

spremembe populacije ob upoštevanju ciljev ohranjanja zadevnega območja. 

Na pomembnost vplivov lahko vpliva več dejavnikov: biologija, okolje, zasnova načrta in zasnova projekta. 

Dejavniki, ki se običajno upoštevajo pri oblikovanju metod zbiranja izhodiščnih podatkov in oceni 

pomembnosti, so navedeni v Okvir 6-7. 

Okvir 6-7: Dejavniki, ki določajo metode zbiranja izhodiščnih podatkov in oceno pomembnosti v zvezi 
z vetrno energijo in pticami na morju 

Vsi vplivi 

• Dolgo živeče vrste s počasnim preobratom populacij in K-strategijo, kot so morske ptice, so bolj ranljive v primerjavi 

z majhnimi vrstami s kratko življenjsko dobo in r-strategijo, kot so pevci; 

• majhne in ogrožene populacije (npr. vrste iz Priloge I) so bolj občutljive za dodatne vzroke umrljivosti kot velike 

populacije, ki so stabilne ali rastejo; 

• kumulativni vplivi. 

 

Trčenje 

• Sezonske spremembe števila premikov ptic;  

• izogibanje, zaradi katerega se zmanjša tveganje trčenja;  

• privabljanje, zaradi katerega se poveča tveganje trčenja; 

• dnevne spremembe značilnosti letenja, kot so hitrost, višina in smer; 

• hitrost letenja; 

• višina letenja; 

• nočne dejavnosti letenja (zaradi katerih se lahko tveganje trčenja poveča); 
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• postavitev turbin in konfiguracija polja vetrnih elektrarn (tj. glede na poti letenja). 

 

Vznemirjanje in selitev 

• Številčnost lokalnih ptic (npr. skupin vrst, kot so slapniki (Gaviiformes) in morske race (Garthe idr., 2015));  

• sezonska nihanja – v zvezi s projekti vetrne energije na kopnem je bilo ugotovljeno pogostejše izogibanje poljem 

vetrnih elektrarn zunaj obdobja razmnoževanja. 

 

Učinki pregrade 

• Sezonska nihanja – poraba energije zaradi ponavljajočega se letenja okoli vetrne elektrarne se lahko pri pticah, ki 

se razmnožujejo in ki letajo med svojimi gnezdi in območji prehranjevanja, poveča bistveno bolj kot poraba energije, 

povezana z učinkom pregrade za ptice, ki morajo med selitvijo obiti vetrno elektrarno. To je odvisno zlasti od lokacije 

polja vetrnih elektrarn in poti leta. 

 

Izguba in razvrednotenje habitatov 

• Prilagodljivost vrste pri uporabi lastnega habitata in koliko se lahko odzove na spremembe razmer v habitatu. 

 

Posredni vplivi 

• Občutljivost in ranljivost habitatov in vrst plena za dejavnosti projektov vetrne energije skupaj z vplivi na ptice zaradi 

morebitnih sprememb habitata in sestave vrst plena. 

Viri: 

Villegas-Patraca idr., 2012; Hötker, 2017; Peterson in Fox, 2007. 

 

Pristopi, ki se običajno uporabljajo za ocenjevanje umrljivosti ptic in določitev pomembnosti, so navedeni v 

Laranjeiro idr. (2018) in povzeti v Preglednica 5-9. Za podporo oceni se lahko kombinirata več kot dva pristopa. 

Na primer model tveganja trčenja se lahko uporabi za oceno umrljivosti ptic, nato pa se lahko v zvezi s to 

oceno opravi analiza sposobnosti preživetja populacije, da se presodijo morebitne posledice dodatne 

umrljivosti za populacijo. Na Škotskem se pogosto uporabljajo modeli populacije (analiza sposobnosti 

preživetja populacije), pri katerih se uporabi metrika hipotetičnega scenarija.  

Za zagotavljanje dolgoročne veljavnosti znanstvene podlage, na kateri temeljijo sklepne ugotovitve presoje, je 

ključno spremljanje. Potreba po spremljanju in splošni pristopi k njemu sta obravnavana v poglavju 7. Pri pticah 

je spremljanje običajno osredotočenno na tveganje trčenja in razumevanje, ali napovedi na podlagi modelov 

tveganja trčenja veljajo v dejanskih razmerah.  

V Okvir 6-8 so povzete negotovosti in izzivi, ki se pojavijo pri oceni pomembnosti vplivov na ptice. Zaradi teh 

negotovosti in izzivov je morda treba zbrati dodatne izhodiščne podatke ali uporabiti previdnostno načelo. 

Okvir 6-8: Ključni izzivi pri presoji verjetnih pomembnih vplivov na ptice 

Vsi vplivi 

• Generične razdalje med območji prehranjevanja in razmnoževališči temeljijo na majhnih vzorcih119; 

• neznanje o deležu ptic iz razmnoževalnih kolonij na posebnih območjih varstva, ki so prisotne zunaj obdobja 

razmnoževanja120; 

• razumevanje kumulativnih vplivov načrtov in projektov, zlasti kadar se pojavijo v številnih državah in zajemajo 

selitvene vrste. 

 

Trčenje 

• Generične razporeditve višin letenja temeljijo na majhnih vzorcih (glej Študija primera 6-2); 

• stopnje izogibanja temeljijo na majhnih vzorcih; 

• hitrosti letenja temeljijo na majhnih vzorcih; 

                                                      

119 Glej na primer Combining habitat modelling and hotspot analysis to reveal the location of high-density seabird areas 
across the UK (https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/conservation-
science/cleasby_owen_wilson_bolton_2018.pdf). 
120 Glej na primer Non-breeding season populations of seabirds in UK waters: Population sizes for Biologically Defined 
Minimum Population Scales (http://publications.naturalengland.org.uk/file/5734162034065408). 

https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/conservation-science/cleasby_owen_wilson_bolton_2018.pdf
https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/conservation-science/cleasby_owen_wilson_bolton_2018.pdf
http://publications.naturalengland.org.uk/file/5734162034065408
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• empirični podatki o letenju ponoči so omejeni. 

 

Vznemirjanje in selitev 

• Empirični podatki o stopnjah selitve posameznih vrst in prostorskem obsegu vplivov, ki povzročajo selitve, na morju 

so omejeni; 

• empirični podatki v podporo napovedim modela, ki temelji na indeksu, so omejeni. 

 

Učinki pregrade 

• Empirični podatki so omejeni, ker: (i) so bile v prejšnjih študijah uporabljene neustrezne metodologije, (ii) se v 

prejšnjih študijah ni upoštevala razlika med učinki pregrade in vplivi na selitev ter (iii) radarske tehnike vključujejo 

omejitve (npr. v zvezi z identifikacijo vrst); 

• empirični podatki o pticah, ki se razmnožujejo, so omejeni, ker so bile prejšnje študije osredotočene na ptice selivke; 

• skupni učinek pregrade na ptice selivke, ki se selijo na dolge razdalje, zaradi katerega se morajo na svoji selitveni 

poti izogibati več nizom ovir, ostaja neraziskan. 

 

Izguba in razvrednotenje habitatov 

• Empirični podatki, ki podpirajo opredelitev nevarnosti ali napovedi, oblikovane z modeli na podlagi indeksov, so 

omejeni; 

• območje funkcionalno povezanega kopnega ali morja, ki presega meje posebnega območja varstva ter je potrebno 

za ohranitev ali ponovno vzpostavitev ugodnega stanja ohranjenosti vrste. 

 

Posredni vplivi 

• Empirični podatki o občutljivosti in ranljivosti vrst plena ter njihovem pomenu za preživetje in razmnoževalni uspeh 

zadevnih vrst ptic so omejeni. 

 

Študija primera 6-2: Ocenjevanje višine letenja morskih ptic z uporabo LiDAR 

Težava 

Ocene tveganja trčenja so izračunane z uporabo modeliranja tveganja trčenja, pri čemer se praviloma uporablja Bandov 

model (Band, 2012). Ključni vhodni parameter Bandovega modela je višina, na kateri letijo ptice. Na voljo je več metod 

za merjenje ali oceno višin letenja ptic, vendar se zdi, da je potrjevanje teh višin omejeno ali ga ni (Thaxter idr., 2016). 

To je povzročilo precejšnjo negotovost glede ocenjevanja stopenj trčenja, zato se lahko uporabijo preveč previdne 

metode presoje. 

 

Rešitev 

Na podlagi najnovejšega napredka v zvezi z zaznavanjem in določevanjem svetlobe (light detection and ranging – LiDAR) 

ter digitalnim slikanjem iz zraka je mogoče pridobiti točnejše ocene višine letenja ptic. 

 

Praktični/tehnični vidiki 

Za zbiranje podatkov o višini letenja morskih ptic je potreben zrakoplov, opremljen z ustreznim bralnikom LiDAR, 

sinhroniziranim z digitalno kamero. Kot pri tradicionalnih raziskavah z digitalnim slikanjem iz zraka in raziskavah z ladjami 

je ključni omejevalni dejavnik uporabe LiDAR za oceno višine letenja ptic ponoči potreba po potrjevanju prisotnosti ptice 

in identifikaciji zadevne vrste na podlagi digitalnih slik. 

 

Prednosti 

V nasprotju z drugimi pristopi je mogoče z LiDAR meriti višine letenja morskih ptic z visoko stopnjo natančnosti, običajno 

v razponu enega metra (Cook idr., 2018). Negotovost, povezana z meritvami višine letenja morskih ptic z uporabo LiDAR, 

je veliko manjša kot pri meritvah z uporabo drugih tehnologij. Poleg tega se višina letenja oceni glede na morsko gladino, 

kar pomaga odpraviti težave, povezane z negativnimi višinami letenja, ki se morda zabeležijo pri raziskavah z digitalnim 

slikanjem iz zraka, označevanjem z napravami GPS ali laserskimi daljinomeri (Cook idr., 2018). 

 

Slabosti 

Uporaba bralnika LiDAR, sinhroniziranega z digitalno kamero, v zraku je zdaj veliko dražja od konvencionalnih raziskav 

z digitalnim slikanjem iz zraka.  

Ključna omejitev ocen višine letenja morskih ptic z uporabo LiDAR je ta, da lahko valovanje ovira zaznavanje ptic med 

letom, to pa povzroči visoko stopnjo lažno pozitivnih rezultatov. Cook idr. (2018) so uporabili nižji prag, tj. 1-2 m nad 

morsko gladino. Zato bodo razporeditve višin letenja, pridobljene s to tehniko, pristranske v zvezi s pticami, ki letijo na 

višini, nižji od 1-2 m nad morsko gladino. Zaradi take previsoke ocene deleža ptic, ki letijo na višjih višinah, bo ocena 

tveganja trčenja verjetno previdna, vendar se šteje, da prevelika previdnost ni verjetna. 
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Vir: Band, 2012; Cook, 2018; Thaxter, 2016. 

 

6.4.3 Možni ukrepi za ublažitev  

6.4.3.1 Uvod 

To poglavje vsebuje pregled možnih ukrepov za ublažitev, ki so bili predlagani za projekte vetrne energije na 

morju ali uporabljeni zanje. Upoštevati bi bilo treba omejitve teh ukrepov, zlasti v primerih, ko so vetrne turbine 

postavljene na območjih s številnimi pticami. Poleg tega obstaja velika negotovost glede tega, ali bodo nekateri 

navedeni ukrepi učinkoviti. Izbira ustrezne lokacije polj vetrnih elektrarn in njihove povezane infrastrukture 

(izbira makrolokacije) je najočitnejši ukrep za ublažitev, s katerim se na splošno preprečijo negativni vplivi na 

ptice in prostoživeče živali. 

Zato so v tem poglavju opisani ukrepi za ublažitev in njihova učinkovitost pri preprečevanju in zmanjševanju 

pomembnih vplivov na ptice po ustrezni določitvi makrolokacije projekta vetrne energije. 

6.4.3.2 Zasnova infrastrukture: število turbin in tehnične specifikacije (vključno z 
razsvetljavo) 

Ta ukrep, ki je opisan v poglavju 5.3.3.3 (na kopnem), se uporablja tudi za projekte vetrne energije na morju. 

Zasnova infrastrukture lahko pomaga zmanjšati tveganje trčenja, lahko pa vpliva tudi na selitev in učinke 

pregrade. 

Z uporabo podatkov iz izhodiščnih raziskav na terenu ali podatkov o operativnem spremljanju z napovednim 

modeliranjem (kot so modeli tveganja trčenja) je mogoče proučiti vpliv zasnove in števila turbin. To lahko 

pomaga pri oblikovanju kar najboljše zasnove z majhnim ekološkim tveganjem.  

Johnston idr. (2014) so z modeliranjem statistično pokazali, da sta povečanje višine pesta in uporaba 

manjšega števila večjih turbin učinkovita ukrepa za zmanjšanje tveganja trčenja. 

Burton idr. (2011) so ugotovili, da so bile v različnih industrijskih panogah predlagane najrazličnejše tehnologije 

in tehnike za zmanjšanje trčenj ptic, vendar jih je bilo malo temeljito preskušenih na poljih vetrnih elektrarn na 

kopnem ali na morju. Med ukrepi, ki so jih pregledali, so opredelili tiste, s katerimi bi se najverjetneje zmanjšalo 

tveganje trčenja za ptice, med katerimi je tudi uporaba stolpov za odvračanje121. Vendar je bilo ugotovljeno, 

da bi bila uporaba takih stolpov verjetno učinkovita le na območjih z velikimi koncentracijami njork in slapnikov. 

V zvezi s privabljanjem ptic z razsvetljavo razpoložljivi dokazi iz literature (Burton idr., 2011) kažejo, da 

najučinkovitejši ukrepi za ublažitev vključujejo: (i) nadomestitev svetil, ki neprekinjeno oddajajo živo rdečo 

svetlobo (za signalizacijo zrakoplovom in ladjam), s svetili, ki utripajo, ali (ii) uporabo opozorilnih svetil, ki 

neprekinjeno oddajajo modro/zeleno svetlobo. Vendar je treba možnost uporabe teh ukrepov preveriti v 

nacionalnih in regionalnih predpisih.  

6.4.3.3 Razporejanje dejavnosti: izogibanje dejavnostim, njihovo zmanjševanje ali 
postopno izvajanje v ekološko občutljivih obdobjih 

Z razporejanjem dejavnosti naj bi se preprečila ali zmanjšala vznemirjanje in selitev ptic v nekaterih kritičnih 

obdobjih. Načrtovanje je morda najbolj koristno med gradnjo, nadomestitvijo stare zmogljivosti z novo 

zmogljivostjo in razgradnjo, ne pa med obratovanjem. Razporejanje dejavnosti pomeni, da se v ekološko 

občutljivih obdobjih dejavnosti začasno ustavijo ali se zmanjša njihov obseg. Druga možnost je postopno 

izvajanje dejavnosti, da se lahko nadaljujejo, vendar na manj občutljivih lokacijah. To je mogoče storiti z 

uporabo: (i) obstoječega ekološkega znanja o vrsti, ki se verjetno pojavlja na območju projekta vetrne energije; 

(ii) podatkov iz izhodiščnih raziskav na terenu ali (iii) podatkov o operativnem spremljanju. 

                                                      

121 Stolpi, postavljeni okoli polja vetrnih elektrarn in namenjeni odvračanju ptic od vstopa na območje polja, kot so opisani 
v Larsen in Guillemette (2007). 
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V nasprotju s polji vetrnih elektrarn na kopnem se ta ukrep uporablja manj pogosto na poljih vetrnih elektrarn 

na morju. Znanih primerov uporabe tega ukrepa na poljih vetrnih elektrarn na morju ni. V zvezi z vetrno energijo 

na morju je sposobnost razporejanja dejavnosti za preprečitev vplivov zelo omejena, predvsem zaradi obsega 

gradnje in verjetnega razporeda gradbenih del. Večja zmogljivost gradbeniških plovil pomeni tudi, da vreme 

večinoma pomeni edino omejitev za gradnjo na morju. 

6.4.3.4 Omejevanje: časovni razpored obratovanja turbin 

Tako kot v zvezi z vetrno energijo na kopnem se lahko tudi na poljih vetrnih elektrarn na morju tveganje trčenja 

ptic učinkovito prepreči ali zmanjša z omejevanjem. 

Začasna zaustavitev turbin je eden od ukrepov, ki lahko pomaga zmanjšati tveganje trčenja ptic (Burton idr., 

2011). Nemško ministrstvo za okolje priporoča: (i) začasno zaustavitev turbin med množičnimi selitvami, da 

se zmanjša tveganje trčenja (zlasti v slabem vremenu in ob slabi vidljivosti), in (ii) usmeritev ravnine rotorja 

stran od smeri selitve122. Za izvedbo teh ukrepov so potrebni: (i) dobri napovedni modeli za selitev in (ii) 

raziskave intenzivnosti selitev v neposredni okolici polj vetrnih elektrarn. 

Izdelati pa je treba modele vplivov različnih in realističnih strategij zaustavitve na morske ptice. 

6.4.3.5 Zvočna in vizualna odvračalna sredstva 

Namen uporabe odvračalnih sredstev je zmanjšati tveganje trčenja.  

Odvračalna sredstva praviloma vključujejo namestitev naprav, ki oddajajo zvočne ali vizualne dražljaje, in sicer 

stalno, občasno ali kadar jih sproži sistem za zaznavanje ptic. Na stolpih in lopaticah turbin se lahko uporabljajo 

tudi pasivna odvračalna sredstva, kot je barva.  

Dokazi o učinkovitosti takih metod ostajajo omejeni in verjetno je, da je njihova učinkovitost zelo odvisna od 

območja in vrste.  

6.5 Morski sesalci 

6.5.1 Uvod 

Informacije v tem poglavju so pomembne za vrste morskih sesalcev iz prilog II in IV k direktivi o habitatih (glej 

Preglednica 6-5). Območja Natura 2000 je treba določiti za vrste iz Priloge II, zato so te smernice v zvezi z 

ustrezno presojo osredotočene nanje. Informacije v tem poglavju so pomembne tudi za presoje v zvezi z 

vrstami iz Priloge IV, ki jih je treba v skladu z direktivo o habitatih strogo varovati. Seznam nacionalnih smernic, 

pomembnih za morske sesalce, je v Dodatku E. 

Preglednica 6-5: Vrste morskih sesalcev (tjulnji ter kiti in delfini) iz prilog II in IV k direktivi o habitatih (D = da, N = ne) 

Vrsta Splošno ime 
Priloga II  
(Natura 2000) 

Priloga IV  
(strogo varovanje) 

CETACEA    

Phocoena Pristaniška rjava pliskavka D D 

Tursiops truncatus Velika pliskavka D D 

Cetacea (vse druge vrste) Kiti, delfini in pliskavke N D 

PHOCIDAE    

Halichoerus grypus Sivi tjulenj D N 

                                                      

122 https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/pressures-on-the-marine-environment/offshore-wind-
power/minimising-the-impacts-of-offshore-wind-farms.html. 

https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/pressures-on-the-marine-environment/offshore-wind-power/minimising-the-impacts-of-offshore-wind-farms.html
https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/pressures-on-the-marine-environment/offshore-wind-power/minimising-the-impacts-of-offshore-wind-farms.html
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Monachus monachus* Medvedjica D D 

Pusa hispida botnica Baltski kolobarjasti tjulenj D N 

Pusa hispida saimensis*^ Saimarski kolobarjasti tjulenj D D 

Phoca vitulina Navadni tjulenj D N 

* Prednostne vrste, za ohranitev katerih je EU še posebej odgovorna zaradi deleža njihovega naravnega območja 

razširjenosti, ki je na evropskem ozemlju držav članic, za katero se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske 

gospodarske skupnosti.  

^ Saimarski kolobarjasti tjulnji živijo v jezeru Saimaa na Finskem, zato po predvidevanjih niso pomembni za projekte 

vetrne energije, razen če ti ne posegajo v njihov habitat. 

Zaradi velike raznolikosti morskih sesalcev so strateške raziskave na regionalni, nacionalni ali celo mednarodni 

ravni pomembne za: (i) zagotavljanje informacij o izhodiščnih populacijskih nivojih in (ii) podporo oceni načrtov 

in projektov, smiselni z biološkega vidika, zlasti v zvezi s kumulativnimi vplivi. Take raziskave se verjetno 

usklajujejo na nacionalni ali regionalni ravni, morda pa jih je treba dopolniti z raziskovalnim delom na ravni 

načrta ali projekta, da se zagotovijo lokalni podatki višje ločljivosti.  

Primer ustrezne, obsežne (mednarodne) in dolgoročne raziskave morskih sesalcev je program SCANS123 

(Small Cetaceans in European Atlantic waters and the North Sea; Mali kiti in delfini v evropskih vodah 

Atlantskega oceana in Severnem morju). Ta program podpirajo EU ter vlade Danske, Francije, Nemčije, 

Nizozemske, Norveške, Portugalske, Španije, Švedske in Združenega kraljestva. Pri njem se za raziskovanje 

uporablja kombinacija površinskih plovil in zrakoplovov. 

Z uporabo najboljših razpoložljivih metod bi bilo treba zbirati izhodiščne podatke za podporo ustrezni presoji. 

Preproste predloge za izhodiščne raziskave ali spremljanje (kot dela na ravni projekta ali kot obsežnega 

strateškega dela) ni mogoče zagotoviti, saj je treba upoštevati številne parametre. Na primer povezovanje 

raziskav morskih sesalcev z raziskavami morskih ptic, ki se izvajajo iz zraka ali s plovili, ni nujno ustrezno. 

Macleod idr. (2010) poudarjajo, da se na splošno zdi, da sedanji pristopi vključujejo dodajanje raziskav morskih 

sesalcev raziskavam, ki so bile optimizirane za morske ptice. Trdijo, da je ta pristop nepravilen, če je varianca 

pri raziskavah morskih ptic manjša kot pri raziskavah morskih sesalcev, kar skoraj zagotovo je. Osnovne 

smernice o raziskovalnih metodologijah so navedene v Okvir 6-9. 

Okvir 6-9: Informacije o porazdelitvi morskih sesalcev in smernice o raziskovalnih metodologijah 

Obsežne raziskave porazdelitve na ravni od mednarodne do regionalne 

• Raziskave v okviru SCANS so bile opravljene v letih 1994 (SCANS I), 2005/07 (SCANS II) in 2016 (SCANS III)124; 

• povzetek komisije OSPAR125; 

• škotska sonarna raziskava morskih sesalcev ob vzhodni obali (East Coast Marine Mammal Acoustic Study – 

ECOMMAS)126; 

• spremljanje morskih sesalcev v Baltskem morju, ki ga izvaja Komisija za varstvo morskega okolja Baltika (Helsinška 

komisija ali HELCOM)127; 

• SAMBAH128 – Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour Porpoise (Statično spremljanje zvokov 

pristaniške rjave pliskavke v Baltskem morju): mednarodni projekt, financiran v okviru programa LIFE, pri katerem 

so sodelovale vse države EU ob Baltskem morju, je bil končan leta 2016; 

• ACCOBAMS, zlasti obsežna raziskava, opravljena poleti leta 2018129. 

 

Metode raziskovanja/spremljanja 

                                                      

123 https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/. 
124 https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/. 
125 https://oap-cloudfront.ospar.org/media/filer_public/2f/1e/2f1eeeaf-9e63-4ca2-b7a5-
8d6e76a682e5/cetacean_abundance_other.pdf. 
126 http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas. 
127 http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-manual/mammals. 
128 www.sambah.org. 
129 http://www.accobams.org/main-activites/accobams-survey-initiative-2/asi-preliminary-results/. 

https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/
https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/
https://oap-cloudfront.ospar.org/media/filer_public/2f/1e/2f1eeeaf-9e63-4ca2-b7a5-8d6e76a682e5/cetacean_abundance_other.pdf
https://oap-cloudfront.ospar.org/media/filer_public/2f/1e/2f1eeeaf-9e63-4ca2-b7a5-8d6e76a682e5/cetacean_abundance_other.pdf
http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas
http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-manual/mammals
http://www.sambah.org/
http://www.accobams.org/main-activites/accobams-survey-initiative-2/asi-preliminary-results/
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• Koristne informacije o prednostih in slabostih alternativnih raziskovalnih metodologij so navedene v Macleod idr. 

(2010)130; 

• v zvezi s projekti vetrne energije na morju so na voljo zgolj omejene smernice o ustreznih metodah raziskovanja in 

spremljanja za morske sesalce. Programi spremljanja na nacionalni ravni (in spremljanje na višjih ravneh) 

zagotavljajo ustrezne informacije številnim industrijskim sektorjem in programom ohranjanja vrst. Te programe 

spremljanja usklajuje in po podrobnem načrtovanju pogosto izvaja več agencij. Pri raziskavah in spremljanju 

morskih sesalcev na ravni projektov bi se lahko uporabile tehnike vizualnega opazovanja in/ali zaznavanja zvoka, 

ki se uporabljajo na plovilu ali v zraku. Te morajo biti ustrezne za zadevno vrsto in okolje131. 

 

6.5.2 Vrste vplivov 

6.5.2.1 Katere so glavne vrste vplivov? 

Polja vetrnih elektrarn na morju lahko vplivajo na morske sesalce (tjulnje ter kite in delfine) na več načinov. Do 

zdaj je bil glavni poudarek projektov vetrne energije na morju na vplivih podvodnega hrupa, zlasti zaradi 

zabijanja pilotov temeljev vetrnih turbin, kot so: (i) enopilotni temelji ter (ii) temelji s piloti z majhnim premerom 

in ovojem. Pri zabijanju pilotov za obe vrsti temeljev lahko nastanejo visoke ravni impulznega hrupa. Vendar 

bi bilo treba za vsak primer posebej obravnavati različne dodatne morebitne vplive, ki lahko sčasoma postanejo 

pomembni z izboljševanjem razumevanja njihove pomembnosti za morske sesalce. 

Vrste vplivov, obravnavane pri ustreznih presojah, so povzete v Preglednica 6-6. Pri ustreznih presojah je 

treba proučiti zlasti, ali imajo lahko ti (ali drugi) vplivi posledice za stopnjo preživetja ali razmnoževalni uspeh 

posameznih morskih sesalcev. To je pomemben premislek, saj lahko razmnoževalni uspeh posameznikov 

povzroči spremembe demografskih parametrov populacije, rezultat katerih je lahko merljiva sprememba 

velikosti populacije. 

Preglednica 6-6: Vrste vplivov na morske sesalce v življenjskem ciklu projekta vetrne energije na morju (s tradicionalnimi 
stacionarnimi vetrnimi turbinami)132 

Vrste vplivov  Faza projekta 
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Izguba in razvrednotenje habitatov   X X X X 

Vznemirjanje in selitev zaradi hrupa   X X X X X 

Okvara sluha (poškodbe zaradi podvodnega hrupa)  X X  X X 

Motnje komunikacije  X X X X X 

Trčenje s plovili  X X X X X 

Učinki pregrade   X X X  

Zmanjšanje ribolovnega pritiska   X X X  

Spremembe kakovosti vode (onesnaževala)   X X X X 

Vplivi elektromagnetnega polja na navigacijo    X X  

Posredni vplivi  X X X X X 

Učinki grebena    X X  

                                                      

130 https://tethys.pnnl.gov/sites/default/files/publications/SMRU_2010_Monitoring.pdf. 
131 Glej na primer: Standard Investigation of the Impacts of Offshore Wind Turbines on the Marine Environment (StUK4) 
(Standardna preiskava vplivov, ki jih imajo vetrne turbine na morju na morsko okolje (StUK4)), na voljo na spletnem 
naslovu https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-
impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6. 
132 Čeprav so izkušnje, zbrane do zdaj, omejene, plavajoče vetrne turbine predvidoma povzročijo veliko manjšo škodo v 
smislu: (i) izgube in razvrednotenja habitatov, (ii) vznemirjanja zaradi hrupa, (iii) okvare sluha in (iv) motnje komunikacije. 
Po drugi strani bodo učinki grebena plavajočih vetrnih turbin bolj omejeni. 

https://tethys.pnnl.gov/sites/default/files/publications/SMRU_2010_Monitoring.pdf
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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Izguba habitata  

V preprostem smislu se lahko šteje, da gradnja polja vetrnih elektrarn na morju na območju Natura 2000 

pomeni izgubo habitata, enako vsaj območju odtisa, ki ga zajema nova infrastruktura (vključno s temelji vetrnih 

turbin ali transformatorskih postaj, zaščito proti izpiranju in zaščito za kable). 

Teoretično bi se lahko izguba habitata pojavila tudi, če bi območja polj vetrnih elektrarn postala pomembna 

območja za morske sesalce (npr. območja prehranjevanja zaradi učinkov grebena in/ali manjšega ribolovnega 

pritiska ali pritiska zaradi ladijskega prometa). Vendar prepričljivih znanstvenih dokazov, da so območja polj 

vetrnih elektrarn dejansko privlačna za morske sesalce, še ni.  

Vznemirjanje in selitev zaradi hrupa  

Vznemirjanje zaradi podvodnega hrupa se praviloma obravnava v zvezi z dejavnostmi, kot so zabijanje pilotov 

in detonacije neeksplodiranih ubojnih sredstev, ki lahko povzročijo dovolj hrupa za začasno selitev živali. 

Visoke ravni hrupa zaradi zabijanja pilotov lahko vplivajo na živali na velikem območju (npr. Thomsen idr., 

2006; Nedwell idr., 2007; Diederichs idr., 2008; Carstensen idr., 2006; Bergström idr., 2014; Dähne idr., 2013). 

Brandt idr. (2011) so proučili odzive pristaniških rjavih pliskavk na hrup, ki nastane pri zabijanju pilotov za 

enopilotne temelje v morsko dno pri gradnji polja vetrnih elektrarn na morju, imenovanega Horns Rev II, na 

danskem ozemlju Severnega morja. Ugotovili so, da ima zabijanje pilotov jasen negativen vpliv na akustično 

dejavnost pliskavk, ki se je na območju, oddaljenem največ 2,6 km od gradbišča, v prvi uri po zabijanju pilotov 

zmanjšala za 100 % in ostala na ravni, nižji od običajne, 24–72 ur. Čim večja je bila razdalja od lokacije 

zabijanja pilotov, tem krajše je bilo to obdobje zmanjšane akustične dejavnosti, pri čemer negativni vplivi niso 

bili odkriti na območju, oddaljenem več od povprečne razdalje 17,8 km. Avtorji so sklenili, da se je v celotnem 

petmesečnem obdobju gradnje zmanjšala dejavnost pliskavk, po možnosti pa tudi njihova številčnost. 

Pri študijah, opravljenih na vetrnih elektrarnah na nemškem ozemlju Severnega morja, so bila ugotovljena 

velika zmanjšanja zaznavanja pliskavk v bližini lokacije zabijanja pilotov (> 90-odstotno zmanjšanje pri ravneh 

hrupa, višjih od 170 dB), pri čemer je večja razdalja od lokacije pomenila manjši vpliv (25-odstotno zmanjšanje 

pri ravneh hrupa med 145 in 150 dB) (Brandt idr., 2016). 

Informacije se pridobivajo tudi v okviru programa poglobljenega spremljanja na polju vetrnih elektrarn na morju 

Beatrice na Škotskem. Spremljanje dejavnosti pristaniške rjave pliskavke med zabijanjem pilotov je pokazalo, 

da zabijanje pilotov povzroči selitev pliskavk z območja v neposredni bližini lokacije zabijanja, pri čemer je 

verjetnost odziva na območju, oddaljenem približno 7 km od lokacije zabijanja, 50-odstotna (Graham idr., 

2017). Pri tem spremljanju je bilo ugotovljeno tudi, da se je odziv sčasoma zmanjšal in da se je dejavnost 

pliskavk obnovila med obdobji zabijanja pilotov. 

Švedska agencija za okolje se osredotoča na ranljive populacije pristaniških rjavih pliskavk v Baltskem morju. 

Meni, da so lahko vplivi na vedenje, za katere se morda šteje, da so manjši od fizičnih vplivov, pomembnejši, 

saj imajo lahko – tako kot fizični vplivi – smrtonosne posledice za posamezno žival in za celotno populacijo. 

Odganjanje pristaniških rjavih pliskavk od njihovih primarnih habitatov vključuje tveganje škode, ki jo deloma 

povzročijo manjši vnos energije in višje ravni stresa. Sposobnost pristaniških rjavih pliskavk za shranjevanje 

energije je omejena, običajno pa pri lovu na plen opravijo do 500 poskusov na uro (Wisniewska idr., 2016). To 

pomeni, da so pristaniške rjave pliskavke občutljive za vznemirjanje, njihova selitev na druge, sekundarne 

habitate za več tednov ali mesecev pa bo po predvidevanjih imela resne zdravstvene posledice (Forney idr., 

2017). Odganjanje te vrste od njenih primarnih habitatov lahko povzroči precej višje stroške zagotavljanja 

njenega preživetja in spodbujanja živali k temu, da kljub vznemirjanjem ostanejo na območju, predvidenem za 

proizvodnjo vetrne energije na morju.  

V zvezi z verjetnimi pomembnimi vplivi na pristaniške rjave pliskavke je treba dodati, da so se raziskave do 

zdaj večinoma izvajale na območjih, kot je Severno morje, kjer so pogoji za pristaniške rjave pliskavke veliko 

boljši kot v Baltskem morju. Na območjih Severnega morja, na katerih so bile opravljene raziskave, so običajno 

bile precejšnje populacije pliskavk z visoko stopnjo številčnosti, kar je v nasprotju z razmerami, ugotovljenimi 

v Baltskem morju. To pomeni tudi, da sklepnih ugotovitev raziskav ni mogoče vselej v celoti prenesti na druga 

morska območja. Zelo pomemben je lokalni okvir. V Baltskem morju je populacija pliskavk majhna, njeno 

stanje ohranjenosti pa slabo. Poleg tega nanjo močno vplivajo prilov, strupene snovi v okolju in podvodni hrup 
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zaradi dejavnosti, ki niso dejavnosti vetrne energije. Kar zadeva strupene snovi v okolju, je Baltsko morje 

precej bolj onesnaženo kot na primer Severno morje. Zaradi onesnaženosti Baltskega morja se je 

reproduktivna sposobnost samic pliskavk zmanjšala (Kesselring idr., 2017). Nazadnje, pristaniška rjava 

pliskavka ima v Baltskem morju na voljo manj kakovostnih habitatov kot v Severnem morju. To pomeni, da 

lahko ime selitev pliskavk iz primarnega habitata v Baltskem morju resnejše posledice kot njihova selitev iz 

primarnega habitata v Severnem morju.  

Poleg hrupa zaradi zabijanja pilotov bi lahko na morske organizme vplival tudi hrup, ki nastane v pripravah na 

gradnjo in med obratovanjem. Geofizikalne in geotehnične raziskave se pogosto uporabljajo skupaj z 

raziskavami za gradnjo polja vetrnih elektrarn na morju. Te raziskave vključujejo visoke ravni hrupa, ki lahko 

povzročijo: (i) trajne in začasne okvare sluha, (ii) pobeg/izogibanje in (iii) druge vplive na vedenje. Nekateri 

ultrazvočni globinomeri uporabljajo frekvence, ki so na slišnem območju pristaniške rjave pliskavke in lahko 

povzročijo vznemirjanje vrste, ki je za preživetje močno odvisna od zvočne komunikacije. Vznemirjanje je lahko 

posledica tudi neprekinjenega hrupa plovil, ki se uporabljajo za redno vzdrževanje. 

Hrup zaradi zabijanja pilotov lahko nekaterim živalim povzroči resne fizične poškodbe, vendar gre za začasno 

dejavnost, ki traja nekaj mesecev med gradnjo polja vetrnih elektrarn, nato pa se konča. Nasprotno je hrup 

zaradi obratovanja polja vetrnih elektrarn veliko manjši, vendar bo trajal več let. To lahko vpliva na vedenje 

nekaterih vrst in po možnosti spremeni ravnovesje ekosistema na območju. Začetni in dolgoročno vplivi hrupa 

na morsko življenje, ki nastanejo zaradi gradnje polj vetrnih elektrarn na morju, še niso jasni. Ne glede na to 

je znano, da se negativni vplivi dejansko pojavljajo, čeprav meje pragov (točke, na katerih so vplivi bolj oziroma 

manj škodljivi) še niso jasne (Castell, J., idr., 2009). 

Okvara sluha 

Zaradi izpostavljenosti morskih sesalcev visokim ravnem podvodnega hrupa lahko nastanejo poškodbe. Med 

njimi je lahko premik slušnega praga pri eni ali več frekvencah. V skrajnem primeru so lahko poškodbe smrtne. 

Subletalna poškodba lahko vpliva na ključne stopnje posamezne živali (tj. stopnjo preživetja in stopnjo 

razmnoževanja), zato je potencialno resna posledica. V teh smernicah se začasni premik slušnega praga šteje 

za skrajno obliko motnje vedenja, trajni premik praga pa za spodnjo mejo za poškodbe. Iz etičnih razlogov se 

pragovi začetka trajnega premika praga ne ugotavljajo empirično. Namesto tega se ocenijo z ekstrapolacijo 

pragov začetka začasnega premika praga za vse glavne, ustrezne funkcionalne skupine vrst morskih sesalcev 

glede na sluh. Za impulzni hrup, kot je hrup, ki nastane pri zabijanju pilotov, je agencija NOAA (NMFS, 2018)133 

določila začetek začasnega premika praga na najnižji ravni, ki presega naravno zabeleženo variacijo slušne 

občutljivosti (6 dB), in predpostavlja, da se trajni premik praga pojavi zaradi izpostavljenosti, ki povzročijo 

začasni premik praga v višini 40 dB ali več, izmerjen približno 4 minute po izpostavljenosti. Uporaba pragov 

začetka trajnega premika praga ne pomeni, da se bo trajni premik praga pojavil pri vseh živalih. Pragi za trajni 

premik praga se uporabljajo za to, da se navede območje, pod katerim se bo trajni premik praga zagotovo 

pojavil. Zato začetek trajnega premika sluha pomeni konservativno navedbo števil živali, ki bi jih lahko ogrožal 

trajni premik praga, ne števila tistih, pri katerih se bo trajni premik praga po predvidevanjih dejansko pojavil. 

Zabijanje pilotov in detonacije neeksplodiranih ubojnih sredstev so dejavnosti, pri katerih nastane dovolj 

energije, da se pojavi tveganje okvare sluha. Pomembno je, da se pri presojah ustrezno upoštevajo vse take 

dejavnosti in da se možnost kumulativnih vplivov (na primer detonacij neeksplodiranih ubojnih sredstev in 

zabijanja pilotov v okviru posameznih in ločenih projektov) ne prezre. 

V nadaljevanju so navedeni dodatni možni vplivi, ki bi jih bilo treba obravnavati za vsak primer posebej. 

Motnje komunikacije 

Kot je navedeno v David (2006), lahko zabijanje pilotov preglasi glasne zvoke velike pliskavke na razdalji 10-

15 km in šibke zvoke na razdalji do 40 km. Med gradnjo lahko vplivi, ki povzročijo selitev delfinov (tj. stran od 

lokacije zabijanja pilotov), prevladajo nad motnjami komunikacije. Nižje ravni hrupa, na primer med 

obratovanjem polja vetrnih elektrarn, pa bi lahko imele pomembne posledice v daljšem obdobju, če je ogroženo 

običajno vedenje. 

                                                      

133 https://www.fisheries.noaa.gov/national/marine-mammal-protection/marine-mammal-acoustic-technical-guidance. 
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Trčenje s plovili 

V CEFAS (2009) in Bailey idr. (2014) je navedeno, da se zaradi večjega ladijskega prometa, povezanega z 

gradnjo na morju, poveča tveganje trčenj s plovili, ki bi lahko povzročila poškodbe/smrt morskih sesalcev.  

Večina analiz trčenj morskih sesalcev in plovil ni povezana s projekti vetrne energije. Večinoma se nanašajo 

na pomorski promet na plovnih poteh na odprtem morju ter na večje vrste, kot sta kit glavač in vosati kit. V 

večini trčenj s smrtnim izidom so udeležene ladje, dolge 80 m ali več, ki potujejo s hitrostjo 14 vozlov ali hitreje 

(Laist idr., 2001).  

V vodah Združenega kraljestva in drugih evropskih vodah so se pojavili številni primeri mrtvih navadnih tjulnjev 

in mladih sivih tjulnjev s spiralnimi urezninami, zato se je pojavila skrb, da so poškodbe nastale zaradi 

človekove dejavnosti, na primer zaradi udarcev pogonskih vijakov v šobi, s katerimi so opremljena številna 

plovila za servisiranje polj vetrnih elektrarn (Bexton idr., 2012). Vendar dokazi zdaj nakazujejo, da so poškodbe 

verjetno povzročili plenilci, ki napadajo sivega tjulnja (Brownlow idr., 2015). 

Pomemben kumulativni vpliv nastaja z večjo obremenitvijo ladijskega prometa zaradi dejavnosti v zvezi z 

vetrno energijo na morju. Pomemben je zlasti v morjih, kot je Sredozemsko morje ali Severno in Baltsko morje, 

v katerih je pritisk zaradi ladijskega prometa že zdaj velik.  

Učinki pregrade 

Koncept učinka pregrade temelji na predpostavki, da lahko navzočnost vetrnih turbin in dejavnosti ob polju 

vetrnih elektrarn pomenijo pregrado za gibanje nekaterih vrst morskih sesalcev. To bi bil dolgotrajnejši vpliv 

kot: (i) začasno vznemirjanje v fazi gradnje/razgradnje ali (ii) posamezni dogodki med obratovanjem, kot so 

vzdrževalna dela. V zvezi z vrstami, ki so najpogosteje v bližini obstoječih polj vetrnih elektrarn na morju (npr. 

pristaniška rjava pliskavka, navadni tjulenj in sivi tjulenj), se zdi, da dokazov o morebitnem učinku pregrade ni. 

Poleg tega pri presojah ni bila upoštevana možnost, da bi več sočasnih dejavnosti zabijanja pilotov skupaj 

tvorilo pregrado za gibanje med območjema (npr. projekt SMart Wind, 2015). Za druge vrste, k i se lahko 

pojavijo na območjih nove gradnje, kot je Sredozemsko morje (npr. hrbtopluti kit (Balaenoptera physalus), kit 

glavač (Physeter macrocephalus) in cuvierjev kljunati kit (Ziphius cavirostris)), pa informacij o možnosti učinka 

pregrade ni.  

Kakovost vode (onesnaževala) 

Morski sesalci so ranljivi za strupena onesnaževala, ki se lahko kopičijo v organizmih, doječe matere pa jih 

lahko posredujejo mladičem (Bustamante idr., 2007). Najpomembnejša bioakumulativna onesnaževala so zdaj 

bila postopno odpravljena, vplivi pa so večinoma posledica preteklih izpustov. S prehrano pa se lahko zaužijejo 

organoklorne spojine, topne v maščobi, kot so industrijski poliklorirani bifenili, ki lahko povzročijo zmanjšanje 

reproduktivne sposobnosti in zavirajo delovanje imunskega sistema. 

Za vsako gradnjo na morju je treba uporabiti različne kemikalije, kot so dizelska maziva, mazalna olja, 

hidravlične tekočine in antivegetativne spojine (spojine, ki preprečujejo kopičenje alg na morski infrastrukturi).  

Spremembe kakovosti vode se lahko pojavijo tudi zaradi mobilizacije suspendiranih sedimentov. Vendar je 

občutljivost morskih sesalcev za suspendirane sedimente majhna, prostorski in časovni obseg morebitnih 

vplivov pa je praviloma omejen, zato so vplivi na splošno majhni (npr. Bergström idr., 2014). 

Elektromagnetno polje 

Industrijsko standardizirani kabli za izmenični tok in visokonapetostni enosmerni tok, ki so namenjeni prenosu 

električne energije, med obratovanjem oddajajo elektromagnetno polje, zaradi katerega lahko v morskem 

okolju nastanejo električna polja. Gill idr. (2005) so domnevali, da lahko ta pojav vpliva na občutljivost kitov in 

delfinov za magnetno polje, ki je verjetno povezana z navigacijsko sposobnostjo teh živali. Znanih dokazov o 

pojavu takega vpliva v praksi ni, zato se zdaj ne šteje za pomemben vpliv za kite in delfine. 

Učinki grebena 
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Učinek grebena se lahko pojavi, ko se v morskem okolju postavijo nove strukture. Taka umetna grebena 

kolonizirajo alge, morske alge itd. (tj. vrste se naselijo na teh strukturah), to pa lahko povzroči spremembo 

naravnih habitatov v okolici, vključno s plenom in njegovim obnašanjem. Ta sprememba lahko vključuje: (i) 

ugodne vplive zaradi zmanjšanja ribolova in (ii) več koncentracij rib (plena) (glej tudi okvir 6-1).  

Operativna polja vetrnih elektrarn morda lahko imajo pozitiven vpliv na morske sesalce in ribe na podlagi: (i) 

pridobitve habitata zaradi uvedbe novih trdih podlag (temeljev in zaščite proti izpiranju) in/ali (ii) 

zmanjšanja/odprave dejavnosti ribištva (npr. Bergström idr., 2014; Raoux idr., 2017; Scheidat idr., 2011). 

Vendar zdaj ni zagotovo znano, ali tak vpliv obstaja in ali je pomemben. Natančneje, pri dolgoročni študiji 

(Teilmann in Carstensen, 2012), opravljeni med letoma 2001 in 2012 na enem od prvih polj vetrnih elektrarn 

na morju (Nysted v danskih vodah zahodnega Baltskega morja), je bilo ugotovljeno, da se je dejavnost 

eholokacije pristaniške rjave pliskavke (ki je kazalnik navzočnosti pliskavke) na območju polja vetrnih elektrarn 

precej zmanjšala v primerjavi z izhodiščnimi ravnmi in se ni popolnoma obnovila do leta 2012. Dejavnost 

eholokacije na območju polja vetrnih elektrarn se je sčasoma povečala, kar bi lahko nakazovalo pojav učinka 

grebena, vendar še ne kaže, da ima pomemben vpliv. Nasprotno so Scheidat idr. (2011) poročali o izrazitem 

in precejšnjem povečanju akustične dejavnosti pristaniške rjave pliskavke na območju projekta vetrne energije 

Egmond aan Zee na Nizozemskem. Avtorji so opozorili na razliko v primerjavi s poljem vetrnih elektrarn 

Nysted. Navedli so, da ima projekt vetrne energije Egmond aan Zee najverjetneje neto pozitiven vpliv za 

morske sesalce (saj dejavniki, kot je večja razpoložljivost hrane in/ali zatočišč, presegajo vplive morebitnega 

podvodnega hrupa zaradi turbin in ladij za servisiranje). Vendar so poudarili, da je treba rezultate posploševati 

previdno in da se ne smejo nekritično prenesti na druge projekte vetrne energije v drugih habitatih. Pod 

drugačnimi pogoji je namreč lahko ravnovesje med pozitivnimi in negativnimi dejavniki drugačno. Ali 

navzočnost polja vetrnih elektrarn na morju koristi morskim sesalcem, je mogoče ugotoviti le z dolgoročnimi 

študijami, ki v najboljšem primeru vključujejo izhodiščne raziskave. Vendar je tako ugotavljanje verjetno 

pomembno za načrtovanje nadomestitve stare zmogljivosti z novo zmogljivostjo ali razgradnje ob koncu 

življenjskega cikla projekta. 

Pri razgradnji je treba uravnoteženo proučiti prednosti in slabosti možnosti, da se nekateri deli infrastrukture, 

ki lahko koristijo morskim sesalcem, na primer temelji vetrnih turbin in kamniti oklep, ne odstranijo. To je treba 

uravnotežiti z zahtevami po odstranitvi takih struktur, ki se lahko pojavijo zaradi: (i) drugih interesov za 

ohranitev (npr. če so bili predhodno obstoječi habitati drugačne narave) in (ii) uporabnikov morja, med drugim 

na področju ribištva in varne navigacije. Nemčija je na primer določila, da mora razgradnja vključevati 

odstranitev celotne infrastrukture, ta pogoj pa je vključen v prvotno gradbeno dovoljenje za infrastrukturo. 

6.5.2.2 Kako se ocenjuje pomembnost? 

Pristop k ugotavljanju pomembnosti je osredotočen na povezovanje posledic dejavnosti projektov vetrne 

energije (predvsem poškodb ali vznemirjanja) s posledicami na ravni posameznih živali in populacije. 

Na pomembnost vplivov lahko vplivajo različni dejavniki. Med njimi so biologija, okolje, zasnova načrta in 

zasnova projekta. V Okvir 6-10 so povzeti dejavniki, ki se praviloma upoštevajo pri: (i) oblikovanju metod 

zbiranja izhodiščnih podatkov in (ii) oceni pomembnosti posameznega dejavnika.  

Okvir 6-10: Dejavniki, ki vplivajo na metode zbiranja izhodiščnih podatkov ter oceno pomembnosti v 
zvezi s projekti vetrne energije na morju in morskimi sesalci 

Biološki 

• Funkcionalna skupina morskih sesalcev glede na sluh (Preglednica 6-7); 

• bližina razmnoževališč – predpostavlja se, da je ob kritičnih življenjskih dogodkih, kot je kotenje, občutljivost večja. 

V nekaterih državah članicah se to odraža v strožjih previdnostnih ukrepih v zvezi z zabijanjem pilotov. 

 

Okoljski 

• Podvodno okolje, kot to vpliva na širjenje zvoka. Običajno se izdela model širjenja podvodnega hrupa. Optimalno 

modeliranje bi moralo vključevati vhodne podatke o batimetriji, značilnostih sedimenta morskega dna in lastnostih 

vodnega stolpa, ki vplivajo na hitrost zvoka (poleg globine še temperatura in slanost). To modeliranje bi bilo treba 

potrditi s terenskimi raziskavami za potrditev napovedi (Farcas idr., 2016); 

• geografske značilnosti, ki bi lahko poslabšale vplive na vedenje. Na primer dejavnosti, ki povzročajo hrup in se 

izvajajo ob vstopni točki v zaliv, v ožinah ali na drugih prostorsko omejenih območjih bi lahko živalim preprečile, da 

bi se umaknile pred visokimi ravnmi hrupa, zaradi česar bi se povečalo tveganje za poškodbe. 
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Zasnova načrta ali zasnova projekta 

• Zasnova temeljev vetrne turbine; 

• praviloma velja, da se z večjim premerom pilota temeljev, ki se polagajo z zabijanjem, in večjo energijo kladiv za 

zabijanje pilotov povišajo tudi ravni podvodnega hrupa; 

• polaganje enopilotnih temeljev bo verjetno povzročilo višje ravni podvodnega hrupa v krajšem obdobju kot 

polaganje temeljev s piloti z majhnim premerom in ovojem, pri čemer se običajno uporabijo trije ali štirje manjši piloti 

na temelj;  

• rešitve s temelji, ki se polagajo brez zabijanja, kot so gravitacijski temelji, kesoni ali plavajoče turbine, povzročajo 

veliko nižje ravni hrupa. Vplivi podvodnega hrupa pri njih verjetno niso pomembni; 

• vrsta tal – ta lahko vpliva na ravni energije, potrebne za zabijanje pilotov, in trajanje zabijanja; 

• dejavnost plovil – število in vrsta plovil, potrebnih v različnih fazah projekta (vključno z obratovanjem), njihove plovne 

poti in spremembe obstoječih ravni pomorskega prometa. 

 

Preglednica 6-7: Funkcionalne skupine morskih sesalcev glede na sluh in slišna območja (povzeto po Southall, 2007) 

Funkcionalna skupina glede na sluh Funkcionalno slišno območje* 

Kiti in delfini, ki zaznavajo nizke frekvence+ (vosati 
kiti) 

od 7 Hz do 30 kHz 

Kiti in delfini, ki zaznavajo srednje frekvence (delfini, 
zobati kiti, kljunati kiti, račji kiti) 

od 150 Hz do 160 kHz 

Kiti in delfini, ki zaznavajo visoke frekvence 
(prave pliskavke) 

od 180 Hz do 200 kHz 

Plavutonožci iz družine Phocidae (pravi tjulnji) od 75 Hz do 100 kHz 

* Pomeni frekvenčni pas sluha za celotno skupino (tj. vse vrste v skupini), kadar slišna območja posameznih vrst 

praviloma niso tako široka.  

+ Ocena slišnega območja za kite in delfine, ki zaznavajo nizke frekvence, temelji na študijah vedenja, posnetih zvokih in 

notranjem ušesu. 

Tveganje poškodbe sluha pri morskih sesalcih (tj. trajni premik praga ali večji vplivi) je bilo ocenjeno z uporabo 

razpona pragov na podlagi razpoložljivih avdiogramov. Na splošno se uporabljajo na primer merila iz Southall 

idr. (2007). Smernice NMFS (2018), pogosto navedene kot smernice/pragi NOAA, so zdaj najsodobnejše 

smernice za ugotavljanje trajnega premika praga za impulzni hrup (npr. pri zabijanju pilotov) in neimpulzni hrup 

(npr. pri izkopavanju ali dejavnostih plovil). Tveganje poškodbe temelji na dveh merilih: kumulativni ravni 

izpostavljenosti zvoku (SELcum) in konični ravni zvočnega tlaka (konična SPL) (glej Preglednica 6-8). Za 

oceno merila SELcum se v zvezi z napovedmi ravni sprejetega zvoka opravi frekvenčno vrednotenje, da se 

izrazi: (i) slušna občutljivost funkcionalne skupine glede na sluh za vsako vrsto morskih sesalcev in (ii) 

izpostavljenost zvoku v 24-urnem obdobju dejavnosti. Merilo konične SPL se primerja z neovrednoteno ravnjo 

sprejetega zvoka. Šteje se, da prekoračitev katerega koli praga pomeni verjetnost poškodbe s trajnim 

premikom praga. 

Preglednica 6-8: Pragi za trajni premik praga za impulzni hrup po NOAA (NMFS, 2018) 

Skupina glede na sluh Prag trajnega premika praga  

 
SELcum 
(dB re 1 μPa2 s)* 

Konična SPL 
(dB re 1 μPa) neovrednoteno 

Kiti in delfini, ki zaznavajo nizke 
frekvence 

183 219 

Kiti in delfini, ki zaznavajo srednje 
frekvence 

185 230 

Kiti in delfini, ki zaznavajo visoke 
frekvence 

155 202 

Pravi tjulnji 185 218 

* Vrednoteno v skladu s funkcijami vrednotenja na podlagi avdiogramov po NMFS (2016) za vsako skupino glede na sluh. 

Vplivi gradnje polja vetrnih elektrarn na vedenje se lahko proučujejo z uporabo krivulje razmerja med 

odmerkom in odzivom. Po možnosti bi morala ta krivulja zagotavljati specifične empirične dokaze za 

posamezno vrsto, pridobljene na podlagi najustreznejših podatkov o spremljanju, ki so na voljo. Razvija se 

tudi uporaba modelov populacije za ocenjevanje posledic vplivov, ki povzročajo vznemirjanje, za populacijo 

(glej Študija primera 6-3). 
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Študija primera 6-3: Modeli populacije morskih sesalcev 

Posledice subletalnih vplivov, kot je vznemirjanje, povezano z zabijanjem pilotov za temelje vetrnih turbin, za populacijo 

se lahko proučujejo z uporabo napovednih modelov ali analize sposobnosti preživetja populacije. Med takimi pristopi sta 

iPCoD in DEPONS, obravnavana v alineah v nadaljevanju. 

 

• DEPONS (Disturbance Effects on the harbour-porpoise population Of the North Sea (Vplivi, ki povzročajo 

vznemirjanje, na populacijo pristaniških rjavih pliskavk v Severnem morju) je raziskovalni program, ki ga upravlja 

nacionalno središče za okolje in energijo (DCE) v okviru Univerze Aarhus. V okviru programa je bil izdan 

prostodostopen model, s katerim je mogoče izdelati simulacijo vplivov hrupa zaradi zabijanja pilotov, povezanega 

z gradnjo polj vetrnih elektrarn na morju, na dinamiko populacije pristaniških rjavih pliskavk. DEPONS temelji na 

modelu gibanja pristaniške rjave pliskavke in energetike, ki temelji na posamezni živali in so ga razvili Jacob Nabe‑
Nielsen in sodelavci (Nabe-Nielsen idr., 2011; Nabe‑Nielsen idr., 2013; Nabe-Nielsen idr., 2014); 

• iPCoD (interim Population Consequences Of Disturbance (začasne posledice vznemirjanja za populacijo) je okvir 

za proučevanje vplivov hrupa, zlasti hrupa, nastalega pri zabijanju pilotov za polja vetrnih elektrarn na morju 

(Harwood idr., 2013; King idr., 2015). Z modelom se na podlagi števila morskih sesalcev, na katere bo po napovedih 

vplivalo vznemirjanje in/ali ki bodo utrpeli poškodbe s trajnim premikom praga, izdela napoved prihodnjega gibanja 

populacije ob upoštevanju rezultatov postopka zbiranja mnenj strokovnjakov. Sčasoma naj bi bili na voljo empirični 

podatki, ki bodo nadomestili strokovno presojo. Okvir je mogoče uporabiti za več vrst, vključno s pristaniško rjavo 

pliskavko, sivim tjulnjem, navadnim tjulnjem, veliko pliskavko in ščukastim kitom. Vendar iPCoD temelji na nekaterih 

močnih predpostavkah in strokovnem mnenju. Med njegovimi prednostmi so preglednost, preverljivost in dejstvo, 

da je kvantitativen. Ena od glavnih prednosti iPCoD je morda možnost, da se z njim oceni kumulativni vpliv več 

projektov vetrne energije na morju. 

 

Dodatne informacije o modelih populacije, ki se uporabljajo pri presoji vpliva na morske sesalce, so na voljo v Sparling 

idr. (2017). 

Vir: 

Model DEPONS, ki je na voljo na spletnem naslovu https://zenodo.org/record/556455#.XCz0GGj7S70. 

Model iPCiD, ki je na voljo na spletnem naslovu http://www.smruconsulting.com/products-tools/pcod/ipcod/. 

 

Študija primera 6-4: Presoja vplivov hrupa zaradi zabijanja pilotov na morske sesalce, Nemčija 

Nemška zvezna agencija za pomorski promet in hidrografijo (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH) je 

izdala dva tehnična standarda za okoljske preiskave vpliva hrupa na morske sesalce. Standardna preiskava vplivov, ki 

jih imajo vetrne turbine na morju na morsko okolje (StUK 4), je razdeljena na:  

(i) standard z navodili za merjenje za spremljanje podvodnega zvoka in 

(ii) standard za polja vetrnih elektrarn na morju z napovedmi za podvodni zvok in minimalnimi zahtevami glede 

dokumentacije. 

 

Strategija, s katero organi preprečujejo morebitne pomembne vplive zabijanja pilotov na pristaniške rjave pliskavke, 

temelji na tehnični ublažitvi in zmanjševanju hrupa pri viru. V skladu z nemškimi predpisi prag za morebitne vplive na 

pristaniške rjave pliskavke znaša največ 160 dB SEL (raven izpostavljenosti zvoku) na razdalji 750 m od lokacije zabijanja 

pilotov. 

 

V skladu z načrtom za varstvo pristaniških rjavih pliskavk v nemški izključni ekonomski coni v Severnem morju iz leta 2013 

je treba gradbeno delo usklajevati na način, s katerim se pričakuje čim manjši vpliv na posamezne živali ali populacijske 

nivoje pristaniške rjave pliskavke. Podvodni zvok lahko vselej povzroča vznemirjanje na največ 10 % območij ohranjanja 

narave. To pravilo temelji na splošnem pristopu, ki ga je določila zvezna agencija in v skladu s katerim se šteje, da je 

vpliv pomemben, kadar izguba prizadene več kot 1 % območja. Ker pa je zabijanje pilotov začasna dejavnost, se območje 

vznemirjanja, ki obsega 10 %, šteje za sprejemljivo134. 

 

Za zunanji greben ob otoku Sylt, ki je del omrežja Natura 2000, velja izjema od pravila. Od aprila do avgusta območje, 

na katerem se povzroča vznemirjanje, ne sme biti večje od 1 %, saj je to domnevno razmnoževališče za pristaniške rjave 

pliskavke. 

                                                      

 
134 
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonz
ept_BMU.pdf. 

https://zenodo.org/record/556455#.XCz0GGj7S70
http://www.smruconsulting.com/products-tools/pcod/ipcod/
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
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Vir: 

https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzko

nzept_BMU.pdf. 

 

Študija primera 6-5: Pogoji za izdajo dovoljenja, povezani s pristaniškimi rjavimi pliskavkami, za polje 
vetrnih elektrarn na morju na Švedskem 

Družba za vetrno energijo je predložila vlogo za izdajo dovoljenja za gradnjo polja vetrnih elektrarn na morju, 

sestavljenega iz največ 50 vetrnih turbin, v okraju Halland. Območje polja vetrnih elektrarn je zraven dveh območij 

Natura 2000, in sicer Stora Middelgrund och Röde bank (SE0510186) in Lilla Middelgrund (SE0510126), pri čemer 

najmanjša oddaljenost znaša 20 km. V tem delu Kattegatt se pristaniške rjave pliskavke pojavljajo v razmeroma velikem 

številu. Stora Middelgrund je eno najpomembnejših območij razmnoževanja za populacijo pliskavke v morju Belt. Tudi 

na območju Lilla Middelgrund je veliko pristaniških rjavih pliskavk. V bližini območja polja vetrnih elektrarn je območje 

posebnega pomena za pristaniške rjave pliskavke, pri čemer najmanjša razdalja znaša 10 km.  

 

Leta 2015 je švedsko pritožbeno sodišče za področje zemljišč in okolja odločilo135, da se uporabljajo določbe o strogem 

varstvu vrste. Poleg tega je – tako kot pred tem švedsko sodišče za vprašanja zemljišč in okolja – ugotovilo, da je zaradi 

nizke stopnje razmnoževanja pristaniške rjave pliskavke in dolgega obdobja, potrebnega za menjavo generacij, vsako 

vznemirjanje posameznih živali pomembno za stanje ohranjenosti celotne populacije.  

 

Sodišče je odločilo, da na območje Stora Middelgrund och Röde bank in posebno pomembno območje, ki želi približno 

10 km stran od polja vetrnih elektrarn (in kjer spolno zrele samice preživljajo 50 % svojega časa), ne smejo vplivati ravni 

vznemirjanja zaradi hrupa, ki povzročajo selitev pristaniške rjave pliskavke. Na podlagi tega je sodišče odločilo, da 

znatnega tveganja vpliva na območji Natura 2000 ni, če se lokalni vplivi pojavijo samo na območju, oddaljenem največ 

10 km od območja polja vetrnih elektrarn.  

 

Družba za polja vetrnih elektrarn je prejela dovoljenje za gradnjo polja vetrnih elektrarn pod določenimi pogoji. V skladu 

z enim od pogojev se je morala družba v fazah gradnje in razgradnje prepričati, da pristaniške rjave pliskavke niso 

navzoče na območju, oddaljenem največ 750 m od dejavnosti, pri katerih nastaja določena raven hrupa. 

Vir: Švedska agencija za upravljanje morja in voda. 

  

V Okvir 6-11 so povzete nekatere negotovosti in izzivi, ki se pojavijo pri presoji verjetnih pomembnih vplivov 

na morske sesalce. Zaradi njih je morda treba zbrati dodatne izhodiščne podatke ali uporabiti načelo 

previdnosti. 

Okvir 6-11: Ključni izzivi pri presoji verjetnih pomembnih vplivov in morskih sesalcev 

Vsi vplivi 

• Dejavniki, ki vplivajo na razlike glede porazdelitve morskih sesalcev na ravni sezone in medletni ravni; 

• relativni pomen različnih morskih območij, na primer: (i) za prehranjevanje, (ii) kot selitveni koridorji in (iii) za 

razmnoževanje (parjenje in/ali kotenje). 

 

Podvodni hrup  

• Prostorski obseg vznemirjanja in število prizadetih živali; 

• mehanizmi, na katerih temelji odziv morskih sesalcev na hrup; 

• relativni pomen hrupa, ki ga povzročajo plovila, zabijanje pilotov, zvočne odvračalne naprave in drugi viri, za 

vznemirjanje in selitev morskih sesalcev.  

 

Razlike v odzivu zaradi kakovosti habitata, sezone in gradbenih tehnik 

• Vplivi vznemirjanja ali poškodb (trajni premik praga) na vitalne stopnje morskih sesalcev (npr. preživetje in 

razmnoževanje); 

• za nekatere vrste ni empiričnih podatkov. Na primer: zdi se, da študij vedenjskega odziva ščukastega kita na 

impulzne zvoke ni (Harwood in King, 2017); 

                                                      

135 Sodba z dne 12. avgusta 2015 v zadevi M 6960-14, na voljo na spletnem naslovu 
https://databas.infosoc.se/rattsfall/30866/fulltext. 

https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
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• šteje se, da ravni podvodnega hrupa zaradi obratovanja vetrnih turbin verjetno nimajo pomembnega vpliva na 

morske sesalce (Bailey idr., 2014). Vendar je nekaj negotovosti v zvezi z verjetnimi ravnmi hrupa novejših in veliko 

večjih turbin (npr. 10 MW+). Pri presojah se ne bi smelo predpostavljati, da bodo ravni hrupa zagotovo ostale pod 

zadevnimi ravnmi; 

• v zvezi z medsebojnim vplivom absolutne moči podvodnega hrupa in trajanjem vpliva obstaja negotovost. Na primer 

gradnja polja vetrnih elektrarn z enopilotnimi temelji bo trajala manj časa (absolutno trajanje zabijanja pilotov) kot 

gradnja istega polja vetrnih elektrarn s temelji, ki jih sestavljajo piloti z majhnim premerom in ovojem, vendar bodo 

absolutne ravni hrupa pri (večjih) enopilotnih temeljih verjetno višje. Oceniti bi bilo treba oba scenarija in pri presoji 

uporabiti najslabši možen scenarij v smislu prizadetih morskih sesalcev (tj. števila živali, ki so utrpele poškodbe 

in/ali se odselile); 

• impulzni hrup z razdaljo postane bolj neprekinjen po naravi. Pragi učinka trajnega premika praga so za neprekinjeni 

hrup višji (tj. potrebna je višja raven zvoka, da se pojavi vpliv) kot za impulzni zvok. Vendar ni jasno, na kakšnem 

območju je ustrezno uporabiti prage za neprekinjeni hrup za dejavnosti, kot so zabijanje pilotov ali detonacije 

neeksplodiranih ubojnih sredstev, verjetno je odvisno od specifičnih pogojev posameznega območja. 

 

Selitev 

• V zvezi s pomenom selitve za posamezne morske sesalce in populacije morskih sesalcev, tj. ekološkimi 

posledicami, obstajajo negotovosti (glej Študija primera 6-3); 

• znanje o tem, kako obratovalna faza vpliva na pristaniške rjave pliskavke v Baltskem morju, je nepopolno. Študij o 

pristaniških rjavih pliskavkah je zelo malo. Pri tistih, ki so bile opravljene, so bili pridobljeni rezultati, ki niso nujno 

veljavni za pogoje v Baltskem morju (pripomba švedske agencije za upravljanje morja in voda, 2019); 

• večina študij je osredotočena na hrup zaradi zabijanja pilotov, Brandt idr. (2018) pa so ugotovili še, da se 

zaznavanje pliskavk v bližini gradbišč zmanjša že več ur pred zabijanjem pilotov. To je morda posledica povečanja 

dejavnosti (npr. ladijskega prometa), povezanih z gradnjo, dodatno pa to lahko spodbuja tudi boljši prenos 

podvodnega zvoka v mirnih vremenskih razmerah, v katerih se izvaja zabijanje. Tak vpliv bi lahko postavil uporabo 

zvočnih odvračalnih naprav pod vprašaj, če se z njimi po nepotrebnem povečajo ravni podvodnega hrupa. Vendar 

so v zvezi s tem vprašanjem potrebne dodatne raziskave. 

 

Motnje komunikacije 

• Informacije o motnjah komunikacije, ki lahko pomenijo pomemben vpliv, če je redna uporaba zvoka med morskimi 

sesalci ogrožena zaradi podvodnega hrupa, so omejene. 

 

Trčenje s plovili 

• Informacije o trčenjih morskih sesalcev in plovil, povezanih z gradnjo in delovanjem projektov vetrne energije na 

morju, so omejene.  

 

Elektromagnetno polje 

• Bergström idr. (2014) so navedli, da do zdaj na podlagi zelo skopih empiričnih informacij, ki so na voljo, ni bilo 

dokazano, da elektromagnetno polje pomembno vpliva na morske sesalce (v svoji študiji so zajeli štiri vrste: 

pristaniško rjavo pliskavko, navadnega tjulnja, sivega tjulnja in kolobarjastega tjulnja. 

 

Učinki pregrade 

• Koncept učinka pregrade temelji na predpostavki, da lahko navzočnost vetrnih turbin in dejavnosti ob polju vetrnih 

elektrarn pomenijo pregrado za gibanje nekaterih vrst morskih sesalcev. Za nekatere vrste morskih sesalcev je 

razumevanje tega učinka precej dobro, za druge vrste pa so dokazi o morebitni pregradi manj jasni.  

 

Učinki grebena 

• Predstavljene so bile hipoteze o možnosti pozitivnega vpliva operativnih polj vetrnih elektrarn na morske sesalce 

na podlagi: (i) pridobitve habitata zaradi uvedbe novih trdih podlag (temeljev in zaščite proti izpiranju) in/ali (ii) 

zmanjšanja/odprave dejavnosti ribištva (npr. Bergström idr., 2014; Raoux idr., 2017; Scheidat idr., 2011). Vendar 

zdaj ni zagotovo znano, ali tak vpliv obstaja in ali je pomemben.  

 

6.5.3 Možni ukrepi za ublažitev  

6.5.3.1 Uvod 

To poglavje vsebuje pregled možnih ukrepov za ublažitev, ki so bili predlagani ali se uporabljajo v zvezi s 

projekti vetrne energije na morju in morskimi sesalci. 

Obravnavani so naslednji ukrepi:  
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a) izključitev specifičnih območij (izbira makrolokacije); 

b) izogibanjem občutljivim obdobjem, kot je obdobje razmnoževanja (razporejanje dejavnosti); 

c) ukrepi v zvezi z vrsto temeljev turbin (temelji z nizko ravnjo hrupa); 

d) ukrepi omejevanja hrupa, s katerimi se znižajo ravni podvodnega hrupa, ki nastane med gradnjo;  

e) nadzor (vizualni in akustični) navzočnosti morskih sesalcev na izključitvenih območjih;  

f) ukrepi za dejavno odvračanje živali od takih območij. 

 

Opisani ukrepi so osredotočeni na zabijanje pilotov in detonacijo neeksplodiranih ubojnih sredstev, ki sta 

najpomembnejši dejavnosti, pri katerih nastaja hrup, v zvezi s projekti vetrne energije na morju. Ti dejavnosti 

sta večinoma omejeni na gradnjo, vendar sta morda relevantni tudi za nadomestitev stare zmogljivosti z novo. 

To, da ni ukrepov za razvojne faze in dejavnosti, ki niso zabijanje pilotov/detonacije neeksplodiranih ubojnih 

sredstev, ne pomeni, da teh drugih faz in dejavnosti ni treba upoštevati. Pomembni vplivi na splošno niso 

predvideni za dejavnosti, kot so geofizikalne raziskave v okviru priprav na gradnjo. Ne glede na to bi bilo treba 

upoštevati pristope dobre prakse za: (i) čim večje zmanjšanje nepotrebnega oddajanja zvočne energije; (ii) 

zmanjšanje tveganja drugih vrst onesnaževanja in (iii) zmanjšanje tveganja trčenj z morskimi sesalci itd. 

 

V Okvir 6-12 je naveden okvir za ublažitev za zabijanje pilotov, vrtanje in izkopavanje iz Sporazuma o 

ohranjanju kitov in delfinov Črnega morja, Sredozemskega morja in atlantskega območja ob njem 

(ACCOBAMS).  

 

Okvir 6-12: Okvir za ublažitev za zabijanje pilotov, vrtanje in izkopavanje (ACCOBAMS, 2019) 

 Faza načrtovanja (predvideni rezultati presoje vplivov na okolje) 

Izvedba pregleda navzočnosti kitov in delfinov v kandidatnih obdobjih za dela ter izvedba ali financiranje raziskav, 

če informacij ni ali niso zadostne; 

izbira obdobij z majhno biološko občutljivostjo; 

uporaba rezultatov modeliranja širjenja zvoka, preverjenih na terenu, za sprejemanje odločitev o mejah 

izključitvenih območij; 

načrtovanje najmanjše izvedljive moči vira; 

obravnava alternativnih tehnologij (glej poglavje 6.5.3.4); 

načrtovanje tehnologij za dušenje hrupa, če alternativne možnosti niso izvedljive (glej tudi poglavje 6.5.3.5). 

 

Prakse ublažitve v realnem času 

Uporaba naprav za dušenje zvoka pred začetkom dela (glej poglavje 6.5.3.5); 

uporaba protokola mehkega začetka (glej poglavje 6.5.3.5); 

uporaba protokola vizualnega spremljanja in spremljanja zvokov (glej poglavje 6.5.3.6). 

 

Naknadna dejavnost 

Priprava podrobnega poročila o ublažitvi v realnem času. 

Vir: ACCOBAMS, 2019. Na voljo na spletnem naslovu https://accobams.org/wp-

content/uploads/2019/04/MOP7.Doc31Rev1_Methodological-Guide-Noise.pdf. 

 

6.5.3.2 Izbira makrolokacije 

Z izbiro ustrezne lokacije in obravnavo izključitve območja ob priznavanju navzočnosti habitatov, ki so kritični 

za morske sesalce, je mogoče preprečiti pomembne vplive na morske sesalce. 

Skupna projektna skupina komisij SSC/WCPA za zavarovana območja morskih sesalcev pod okriljem 

Svetovne zveze za varstvo narave (IUCN) je po zgledu postopka organizacije Birdlife International za določitev 

pomembnih območij za ptice in biotsko raznovrstnost opredelila pomembna območja za morske sesalce136. 

Pomembna območja za morske sesalce so opredeljena kot posamezni deli habitata, pomembni za vrste 

morskih sesalcev, ki jih je mogoče razmejiti in upravljati za ohranjanje. Znanje o območjih, ki so pomembna 

za morske sesalce, bo olajšalo uravnoteženje človeške uporabe morja, kot so projekti vetrne energije na morju, 

s potrebo po ohranjanju morske biotske raznovrstnosti. 

                                                      

136 https://www.marinemammalhabitat.org/immas/imma-eatlas/. 
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6.5.3.3 Razporejanje dejavnosti: izogibanje dejavnostim, njihovo zmanjševanje ali 
postopno izvajanje dejavnosti v ekološko občutljivih obdobjih 

Razporejanje dejavnosti vključuje preprečevanje ali začasno ustavitev gradbenih dejavnosti (zabijanja pilotov 

in detonacije neeksplodiranih ubojnih sredstev) v občutljivih obdobjih bioloških ciklov vrst (npr. v obdobjih 

razmnoževanja ali prehranjevanja). Razporejanje dejavnosti velja za zelo učinkovit ukrep, saj se lahko z njim 

prepreči vznemirjanje vrst v navedenih obdobjih zaradi hrupa in drugih vplivov. Opozoriti pa je treba, da je za 

nekatere vrste z dolgimi občutljivimi obdobji morda težko izvesti sezonske omejitve. Na primer pristaniška rjava 

pliskavka v Severnem Atlantiku se pari julija/avgusta, mladiči pa se kotijo maja/junija naslednje leto. Za tem 

so mladiči približno 8–10 mesecev popolnoma odvisni od materinega mleka. V tem obdobju lahko mladič hitro 

pogine, če se loči od matere. Zato za pristaniško rjavo pliskavko ni mogoče določiti obdobij, ki bi bila varna. 

Pri takih vrstah zgolj izogibanje obdobjem razmnoževanja ne zadostuje za preprečitev negativnega vpliva. V 

nasprotju s tem bi bilo razporejanje dejavnosti ustrezno na drugih območjih evropskih morij, kot je 

Sredozemsko morje. Znano je namreč, da so v Sredozemskem morju morski sesalci, kot je hrbtopluti kit 

(Balaenoptera physalus), občutljivi za vznemirjanje, ki ga povzroča človek, vendar so zanje značilni izraziti 

sezonski vzorci porazdelitve137. 

6.5.3.4 Zasnova infrastrukture: temelji turbin  

Z ukrepi v zvezi z zasnovo infrastrukture naj bi se preprečile okvare sluha in zmanjšali vplivi na 

vznemirjanja/selitev. Visoke ravni podvodnega hrupa so povezane z zabijanje pilotov za enopilotne temelje in 

temelje s piloti z majhnim premerom in ovojem. Na voljo so alternativni temelji, ki ne povzročajo tako visokih 

ravni hrupa. Uporabili so se pri številnih projektih. 

Na obstoječih poljih vetrnih elektrarn na morju prevladujejo temelji s piloti, in sicer enopilotni temelji in temelji 

s piloti z majhnim premerom in ovojem. V zadnjenavedenem primeru se za pritrditev posameznega temelja 

uporabi več pilotov z majhnim premerom. Dansko polje vetrnih elektrarn na morju Vindeby, ki je prvo polje 

vetrnih elektrarn na morju na svetu, je bilo zgrajeno z gravitacijskimi temelji. Pozneje so se gravitacijski temelji 

uporabili pri številnih drugih projektih. Druga vrsta temeljev, pri kateri ni potrebe po zabijanju pilotov, je keson, 

ki se že desetletja uporablja v drugih industrijskih panogah na morju. Keson se je nedavno začel poskusno 

uporabljati v industriji vetrne energije na morju, in sicer v več manjših napravah, kot so meteorološki stolpi na 

peščenem obrežju Dogger Bank v Severnem morju. V industriji polj vetrnih elektrarn se je pred kratkim začela 

poskusno uporabljati uveljavljena tehnika plavajočih temeljev, in sicer ob obalah Škotske (Kincardine in 

Hywind), Francije (Floatgen) in Portugalske (Windfloat Atlantic). Ta tehnologija zagotavlja možnost postavitve 

polj vetrnih elektrarn na globljih območjih in precejšnjega zmanjšanja podvodnega hrupa med gradnjo. 

Pri polaganju gravitacijskih temeljev, uporabi kesonov ali polaganju plavajočih temeljev vseeno nastane 

podvodni hrup, saj je morda treba pripraviti morsko dno z izkopavanjem, pri čemer je povezani hrup zaradi 

plovil neizogiben. Vendar te metode ne vključujejo impulznega hrupa (če niso povezane s čiščenjem z uporabo 

neeksplodiranih ubojnih sredstev), ravni hrupa pa so pri vseh takih zasnovah z alternativnimi temelji 

predvidoma (razmeroma) zelo nizke. 

Dušenje hrupa, doseženo z uporabo temeljev brez pilotov, je nedvomno koristno za morske sesalce. Vendar 

je treba pri projektih, pri katerih se uporabljajo temelji brez pilotov, upoštevati praktične in gospodarske vidike 

ter nenamerne posledice odločitev o uporabi takih temeljev. Na primer gravitacijski temelji imajo večji odtis kot 

kateri koli temelji, ki vključujejo zabijanje. Zato pri njih obstaja možnost večjih vplivov na bentoške habitate, in 

to neposrednih na podlagi izgube habitata in posrednih na podlagi hidrodinamičnih sprememb. Po potrebi je 

treba take vplive previdno oceniti v okviru ustrezne presoje. 

6.5.3.5 Dušenje hrupa: različni inženirski pristopi 

Da se zmanjšata vznemirjanje in selitev ter se preprečijo okvare sluha morskih sesalcev, se lahko uporabijo 

mehak začetek in drugi sistemi za dušenje hrupa.  

Z mehkim začetkom zabijanja pilotov naj bi se znižale ravni podvodnega hrupa, ki nastane med gradnjo. Na 

splošno to pomeni, da se energija kladiva in pogostost udarcev 20 minut ali več postopoma povečujeta. Pri 

ocenah projektov je mehak začetek občasno opredeljen kot ukrep za ublažitev. Praviloma se vključi na podlagi 

                                                      

137 https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-marine-biology/vol/75/suppl/C. 

https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-marine-biology/vol/75/suppl/C
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zdravega razuma (tako naj bi se zagotovilo dovolj časa, da živali zapustijo območje v neposredni bližini, in 

preprečile škodljive ravni hrupa), čeprav nobena študija ni sistematično potrdila učinkovitosti te metode (Bailey 

idr., 2014). Mehak začetek je potreben tudi z inženirskega vidika, vsaj za začetno zabijanje, dokler piloti niso 

stabilni in je za prebijanje tal potrebna večja energija. V teh smernicah se mehak začetek in stopnjevanje 

dejansko štejeta za standardna, vgrajena postopka. Če pristop presega to, kar je potrebno z inženirskega 

vidika, se lahko šteje za ukrep za ublažitev, če se ocena prvotno opravi, ne da bi bil ukrep vzpostavljen. 

Vsekakor bi bilo treba take ukrepe natančno opredeliti in jih previdno oceniti. To velja zlasti, kadar so zadevne 

populacije majhne in zelo občutljive, kot so populacije pristaniške rjave pliskavke v Baltskem morju. Ključno 

je, da so vsi uporabljeni ukrepi za ublažitev dokazano učinkoviti in niso nikakor škodljivi ali problematični.  

Čeprav se lahko z mehkim začetkom in stopnjevanjem zabijanja pilotov zmanjša tveganje poškodb sluha, 

nekaj skrbi povzroča možnost, da bi se s tem povečali vplivi na vznemirjanja/selitev. To bi se lahko zgodilo, če 

bi se podaljšalo celotno trajanje zabijanja pilotov in po možnosti povečala skupna vhodna energija pri zabijanju 

pilotov (Verfuss idr., 2016). Vendar bi se lahko to tveganje omejilo z uvedbo časovnih omejitev (npr. takih, kot 

se uporabljajo v Nemčiji) in uporabo zvočnih odvračalnih naprav. 

Primeri sistemov za dušenje hrupa so mehurčkaste pregrade in hidravlična kladiva. Mehurčkasta pregrada je 

sestavljena iz cevi z majhnimi odprtinami, ki se položi na morsko dno okrog pilota na razdalji več kot 50 m od 

lokacije zabijanja pilota. Z uporabo kompresorja se v cev dovaja zrak, ki se izloča skozi odprtine. Tako okrog 

mesta polaganja nastane pregrada iz neprekinjenega toka zračnih mehurčkov, ki duši hrup na podlagi učinkov 

razpršitve in absorpcije. Hidravlična kladiva imajo dvoslojno izolacijsko ohišje z vmesnim prostorom, 

napolnjenim z zrakom, za zvočno izolacijo138. 

Okvir 6-13: Proučevanje vplivov na pristaniške rjave pliskavke v nemških vodah 

Brandt idr. (2018) so proučili vplive aktivnih sistemov za dušenje hrupa prve generacije, ki so bili uporabljeni v fazi gradn je 

šestih od sedmih polj vetrnih elektrarn v Nemškem zalivu med letoma 2010 in 2013, na pristaniške rjave pliskavke. Pri 

projektih gradnje polj vetrnih elektrarn po letu 2013 so se ob uporabi sistemov za dušenje hrupa ravni hrupa na razdalji 

750 m običajno znižale pod predpisani prag, tj. 160 dB. Avtorji opisujejo jasen gradient zmanjševanja zaznavanj pliskavk 

po zabijanju pilotov, odvisnega od ravni hrupa in oddaljenosti od zabijanja pilotov. Z uporabo sistemov za dušenje hrupa 

pri zabijanju pilotov se je razdalja, na kateri ni bil ugotovljen vpliv, skrajšala s 17 km na 14 km, na podlagi česar so avtorji 

sklenili, da je uporaba sistemov za dušenje hrupa omogočila, da so pliskavke na vseh razdaljah zaznale manj hrupa. 

Avtorji so priporočili dodatne raziskave, saj se sistemi za dušenje hrupa dodatno razvijajo in izboljšujejo. Ne glede na to 

ti prvotno dokazi (skupaj z drugimi publikacijami, kot so: (i) Nehls idr. (2015) za zabijanje pilotov ter (ii) Koschinski in Kock 

(2009) za neeksplodirana ubojna sredstva (po navedbah iz Koschinski in Kock je mogoče območje vznemirjanja 

pristaniških rjavih pliskavk zmanjšati za približno 90 %)) nakazujejo, da tehnike dušenja hrupa zdaj pomenijo najboljšo 

prakso, kadar potreba po zabijanju pilotov ali detonaciji neeksplodiranih ubojnih sredstev povzroča skrbi v zvezi z vplivi 

na morske sesalce. 

 

Dahne idr. (2017) so ugotovili, da se je z uporabo dveh mehurčkastih pregrad hrup zmanjšal za 7–10 dB, kadar sta se ti 

uporabili posamično, oziroma za 12 dB, kadar sta se uporabili skupaj. Dušenje je bilo najizrazitejše na območju nad 

1 kHz, kadar je bil hrup zaradi zabijanja pilotov na velikih razdaljah primerljiv hrupu okolja ali manjši. To kaže, da bi moralo 

uravnavanje hrupa poleg širokopasovnih ravni temeljiti na frekvenčno vrednotenih ravneh zvoka, da bi se zagotovilo, da 

se z ukrepi za ublažitev ne izpolnijo zgolj pravne zahteve, ampak tudi učinkovito zmanjšajo vplivi na živali. 

 

Zgoraj opisani napredek v zvezi s tehnologijo dušenja hrupa v nemških vodah je spodbujala potreba po izpolnjevanju 

zahtev nacionalnih predpisov (BMU, 2013), imenovanih schallschutz concept ali koncept zvočne izolacije za nemško 

izključno ekonomsko cono v Severnem morju. Te se uporabljajo za najvišje mejne ravni v višini 160 dB SEL in 190 dB 

Lpeak na razdalji 750 m od lokacije zabijanja pilotov (prepoved poškodb in ubijanja). Poleg tega lahko v skladu z njimi 

raven izpostavljenosti zvoka ≥ 140 dB (SEL) (prepoved vznemirjanja) vpliva na največ 10 % nemške izključne 

ekonomske cone v Severnem morju, med majem in avgustom pa na največ 1 % glavnega območja koncentracije pliskavk.  

 

Trajanje zabijanja pilotov je za enopilotne temelje omejen na 180 minut, za temelje s piloti z majhnim premerom in ovojem 

pa na 140 minut za posamezni pilot, pri čemer je treba v obeh primerih uporabljati odvračalna sredstva (glej tudi Študija 

primera 6-6). 

                                                      

138 Več informacij je na voljo na spletnem naslovu nemške delavnice iz leta 2018: https://www.bfn.de/en/activities/marine-
nature-conservation/conferences/noise-mitigation-2018.html. 
 

https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/conferences/noise-mitigation-2018.html
https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/conferences/noise-mitigation-2018.html
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Drugi ukrepi za dušenje hrupa so navedeni v alineah v nadaljevanju (ACCOBAMS, 2019).  

• Dušilci podvodnega zvoka: ribiške mreže, na katere so nameščeni majhni baloni, napolnjeni s plinom in 

peno, usklajene z resonančnimi frekvencami. 

• Dvojne zagatne stene: toga, jeklena cev, ki obdaja pilot. Ko se pilot namesti v dvojni zagatni cevi, se voda 

izčrpa. 

• Pregrada za dušenje hrupa IHC: dvoslojna pregrada, napolnjena z zrakom. Med pilotom in pregrado je 

večnivojski sistem za vbrizgavanje mehurčkov različnih velikosti. 

• Sistem z nastavljivim resonatorjem: ta sistem za dušenje hrupa, ki temelji na Helmholtzovih resonatorjih, 

uporablja preprost zložljivi okvir, ki vsebuje niz akustičnih resonatorjev z dvema tekočinama (zrak in voda). 

 

6.5.3.6 Nadzor izključitvenih območij: vizualno opazovanje in spremljanje zvoka 

Z razmejitvijo in nadzorom izključitvenih območij se lahko zmanjšajo vznemirjanja in vplivi na selitev ter 

preprečijo okvare sluha morskih sesalcev. 

Nadzor je ukrep, ki se pogosto uporablja in vključuje vsaj 30-minutno vizualno spremljanje (občasno pa tudi 

spremljanje zvoka) območja ob viru hrupa, ki ga izvajajo opazovalci morskih sesalcev. S tem se, kolikor je 

mogoče, zagotovi odsotnost morskih sesalcev (po možnosti tudi drugih zavarovanih vrst, kot so morske želve) 

pred začetkom zabijanja pilotov, detonacij neeksplodiranih ubojnih sredstev itd. To območje se lahko razmeji 

na podlagi fiksne razdalje od vira (npr. 500 m) ali predvidenih ravneh sprejetega zvoka. V delih izključitvenih 

območij, kjer globina vode presega 200 m, bi moralo opazovanje trajati vsaj 120 minut, da bi se povečala 

možnost zaznave živali, ki se potapljajo v velikih globinah (ACCOBAMS, 2007). Z izključitvenim območjem 

naj bi se zmanjšala izpostavljenost hrupu v bližnjem polju in zaščitile živali pred neposrednimi fizičnimi 

poškodbami. Pri ublažitvi odzivov na večjih razdaljah verjetno ni učinkovito, saj se bo na oddaljenejših 

območjih verjetno vseeno pojavilo vznemirjanje. 

Upoštevati je treba, da lahko učinkovitost omejujejo: (i) neugodne vremenske razmere in tema (z omejevanjem 

vizualnega opazovanja); (ii) dejavniki, kot je omejeno širjenje glasov nekaterih vrst, na primer pristaniške rjave 

pliskavke (za to vrsto praviloma največ približno 200 m), in (iii) to, da se plavutonožci, pomembni za večino 

ocen vetrne energije na morju, na splošno ne oglašajo. 

6.5.3.7 Odvračalna sredstva: zvočne odvračalne naprave 

Z odvračalnimi ukrepi se lahko zmanjšajo vznemirjanja in vplivi na selitev ter preprečijo okvare sluha. 

Naprave za plašenje tjulnjev se že dolgo uporabljajo za odganjanje tjulnjev od ribogojnic. Znano je tudi, da so 

koristne pri zmanjševanju tveganja poškodb tjulnjev ter kitov in delfinov med gradnjo naprav za vetrno energijo. 

Na splošno se naprave za plašenje tjulnjev pri gradnji naprav za vetrno energijo imenujejo zvočne odvračalne 

naprave ali zvočne naprave za ublažitev. Naprava za plašenje tjulnjev proizvaja podvodni hrup, ki je za ciljne 

vrste neprijeten, vendar ne povzroča poškodb, s tem pa te vrste odvrača od približevanja. Uporabljajo se lahko 

za začasno selitev posameznih živali z območjih, na katerih lahko zaradi dejavnosti, kot je zabijanje pilotov ali 

detonacije neeksplodiranih ubojnih sredstev, nastanejo škodljive ravni hrupa (glej tudi Študija primera 6-6).  

V Dahne idr. (2017) je opisana uporaba zvočne odvračalne naprave za zaščito pristaniških rjavih pliskavk pred 

izgubo sluha zaradi hrupa, nastalega pri zabijanju pilotov. Avtorji so ugotovili, da je naprava za plašenje 

sprožila močan odziv, in izrazili skrb, da bi ta presegel odziv na hrup zaradi zabijanja pilotov, če se uporabljajo 

mehurčkaste pregrade. To nakazuje, da je utemeljena ponovna ocena specifikacij takih zvočnih odvračalnih 

naprav, Podobne skrbi so navedene v Verfuss idr. (2016). 

Z uporabo zvočnih odvračalnih naprav se ne zmanjšajo vplivi na vedenje, ampak le neposredni fizični vplivi. 

To ne zadostuje, kadar so prizadevanja usmerjena v ublažitev negativnih vplivov na ogrožene populacije, kot 

je populacija pristaniške rjave pliskavke v Beltih ali Baltskem morju. Zagotovo pa ne zadostuje, kadar je 
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posledica selitev iz primarnih habitatov v sekundarne. Vendar brenčači139 ne zagotavljajo, da bodo vse 

pliskavke zapustile prizadeto območje, zato se z njihovo uporabo ne zagotavlja, da se bo preprečil fizični vpliv 

hrupa zaradi gradbenih del na posamezne pliskavke.  

Zato je jasno, da se z ukrepi vplivi na vznemirjanje/selitev ne bi smeli po nepotrebnem povečati, uporaba 

zvočnih odvračalnih naprav pa mora biti sorazmerna in ustrezno utemeljena glede na take dokaze. 

Študija primera 6-6: Ublažitev vplivov hrupa zaradi zabijanja pilotov na morske sesalce, Nemčija 

Zvezna agencija za pomorski promet in hidrografijo (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH) je izdala 

številne tehnične standarde v zvezi z vplivom hrupa na morske sesalce in podpornih študij. Standardna preiskava BSH 

vplivov, ki jih imajo vetrne elektrarne na morju na morsko okolje (StUK4), vsebuje štiri take standarde: 

 navodila za spremljanje podvodnega hrupa; 

 polja vetrnih elektrarn na morju – napovedi v zvezi s podvodnim hrupom, minimalne zahteve za dokumentacijo; 

 specifikacije za kvantitativno opredelitev učinkovitosti sistemov za dušenje hrupa; 

 študija za oceno kalibriranja naprav C-POD (naprave za poslušanje zvokov, ki jih oddajajo morski sesalci), ki se 

uporabljajo za zaznavanje pristaniških rjavih pliskavk (na voljo samo v nemščini). 

 

Po tem, ko organi odobrijo dovoljenje, morajo upravljavci vetrne energije na morju pripraviti in predložiti načrt dušenja 

hrupa, pri čemer morajo upoštevati: (i) najnovejše metode za tehnično dušenje hrupa, (ii) značilnosti območja in projekta 

ter (iii) rezultate raziskav in razvoja ter predhodni razvoj. Organom je treba načrt dušenja hrupa s podrobnim opisom 

izvajanja ukrepov za dušenje hrupa predložiti šest mesecev pred začetkom gradnje.  

 

Naslednje tehnike dušenja hrupa so v Nemčiji standardni postopki140: 

• pred začetkom zabijanja pilotov je treba dejavno premestiti pristaniške rjave pliskavke stran od območja del, tudi 

če to pomeni začasno vznemirjanje; 

• nosilci projekta ne morejo začeti gradnje, če so na območju, oddaljenem največ 750 m, navzoče pliskavke, in dokler 

z uporabo naprave C-POD (za zaznavanje zvokov (klikov), ki jih oddajajo pristaniške rjave pliskavke) ne dokažejo, 

da so bili odvračalni ukrepi učinkoviti; 

• odvračanje pliskavk se izvaja z uporabo dveh različnih sistemov (naprav za plašenje tjulnjev ali podobnih naprav); 

• znano je, da je možno tveganje, da se s takimi odvračalnimi napravami povzroči nepotrebno vznemirjanje v 

morskem okolju; 

• zabijanje pilotov je treba začeti s postopnim povečevanjem intenzivnosti hrupa, da lahko sesalci zaznajo dela in 

zapustijo območje gradnje, preden se pojavi tveganje poškodb zaradi ravni hrupa; 

• na območju, oddaljenem največ 750 m od vira zvoka, se v fazi gradnje ne sme preseči raven zvoka v višini 160 dB 

SEL in 190 dB Lpeak; 

• dejanski čas zabijanja pilota za enopilotne temelje na ciljno globino ne sme biti daljši od 180 minut, za posamezni 

pilot z majhnim premerom in ovojem pa 140 minut; 

• uporaba (dvojne) mehurčkaste pregrade. To je sistem cevi z luknjicami, ki se položi tako, da obdaja mesto zabijanja 

pilota. Iz luknjic se dvigujejo mehurčki zraka, ki tvorijo pregrado, ki odbija ali duši zvok. 

 

Kot je povzeto v Verfuss idr. (2016), hrup zaradi zabijanja pilotov pri vseh projektih gradnje polj vetrnih elektrarn na morju 

lahko sočasno vpliva na največ 10 % nemške izključne ekonomske cone v Severnem morju. Za izračun skupne površine 

prizadetega območja je treba združiti prizadeta območja vseh projektov, pri katerih se v zadevnem trenutku izvaja gradnja 

temeljev. Mejna vrednost velikosti območja, ki znaša 10 %, temelji na predpostavki, da je vznemirjanje, ki ga povzroča 

zabijanje pilotov, začasno in da se bodo pliskavke sčasoma vrnile na območje, s katerega so se izselile. Mejna vrednost 

velikosti območja, ki znaša 1 %, pa se uporablja: (i) za območja z veliko gostoto pliskavk in (ii) v obdobjih razmnoževanja 

in parjenja od maja do avgusta, ko ima lahko vznemirjanje večji vpliv na vitalne stopnje pristaniške rjave pliskavke. Za 

posebna ohranitvena območja se te mejne vrednosti velikosti območja izmerijo glede na velikost zavarovanega območja, 

ne celotne izključne ekonomske cone (tj. v Severnem morju lahko hrup zaradi zabijanja pilotov vpliva na manj kot 10 % 

posebnega ohranitvenega območja, od maja do avgusta pa na manj kot 1 %). 

Vir: 

https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-

offshore-wind-turbines-marine-

environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareene

rgien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf.  

                                                      

139 Brenčači so naprave, ki kite in delfine opozarjajo na navzočnost mrež (večinoma se uporabljajo z visečimi mrežami), 
odvračalne naprave pa oddajajo neprijeten zvok, da bi se jim živali izogibale. 
140 https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Projekte/Erfahrungsbericht-Rammschall.html. 

https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
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6.6 Druge vrste 

6.6.1 Uvod 

Na splošno se morebitni vplivi na rastline, alge in nevretenčarje obravnavajo v zvezi z njihovimi habitati 

(poglavje 6.2). Nasprotno pa se občutljivost morskih habitatov pogosto deloma opisuje v zvezi z dejavniki, kot 

sta toleranca in odpornost povezanih in značilnih vrst. To poglavje vključuje dodatne informacije, ker lahko 

imajo vplivi na te receptorje posledice za skupine, kot so morski sesalci ali morske ptice, na primer v primeru 

pomembnega vpliva na njihovo prehranjevanje. 

To poglavje vsebuje tudi informacije o verjetnih pomembnih vplivih na netopirje, kadar se ti vplivi pojavijo v 

morskem okolju. 

6.6.2 Vrste vplivov 

6.6.2.1 Rastline in alge 

Edine vrste rastlin, ki so specifično povezane s habitatnimi tipi iz Priloge I, so Zostera marina, Zostera noltii, 

Cymodocea nodosa in Posidonia oceanica (podmorski travniki s pozejdonovko, Posidonion oceanicae)141.  

Druge vrste morske trave so lahko ranljive za izgubo habitata in vznemirjanje, če so v bližini polj vetrnih 

elektrarn na morju. Njihova potreba po plitkih vodah, izpostavljenih soncu, pomeni, da projekti vetrne energije 

na morju verjetneje vplivajo nanje na območjih izvoznih kablov, ne na območjih polj vetrnih elektrarn. Na 

območju polja vetrnih elektrarn Middelgrunden v plitkem morju ožine Öresund na Danskem pa je bilo morsko 

dno, poraščeno z morsko travo vrste (Zostera marina), navzoče pred gradnjo polja vetrnih elektrarn. Pri 

spremljanju tega dna je bilo ugotovljeno, da pokritost z morsko travo ni bila prizadeta tri leta po postavitvi 

vetrnih turbin, kar nakazuje neobstoj škodljivih vplivov zaradi gradnje polja vetrnih elektrarn (vključno z 

izkopavanjem in polaganjem gravitacijskih temeljev) (Hammar idr., 2016). 

Morske alge se pogosto naselijo na novih strukturah temeljev vetrnih turbin, zlasti v Severnem morju, kjer so 

trdne podlage v bibavičnem pasu redke. Enakovredne habitate zagotavljajo tudi projekti industrija pridobivanja 

nafte in plina na morju, vendar so temelji polj vetrnih elektrarn številčnejši (Dannheim idr., 2019). Taka 

naselitev prispeva k večji strukturni in biološki raznovrstnosti, zaradi česar se lahko pojavi učinek grebena (glej 

tudi okvir 6-1), ki je v nadaljevanju dodatno obravnavan v zvezi z naselitvijo nevretenčarjev. 

6.6.2.2 Nevretenčarji 

Z infrastrukturo za razvoj vetrne energije se nad in pod gladino zagotovijo nove trdne podlage, na katere se 

lahko pritrdijo morski nevretenčarji. V nekaterih okoliščinah se lahko zaradi tega učinka grebena raznovrstnost 

poveča, nekatere študije pa so nakazale, da obstaja tveganje, da bo to prispevalo k širjenju tujerodnih 

invazivnih vrst (Inger idr., 2009). 

Ne glede na neto povečanje biotske raznovrstnosti pa lahko sprememba habitata ali skupnosti vrst vseeno 

negativno vpliva na cilje ohranjanja zadevnega območja Natura 2000. Zato je treba v zvezi s projekti vetrne 

energije na morju vselej opraviti ustrezno presojo. 

Pozornost je pritegnilo tudi povišanje temperature v bližini kablov in njegov vpliv na bentos. Med delovanjem 

podmorskih električnih kablov nastaja toplota, ki ogreva lokalne sedimente. Stopnja segrevanja je odvisna od 

lastnosti kablov, električne energije, ki se prenaša po njih, globine, na kateri so zakopani, in lastnosti sedimenta 

(OSPAR, 2009). Morska voda hitro odnaša toploto. Zato so vplivi v plitvih sedimentih, v katerih so kabli 

zakopani na globini 1 m ali več in kjer poteka učinkovita izmenjava toplote z vodnim telesom, zanemarljivi. To 

pomeni, da epifavna in plitva infavna v prvih nekaj centimetrih sedimentov ne bosta izpostavljeni pomembni 

spremembi temperature. Večina bentoških živali na odprtem morju živi v zgornjem sloju morskega dna, 

debelem 5-10 cm, v bibavičnem pasu pa v zgornjem sloju morskega dna, debelem 15 cm, kjer so povečanja 

temperature majhna, če je kabel zakopan na ustrezni globini (Petersen in Malm, 2006; Meissner in Sordyl, 

                                                      

141 Glej priročnik z razlagami habitatov EU, na voljo na spletnem naslovu 
https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/Int_Manual_EU28.pdf. 
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2006). Nekatere živali, kot je škamp (Nephrops norvegicus), kopljejo globlje v morsko dno, vendar je skupno 

območje habitata, na katero vpliva segrevanje, verjetno zelo omejeno. 

6.6.2.3 Netopirji 

Smernice UNEP/EUROBATS, navedene v poglavju 0 (Rodrigues idr., 2015), se uporabljajo tudi za polja 

vetrnih elektrarn na morju. Vendar okolje na morju vključuje precejšnje dodatne izzive in negotovosti, ki so 

navedeni v nadaljevanju. Informacije v tem poglavju so pomembne za vrste netopirjev iz prilog II in IV, pri 

čemer je dodaten poudarek na selitvenih vrstah, ki so izpostavljene večjemu tveganju (predvsem nathusijev 

netopir v Severnem morju, ki ni naveden v Prilogi II; glej Lagerveld idr., 2017).  

Kot v primeru naprav na kopnem bi bilo treba za podporo ustrezni presoji zbrati izhodiščne podatke z uporabo: 

(i) raziskovalnih metod, ki veljajo za dobro prakso, kot so opisane v Rodrigues idr. (2015), in (ii) vseh ustreznih 

nacionalnih ali regionalnih smernic. Pri raziskavah bi bilo treba proučiti širše območje vpliva, ki zajema 

predlagano infrastrukturo na kopnem in na morju, ter morebitne selitvene poti. Običajne zahteve za izhodiščne 

raziskave so povzete v Okvir 6-14. 

Okvir 6-14: Primeri izhodiščnih raziskav na morju (prilagojeno po Rodrigues idr., 2015) 

• Uporaba ročnih detektorjev za netopirje pri transektnih popisih ali popisih na popisnih točkah, ki se izvajajo z ladjam i, 

vključno z rednimi nočnimi trajektnimi prevozi skozi območje načrta ali projekta ali v njegovi bližini; 

• uporaba samodejnih detektorjev na infrastrukturi na morju, kadar je mogoče (npr. naftnih ploščadih, meteoroloških 

stolpih, bojah itd.); 

• uporaba obstoječega radarja, kadar je na voljo. 

 

Pri raziskavah je treba upoštevati celoten cikel aktivnosti netopirjev skozi celo leto ter zagotoviti informacije o gnezdenju 

(razmnoževanju, parjenju/rojenju, prezimovanju), prehranjevanju in letalnih poteh; Pri raziskavah predlaganih projektov 

na morju je pomembno zlasti, da se opredeli verjetnost interakcije selitvenih poti netopirjev z infrastrukturo na morju. 

 

Glavne vrste vplivov projektov vetrne energije na kopnem na netopirje so povzete v Okvir 5-6 in Preglednica 

5-4. Pri projektih vetrne energije na morju ima tveganje smrti zaradi neposrednega trčenja ali barotravme 

dodatno čezmejno razsežnosti, saj lahko netopirji živijo več sto kilometrov stran od zadevne infrastrukture na 

morju.  

V Okvir 6-15 so povzeti izzivi in negotovosti, ki se pojavljajo pri opredelitvi in presoji pomembnih vplivov na 

netopirje. Zaradi njih je morda treba zbrati dodatne izhodiščne podatke ali uporabiti previdnostno načelo. Za 

presojo vplivov morebitne dodatne umrljivosti na morju je treba poznati – ali imeti možnost oceniti – velikost 

populacije netopirjev, vključno z deležem populacije, ki prečka morje. Morebitno pomembne vrste so nathusijev 

netopir (Pipistrellus nathusii), navadni mračnik (Nyctalus noctula) in dvobarvni netopir (Vespertilio murinus). 

Ena študija (Limpens idr., 2017)142 je bila usmerjena v izdelavo prototipa orodja za ocenjevanje za selitvene 

populacije netopirjev. Zaradi omejenih podatkov se je orodje za ocenjevanje uporabilo le za nathusijevega 

netopirja. Čeprav je bila na podlagi modela pridobljena predhodna ocena za netopirje, ki prečkajo južno 

Severno morje, v višini približno 40 000 posameznih netopirjev, je razpon znašal med 100 in 1 000 000 

posameznih netopirjev (več redov velikosti), izvirna populacija pa je še naprej neznana. 

Okvir 6-15: Ključni izzivi pri presoji verjetnih pomembnih vplivov in netopirjev 

Selitve 

• Empirični podatki o selitvenih dejavnostih na morju so omejeni; tudi kadar se podatki zbirajo, se to izvaja v 

premajhnem obsegu, da bi sploh bilo mogoče odkriti netopirje, ki se selijo. 

 

Trčenje 

                                                      

142 Migrating bats at the southern North Sea - Approach to an estimation of migration populations of bats at the southern 
North Sea’, Limpens, H.J.G.A., S. Lagerveld, I. Ahlén, et al. (2016/2017) Technical Report Zoogdiervereniging (Dutch 
Mammal Society) in collaboration with Wageningen Marine Research. 
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• Na voljo so omejeni empirični podatki o: (i) selitvenih dejavnostih na morju ali (ii) dokazih o trčenjih in barotravmi 

na morju – metode zbiranja podatkov se še razvijajo (npr. Lagerveld idr., 2017);  

• pri spremljanju trčenj na morju so precejšnji izzivi. 

 

Učinek pregrade 

• Skupni učinek pregrade na netopirje, ki se selijo na dolge razdalje, zaradi katerega se morajo ti netopirji na svo ji 

selitveni poti izogibati številnim poljem vetrnih elektrarn na morju, ostaja neraziskan (Willsteed idr., 2018). 

 

6.6.3 Možni ukrepi za ublažitev  

6.6.3.1 Rastline, alge in nevretenčarji  

Informacij o ukrepih za ublažitev, s katerimi se preprečijo ali zmanjšajo pomembni vplivi na rastline, alge in 

nevretenčarje, ni. Ukrepi za ublažitev, navedeni v poglavju 6.2, bi se lahko uporabljali tudi za varstvo teh 

skupin. 

6.6.3.2 Netopirji 

Zaradi omejenih empiričnih podatkov o navzočnosti in vedenju netopirjev na morju (glej okvir 6-14) so izkušnje 

z ukrepi za ublažitev, namenjenimi netopirjem, v sektorju vetrne energije na morju veliko bolj omejeni kot na 

kopnem. Izbira mikrolokacije in zasnova infrastrukture sta morda učinkovita ukrepa za selitvene netopirje na 

morju, vendar dokazov, ki bi to potrjevali, zdaj ni. Uporaba višjih vklopnih hitrosti143 – in čim večje zmanjšanje 

rotacije lopatic pri hitrosti, nižji od vklopne hitrosti – bi verjetno pomenila učinkovit ukrep za selitvene netopirje 

na morju (tako kot na kopnem). Tako se domneva, ker se zdi, da so nizke do srednje hitrosti vetra 

najpomembnejši dejavnik, na podlagi katerega je mogoče predvideti jesenski pojav nathusijevega netopirja na 

morju in ob obali. Izvedene so bile raziskave za opredelitev najustreznejših okoljskih parametrov, ki bi se lahko 

uporabili za razvoj algoritmov za omejevanje (Lagerveld idr., 2017). V Študija primera 3-2 je naveden primer 

navodil za omejitev za polja vetrnih elektrarn na morju na Nizozemskem, s katerimi naj bi se zmanjšalo 

tveganje trčenja za netopirje.  

6.7 Razgradnja in nadomestitev stare zmogljivosti z novo  

6.7.1 Razgradnja 

Razgradnja je postopek, pri katerem se celotna infrastruktura za vetrno energijo ali njen del odstrani, habitat 

pa se obnovi, da se ponovno vzpostavi stanje, ki ga določi pristojni nacionalni organ. Razgradnja se lahko 

uporabi tudi za posamezne turbine ali skupine turbin kot ukrep za zmanjšanje trenutnih vplivov, kot del načrta 

prilagodljivega upravljanja (glej poglavje 7) ali kot rezultat pregleda s strani pristojnega organa. 

Razgradnja ima lahko negativne vplive v smislu učinka grebena (glej poglavje 6.5.2.1). Zato je treba pri 

razgradnji uravnoteženo proučiti prednosti in slabosti možnosti, da se nekateri deli infrastrukture, ki lahko 

koristijo morskim sesalcem, na primer temelji vetrnih turbin in kamniti oklep, ne odstranijo. Po drugi strani ima 

razgradnja vetrnih turbin ali polj vetrnih elektrarn le pozitivne vplive za morske ptice ali ptice selivke.  

Do zdaj je bilo razgrajenih le malo naprav za proizvodnjo vetrne energije na morju. 

6.7.2 Nadomestitev stare zmogljivosti z novo 

Nadomestitev stare zmogljivosti z novo ponuja še eno priložnost za zmanjšanje tveganja trčenja, selitve in 

učinkov pregrade. Nadomestitev stare zmogljivosti z novo vključuje odstranitev obstoječih turbin ter postavitev 

novih, pogosto večjih in zmogljivejših turbin. Tako se pri projektih nadomestitve stare zmogljivosti z novo 

pogosto uporabi manj turbin kot v prvotnem projektu vetrne energije, poleg tega se zanje lahko uporabijo 

obstoječi temelji ali položijo novi. Za zagotovitev, da projekt pomeni čim manjše ekološko tveganje, se lahko 

proučijo možnosti izbire mikrolokacije in vpliv zasnove infrastrukture.  

                                                      

143 Hitrost vetra: za začetek delovanja vetrne turbine. 
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Nadomestitev stare zmogljivosti z novo do zdaj še ni bila izvedena pri nobenem projektu vetrne energije na 

morju. Zato dokazov o uporabi ukrepov za zmanjšanje verjetnih pomembnih vplivov v okviru nadomestitve 

stare zmogljivosti z novo in njihovi učinkovitosti ni. 
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7. SPREMLJANJE IN PRILAGODLJIVO UPRAVLJANJE 

7.1 Spremljanje 

7.1.1 Uvod 

Spremljanje je ključno za zagotavljanje: (i) dolgoročne veljavnosti znanstvene podlage, na kateri temeljijo 

sklepne ugotovitve ustrezne presoje, in (ii) stalne učinkovitosti vseh morebitnih ukrepov za preprečitev in/ali 

zmanjšanje pomembnih vplivov. Pred izdajo dovoljenja za izvedbo projekta se je treba na podlagi ustrezne 

presoje onstran razumnega znanstvenega dvoma prepričati, da ne bo imel škodljivega vpliva na celovitost 

območja. Upoštevati pa je treba, da imajo znanstveno znanje in dejstva v vsakem danem trenutku omejen rok 

uporabnosti. Negotovosti še naprej obstajajo v zvezi s: (i) kumulativnimi vplivi (glej poglavje 3.4), (ii) vplivi 

podnebnih sprememb na biotsko raznovrstnost in ekosistemsko funkcijo ter (iii) drugimi morebitnimi 

spremembami v okolju. Zaradi te negotovosti je spremljanje ključno orodje za zagotavljanje, da je mogoče vse 

morebitne pomembne vplive pravočasno ugotoviti in ustrezno upravljati. Nepričakovani vplivi se lahko pojavijo 

iz več razlogov. Na primer zaradi novih znanstvenih dokazov se lahko ugotovijo po tem, ko je bilo na podlagi 

presoje sklenjeno, da ni pomembnega vpliva. Poleg tega se lahko stanje ohranjenosti in/ali okoljski pogoji 

spremenijo tako, da vpliv, ki pred tem ni veljal za pomembnega, postane pomemben. 

V nekaterih državah članicah se uporabljajo zahteve za spremljanje in standardi spremljanja. Te zahteve in 

standardi so obvezni del presoje vplivov na okolje in veljajo za primere dobre prakse, ki bi jih morale upoštevati 

tudi druge države (Brownlie in Treweek, 2018; IFC, 2012). 

Okvir 7-1: Direktiva o presoji vplivov na okolje (2014/52/EU) 

„Države članice bi morale zagotoviti izvajanje blažilnih in kompenzacijskih ukrepov ter določitev ustreznih postopkov v 

zvezi s spremljanjem pomembnih negativnih vplivov na okolje, ki izhajajo iz gradnje in obratovanja projekta, med drugim 

zaradi ugotavljanja nepredvidenih pomembnih negativnih vplivov in izvajanja ustreznih popravnih ukrepov. Tovrstno 

spremljanje ne bi smelo podvajati ali povečati obsega spremljanja, ki se zahteva na podlagi zakonodaje Unije, razen te 

direktive in nacionalne zakonodaje.“ (uvodna izjava 35) 

 

Številne mednarodne organizacije so opredelile potrebo po spremljanju in prilagodljivem upravljanju v okviru 

biotske raznovrstnosti in razvoja infrastrukture. Le na podlagi znanstveno zanesljivih podatkov o spremljanju 

bo mogoče zasnovo in izvedbo načrtov ali projektov, vključno z ukrepi za preprečevanje ali zmanjšanje 

pomembnih vplivov, sčasoma prilagoditi, da se zagotovi njihova dolgoročna veljavnost, oziroma izvajati tako 

imenovano prilagodljivo upravljanje. 

Okvir 7-2: Primeri opredelitve potrebe po spremljanju in prilagodljivem upravljanju 

Zaradi kompleksnosti predvidevanja dolgoročnih vplivov projektov na biotsko raznovrstnost in ekosistemske storitve bi 

morala stranka sprejeti prilagodljivo upravljanje, pri katerem se ukrepi za ublažitev in ukrepi upravljanja izvajajo glede na 

spreminjajoče se pogoje in rezultate spremljanja v celotnem življenjskem ciklu projekta.  

 

Glej: IFC, Smernice št. 6: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno gospodarjenje z živimi naravnimi viri. 

 

V okviru načrtovanja upravljanja je spremljanje namenjeno merjenju učinkovitosti upravljanja. Vedeti je treba, da se cilji 

dosegajo, in imeti možnost to dokazati drugim. Zato je treba spremljanje upoštevati kot sestavni del upravljanja in 

načrtovanja. Načrtovano mora biti tako, da se z njim opredelijo in upravljajo spremembe ekološkega značaja območja. 

 

Glej: Ramsar, Handbook 18: Managing wetlands (Priročnik št. 18: Upravljanje mokrišč). 

 

Zbiranje podatkov o spremljanju v zvezi z ugotovljenimi negativnimi vplivi in učinkovitostjo ukrepov za ublažitev 

je uporabno za širše družbene potrebe. S spremljanjem in zbiranjem podatkov se lahko zagotovi potrebno 

znanje za odpravljanje negotovosti, ki se pojavijo pri izvajanju projektov vetrne energije na morju, pri katerih 

je ekološko tveganje majhno.  
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Standardiziranega pristopa k spremljanju pogosto ni. Zato je težko primerjati ugotovitve. Poleg tega se 

ugotovitve spremljanja redko shranjujejo v prostodostopnem centralnem odložišču podatkov. Zato so možnosti 

za izboljšanje uporabe podatkov o spremljanju delujočih polj vetrnih elektrarn za podporo presojam vplivov in 

postopkom izdaje dovoljenj za nova polja vetrnih elektrarn velike.  

Študije primera v nadaljevanju zagotavljajo nekaj primerov strateškega spremljanja za reševanje izzivov, ki se 

pojavijo pri zagotavljanju najboljše uporabe podatkov o spremljanju. 

7.1.2 Spremljanje in projekti vetrne energije na morju  

Programi spremljanja bi morali vključevati sklop kazalnikov, podoben tistim, ki se uporabljajo za zbiranje 

izhodiščnih podatkov pred pripravo načrta ali projekta razvoja vetrne energije. Zasnovo programa spremljanja 

bi bilo treba obravnavati med načrtovanjem zbiranja izhodiščnih podatkov, da se lahko postopka uskladita v 

zgodnji fazi načrta ali projekta.  

Dobro zasnovan model BACI (before-after-control-impact – stanje pred delovanjem vpliva in po njem ob 

upoštevanju kontrolnega območja) (GP Wind, 2012) je še naprej eden najboljših modelov za programe 

spremljanja stanja okolja (Smokorowski in Randall, 2017). Za model BACI je treba uporabiti standardizirano 

metodologijo in zbrati izhodiščne podatke (pred začetkom gradnje) na območju, na katerega bo načrt ali projekt 

verjetno vplival, in enem ali več kontrolnih območij, na katera načrt ali projekt ne vpliva. (Po tem) ko je vpliv 

mogoče izmeriti, je treba zbrati podatke na območju načrta ali projekta in na kontrolnih območjih, pri čemer se 

v najboljšem primeru uporabi ista metodologija. Z uskladitvijo zbiranja podatkov na območju načrta ali projekta 

in na kontrolnih območjih se bo izboljšala primerljivost.  

Tako kot zbiranje izhodiščnih podatkov mora biti spremljanje načrtovano z uporabo standardiziranega pristopa 

k zbiranju podatkov in statistični analizi, ki ustreza zadevnim habitatom ali vrstam. Za doseganje širših 

družbenih ciljev spremljanja je pomembno tudi, da se programi spremljanja v določenem obdobju in na 

posameznih območjih usklajujejo. To je mogoče doseči z zagotovitvijo, da se programi spremljanja pripravijo 

na strateški ravni ob oceni prostorskih načrtov za prihodnje projekte razvoja vetrne energije (glej Študija 

primera 7-1). V Okvir 7-3 je povzet kontrolni seznam ključnih točk, ki jih je treba obravnavati pri spremljanju.  

Opozoriti je treba, da metode spremljanja v zvezi s polji vetrnih elektrarn na morju temeljijo predvsem na 

izkušnjah in znanju, pridobljenem v Severnem in Baltskem morju. To pomeni, da je potrebna previdnost pri 

neposredni uporabi teh metod pri prihodnjih projektih v Sredozemskem in Črnem morju oziroma da jih je treba 

nekoliko prilagoditi (zaradi različnih vrst in življenjskih združb na splošno). Primeri spremljanja v okviru 

projektov vetrne energije na morju so navedeni v Študija primera 7-4 in Študija primera 7-5. 

Okvir 7-3: Kontrolni seznam za spremljanje 

• Ali se pri programu spremljanja obravnavajo vsi pomembni (pozitivni in negativni) vplivi, opredeljeni pri ustrezni 

presoji in/ali presoji vplivov na okolje, opravljeni v okviru načrta ali projekta? 

• Ali je mogoče z metrikami, ki se spremljajo, stroškovno učinkovito zagotoviti ustrezne informacije, smiselne z 

biološkega vidika? 

• Ali program spremljanja vključuje metrike za merjenje izvajanja in učinkovitosti ukrepov za ublažitev? Ali je 

pogostost spremljanja ustrezna za merjenje izvajanja in učinkovitosti? 

• Ali je bil program spremljanja zasnovan tako, da se zagotovi ustrezna statistična disciplina za podporo 

prilagodljivemu upravljanju ukrepov za ublažitev v okviru projekta? 

• Ali je mogoče dosledno zbirati podatke na najrazličnejših območjih za oceno učinkovitosti glede na podnebne 

spremembe? 

• Ali je programu spremljanja dodeljen ustrezen proračun? Kdo bo zagotovil proračunska sredstva? Za katero 

obdobje? 

Vir: prilagojeno po CSBI, 2015. 

 

Študija primera 7-1: Študije vplivov na ptice na polju vetrnih elektrarn Storrun na gorskem območju 
severne Švedske, opravljene pred gradnjo in po njej 
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Dober primer spremljanja predstavlja polje vetrnih elektrarn Storrun v Oldfjällen, ki obsega 15 turbin z nazivno močjo 

2,5 MW. Polje vetrnih elektrarn Storrun je bilo prvo veliko polje vetrnih elektrarn, zgrajeno na gorskem območju severne 

Švedske blizu jezera Övre Oldsjön in dveh območij Natura 2000. 

 

Organi so izdali gradbeno dovoljenje, če se predhodno opravijo obsežne terenske raziskave in izhodiščne študije za 

proučitev vplivov polja vetrnih elektrarn na ptice. Opravljene so bile študije z intenzivnim spremljanjem pred gradnjo in po 

njej, pri čemer je bilo uporabljeno kontrolno območje, zaradi česar je bilo mogoče primerjati stanje pred projektom in po 

njem. Rezultati kažejo, da ima polje vetrnih elektrarn Storrun na splošno majhen vpliv na lokalne ptice. Ne glede na to so 

rezultati potrdili tudi zgodnje predpostavke, da bodo vrste koconoge kure, kot je barjanski jereb, pogosto trčile v stolpe.  

 

Financiranje teh študij s spremljanjem je bilo načrtovano v okviru vladnega raziskovalnega programa, namenjenega 

zbiranju in pridobivanju znanstvenega znanja o vplivih vetrne energije na ljudi in naravo. Rezultati potrjujejo pomen 

ukrepov za ublažitev za nadaljevanje projektov vetrne energije na gorskih območjih. 

Vir: Naturvärdsverket rapport 6546 – Book of abstracts (2013), Študije vplivov na ptice na polju vetrnih elektrarn Storrun 

na gorskem območju severne Švedske, opravljene pred gradnjo in po njej. 

 

S shemami spremljanja, ki zajemajo več polj vetrnih elektrarn, se pridobijo še boljše informacije. Prednost 

shem spremljanja je ta, da se z njimi izdela obsežna podatkovna zbirka z zadostnimi informacijami za oceno 

učinkovitosti ukrepov za ublažitev. Obsežna podatkovna zbirka lahko zagotavlja tudi bolj razčlenjene 

podrobnosti o vprašanjih, kot je povprečna umrljivost za trčenja s pticami in netopirji. V nadaljevanju sta 

navedena dva primera shem spremljanja, ki zajemajo več polj vetrnih elektrarn. V Študija primera 7-2 so 

opisane nacionalne smernice za izvajanje spremljanja vpliva projektov razvoja vetrne energije na ptice in 

netopirje v Franciji. V Študija primera 7-3 je opisan projekt organizacije Renewable Grid Initiative (RGI), ki je 

bil financiran v okviru programa LIFE ter osredotočen na boljšo uporabo in preglednost podatkov o pticah, ki 

jih zbirajo operaterji prenosnih sistemov.  

Študija primera 7-2: Protokol spremljanja v Franciji 

V Franciji je ministrstvo za ekološki prehod pripravilo nacionalne smernice za izvajanje spremljanja projektov razvoja 

vetrne energije v zvezi s pticami in netopirji. Glavni cilji so: 

• presoditi dejanske učinke (v zvezi z žrtvami trčenj) in učinkovitost ukrepov za ublažitev; 

• pridobiti zadostne podatke iz več polj vetrnih elektrarn za izračun povprečnih stopenj umrljivosti za ptice in netopirje; 

• zbrati veliko podatkov na nacionalni ravni za podporo prihodnjim politikam in ukrepom.  

 

V skladu s tem protokolom je treba v prvih treh letih obratovanja opraviti vsaj eno meritev na podlagi spremljanja po 

gradnji. Če se ne ugotovijo pomembni vplivi, je treba v naslednjih desetih letih opraviti vsaj eno nadaljnje spremljanje. Če 

se ugotovijo pomembni vplivi, je treba v naslednjem letu izvesti popravne ukrepe in novo meritev na podlagi spremljanja 

po gradnji.  

 

Protokol zagotavlja natančna navodila v zvezi z obdobji v letu, v katerih je treba opraviti spremljanje. Ta obdobja bi morala 

vselej ustrezati posameznemu primeru. Na primer nekatera polja vetrnih elektrarn imajo morda več vplivov na vodne 

ptice med prezimovanjem, medtem ko imajo druga polja vetrnih elektrarn morda več vplivov na ptice roparice med 

razmnoževanjem. Protokol zagotavlja tudi natančna navodila v zvezi s: (i) številom štetij (najmanj 20), (ii) številom turbin, 

ki jih je treba spremljati, (iii) metodo iskanja trupov itd. V zvezi z netopirji je treba pri spremljanju v predhodno določen ih 

obdobjih (določenih v protokolu) meriti aktivnost netopirjev na ravni turbine in prešteti trupe na tleh. 

Vir: Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres – pregledano leta 2018, https://eolien-

biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf. 

 

Študija primera 7-3: Boljša uporaba in preglednost podatkov o pticah, ki jih zbirajo operaterji 
prenosnih sistemov 

Trčenja ptic z električnimi vodi in smrti ptic zaradi električnega toka v električnih vodih ogrožajo nekatere vrste po vsem 

svetu. Operaterji prenosnih sistemov zbirajo veliko podatkov o pticah, da bi se zmanjšala umrljivost ptic na načrtovani ali 

obstoječi infrastrukturi. Čeprav se ti podatki uporabljajo za usmerjanje odločanja, se redko uporabijo zunaj okvira 

posameznega projekta. Organizacija RGI je ugotovila, da je mogoče izboljšati kolektivno znanje z opredelitvijo načinov, 

https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
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kako si učinkoviteje izmenjevati podatke študij o interakcijah ptic in omrežij. S sistematičnim primerjanjem študij je mogoče 

opraviti metaanalize za: (i) boljše razumevanje dejavnikov tveganja trčenj/smrti ptic zaradi električnega toka, (ii) boljše 

razumevanje učinkovitosti ukrepov za ublažitev in (iii) končno zagotovitev orodij, ki temeljijo na znanosti, za usmerjanje 

načrtovanja poti in ukrepov za ublažitev. 

 

Leta 2018 se je organizacija RGI povezala z britanskim skladom za ornitologijo (British Trust for Ornithology – BTO) in 

kraljevim združenjem za varstvo ptic (Royal Society for the Protection of Birds), da bi ugotovili: (i) katere podatke zbirajo 

operaterji prenosnih sistemov, (ii) katere priložnosti po mnenju operaterjev prenosnih sistemov in NVO prinaša izboljšano 

izmenjevanje podatkov ter (iii) kako najbolje doseči to izmenjevanje podatkov v praksi. O svojih ugotovitvah so pripravili 

poročilo. Nekateri sklepi in priporočila so navedeni v treh točkah v nadaljevanju. 

 

Med ključnimi zahtevami glede podatkov so: 

• dostop do podatkov o pojavu/številčnosti ptic za strateške presoje vplivov na okolje in presoje vplivov na okolje; 

• kartiranje občutljivosti za prednostno razvrstitev tveganja (npr. Belgija, Portugalska, Slovaška); 

• informacije o umrljivosti, bodisi kot surovi podatki za NVO za potrditev vplivov bodisi kot medsebojno strokovno 

pregledane študije/pregledi za operaterje prenosnih sistemov za opredelitev najranljivejših vrst; 

• informacije o učinkovitosti ublažitve, da lahko operaterji prenosnih sistemov ugotovijo, katere ukrepi bi bilo najbolje 

izvesti. 

 

Za učinkovito izmenjavo podatkov med operaterji prenosnih sistemov obstajajo precejšnje institucionalne ovire, 

poleg tega imajo na voljo omejen čas, Obravnavati je treba obe vprašanji. 

 

Sprejel bi se lahko postopni pristop, da bi se sčasoma spodbujala večja izmenjava podatkov in krepitev 

sodelovanja. Za to bi bilo treba: 

• pripraviti smernice o terenskih metodah in podatkih, ki jih je treba zbrati za presoje vplivov na okolje, študije vplivov 

in študije učinkovitosti ublažitve; 

• zagotoviti večjo dostopnost in vidnost ustreznih študij z izmenjavo: (i) metapodatkov, (ii) bibliografij študij vplivov 

električnih vodov in (iii) bibliografij študij učinkovitosti ublažitve; 

• opraviti ocenjevalno študijo strukture podatkov in informacij, ki se že zbirajo in izmenjujejo – to bi pomenilo prvi 

korak proti razvoju stroškovno in časovno učinkovitega načina izmenjave podatkov in informacij na širši ravni. 

Vir: https://renewables-grid.eu/topics/nature-conservation/bird-data-report.html. 

 

 

Študija primera 7-4: Sonarna raziskava morskih sesalcev ob vzhodni obali (ECOMMAS) 

Pri projektu ECOMMAS se na 30 lokacijah ob vzhodni obali Škotske uporabljajo zvočni snemalniki, imenovani C-POD, 

za zaznavanje klikov, ki se oddajajo pri eholokaciji. Te klike oddajajo predvsem pristaniške rjave pliskavke in velike 

pliskavke, lahko pa jih oddajajo tudi druge vrste delfinov in kitov. Na desetih lokacijah se uporablja tudi širokopasovni 

zvočni snemalnik, ki snema ravni hrupa v okolju in druga oglašanja živali. 

 

Od leta 2013 se te naprave namestijo vsako leto med poletjem (življenjska doba baterije je približno štiri mesece). Od 

leta 2015 se naprave namestijo dvakrat letno, da se pridobijo podatki, ki zajemajo obdobje od aprila do novembra. 

https://renewables-grid.eu/topics/nature-conservation/bird-data-report.html
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Slika 7-1: Območje raziskave ECOMMAS 

 

Lokacije spremljanja v okviru raziskave ECOMMAS 

 

Nabor podatkov raziskave ECOMMAS je javen in na voljo za prenos ter zdaj zajema obdobje 2013–2016. 

 

Program zagotavlja dragocene informacije za upravljanje območja Moray Firth, ki je območje Natura 2000, določeno za 

ohranjanje velike pliskavke. Poleg tega zagotavlja dragocene informacije o pristaniški rjavi pliskavki ter drugih kitih in 

delfinih, navedenih v Prilogi IV k direktivi o habitatih. Razpoložljivost dolgoročnega nabora podatkov je zelo dragocena 

tudi za spremljanje gradnje polj vetrnih elektrarn na morju v tej regiji. Pri projektu polja vetrnih elektrarn na morju Beatrice 

so zdaj bili položeni temelji s piloti (z ovojem), poleg tega pa so v regiji načrtovana še druga polja vetrnih elektrarn. V 

vseh primerih je mogoče odzive kitov in delfinov na gradnjo/obratovanje na posameznih območjih povezati s širšimi 

regionalnimi spremembami aktivnosti kitov in delfinov. 

 

Vir: Brookes, K., 2017. The ECOMMAS data. doi: 10.7489/1969-1 

Podatki in dodatne informacije so na voljo na spletnem naslovu http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-

mammal-acoustic-study-ecommas. 

 

Študija primera 7-5: Obravnavanje negotovosti pri presojah kumulativnih vplivov, Belgija 

Od začetka leta 2016 so bila devetim projektom izdana dovoljenja za gradnjo in obratovanje polj vetrnih elektrarn in/ali 

obratov za proizvodnjo energije na belgijskem ozemlju Severnega morja. Od tega so trije popolnoma delujoči od konca 

leta 2018. Šest projektov vetrne energije, za katere so že bila izdana dovoljenja, je v različnih fazah pred gradnjo. 

Posledice postavitve vetrnih turbin za morski ekosistem Belgije je treba spremljati. Kot je določeno v okoljevarstvenem 

dovoljenju, belgijsko zvezno ministrstvo usklajuje program spremljanja za oceno pozitivnih in negativnih vplivov vetrnic 

na morju. Financira se z letnimi pristojbinami, ki jih plačajo upravljavci polj vetrnih elektrarn. Ta pristop ima tri glavne 

prednosti, navedene v alineah v nadaljevanju.  

• Vsa prizadevanja za spremljanje se usklajujejo, zaradi česar se precej poveča učinkovitost pri izboljševanju 

rezultatov in zmanjševanju proračunskih stroškov. 

• Zasebni nosilci projektov se lahko osredotočijo na svoje osnovne dejavnosti. Spremljanje izvajajo strokovnjaki.  

• S programom spremljanja, ki ga usmerja vlada, je mogoče bolje opredeliti potrebe po spremljanju.  

 

Rezultati spremljanja se predstavijo letno na usklajen način za celotno območje belgijskega ozemlja Severnega morja. 

http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas
http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas
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Vir: https://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/windfarms/ 

 

7.2 Prilagodljivo upravljanje  

S prilagodljivim upravljanjem se zagotavlja, da se sklepne ugotovitve ustrezne presoje upoštevajo v celotnem 

življenjskem ciklu projekta.  

Načela prilagodljivega upravljanja so: 

• opazovanje; izvajanje sistematičnega zbiranja podatkov (spremljanja); 

• ocena: (i) analiza podatkov o spremljanju in (ii) opredelitev vseh morebitnih sprememb, zaradi katerih 

bi se lahko spremenila predhodna napoved neobstoja škodljivega vpliva na celovitost območja onstran 

razumnega znanstvenega dvoma; 

• obveščanje: poročanje ključnim deležnikom o analizah; 

• sprejemanje ukrepov: po potrebi se začnejo ukrepi upravljanja za zmanjšanje nepredvidenih 

pomembnih vplivov;  

• ponovitev cikla za zagotovitev učinkovitosti izvedenih ukrepov. 

S programom prilagodljivega upravljanja je treba zagotoviti:  

• ustrezno financiranje za kritje ocenjenih stroškov spremljanja, morebitnega posvetovanja in ukrepov 

upravljanja (razen stroškov ukrepov za ublažitev); 

• odobritev pristojnega nacionalnega organa pred začetkom prilagodljivega upravljanja; 

• sodelovanje vseh ključnih deležnikov pri izvajanju spremljanja in prilagodljivem upravljanju;  

• odprt in pregleden dostop vseh ključnih deležnikov do podatkov o spremljanju in podrobnosti o sprejetih 

ukrepih upravljanja. 

 

V izjemnih primerih lahko ima prilagodljivo upravljanje posledice za sposobnost preživetja polja vetrnih 

elektrarn, na primer kadar organi vztrajajo pri zahtevi po zaustavitvi obratovanja ene ali več turbin. Seveda je 

v interesu vseh vključenih deležnikov, da se taki primeri preprečijo z izvajanjem podrobnih izhodiščnih ocen 

pred gradnjo infrastrukture polja vetrnih elektrarn.  

Koristen vir dodatnih informacij o prilagodljivem upravljanju je bela knjiga o prilagodljivem upravljanju WREN: 

Adaptive Management White Paper (Hanna idr., 2016).  

Bela knjiga vsebuje tudi številne študije primerov. Nekateri so navedeni v Študija primera 7-6. 

Študija primera 7-6: Primeri pristopov s prilagodljivim upravljanjem v državah članicah EU 

• Polje vetrnih elektrarn Candeeiros leži v osrednjem delu Portugalske, v zvezi z njo pa je bil uporabljen iterativen pristop 

k spremljanju umrljivosti ptic po gradnji. Po treh letih spremljanja ptic po gradnji je bilo ugotovljeno, da na polju vetrnih 

elektrarn najpogosteje pogine navadna postovka (Falco tinnunculus). Zato je bil program spremljanja spremenjen, da 

se je proučila populacija postovke in ocenil pomen vplivov polja vetrnih elektrarn na to vrsto. Štelo se je, da je vpliv 

polja vetrnih elektrarn na lokalno populacijo postovke pomemben, zato je bil pripravljen poseben program ublažitve za 

območje (čim večje zmanjšanje in izravnava na kraju samem) Program ublažitve je vključeval: (i) zasaditev domačih 

vrst grmičevja, (ii) povečanje območij habitatov in grmičevja, oddaljenih od turbin in (iii) spodbujanje ekstenzivne paše 

živine stran od turbin za povečanje heterogenosti habitata. Program ublažitve se je izvajal med letoma 2013 in 2016. 

Spremljanje populacije postovke in raziskave trupov so se nadaljevale, da bi se ocenila uspešnost ukrepov za ublažitev. 

• V Nemčiji prilagodljivo upravljanje ni obvezno niti ni v nobenih uradnih smernicah predpisano, kako naj se uporablja 

za projekte vetrne energije v državi. Ne glede na to so se načela prilagodljivega upravljanja uporabila pri več različnih 

projektih. Na primer za polje vetrnih elektrarn Ellern na jugozahodu nemške zvezne dežele Porenje-Pfalška so bili 

sprejeti ukrepi za zmanjšanje umrljivosti netopirjev zaradi trčenj, v skladu s katerimi se je med aprilom in oktobrom 

omejilo obratovanje turbin pri hitrostih vetra, manjših od 6 m/s. Ublažitev se je zahtevala na lokalni ravni, določena je 

bila v dovoljenju za polje vetrnih elektrarn in je temeljila na zveznih smernicah. V prvem letu obratovanja so se podatki 
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zbirali na podlagi raziskav trupov in spremljanja ohišij144. Po enem letu obratovanja je bila opravljena primerjava 

podatkov o spremljanju s pragi, ki jih je določila skupina deležnikov, vključno z naravovarstvenimi organizacijami in 

pokroviteljem projekta. Na podlagi tega so bile metode omejevanja spremenjene, da se je zagotovila skladnost s pragi. 

Spremljanje je bilo treba izvajati le v prvih dveh letih obratovanja polja vetrne elektrarne, poznejše spremembe načrta 

spremljanja pa niso načrtovane. 

• Kot primer projekta na kopnem je bil pred več kot desetimi leti v Združenem kraljestvu pripravljen projekt vetrne 

energije z zmogljivostjo v višini 50 MW v habitatu vresišča. Pred začetkom gradnje so bili izdelani modeli tveganja 

trčenj, ki so nakazovali, da bi lahko polje vetrnih elektrarn pomenilo tveganje za pepelasti lunj (Circus cyaneus). 

Opravljeno je bilo spremljanje, da bi se ugotovil najučinkovitejši način upravljanja habitata vresišča v korist pepelastega 

lunja z rotacijskim kurjenjem, blokiranjem izsuševanja itd. Rezultati spremljanja zagotavljajo podatke za letne odločitve 

o tem, kako najbolje upravljati habitat vresišča, s čimer se zmanjša tveganje trčenja za pepelaste lunje. Sčasoma se je 

izboljšalo razumevanje obsega, v katerem te dejavnosti koristijo vrstam. 

• Na poljih vetrnih elektrarn v okraju La Janda (v Cádizu na jugu Španije) je zaradi trčenja z lopaticami poginjalo veliko 

ptic. Po več sestankih so raziskovalci predlagali novo metodo za zmanjšanje umrljivosti ptic. Ta zajema spremljanje 

letenja ptic na terenu, zlasti za vrste, ki so bile bolj prizadete, kot je beloglavi jastreb (Gyps fulvus). Ko upravljavci polja 

vetrnih elektrarn zaznajo nevarno situacijo, lahko zadevne turbine zaustavijo, nato pa jih znova zaženejo, ko ptice 

zapustijo območje. Za upravljavce je bilo zagotovljeno usposabljanje, da se je zagotovilo točno zaznavanje trčenj, na 

območju pa je bila opravljena raziskava trupov. Dnevno spremljanje je potekalo od zgodnjega jutra do poznega večera. 

Udeleženi akterji so dosegli naslednji dogovor: družbe za proizvodnjo vetrne energije so plačale za sistem, raziskovalci 

so opravili analize podatkov in jih razlagali, agencije za okolje pa so po pridobitvi rezultatov sprejele kazenske ukrepe. 

Po dveh letih so rezultati pokazali, da se je umrljivost zmanjšala za 50 %, proizvodnja energije pa za približno 0,7 % 

na leto (de Lucas idr., 2012). Ta metoda spremljanja se še vedno uporablja, stopnje umrljivosti ptic pa se še naprej 

znižujejo. 

Vir: WREN: Adaptive Management White Paper (Hanna idr., 2016). 

 

Študija primera 7-7: Nizozemski ekološki program v zvezi z vetrno energijo na morju (Wozep) 

Leta 2015 je nizozemsko ministrstvo za gospodarstvo (EZ ED 2020) vzpostavilo celovit program spremljanja in raziskav 

(Wozep) za proučevanje vrzeli v znanju o vplivih polj vetrnih elektrarn na morju na ekosistem v južnem Severnem morju. 

Ta splošni program je bil vzpostavljen v odziv na priporočilo generalnega direktorata Nizozemske za javna dela in 

upravljanje voda (RWS) in na podlagi dejstva, da so bile vrzeli v znanju predvsem splošne, ne specifične za posamezna 

polja vetrnih elektrarn na morju.  

 

V sedanjem programu spremljanja (Rijkswaterstaat, 2016) je opisano načrtovano področje uporabe spremljanja za 

obdobje 2017–2021. Poleg tega je v programu predstavljeno načrtovano delo, v zvezi s tem pa je zagotovljena prožnost, 

ki je morda potrebna, če se pojavijo: 

• spremembe po rezultatih opravljenih raziskav; 

• spremembe politike in 

• prihodnje spremembe prednostnih nalog. 

 

Natančneje, spremljanje in raziskave v okviru programa Wozep morajo prispevati k naslednjim ciljem: 

• zmanjšati znanstvene negotovosti zaradi vrzeli v znanju in predpostavk v okviru za presojo ekoloških in kumulativnih 

vplivov, presojo vplivov na okolje in ustrezno presojo; 

• zmanjšati znanstvene negotovosti zaradi vrzeli v znanju in predpostavk o dolgoročnih vplivih in nadgradnji polj 

vetrnih elektrarn na morju (v zvezi z načrti za polja vetrnih elektrarn na morju, ki lahko sledijo v skladu z nacionalnim 

ciljem povečati porabo energije iz obnovljivih virov, kot sta veter in sončna energija); 

• ugotoviti učinkovitost ukrepov za ublažitev (v okviru 40-odstotnega znižanja stroškov iz nizozemskega 

energetskega sporazuma, ki ga je vlada sklenila z delodajalci, sindikati, okoljskimi organizacijami in drugimi). 

 

Zgoraj navedeni cilji so v skladu z zavezo nizozemske vlade uporabi načel prilagodljivega upravljanja pri postopku izdaje 

dovoljenj za nova polja vetrnih elektrarn na morju (IEA Wind Task 34 (WREN)). Vzpostavljeni so bili programi za ptice, 

netopirje, morske sesalce, ribe in bentos.  

 

Ta pristop je program prilagodljivega upravljanja na nacionalni ravni. Povezan je z mednarodnim sodelovanjem več držav 

za razvoj podobnih pristopov za vetrno energijo. 

                                                      

144 Ohišje, v katerem so vse komponente vetrne turbine za proizvodnjo energije. 
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Vir:  

Rijkswaterstaat (2016), ekološki program v zvezi z vetrno energijo na morju (Wozep) 

Program spremljanja in raziskav za obdobje 2017–2021. 

IEA Wind Task 34 (WREN), tehnično poročilo, december 2016, bela knjiga o prilagodljivem 

upravljanju, celotno besedilo je na voljo na spletnem naslovu www.tethys.pnnl.gov/about-wren 

https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/122275/offshore_wind_ecological_programme_wozep_-

_monitoring_and_research_programme_2017-2021_5284.pdf. 

Več informacij je na voljo na spletnem naslovu www.noordzeeloket.nl. 

 

 

  

http://www.tethys.pnnl.gov/about-wren
https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/122275/offshore_wind_ecological_programme_wozep_-_monitoring_and_research_programme_2017-2021_5284.pdf
https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/122275/offshore_wind_ecological_programme_wozep_-_monitoring_and_research_programme_2017-2021_5284.pdf
http://www.noordzeeloket.nl/
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Študija primera 3-1: 
Smernice za oceno 
prostorskega obsega 
presoje kumulativnih vplivov 
v zvezi s populacijami ptic v 
Flandriji (Belgija) 

BE 

X           X      X    

Študija primera 3-2: Presoja 
kumulativnih vplivov v zvezi 
z vetrnimi elektrarnami na 
morju na Nizozemskem 

NL 

 X          X  X    X  X  

Študija primera 3-3: 
Uporaba previdnostnega 
načela pri prostorskem 
načrtovanju za razvoj vetrne 
energije – Capercaillie v 
Schwarzwaldu (Nemčija) 
(projekt LIFE: 
LIFE98_NAT_D_005087) 

DE 

X  X X     X     X    X    

Študija primera 3-4: Nabor 
zasnov ali t. i. nabor 
Rochdale: obravnava 
negotovosti v trendih 
zasnove projektov – 
uporaba na polju vetrnih 
elektrarn na morju 
Hornsea 3 družbe Orsted. 

UK 

X        X     X        

Študija primera 3-5: 
Sodelovanje med številnimi 
deležniki v Nemčiji 

DE 
X X X    X   X X  X X X X X X X X  
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Študija primera 3-6: 
Sodelovanje med številnimi 
deležniki v Franciji 

FR 
X     X   X X  X X X X X X X X   

Študija primera 4-1: Karta 
občutljivosti ptic in 
netopirjev na polje vetrnih 
elektrarn v Flandriji (Belgija) 

BE 

X  X X       X  X X    X X   

Študija primera 4-2: Karta 
občutljivosti jadrajočih ptic 
na projekt vetrne energije v 
Trakiji (Grčija) 

EL 

X  X X       X  X X X   X    

Študija primera 4-3: 
SeaMaST (orodje za 
pripravo kart in določanje 
občutljivosti za morske ptice 
(Seabird Mapping and 
Sensitivity Tool)): orodje za 
presojo vplivov polj vetrnih 
elektrarn v angleških 
teritorialnih vodah 

UK 

 X X X       X       X    

Študija primera 4-4: Projekt 
Edulis, primer kombinacije 
proizvodnje vetrne energije 
in akvakulture v Severnem 
morju (Belgija) 

BE 

 X X          X         

Študija primera 4-5: Obnova 
populacij navadne ostrige 
na poljih vetrnih elektrarn 
na morju (Nizozemska) 

NL 

 X X          X        X 

Študija primera 5-1: Vplivi 
gradnje vetrnih turbin na 
stepska travišča v Dobrudži 
(jugovzhodna Romunija) 

RO 

X          X   X       X 
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Študija primera 5-2: 
RENEBAT II in 
RENEBAT III/ProBat 

DE 
X X           X      X   

Študija primera 5-3: 
Uporaba ultrazvočnih 
akustičnih naprav (UAD) kot 
metode za odvračanje 
netopirjev 

Mednaro
dno 

X X           X    X  X   

Študija primera 5-4: 
Kombinacija uporabe 
radarja in neposrednega 
opazovanja za oceno 
tveganja trčenja za pelikane 
na predlaganem polju 
vetrnih elektrarn v regiji 
West Coast v provinci 
Western Cape (Južna 

Afrika)) 

Mednaro
dno 

X          X  X X X   X    

Študija primera 5-5: Pristop 
k ocenjevanju pomembnosti 
v zvezi s pticami in vetrno 
energijo v Flandriji (Belgija) 

BE 

X         X        X    

Študija primera 5-6: Orodje 
GenEst za ocenjevanje 
umrljivosti zaradi trčenj na 
območjih projektov vetrne 
energije 

Mednaro
dno 

X          X       X X   

Študija primera 5-7: 
Opredelitev vplivov na 
selitev planinskih orlov 
(Aquila chrysaetos) na 
podlagi sledenja z 

napravami GPS v Franciji 

FR 

X  X        X   X X X X X    
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Študija primera 5-8: 
Zaustavitev na zahtevo, 
podprta z opazovalci 
(Tarifa, Španija) 

ES 

X            X    X X    

Študija primera 5-9: 
Zaustavitev na zahtevo, 
podprta z radarjem, polje 
vetrnih elektrarn v Barãu de 
São João, Portugalska 

PT 

X            X    X X    

Študija primera 5-10: 
Zaustavitev med 
spravljanjem pridelka, 
Nemčija 

DE 

X            X     X    

Študija primera 5-11: Večja 
vidnost poslikanih lopatic in 
stolpov turbin na polju 
vetrnih elektrarn v občini 
Smøla, Norveška 

NO 

X            X     X    

Študija primera 5-12: 
Uporaba samodejnega 
sistema za preprečevanje 
trčenj za zmanjšanje vpliva 
trčenja na pelikane 
(Pelecanus crispus in 
Pelecanus onocrotalus) v 

narodnem parku Prespa, 
Grčija 

EL 

X            X     X    

Študija primera 5-13: 
Upravljanje habitata za 
zmanjšanje tveganja trčenja 
za južno postovko (Falco 
naumanni), Španija 

ES 

X          X  X    X X   X 
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Študija primera 5-14: 
Zmanjšanje tveganja trčenja 
belorepca (Haliaeetus 
albicilla) z nadomestitvijo 
stare zmogljivosti z novo na 
polju vetrnih elektrarn v 
občini Smøla na Norveškem 

NO 

X X   X      X  X     X    

Študija primera 5-15: 
Zmanjšanje tveganja trčenja 
vrst čiger z nadomestitvijo 
stare zmogljivosti z novo na 
polju vetrnih elektrarn v 
Zeebruggeu, Belgija 

BE 

X X   X      X  X    X X X   

Študija primera 6-1: Obnova 
razvrednotenega habitata 
za izgradnjo polja vetrnih 
elektrarn na morju ob otoku 
Anholt na Danskem 

DK 

 X           X        X 

Študija primera 6-2: 
Ocenjevanje višine letenja 
morskih ptic z uporabo 
LiDAR 

Mednaro
dno 

 X             X X X X    

Študija primera 6-3: Modeli 
populacije morskih sesalcev 

UK 
 X            X      X  

Študija primera 6-4: Presoja 
vplivov hrupa zaradi 
zabijanja pilotov na morske 
sesalce, Nemčija 

DE 

 X        X X         X  

Študija primera 6-5: Pogoji 
za izdajo dovoljenja, 
povezani s pristaniškimi 
rjavimi pliskavkami, za polje 

SE 

 X  X      X X  X       X  
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vetrnih elektrarn na morju 

na Švedskem 

Študija primera 6-6: 
Ublažitev vplivov hrupa 
zaradi zabijanja pilotov na 
morske sesalce, Nemčija 

DE 

 X         X  X       X  

Študija primera 7-1: Študije 
vplivov na ptice na polju 
vetrnih elektrarn Storrun na 
gorskem območju severne 
Švedske, opravljene pred 

gradnjo in po njej 

SE 

X  X        X   X X  X X    

Študija primera 7-2: 
Protokol spremljanja v 
Franciji 

FR 
X       X   X  X    X X X   

Študija primera 7-3: Boljša 
uporaba in preglednost 
podatkov o pticah, ki jih 
zbirajo operaterji prenosnih 
sistemov 

 

X   X          X   X X    

Študija primera 7-4: 
Sonarna raziskava morskih 
sesalcev ob vzhodni obali 
(ECOMMAS) 

UK 

 X X X       X         X  

Študija primera 7-5: 
Obravnavanje negotovosti 
pri presojah kumulativnih 
vplivov, Belgija 

BE 

 X          X X X  X X X X X X 

Študija primera 7-6: Primeri 
pristopov s prilagodljivim 
upravljanjem v državah 
članicah EU 

DČ EU 

X       X         X X X   
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Študija primera 7-7: 
Nizozemski ekološki 
program v zvezi z vetrno 
energijo na morju (Wozep) 

NL 

 X            X  X X X X X X 
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DODATEK B – MEDNARODNE POBUDE 

V tem poglavju so navedene najpomembnejše konvencije za energijo iz obnovljivih virov (kot je vetrna energija) in 

ohranjanje biotske raznovrstnosti v Evropi. V okviru več konvencij so bila sprejeta tudi specifična priporočila in resolucije 

o poljih vetrnih elektrarn in biotski raznovrstnosti. 

Mednarodne konvencije in sporazumi na področju narave in biotske raznovrstnosti  

EU in njene države članice ter večina drugih evropskih držav so pogodbenice različnih mednarodnih okoljskih konvencij in 

sporazumov. Zato morajo tudi evropski in nacionalni pravni okviri o ohranjanju narave in biotske raznovrstnosti v celoti 

upoštevati zaveze, sprejete na podlagi teh konvencij in sporazumov.  

Te konvencije in sporazumi so prispevali k oblikovanju pravnega okvira politike in zakonodaje o biotski raznovrstnosti v 

EU. Prispevali so tudi k opredelitvi odnosov med EU in drugimi državami. V okviru več konvencij in sporazumov so bila 

sprejeta tudi specifična priporočila in resolucije o energetski infrastrukturi in prostoživečih živalih, zlasti o nadzemnih 

električnih vodih.  

Konvencija o biološki raznovrstnosti (CBD)145 

Konvencija o biološki raznovrstnosti je pogodba na svetovni ravni, ki je bila sprejeta junija 1992 v Riu de Janeiru. S to 

konvencijo se je ohranjanje biotske raznovrstnosti z vrst in habitatov razširilo na trajnostno rabo bioloških virov v korist 

človeštva. Doslej jo je podpisalo 193 držav.  

Konvencija o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih 

prostorov (BERNSKA KONVENCIJA)146 

Konvencija o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov, 

imenovana tudi Bernska konvencija, je začela veljati leta 1982. Imela je pomembno vlogo pri krepitvi dela na področju 

ohranjanja biotske raznovrstnosti v Evropi. Ratificirale so jo EU, štiri afriške države in 45 držav članic Sveta Evrope. 

Pomemben cilj te konvencije je vzpostaviti smaragdno mrežo147 (Emerald Network) območij posebnega ohranitvenega 

pomena. Ta mreža deluje vzporedno z omrežjem EU Natura 2000. Stalni odbor Bernske konvencije je leta 2004 sprejel 

priporočilo (št. 110) o čim večjem zmanjšanju negativnih vplivov nadzemnih objektov za prenos električne energije 

(električnih vodov) na ptice148. Leta 2011 je od podpisnic Konvencije zahteval, naj dvakrat letno poročajo o napredku pri 

izvajanju priporočila št. 110. 

Konvencija o varstvu selitvenih vrst prostoživečih živali (CMS)149 

Cilj CMS oziroma Bonske konvencije je ohranitev selitvenih vrst prostoživečih živali na njihovem naravnem geografskem 

območju razširjenosti. Veljati je začela leta 1983, do zdaj pa jo je podpisalo 116 podpisnic. Na podlagi te konvencije je bilo 

podpisanih več resolucij, priporočil in sporazumov, ki so pomembni za obvladovanje negativnih vplivov energetske 

infrastrukture, zlasti nadzemnih električnih vodov, na selitvene živali. Ti so na kratko opisani v nadaljevanju.  

Resolucija št. 7.4150 CMS o smrti ptic selivk zaradi električnega toka poziva vse podpisnice in nepodpisnice, da 

zmanjšajo tveganje smrti zaradi električnega toka s sprejetjem ustreznih ukrepov pri načrtovanju in postavljanju 

električnih vodov. 

Katalog ukrepov iz dokumenta UNEP/CMS/Inf.7.21. 

Akcijski načrt memoranduma o soglasju o ohranitvi selitvenih vrst ptic ujed v Afriki in Evraziji (memorandum o 

soglasju o pticah ujedah)151, v skladu s katerim električni vodi veljajo za glavno grožnjo pticam in ki določa 

                                                      

145 https://www.cbd.int/. 
146 www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/default_en.asp. 
147 www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/EcoNetworks/Default_en.asp. 
148 https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-
Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864. 
149 www.cms.int. 
150 Na voljo na primer na spletnem naslovu 
www.cms.int/bodies/ScC/12th_scientific_council/pdf/English/Inf08_Resolutions_and_Recommendations_E.pdf. 
151 www.cms.int/species/raptors/index.htm. 

https://www.cbd.int/
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/default_en.asp
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/EcoNetworks/Default_en.asp
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
http://www.cms.int/
http://www.cms.int/bodies/ScC/12th_scientific_council/pdf/English/Inf08_Resolutions_and_Recommendations_E.pdf
http://www.cms.int/species/raptors/index.htm
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prednostno ukrepanje za zmanjšanje njihovega vpliva. Načrt je namenjen čim večjemu spodbujanju visokih 

okoljskih standardov, tudi s presojami vplivov na okolje, pri načrtovanju in gradnji struktur, da bi čim bolj zmanjšali 

njihov vpliv na vrste, zlasti smrti zaradi trčenja in električnega toka, in zmanjšanju vpliva obstoječih struktur, kadar 

postane očitno, da negativno vplivajo na zadevne vrste.  

V akcijskem načrtu so predlagane naslednje štiri dejavnosti v zvezi z električnimi vodi in pticami roparicami: 

 pregled ustrezne zakonodaje in, kadar je to mogoče, sprejetje ukrepov, s katerimi se zagotovi, da se z 

zakonodajo zahteva, da so vsi novi električni vodi zasnovani tako, da se preprečijo smrti ptic roparic 

zaradi električnega toka; 

 izvedba analize tveganj na pomembnih območjih, da bi se ugotovili in obravnavali dejanski ali potencialni 

vzroki pomembne nenamerne umrljivosti zaradi človeških vzrokov (vključno s požari, nastavljanjem 

strupa, uporabo pesticidov, električnimi vodi, vetrnimi turbinami); 

 kadar je to izvedljivo, sprejetje potrebnih ukrepov za zagotavljanje, da se obstoječi električni vodi, ki 

najbolj ogrožajo ptice roparice, prilagodijo tako, da se preprečijo smrti ptic roparic zaradi električnega 

toka; 

 spremljanje vplivov električnih vodov in polj vetrnih elektrarn na ptice roparice, tudi z analizo obstoječih 

podatkov, kot so podatki, pridobljeni z obročkanjem.  

Sporazum o ohranjanju afriško-evrazijskih selitvenih vodnih ptic (AEWA)152 poziva k usklajenemu ukrepanju na vseh 

selitvenih poteh ali poteh letenja selitvenih vodnih ptic. Veljati je začel leta 1999. Zajema 119 držav in 235 vrst vodnih ptic. 

EU ga je ratificirala leta 2005.  

Sporazum o varstvu netopirjev v Evropi (EUROBATS)153 je namenjen varstvu vseh 45 vrst netopirjev v Evropi. Veljati 

je začel leta 1994. Do zdaj ga je podpisalo 32 držav. Glavni dejavnosti iz sporazuma sta izvajanje skupnih strategij 

ohranjanja in mednarodna izmenjava izkušenj. Resolucija 8.4 izrecno obravnava vetrne turbine in populacije netopirjev154. 

Sporazum o ohranjanju malih kitov in delfinov Baltskega morja in Severnega morja (ASCOBANS)155 je začel veljati 

leta 1991. Namen sporazuma je med desetimi pogodbenicami uskladiti ukrepe za zmanjšanje negativnih vplivov prilova, 

izgube habitatov, onesnaževanja morja in zvočnih motenj. Leta 2006 je bila sprejeta resolucija o škodljivih vplivih zvoka 

na male kite in delfine, ki je pomembna tudi za morebitni vpliv energetske infrastrukture.  

Sporazum o ohranjanju kitov in delfinov Črnega morja, Sredozemskega morja in atlantskega območja ob njem 

(ACCOBAMS)156 predstavlja okvir sodelovanja za ohranjanje morske biotske raznovrstnosti v Sredozemskem in Črnem 

morju. Njegov glavni namen je zmanjšanje stopnje ogroženosti kitov in delfinov teh morij ter izboljšanje znanja o njih. 

Sporazum je začel veljati leta 2001. 

Konvencija o močvirjih, ki so mednarodnega pomena (RAMSAR)157 

Konvencija o močvirjih, ki so mednarodnega pomena, imenovana tudi Ramsarska konvencija, je medvladna pogodba, ki 

zagotavlja okvir za nacionalne ukrepe in mednarodno sodelovanje na področju ohranjanja in preudarne uporabe močvirij. 

Sprejeta je bila leta 1971 ter spremenjena leta 1982 in 1987. Pogodbenic konvencije je zdaj 160, na „ramsarski“ seznam 

močvirij mednarodnega pomena pa je bilo do zdaj uvrščenih 2 006 območij po vsem svetu. Konvencija ne predvideva 

ratifikacije s strani nadnacionalnih organov, kot je EU, vendar so vse države članice EU njene pogodbenice.  

Konvencija o varstvu morskega okolja severovzhodnega Atlantika (OSPAR )158 

Konvencija OSPAR usmerja mednarodno sodelovanje v zvezi z vrsto vprašanj, vključno z: (i) ohranjanjem morske biotske 

raznovrstnosti in ekosistemov; (ii) vplivom evtrofikacije in nevarnih snovi ter (iii) spremljanjem in presojo. Veljati je začela 

                                                      

152 www.unep‑aewa.org. 
153 www.eurobats.org. 
154 https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Standing_Committee/Doc.StC14-AC23.15-
DraftResolution8.4_WindTurbines.pdf. 
155 www.ascobans.org. 
156 www.accobams.org. 
157 www.rasmsar.org. 
158 www.ospar.org 
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leta 1992 po združitvi predhodne Konvencije iz Osla (iz leta 1972) in Pariške konvencije (iz leta 1974). V okviru te 

konvencije je bilo opravljenih več študij o morebitnem vplivu energetske infrastrukture na morsko okolje.  

Konvencija o varstvu morskega okolja območja Baltiškega morja (HELCOM)159  

Konvencija HELCOM ali Helsinška konvencija zajema bazen Baltskega morja in vse celinske vode v njegovem povodju. 

Sprejeta je bila leta 1980 in revidirana leta 1992. Pogodbenice so vse države, ki ležijo okrog Baltskega morja, in EU.  

Konvencija za varstvo morskega okolja in obalnega območja Sredozemlja (Barcelonska konvencija)160 

Konvencija za varstvo morskega okolja in obalnega območja Sredozemlja, imenovana tudi Barcelonska konvencija, je 

namenjena predvsem urejanju in zmanjšanju negativnega vpliva vseh vrst onesnaževal v bazenu Sredozemskega morja. 

Pripravljena je bila leta 1976 in nazadnje spremenjena leta 1995. Sprejela jo je večina držav, ki ležijo ob Sredozemskem 

morju. 

  

                                                      

159 www.helcom.fi. 
160 www.unep.ch/regionalseas/regions/med/t_barcel.htm. 
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DODATEK C – USTREZNA PRESOJA 

Preglednica 9-1: Primeri pristopov dobre prakse k odpravljanju značilne negotovosti, ki se pojavi pri oceni projektov vetrne 
energije 

Negotovost Dobra praksa  

 Načrt Projekt 

Pomen lokacije projekta vetrne 
energije za celovitost omrežja 
Natura 2000 v fazi izbire območja 
gradnje 

Izvedba kartiranja občutljivosti za 
prostoživeče živali na 
regionalni/nacionalni ravni za 
opredelitev gradienta omejitev za 
projekt vetrne energije 

Uporaba kartiranja občutljivosti za 
prostoživeče živali na 
regionalni/nacionalni ravni za 
opredelitev lokacij in po potrebi 
izvedba kartiranja občutljivosti za 
prostoživeče živali na prostorski ravni 
projekta 

Nepopolno znanje o referenčnih 
stanjih  
 
Primeri: 
• obseg in kakovost morskih 

bentoških habitatov 
• porazdelitev in številčnost morskih 

sesalcev in ptic na morju 
• porazdelitev, velikost in vrsta 

gnezdišč 

Izvedba regionalnih/nacionalnih 
programov raziskav za zapiranje 
vrzeli v znanju na območju raziskave 
iz načrta 

Izvedba raziskav za zapiranje vrzeli v 
znanju na območju raziskave 
projekta 

Nepopolno znanje o vedenju vrste 
 
Primeri: 
• poti, na katerih se prehranjujejo 

netopirji 
• nočno prehranjevanje kopenskih 

in morskih ptic 
• višina in hitrost letenja ptic 

Izvedba regionalnih/nacionalnih 
programov raziskav za zapiranje 
vrzeli v znanju 

Izvedba raziskav za zapiranje vrzeli v 
znanju, pomembnih za območje 
raziskave projekta, in/ali pridobitev 
strokovnega mnenja nacionalnih 
in/ali mednarodnih strokovnjakov 

Dodelitev vplivov posebnemu 
ohranitvenemu območju/posebnemu 
območju varstva, zlasti kadar je vrsta 
razširjena v širši populaciji 

Izvedba regionalnih/nacionalnih 
programov raziskav za zapiranje 
vrzeli v znanju 

Če s pristojnim nacionalnim organom 
pristop ni dogovorjen, se ustanovi 
strokovna delovna skupina, v katero 
je vključen pristojni nacionalni organ, 
da se določi dogovorjeni pristop k 
dodeljevanju vplivov posameznemu 
posebnemu ohranitvenemu območju 

Točnost napovednih modelov 
 
Primera: 
• modeli tveganja trčenja za ptice 
• modeli populacij vrst za morske 

sesalce in ptice 

Jasna in pregledna predstavitev 
stopenj negotovosti, povezanih z 
napovedmi 
 
Ocena pomembnosti na podlagi 
napovedi ter povezanih spodnjih in 
zgornjih meja zaupanja 
 
Ustanovitev strokovne delovne 
skupine, v katero je vključen pristojni 
nacionalni organ, da se določi 
dogovorjeni pristop k ugotavljanju 
pomembnosti na podlagi 
napovednega modeliranja 
 
Modeli populacij vrst na 
regionalni/nacionalni ravni (za to so 
potrebni regionalni/nacionalni 
izhodiščni podatki) 

Jasna in pregledna predstavitev 
stopenj negotovosti, povezanih z 
napovedmi 
 
Ocena pomembnosti na podlagi 
napovedi ter povezanih spodnjih in 
zgornjih meja zaupanja 
 
Ustanovitev strokovne delovne 
skupine, v katero je vključen pristojni 
nacionalni organ, da se določi 
dogovorjeni pristop k ugotavljanju 
pomembnosti na podlagi 
napovednega modeliranja  
 
Modeli populacij vrst na ravni območij 
Natura 2000 na območju raziskave 
projekta (za to so potrebni izhodiščni 
podatki o območju Natura 2000) 
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DODATEK D – PRIROČNIK ZA KARTIRANJE OBČUTLJIVOSTI ZA PROSTOŽIVEČE ŽIVALI 

Priročnik za kartiranje občutljivosti za prostoživeče živali vsebuje celovit pregled naborov podatkov, metodologij in aplikacij 

GIS, potrebnih za razvoj učinkovitih pristopov h kartiranju občutljivosti za prostoživeče živali v EU. V priročniku so zbrane 

informacije, potrebne za razvoj takih pristopov za več tehnologij za energijo iz obnovljivih virov, vključno z vetrno, sončno 

energijo in energijo oceanov. Priročnik je osredotočen na številne ključne značilnosti prostoživečih živali. Med njimi so vse 

vrste in habitati, zavarovani na podlagi direktiv EU o naravi, s posebnim poudarkom na pticah, netopirjih in morskih 

sesalcih. Priročnik vključuje ključna priporočila v zvezi z najustreznejšimi vrstami podatkov in analizo občutljivosti. Poleg 

tega vključuje številne povezave na zunanja spletna mesta in dokumente, ki vsebujejo dodatne podrobne informacije in 

primere. 

Priročnik je interaktivno orodje. Uporabniki se lahko pomikajo med vsebinami z uporabo ikon v navigacijski vrstici ali 

povezav iz naslovov poglavij in podpoglavij. V zvezi s tem je priročnik oblikovan podobno kot spletno mesto.  

Nekateri ključni elementi priročnika so navedeni v alineah v nadaljevanju in podrobneje v preostalem delu te priloge:  

• pristop h kartiranju občutljivosti za prostoživeče živali v več korakih;  

• razvoj sistema točkovanja za občutljivost;  

• pregled prostorsko opredeljenih podatkov o biotski raznovrstnosti; 

• ključna priporočila.  

Ta priročnik je eden od ciljev projekta Evropske komisije za pregled in ublažitev vplivov projektov energije iz obnovljivih 

virov na habitate in vrste, zavarovane na podlagi direktiv o pticah in habitatih161. 

Pristop h kartiranju občutljivosti za prostoživeče živali v več korakih 

Opredelitev vrst energije iz obnovljivih virov, ki jih je treba vključiti, ter vrst in habitatov, ki bodo verjetno prizadeti  

Katera infrastruktura za energijo iz obnovljivih virov bo vključena (za vetrno, sončno, geotermalno energijo, energijo 

oceanov)? Katere vrste ali habitati bodo verjetno prizadeti? Kako bodo verjetno prizadeti? 

 

Prizadete vrste/habitati 

• Obravnavajo se vrste/habitati, ki bodo verjetno prisotni med projektom (v kateri koli fazi življenjskega cikla), in vse 

faze življenja (razmnoževanje, selitev, faze, ki niso faze razmnoževanja itd.);  

• obravnavajo se različne faze projekta (npr. gradnja, obratovalna faza) ter povezana infrastruktura (npr. posledice 

priključkov prenosnih vodov na omrežje);  

• prouči se, katere vrste/habitati so občutljivi za projekt (značilnosti, dinamika populacije);  

• prouči se, katere vrste/habitati je treba ohraniti (npr. tiste iz direktiv o pticah in habitatih). 

 

Verjetni vpliv  

• Prouči se, kakšen je vpliv na vrste: izguba in razvrednotenje habitatov, trčenje z infrastrukturo, izogibanje, selitev 

in učinki pregrade. 

 

Priprava naborov podatkov o porazdelitvi za občutljive vrste, habitate in druge ustrezne dejavnike  

Pregleda se, kateri podatki o porazdelitvi so na voljo, in prouči, ali bi bilo treba zbrati dodatne podatke  

• Če so nabori podatkov prostorsko nepopolni, se prouči, ali bo treba uporabiti modeliranje na podlagi 

napovedovalcev habitatov in krajine za napoved porazdelitve na lokacijah, na katerih je bilo opravljenega premalo 

vzorčenja (npr. modeliranje gostote na površini);  

• pomembno je tudi, da se opozori na pomanjkljivosti podatkov in druge metodološke pomanjkljivosti. 

 

Razvoj sistema točkovanja za občutljivost  

Vrstam in habitatom se dodelijo točke za občutljivost na podlagi opredeljenih značilnosti (vedenje vrste, ranljivost 

habitata, stanje ohranjenosti itd.).  

 

Izdelava karte 

Kateri sta najustreznejši oblika kartiranja in programska oprema GIS? Katera je najustreznejša enota kartiranja?  

                                                      

161 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/natura_2000_and_renewable_energy_developments_
en.htm. 
 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/natura_2000_and_renewable_energy_developments_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/natura_2000_and_renewable_energy_developments_en.htm
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• Na podlagi ustrezne enote kartiranja se izdela mreža, na katero se prenesejo porazdelitve vrst (ali modeli) in po 

možnosti drugi uporabni nabori podatkov, vključno z ustreznimi varovalnimi pasovi;  

• opredelitev vrste, navzoče v vsakem kvadratu mreže (tj. kadar je v kvadrat mreže vključena lokacija vrste (ali del 

varovalnega pasu));  

• za vsak kvadrat mreže se z uporabo sistema točkovanja za občutljivost vrste izračuna število točk. 

 

Razlaga  

Kako so točke v zvezi z občutljivostjo povezane s tveganjem? Kako bi bilo treba razlagati karto?  

• Točke v zvezi z občutljivostjo se združijo v kategorije, ki izražajo stopnjo občutljivosti (npr. zelo visoka, visoka, 

srednja, nizka). Kadar obstajajo podatkovne vrzeli, morda ni ustrezno območjem pripisati nizko stopnjo 

občutljivosti. V takih okoliščinah je morda bolje, da se občutljivost označi za neznano ali negotovo. Občasno se 

izberejo kategorije, ki izražajo poseben predpis (npr. prepovedana območja v primerjavi z območji z nizkim 

tveganjem);  

• priprava smernic, ki se uporabljajo s karto in v katerih je v celoti pojasnjeno, kateri podatki se uporabljajo, kako je 

bila karta izdelana, kako bi jo bilo treba razlagati, vključno z opombami za razlago. 

 

Razvoj sistema točkovanja za občutljivost 

Na nekaterih kartah občutljivosti za prostoživeče živali so zgolj vizualno prikazani biološki podatki, za razlago 

pa je odgovoren končni uporabnik. Vendar ima zgolj poznavanje geografskega obsega biološke lastnosti, npr. 

območja razširjenosti ranljive vrste ptic ali lokacije gnezdišča netopirjev, v večini primerov omejeno vrednost. 

Potrebna je razlaga, ki kaže, kaj pojav posamezne biološke lastnosti pomeni za možnosti projekta energije iz 

obnovljivih virov.  

 

Najpreprostejša razlaga je ta, pri kateri se vsi podatkovni sloji skupaj opredelijo kot občutljivi. Edini razlagalni 

dodatek so lahko varovalni pasovi ob značilnostih, ki predstavljajo razširjanje (na primer znano razširjanje iz 

gnezdišča) ali izražajo priznanje negotovosti glede točnosti podatkov. Za nekatere značilnosti, na primer kolonijo 

jastrebov, se določi varovalni pas, dolg več kilometrov, za druge, kot je kolonija netopirjev, pa manjši varovalni 

pas.  

 

Varovalne pasove bi bilo treba določiti:  

• ob sklicevanju na določen protokol, ki se uporablja pri podobnih pristopih na drugih področjih; 

• ob sklicevanju na znane biološke parametre, navedene v literaturi (na primer dokumentirana velikost 

območja razširjenost posamezne vrste ptic, ki se razmnožujejo);  

• previdno, ob upoštevanju omejitev podatkov in znanja. 

 

Pri nekaterih pristopih so vse značilnosti občutljivosti in vse povezanih varovalni pasovi opisani kot 

prepovedana območja, za katera se priporoča popoln neobstoj gradenj. Večina pristopov h kartiranju 

občutljivosti za prostoživeče živali pa se takim absolutnim napovedim izogiba, pri čemer se priznavajo omejitve 

prostorskih podatkov in tehnik kartiranja. Dejansko je mogoče v nekaterih, sicer omejenih okoliščinah vplive 

dovolj ublažiti tudi na zelo občutljivih lokacijah, tako da se lahko projekt nadaljuje. 

 

Na podlagi večine pristopov h kartiranju občutljivosti za prostoživeče živali se pridobi gradient občutljivosti. 

Najpreprostejši med njimi lahko vključujejo opredelitev nekaterih osnovnih značilnosti, kot so zavarovana 

območja, prepovedana območja in manj občutljive, sekundarne lokacije, kot območja, na katerih bi lahko bila 

gradnja problematična in v zvezi s katerimi se priporoča previdnost. Pri kompleksnejših kartiranjih se 

občutljivost dodeli tako, da se lastnosti tehtajo glede na znane parametre, zaradi katerih se občutljivost poveča. 

Dejavniki, zaradi katerih se občutljivost poveča, na splošno spadajo v naslednje kategorije: značilnosti vrste, 

značilnosti habitata, dinamika populacije in stanje ohranjenosti. 

• Značilnosti vrste  

 Vedenje vrste: nekatere vrste so zaradi določenih vedenjskih lastnosti občutljivejše za projekte energije iz 

obnovljivih virov. Stopnja izpostavljenosti je morda najpomembnejši dejavnik občutljivosti vrste. Na primer 

vrste ptic in netopirjev, pri katerih je verjetnost trčenja z vetrnimi turbinami največja, so verjetno tiste, ki 

večinoma letijo na višini, ki ustreza območja preseka rotorja, tj. približno 30–150 m nad zemljo.   

 Morfologija vrste: nekatere vrste so morda občutljivejše od drugih zaradi svoje morfologije. Na primer vrste 

netopirjev s krili, oblikovanimi za hitro letenje v odprtih prostorih, so bolj nagnjene trčenjem z vetrnimi 

turbinami. Tudi pri pticah krilna obremenitev (razmerje med površino kril in telesno težo) velja za ključni 

dejavnik tveganja trčenja. Enako je lahko ključna struktura očesa. Na primer vidno polje jastrebov iz družine 

Gyps vključuje majhno območje vida na velike razdalje in velike slepe pege nad glavo ter pod in za njo, zaradi 

česar pogosto morda ne vidijo v smeri letenja. 
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 Vedenje v zvezi s selitvami: nekatere vrste so morda občutljivejše od drugih zaradi narave svojih selitev. Na 

primer nekatere vrste se selijo po dobro opredeljenih poti in se zato pojavljajo v velikih koncentracijah. Če na 

teh poteh stoji infrastruktura za energijo iz obnovljivih virov, zlasti na ključnih območjih ozkih grl, se verjetnost 

trčenja poveča. 

• Značilnosti habitata  

 Ranljivost habitata: nekateri habitati so občutljivejši za projekte energije iz obnovljivih virov. 

 Odvisnost od habitata: nekatere vrste so odvisne od omejenega nabora habitatov in so lahko ogrožene, če 

projekt vpliva na prevelik delež habitata. 

• Dinamika populacije  

 Delež svetovne/regionalne/nacionalne populacije. Čim večji je delež populacije, ki bi bil prizadet, tem večja je 

občutljivost. 

 Življenjske lastnosti. Neposredna umrljivost, kot je umrljivost zaradi trčenj s turbinami, bo verjetneje imela 

posledice na ravni populacije pri vrstah z lastnostmi, povezanimi z nižjimi stopnjami razmnoževanja in večjo 

odvisnostjo od preživetja odraslih živali. 

• Stanje ohranjenosti  

 Stanje ohranjenosti na svetovni, regionalni ali nacionalni ravni ali ravni EU. Zlasti je pomembno opredeliti 

vrste, ki jih je treba ohraniti, kot so vrste, navedene kot ogrožene na svetovni ravni na rdečem seznamu IUCN, 

vrste z nacionalnih rdečih seznamov ali iz direktiv EU o naravi. 

 

Po izdelavi seznama ogroženih vrst in habitatov se lahko zanje izračunajo točke, ki izražajo stopnjo občutljivosti. 

Take sezname bi bilo treba pripraviti na podlagi temeljitega pregleda znanstvene literature in ob posvetovanju s 

ključnimi strokovnjaki. Točkovaje parametrov, kot je višina letenja ali stopnja izogibanja trčenjem, bi moralo 

temeljiti na dokazih na podlagi poskusov. Vendar to ne bo vselej mogoče, zato bo morda potrebna ekstrapolacija 

znanih parametrov za tesno povezane taksone. Opozoriti je treba, da se lahko vedenje in odzivi močno razlikujejo 

tudi med vrstami, ki so si blizu po taksonomski razvrstitvi. 

 

Teoretičen primer uporabe sistema točkovanja za občutljivost  

 

Pri tem preprostem teoretičnem primeru se za štiri vrste določi število točk v zvezi z njihovo občutljivostjo na 

neko obliko energije iz obnovljivih virov. Prostorska porazdelitev teh štirih vrst se prenese v sistem mreže. V 

vsakem kvadratu mreže se seštejejo točke za navzoče vrste, da se za vsako celico mreže pridobi skupno število 

točk in s tem osnovna karta občutljivosti.  

 

1. KORAK: Za vse štiri vrste se število točk določi glede na njihove morfološke in vedenjske lastnosti ter lastnosti 

dinamike populacije, zaradi katerih se poveča njihova občutljivost in izboljša stanje ohranjenosti. Te točke se 

nato seštejejo, da se pridobi splošno število točk za občutljivost (glej vzorčni sistem točkovanja). V tem primeru 

se vrste, katerih stopnja občutljivosti v zvezi z enim parametrom velja za visoko ali zelo visoko, samodejno 

uvrstijo v kategorijo VISOKA, ne glede na to, koliko točk zberejo za druge parametre. 

 

Točke za morfologijo/vedenje/dinamiko populacije (1 = nizka stopnja občutljivosti, 2 = srednja stopnja 

občutljivosti, 3 = visoka stopnja občutljivosti, 4 = zelo visoka stopnja občutljivosti) 

Točke za ohranjenost (0 = slaba, 1 = srednja, 2 = dobra, 3 = zelo dobra)  

Točke za ohranjenost se podvojijo in nato prištejejo točkam za morfologijo/vedenje/dinamiko populacije. 

Stopnja občutljivosti: SREDNJA (3–8 točk), VISOKA (9–14 točk), ZELO VISOKA (15–20 točk) 

Vsaka vrsta, ki v zvezi z morfologijo/vedenjem/dinamiko populacije zbere 3 ali 4 točke, se samodejno uvrsti v 

kategorijo VISOKA. 

 

Vrsta  Morfologija Vedenje 
Dinamika 

populacije 

Stanje 

ohranjenosti 

Stopnja 

občutljivosti 

Vrsta 1 3 1 1 0 5 

Vrsta 2 2 2 2 0 6 

Vrsta 3 4 2 1 3 13 

Vrsta 4 4 4 4 3 18 

 

2. KORAK: Prostorski podatki o porazdelitvi štirih vrst se prenesejo na ustrezen sistem mreže. 
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3. KORAK: Skupni rezultati za občutljivost se nato pridobijo tako, da se seštejejo točke za občutljivost vsake 

vrste, navzoče v kvadratu mreže, s čimer se za vsako celico mreže pridobi skupno število točk. Na sliki je 

prikazana teoretična mreža, utežena v skladu s prejšnjimi rezultati za občutljivost. Ta preprosti primer temelji na 

navzočnosti/odsotnosti; kadar so na voljo podatki o populaciji, se lahko uporabijo za uteženje vsakega kvadrata 

mreže v zvezi s številom posameznih živali na vrsto ali deležem svetovne ali regionalne populacije za vsako 

navzočo vrsto. 

 

Stopnja občutljivosti: SREDNJA (3–8 točk), VISOKA (9–14 točk), ZELO VISOKA (15–20 točk), IZJEMNO VISOKA 

(> 20 točk) 

 

 
  

 

 

4. KORAK: Končna karta občutljivosti prikazuje skupno občutljivost v zvezi s štirimi teoretičnimi vrstami na 

teoretični pokrajini. Na takih kartah se stopnje občutljivosti praviloma izražajo z različnimi barvami. 
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Pregled prostorsko opredeljenih podatkov o biotski raznovrstnosti 

Za karte občutljivosti za prostoživeče živali bi bilo treba uporabljati najtočnejše in najsodobnejše podatke o porazdelitvi 

in številčnosti morebitno občutljivih vrst in habitatov. V najboljšem primeru bi bilo treba take podatke zbirati sistematično 

z uporabo standardiziranega protokola, kot je tisti, ki se uporablja za European Breeding Bird Atlas (Evropski atlas ptic, 

ki se razmnožujejo) evropskega sveta za popis ptic (European Bird Census Council). Vendar se podatki pogosto 

pridobivajo ad hoc, na primer s primerjanjem evidenc o opazovanju v okviru državljanskih znanstvenih projektov ali z 

raziskavami na terenu z omejenim geografskim obsegom. Pristranskost v zvezi s ciljem ali poudarkom raziskave bi bilo 

treba priznati ter jasno navesti stopnjo gotovosti. Pogosto je treba o porazdelitvi vrste sklepati na podlagi posplošenih 

kart območja razširjenosti vrst, kart habitatov ali podatkov o sledenju. Tudi v tem primeru bi bilo treba jasno navesti vse 

osnovne predpostavke in pomanjkljivosti, povezane s takimi modeli.  

 

Upoštevati je treba, da je lahko sedanja porazdelitev vrste veliko bolj omejena kot je bila v preteklosti in celo bolj omejena 

od ciljne porazdelitve na podlagi ciljev za obnovitev stanja ohranjenosti. Zato je morda bolje izdelati karte predvidenega 

območja razširjenosti na podlagi zaželene porazdelitve po okrevanju in obnovitvi populacije.  

 

Kakovost podatkov in stopnja znanja o tem, kako podatke najbolje razlagati, sta za posamezne regije in taksonomske 

skupine neizogibno različni. Na primer o porazdelitvi vrst netopirjev v Evropi je na voljo veliko manj podatkov kot o 

porazdelitvi vrst ptic. Tudi kadar so podatki omejeni, karte občutljivosti, izdelane na njihovi podlagi, pa osnovne in 

predhodne, so vseeno koristno orodje za načrtovanje v zgodnji fazi. Pomembno pa je, da se jasno priznajo omejitve.  

 

Na voljo so številni nabori podatkov o porazdelitvi in številčnosti evropskih prostoživečih živali. Na voljo je tudi več zbirk 

prostorskih podatkov o abiotskem in biotskem okolju, ki so lahko uporabni kot razlagalne spremenljivke v zvezi s 

porazdelitvijo na podlagi modelov.  

 

Na spletišču Evropske agencije za okolje (EEA) so na voljo najrazličnejši nabori podatkov. Na tem portalu so na voljo 

podatki in informacije iz poročil, predloženih na podlagi direktiv o pticah in habitatih. Države članice EU morajo vsakih 

šest let poročati o stanju ptic in habitatov v poročilih, predloženih na podlagi člena 12 oziroma 17. Javni podatki iz teh 

poročil vključujejo tabelarne podatke o stanju in porazdelitvi ter podatke o prostorski porazdelitvi, ki so na voljo v 

standardno ločljivosti mreže, ki znaša 10 km. Vključujejo naslednje nabore podatkov: 
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• člen 12 (direktiva o pticah): poročila o stanju in porazdelitvi na podlagi člena 12162;  

• člen 17 (direktiva o habitatih): poročila o stanju in porazdelitvi na podlagi člena 17163; 

• omrežje Natura 2000: porazdelitev posebnih območij varstva in posebnih ohranitvenih območij, določenih na 

podlagi direktive EU o pticah oziroma direktive EU o habitatih164. 

 

Med drugimi pomembnimi nabori podatkov o stanju in/ali porazdelitvi biotske raznovrstnosti v EU so še:  

• mreže atlasov;  

• evidence o opazovanju; 

• karte območja razširjenosti vrst; 

• modeli porazdelitve vrst; 

• podatki o sledenju; 

• določitve za ohranitev; 

• habitati in vegetacija. 

To nabori podatkov so podrobneje opisani v poglavju v nadaljevanju. 

 

Mreže atlasov 

 

Opis: V atlasih prostoživečih živali so predstavljeni sistematično primerjani podatki o navzočnosti ali številčnosti vrst. 

Običajno se regija razdeli z mrežo, za vsako celico mreže pa se opravi raziskava z uporabo standardiziranega protokola, 

s katerim se zagotovi usklajeno vzorčenje. V nekaterih državah celice mreže ustrezajo zemljepisnim širinam in dolžinam 

– zaradi priročnosti se pogosto izberejo intervali celic pri 1 stopinji, 30 minut in 15 minut. Pri večjih zemljepisnih širinah 

se s takim pristopom pridobijo celice mreže z večjimi razlikami v površini, zato se velikosti pogosteje določijo z uporabo 

velikosti mreže, ki znašajo 1, 2, 5, 10 ali 50 km. Ob ponavljanju pri različnih časovnih intervalih z uporabo primerljivih 

metodologij so atlasi zelo koristen način dokumentiranja sprememb navzočnosti in številčnosti. 

 

Vrsta: vektor/raster. 

 

Prednosti: spremljanje vzorcev pojavljanja ptic na velikih geografskih območjih. Pogosto usklajeno vzorčenje. 

 

Pomanjkljivosti: podatki v mreži pogosto ne ustrezajo točno naravnim mejam. Evidentiranje je pogosto neenakomerno 

med celicami mreže. V nekaterih primerih je mogoče uvesti popravke v zvezi s temi razlikami v vzorčenje. 

 

Primeri:  

• karta evropskega atlasa ptic, ki se razmnožujejo, 2 (EBBA2) vsebuje več kot 5 000 kvadratov, ki obsegajo površino 

v velikosti 50 x 50 km in vključujejo informacije o več kot 500 vrstah ptic, ki se razmnožujejo165;  

• The Bird Atlas of Britain and Ireland (2007–2011)166 (Atlas ptic Velike Britanije in Irske (2007–2011)) vsebuje karte 

ptic za zimo in obdobje razmnoževanja. Pri njegovi izdelavi sodelujejo BTO, BirdWatch Ireland in škotsko združenje 

ornitologov;  

• Atlas of Marine Life (Atlas morskega življenja) mreže EMODnet167 zagotavlja kombinacijo orodij, modelov in 

prostorskih kart, s katerimi so uporabnikom na voljo na ogled morski biološki podatki. Atlas vsebuje pregled morskih 

ptic, sesalcev, plazilcev, rib, bentosa, alg in planktona, ki se pojavljajo v evropskih morskih vodah; 

• The European Atlas of Forest Tree Species168 (Evropski atlas vrst gozdnih dreves), ki ga izdaja Evropska komisija, 

je koristen vir v zvezi s porazdelitvijo dreves in gozdnih habitatov. 

 

 

Evidence o opazovanju 

 

Opis: georeferencirane evidence o opazovanju vrst, ki se primerjajo v okviru strukturiranih raziskav ali – čedalje pogosteje 

– izdelajo s črpanjem iz množice, pri čemer podatke prispevajo amaterski naravoslovci. Georeferencirane evidence o 

opazovanju se lahko prikažejo na karti kot točke, da se prikažeta porazdelitev in številčnost. 

 

Vrsta: točka. 

 

Prednosti: z interpolacijo gostot točk je mogoče izdelati karte z mrežami ali plastnicami. 

                                                      

162 https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-12. 
163 https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-17. 
164 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/natura-2000-birds-and-habitat-directives-10. 
165 https://mapviewer.ebba2.info/. 
166 https://www.bto.org/our-science/projects/birdatlas. 
167 https://www.emodnet-biology.eu/about-atlas. 
168 https://forest.jrc.ec.europa.eu/en/european-atlas/. 

https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-12
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-17
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/natura-2000-birds-and-habitat-directives-10
https://mapviewer.ebba2.info/
https://www.bto.org/our-science/projects/birdatlas
https://www.emodnet-biology.eu/about-atlas
https://forest.jrc.ec.europa.eu/en/european-atlas/
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Pomanjkljivosti: prizadevanja za evidentiranje so lahko neenakomerno porazdeljena, kar povzroča visoko stopnjo napake 

opustitve. Na voljo so tehnike za popravke zaradi morebitnih razlik v vzorčenju. 

 

Primeri: 

• podatkovna zbirka evropskih morskih ptic na morju (European Seabirds at Sea – ESAS)169 vsebuje podatke o stanju 

na morju, zbrane z ladjami in zrakoplovi z uporabo metod, opisanih v Tasker idr. (1984) in Camphuysen (2004). Za 

ptice na morju se uporablja metoda s pasovnim transektom in pasovi razdalj, za leteče ptice pa informacije o 

trenutnem stanju. Podatke zbirajo raziskovalci morskih ptic s cele severozahodne Evrope in skupni odbor 

Združenega kraljestva za ohranjanje narave (Joint Nature Conservation Committee – JNCC). JNCC upravlja 

podatke v imenu partnerjev. Od leta 1979 je bilo zbranih več kot 3 000 000 popisov morskih ptic. Podatki so na 

voljo na zahtevo. 

• prostodostopni nabor podatkov eBird Basic Dataset (EBD)170 vključuje vsa neobdelana opažanja iz podatkovne 

zbirke eBird in povezane metapodatke. Posodablja se mesečno in je na voljo za prenos. EBD vsebuje povezane 

svežnje za obdelavo teh podatkov v R (računalniški program). Poleg tega so nabori podatkov o opažanjih iz 

podatkovne zbirke eBird zagotavljajo prek globalne informacijske mreže za področje biotske raznovrstnosti (Global 

Biodiversity Information Facility)171; 

• projekt Euro Bird Portal172 je projekt evropskega sveta za popis ptic (European Bird Census Council – EBBC), ki 

združuje 29 institucij iz 21 evropskih držav. V tem odložišču so združeni podatki iz številnih virov za prostorske 

analize v velikem obsegu. Zdaj so podatki vidni v interaktivnem spletnem pregledovalniku. Z nadaljnjim napredkom 

projekta EBBC bodo podatki in produkti neposredno dostopni tudi tretjim osebam; 

• BirdTrack173 je brezplačni spletni portal za predložitev evidenc o pticah za Veliko Britanijo in Irsko; 

• Ornithoportal174 vsebuje podatke o pticah za Avstrijo, Francijo, Nemčijo, Italijo, Luksemburg, Poljsko, Španijo 

(Katalonijo in Baskijo) in Švico; 

• Observation.org175 je orodje, s katerim lahko opazovalci s celega sveta na terenu evidentirajo svoja opažanja rastlin 

in živali ter si jih izmenjujejo; 

• portal European Biodiversity Portal176 zagotavlja dostop do opažanj v zvezi z biotsko raznovrstnostjo in ekoloških 

podatkov ter orodja za izmenjavo ali iskanje podatkov; 

• portal EMODnet Biology177 zagotavlja brezplačni dostop do podatkov o časovni in prostorski porazdelitvi morskih 

vrst ter lastnostih vrst iz vseh evropskih regionalnih morij. Portal je del evropske mreže za pomorsko opazovanje in 

podatke, ki jo financira EU, in temelji na svetovnem registru morskih vrst in evropskem informacijskem sistemu o 

biotski raznovrstnosti oceanov (European Ocean Biodiversity Information System). 

 

 

Karte območja razširjenosti vrst 

 

Opis: karte območja razširjenosti vrst prikazujejo splošno navzočnost ali odsotnost in praviloma odražajo obseg 

pojavljanja vrste. Take informacije je mogoče dovolj izpopolniti z analizami pokrovnosti tal in modeli porazdelitve vrste, 

da se pridobijo bolj realistični prikazi navzočnosti vrste. 

 

Vrsta: poligon. 

 

Prednosti: koristen vir podatkov, če evidence o opazovanju ali podatki atlasov niso na voljo. 

 

Pomanjkljivosti: Take karte praviloma odražajo obseg pojavljanja, kar lahko povzroči precejšnje napake opustitve. 

 

Primeri: 

• EEA hrani podatke GIS o porazdelitvi evropskih vrst in habitatnih tipov. Ti so združeni glede na stanje ohranjenosti 

po posameznih državah članicah in na ravni EU-28; 

• organizacija BirdLife International zbira in hrani digitalizirane karte porazdelitve za vse vrste ptic na svetu. Te karte 

so na voljo v okviru programa Integrated Biodiversity Assessment Tool (integrirano orodje za oceno biotske 

raznovrstnosti – IBAT). 

                                                      

169 http://archive.jncc.gov.uk/default.aspx?page=4469. 
170 https://ebird.org/home. 
171 https://www.gbif.org/. 
172 https://www.eurobirdportal.org/ebp/en/#home/HIRRUS/r52weeks/CUCCAN/r52weeks/. 
173 https://bto.org/our-science/projects/birdtrack. 
174 https://www.fauna.hr/. 
175 https://observation.org/. 
176 http://biodiversity.eubon.eu/. 
177 https://www.emodnet.eu/biology. 

http://archive.jncc.gov.uk/default.aspx?page=4469
https://ebird.org/home
https://www.gbif.org/
https://www.eurobirdportal.org/ebp/en/#home/HIRRUS/r52weeks/CUCCAN/r52weeks/
https://bto.org/our-science/projects/birdtrack
https://www.fauna.hr/
https://observation.org/
http://biodiversity.eubon.eu/
https://www.emodnet.eu/biology
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Modeli porazdelitve vrst; 

 

Opis: Modeli porazdelitve vrst združujejo podatke o opazovanju vrst z znanimi parametri za pripravo točnejših napovedi 

pojavljanja. Uporabljajo se lahko tudi za izdelavo modelov prihodnjih porazdelitev na podlagi različnih scenarijev, kot so 

napovedane podnebne spremembe ali načrtovano okrevanje vrste. Med postopkom načrtovanja projektov z dolgo 

življenjsko dobo je morda pomembno, da se predvidijo vse verjetne prihodnje spremembe občutljivosti.  

 

 

Vrsta: vektor/raster. 

 

Prednosti: v primerjavi s kartami območja razširjenosti je verjetnost, da odražajo območje navzočnosti, večja. 

 

Pomanjkljivosti: točnost je odvisna od osnovnih algoritmov. Svetuje se preverjanje točnosti z informacijami, pridobljenimi 

z neposrednim opazovanjem. 

 

Podatki o sledenju 

 

Opis: podatki, ki kažejo zaporedne lokacije živali ob določenem času in na določenem kraju. Podatki se praviloma zbirajo 

z označevanjem posameznih živali (npr. z nameščanjem oznak z GPS). Podatki o sledenju zagotavljajo pomemben uvid 

v prostorsko ekologijo vrste in se lahko uporabljajo za opredelitev ključnih območij prehranjevanja ali selitvenih poti. 

Znanstveniki zbirajo podatke o premikih živali z nameščanjem elektronskih sledilnih naprav na posamezne živali. Te 

segajo od zelo visokofrekvenčnih radijskih oddajnikov, ki pošiljajo signal sprejemniku raziskovalca, do oznak z GPS in 

oznak za oddajnike satelitskega sistema Argos, ki temeljijo na Dopplerjevem pojavu. Zadnjenavedene sporočajo 

natančnejše podatke o času in lokaciji ter niso odvisne od osebnega fizičnega opazovanja. 

 

Vrsta: linija. 

 

Prednosti: ti podatki so koristni pri ugotavljanju selitvenih poti, ključnih območij prehranjevanja itd. 

 

Pomanjkljivosti: prizadevanja za evidentiranje so praviloma zelo različna, prisotna pa je tudi velika pristranskost do 

določenih vrst na določenih lokacijah. 

 

Primeri: 

• spletne podatkovne zbirke, kot je Movebank (pod okriljem inštituta za ornitologijo Max Planck Institute for 

Ornithology), delujejo kot odložišča podatkov o sledenju živalim. Posamezni nizi podatkov o sledenju so v lasti 

raziskovalcev, na katere je mogoče nasloviti zahteve za podatke;  

• največja zbirka podatkov o sledenju morskim pticam je Seabird Tracking Database – Tracking Ocean Wanderers 

(pod okriljem organizacije Birdlife International). Uporablja se kot osrednja hramba podatkov o spremljanju morskih 

ptic iz vsega sveta, njen namen pa je dodatno prispevati k prizadevanjem za ohranjanje ptic in podpreti skupnost, 

ki se ukvarja s sledenjem. 

 

Ohranitvena območja 

 

Opis: meje območij, določenih zaradi svojega pomena za ohranjanje (zavarovana območja, območja Natura 2000, 

pomembna območja za ptice in biotsko raznovrstnost itd.). 

 

Vrsta: poligoni/točke. 

 

Prednosti: ključna območja za obravnavo pri načrtovanju na področju energije iz obnovljivih virov. 

 

Pomanjkljivosti: komercialna uporaba nekaterih naborov podatkov je draga. 

 

Primeri: 

• omrežje Natura 2000, tj. omrežje zavarovanih območij v EU, ki ga sestavljajo posebna ohranitvena območja, kot 

so opredeljena v direktivi EU o habitatih (92/43/EGS), in posebna območja varstva, kot so določena na podlagi 

direktive EU o ohranjanju prostoživečih ptic. Omrežje Natura 2000 je del smaragdne mreže območij posebnega 

ohranitvenega pomena, vzpostavljene v skladu z Bernsko konvencijo; 

• pregledovalnik Natura 2000 je spletno orodje za ogled: (i) vseh območij Natura 2000; (ii) ključnih informacij o vrstah 

in habitatih, za katere je bilo območje določeno, ter (iii) ocen populacij in informacij o stanju ohranjenosti. Glej 

spletno stran http://natura2000.eea.europa.eu/; 

• podatki in karte Natura 2000; 
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• na spletišču Protected Planet so na voljo obsežne, posodobljene informacije o zavarovanih območjih po svetu. 

Upravlja ga Svetovni center za spremljanje varstva okolja pri Programu Združenih narodov za okolje (UNEP-

WCMC) ob podpori IUCN in njene svetovne komisije za zavarovana območja (World Commission on Protected 

Areas – WCPA); 

• ključna območja biotske raznovrstnosti (key biodiversity areas) tvorijo največje in najbolj celovito svetovno mrežo 

območij, pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti na svetovni ravni. Svetovno podatkovno zbirko ključnih 

območij biotske raznovrstnosti upravlja organizacija BirdLife International v imenu partnerstva KBA Partnership. 

Zbirka vključuje podatke o svetovnih in regionalnih ključnih območjih biotske raznovrstnosti, vključno s pomembnimi 

območji za ptice in biotsko raznovrstnost. Dodatne informacije o pomembnih območjih za ptice in biotsko 

raznovrstnost na področju morja se na voljo v elektronskem atlasu morskih območij, pomembnih za ptice in biotsko 

raznovrstnost, Marine IBA e-Atlas. V EU je popis pomembnih območij za ptice in biotsko raznovrstnost prispeval 

informacije za določanje posebnih območij varstva, Evropsko sodišče in Evropska komisija pa sta večkrat priznala 

vrednost popisa kot vzporeden seznam posebnih območij varstva; 

• prek IBAT so na voljo podatki svetovne podatkovne zbirke ključnih območij biotske raznovrstnosti in svetovne 

podatkovne zbirke zavarovanih območij za komercialne namene; 

• območja iz Ramsarske konvencije: na voljo so dodatni podatki o območjih, določenih v skladu z Ramsarsko 

konvencijo, razpoložljivost prostorskih podatkov pa je omejena. 

 

Habitati in vegetacija 

 

Opis: predstavitev življenjskih združb glede na njihovo nadmorsko višino, geologijo, topografijo in tla. 

 

Vrsta: raster/vektor. 

 

Prednosti: koristno za opredelitev ranljivih življenjskih združb. 

 

Pomanjkljivosti: karte so pogosto precej splošne. 

 

Primeri: 

• pregledovalnik podatkov Natura 2000 prikazuje porazdelitev habitatov, sporočenih na podlagi člena 17; 

• Evropska skupnost je vzpostavila podatkovno zbirko CORINE Land Cover kot sredstvo za standardizirano in 

primerljivo zbiranje geoprostorskih okoljskih informacij na celotni evropski celini. Program se je začel leta 1985, prvi 

niz podatkov pa je zajemal referenčno leto 1990, poznejše izdaje pa leta 2000, 2006, 2012 in 2018; 

• pregledovalnik Ocean Data Viewer uporabnikom omogoča ogled in prenos najrazličnejših zbirk prostorskih 

podatkov v zvezi z morsko in obalno biotsko raznovrstnostjo, vključno s sloji v zvezi s habitati. 

 

Ključna priporočila 

Karte občutljivosti za prostoživeče živali bi morale biti standarden predhodnik vseh načrtov in projektov energije 

iz obnovljivih virov;  

karte občutljivosti za prostoživeče živali bi se morale izdelati v tesnem sodelovanju vseh ustreznih deležnikov, 

vključno z regulativnimi organi, organizacijami za prostoživeče živali in nosilci projektov; 

številne države članice bodo obravnavale mešanico virov energije, ki vključuje elemente tehnologij vetrne in 

sončne energije ter drugih tehnologij. V najboljšem primeru bi bilo treba te različne vrste energije iz obnovljivih 

virov obravnavati skupaj v okviru enega kartiranja ter za vsako vrsto posebej izdelati sloje v zvezi z občutljivostjo; 

karte občutljivosti za prostoživeče živali bi bilo treba izdelati v različnih geografskih merilih. Načrtovanje v velikem 

prostorskem obsegu je ključno za strateško optimizacijo najustreznejših razvojnih možnosti z vidika energije iz 

obnovljivih virov in z vidika narave. Po potrebi bi bilo treba izdelati karte na regionalni, nacionalni ali celo 

multinacionalni ravni. Proučiti pa bi bilo treba tudi možnost kart v večjem merilu, podprtih z dodatnimi zbranimi 

podatki in usmerjenih bodisi v območja z velikimi razvojnimi možnostmi bodisi veliko verjetnostjo konflikta s 

prostoživečimi živalmi; 

karte občutljivosti za prostoživeče živali bi morale zajeti vse vrste in habitate, ki jih je treba ohraniti (vključeni v 

direktivi EU o naravi) in bi lahko bili prizadeti. Neizogibno se bo pokazalo, da je nekatere taksone težje oceniti, če 

so podatki o njihovi porazdelitvi skopi in če se škodljivi vplivi, ki so jim izpostavljeni, ne poznajo dovolj. V zvezi s 

takimi skupinami bo potrebna bolj osnovna analiza in previdnejša razlaga; 

po potrebi bi bilo treba karte občutljivosti za prostoživeče živali oblikovati tako, da bodo združljive z obstoječimi 

orodji za načrtovanje; 

karte občutljivosti za prostoživeče živali bi morale biti javno dostopne, njihova uporaba preprosta in intuitivna, 

priložiti pa bi jim bilo treba jasne smernice za razlago; 

karte občutljivosti za prostoživeče živali bi bilo treba izdelati v sodelovanju s številnimi strokovnjaki za taksonomijo, 

da bi se zagotovila celovita priprava ustreznih naborov podatkov;  
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nabori podatkov v zvezi z omrežjem Natura 2000 se lahko uporabijo za izdelavo kart občutljivosti za prostoživeče 

živali za EU. Podatki, zbrani v skladu s členoma 12 in 17, v mreži 10 x 10 km, lahko zagotovijo dobro podlago za 

ustvarjanje podatkov; 

karte občutljivosti za prostoživeče živali bi bilo treba izdelati tako, da se lahko preprosto vključijo novi nabori 

podatkov ali posodobitve; 

podatki o splošni primernosti habitata so lahko koristno izhodišče za taksone, o katerih je na voljo malo podatkov. 

Podatki (in znanje o tem, kako jih je najbolje razlagati) so za nekatere taksone, kot so netopirji in morski sesalci, 

veliko bolj omejeni; 

za karte občutljivosti za prostoživeče živali bi bilo treba uporabiti najboljše razpoložljive podatke v največjem 

možnem merilu. Jasno bi bilo treba navesti stopnje negotovosti, omejitve podatkov in primerljivost različnih 

naborov podatkov;  

karte občutljivosti za prostoživeče živali bi morale biti združljive z ustreznim sistemom za načrtovanje ter dostopne 

vsem uporabnikom in ciljnim skupinam. Spletne platforme so dober način, kako predstaviti karte, saj ima končni 

uporabnik tako možnost, da karte uporablja interaktivno in si ogleda sloje skupaj z drugimi spremenljivkami, kot 

so druge lokacije projektov, zavarovana območja itd. Osebna promocija z organi za načrtovanje, nosilci projektov 

in drugimi končnimi uporabniki je lahko dragoceno sredstvo za povečanje uporabe. 

 

  



 

Smernice Evropske komisije o razvoju vetrne energije in naravovarstveni zakonodaji EU 242  

DODATEK E – NACIONALNE SMERNICE V ZVEZI S PRESOJO POMEMBNIH VPLIVOV PROJEKTOV VETRNE ENERGIJE NA NETOPIRJE, PTICE IN MORSKE SESALCE 

Preglednica 9-2: Nacionalne smernice, ki se uporabljajo za presojo pomembnih vplivov projektov vetrne energije na netopirje 
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Naslov  Sklic 

Albanija P CC N N N   

Gruzija  P OECD N N N   

Izrael P MENA* D N N Carcass survey guidelines 
(docweb)  

 

Izrael P MENA D N N Bat and wind turbine assessment 
guidelines (docweb) 

 

Severna 
Makedonija 

P OECD N N N   

Moldavija P OECD N N N   

Monako P OECD N N N   

Črna gora P CC N N N   

Norveška P OECD N N N   

San Marino P OECD N N N   

Švica P OECD N N N   

Ukrajina P OECD N N N   

Belgija P DČ D 
(Val
onsk
a 
regij
a) 

N D Note de référence pour la prise en 
compte de la biodiversité 

http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/28103.pdf
?ID=28103 
 
 

Belgija P DČ D 
(Fla
ndrij
a) 

N D Effecten van windturbines op 
vogels en vleermuizen in 
Vlaanderen 

https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2
015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInV
laanderen.pdf 

                                                      

178 „Država na območju razširjenosti“ pomeni v zvezi s posamezno selitveno vrsto (i) katero koli državo (in kjer je to ustrezno, katero koli drugo pogodbenico iz pododstavka (k) 
tega odstavka), ki izvaja jurisdikcijo nad katerim koli delom območja razširjenosti te selitvene vrste, ali (ii) državo, katere plovila, ki plujejo pod njeno zastavo, jemljejo iz narave to 
selitveno vrsto izven meja državne jurisdikcije 
„Pogodbenica“ pomeni državo ali kakršno koli organizacijo za regionalno gospodarsko povezovanje, ki so jo ustanovile suverene države in je pristojna za pogajanja, sklepanja in 
uporabo mednarodnih sporazumov v zadevah, ki jih zajema ta konvencija in za katere velja. 
Vir: Konvencija o varstvu selitvenih vrst prostoživečih živali, na voljo na spletnem naslovu https://www.cms.int/en/convention-text. 
 

http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/28103.pdf?ID=28103
http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/28103.pdf?ID=28103
https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInVlaanderen.pdf
https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInVlaanderen.pdf
https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInVlaanderen.pdf
https://www.cms.int/en/convention-text
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Bolgarija P DČ N D N   

Hrvaška P DČ N ? D Report of the IWG on Wind 
Turbines and Bat Populations 
(2017) 

http://www.zastita-prirode.hr/content/download/393/2127 
 

Hrvaška P DČ N ? D Smjernice za izradu studija 
utjecaja na okolis za zahvate 
vjetroelektrana 

 

Ciper P DČ N N N   

Češka P DČ D (z 
nek
ateri
mi 
lokal
nimi 
prila
godi
tva
mi) 

N N  Ne (za prilagoditve) 
 
 

Danska P DČ N N N   

Estonija P DČ N N N   

Finska P DČ N N D Posodobitev dokumenta o 
načrtovanju gradnje polj vetrnih 
elektrarn iz leta 2016 
Tuulivoimarakentamisen 
suunnittelu. Päivitys 2016.  

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/790
57/OH_5_2016.pdf 
 

Finska P DČ N N D Presoja vplivov gradenj za vetrno 
elektrarno na ptice; 
Linnustovaikutusten arviointi 
tuulivoimarakentamisessa. 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/754
07/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
  

Finska P DČ N N D Vpliv vetrnih turbin na avifavno in 
netopirje v literaturi in poročilih, 
Kirjallisuusselvitys 
tuulivoimaloiden vaikutuksista 
linnustoon ja lepakoihin.  

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80
066/TEMrap_27_2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1 
 

Francija P DČ D D D  Uradne splošne smernice  
 https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env
_2017-01-24.pdf http://www.grand-est.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_eolien_cle71dfc4.pdf 

  
  
https://eolien-
biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_201
8.pdf http://www.charente-

http://www.zastita-prirode.hr/content/download/393/2127
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79057/OH_5_2016.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79057/OH_5_2016.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75407/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75407/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80066/TEMrap_27_2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80066/TEMrap_27_2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_eolien_cle71dfc4.pdf
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_eolien_cle71dfc4.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
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maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%
20Eolien%20St%20F%C3%A9lix%205%20annexe%2013
%20Protocole_de_suivi_environnemental 
pdf (2015) 
  
Smernice SFEPM  
 pred raziskavo: 
http://www.sfepm.org/pdf/20160201_planification_V2.1.pdf 
(2016) 

  
  
raziskava: 
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_diagnostic_V2.1.pdf(
2016)  
 spremljanje: 
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_suivis_V2.1.pdf 
(2016) 

  
  
la prise en compte des Chiroptères dans la planification 
des projets éoliens terrestres en France   
 le diagnostic chiroptérologique (étude d'impact) des 
projets éoliens terrestres   
 les suivis des impacts des parcs éoliens terrestres sur les 
populations de Chiroptères  

Nemčija P DČ N D (za več 
zveznih 
dežel ali 
podjetij 

D (za 
nekater
e 
zvezne 
dežele 
in 
nacional
no o 
vetrnih 
turbinah 
v 
gozdovi
h) 

 Bavarska: https://www.verkuendung-
bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-
A001_PDFA.pdf (2011)  
  
Baden-Württemberg: https://wm.baden-
wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-
mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf 
(2012)  
  
Hessen: http://www.energieland.hessen.de/mm/WKA-
Leitfaden.pdf (2012)  
 
Spodnja Saška:  
 del 1:  
 (2016)  
 
del 2:  
 
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitf
aden_-

http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.sfepm.org/pdf/20160201_planification_V2.1.pdf
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_diagnostic_V2.1.pdf
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_suivis_V2.1.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-A001_PDFA.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-A001_PDFA.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-A001_PDFA.pdf
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf
http://www.energieland.hessen.de/mm/WKA-Leitfaden.pdf
http://www.energieland.hessen.de/mm/WKA-Leitfaden.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
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_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_
Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachse
n_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf (2016)  
  
Severno Porenje-Vestfalija:  
 splošno:  
 
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/
13_11_12_nrw_leitfaden_arten_habitatschutz.pdf (2013)  
 v gozdovih: 
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/
leitfaden_wind_im_wald.pdf (2012)  
  
Porenje-Pfalška:  
 
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erne
uerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-
Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-
LUWG_2012.pdf.pdf 
 
Posarje:  
 
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitf
aden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2
013.pdf (2013)  
 Saška-Anhalt:  
 http://www.lee-
lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_
ST_07.01.16.pdf(2016) 
 
Saška-Anhalt:  
https://mule.sachsen-
anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU
/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181
126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefr
ei.pdf 
 
 Schleswig-Holstein: 
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/wind
energie/windenergie.pdf (2008)  
  
Turingija:  
 
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe
_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf 

http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/13_11_12_nrw_leitfaden_arten_habitatschutz.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/13_11_12_nrw_leitfaden_arten_habitatschutz.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/leitfaden_wind_im_wald.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/leitfaden_wind_im_wald.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
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(2015)  
  
Drugo: BfN – v gozdovih: 
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneu
erbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf (2011)  
NLT:  
 
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01
_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage
__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf 
(2014)  
  

Nemčija  DČ    Arbeitshilfe Mopsfledermaus 
Untersuchungs- und 
Bewertungsrahmen 
für die Genehmigung von 
Windenergieanlagen (2018) 

https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erne
uerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_
23_LfU 
 

Nemčija  DČ    Leitfaden zur Beachtung 
artenschutzrechtlicher Belange 
beim Ausbau der 
Windenergienutzung im Saarland 

http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitf
aden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2
013.pdf 
  

Nemčija  DČ    Report of the IWG on Wind 
Turbines and Bat Populations 
(2017) 

http://www.lee-
lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_
ST_07.01.16.pdf  

Nemčija  DČ    Empfehlungen zur 
Berucksichtigung tieroklogischer 
Belange bei 
Windenergieplanungen in 
Schleswig-Holstein (2008) 

http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/wind
energie/windenergie.pdf 
  

Nemčija  DČ    Arbeitshilfe zur Berucksichtigung 
des Fledermasusschutzes bei der 
Genehmigung von 
Windenergieanlagen (WEA) in 
Turingen (2015) 

https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe
_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf 
  
 
  

Nemčija  DČ    Windkraft uber Wald (2011)  http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneu
erbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf  

Nemčija  DČ     http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01
_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage
__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf 

Madžarska P DČ N N N   

Irska  P DČ N D N Bat Conservation Ireland Wind 
Turbine/Wind Farm Development 
Bat Survey Guidelines (2012) 

http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIrela
nd%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelin
es%20Version%202%208.pdf (2012) 

Italija  P DČ N N N   

Latvija P DČ N N N   

http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_23_LfU
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_23_LfU
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_23_LfU
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIreland%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelines%20Version%202%208.pdf
http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIreland%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelines%20Version%202%208.pdf
http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIreland%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelines%20Version%202%208.pdf
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Litva P DČ D  D   

Luksemburg P DČ N N N  Ne 

Malta P DČ N N N   

Nizozemska P DČ N D N  http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-
ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-
land/milieu-en-omgeving/vleermuizen(2013) 
 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Protocollen%2
0vleermuisonderzoek%20bij%20windturbines.pdf (2013) 
 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting
%20-
%20%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%
20in%20the%20Netherlands%20%28NL%29.pdf (2013) 

Poljska P DČ N D (smernice 
NVO iz 
leta 2009, ne 
posodobljen
e, osnutek 
uradnih 
smernic, ki 
ga priporoča 
NVO) 

N 
(osnute
k 
uradnih 
smernic, 
ki še ni 
uradno 
sprejet, 
vendar 
se na 
splošno 
uporablj
a) 

Ytyczne dotyczace oceny 
oddzilywania elektrowni 
wiatrowych na nietoperze (2013) 

http://www.ansee.pl/wp-
content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_odd
zialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf  

  DČ    Temporary Polish Guidelines for 
Assessment Of Wind Farm 
Impacts on Bats 

http://www.salamandra.org.pl/DO_POBRANIA/Nietoperze/
Guidelines_Poland.doc 
  

Portugalska P DČ   D Diretrizes para a consideração de 
morcegos em programas de 
monitorização de Parques Eólicos 
em Portugal continental (2017)  

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/resource/docs
/Mam/morc/morc-recom-p-eolic (2008) 
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resou
rce/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-
eolicos-out2017.pdf  
 Osnutek nove različice (2017) morajo potrditi organi 

Romunija P DČ N D N 18. sestanek svetovalnega odbora 
(2013) 

http://www.aplr.ro/index.php?lang=ro&cat=9&page=2 
 

Slovaška P DČ N N N   

Švedska P DČ N N N   

Združeno 
kraljestvo  

P DČ N D D Bats and onshore wind turbines, 
interim guidance (2014) 

http://publications.naturalengland.org.uk/file/612294166629
5808 
  

http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/vleermuizen
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/vleermuizen
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/vleermuizen
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Protocollen%20vleermuisonderzoek%20bij%20windturbines.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Protocollen%20vleermuisonderzoek%20bij%20windturbines.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
http://www.ansee.pl/wp-content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_oddzialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf
http://www.ansee.pl/wp-content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_oddzialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf
http://www.ansee.pl/wp-content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_oddzialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf
http://www.salamandra.org.pl/DO_POBRANIA/Nietoperze/Guidelines_Poland.doc
http://www.salamandra.org.pl/DO_POBRANIA/Nietoperze/Guidelines_Poland.doc
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/morc-recom-p-eolic
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/morc-recom-p-eolic
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-eolicos-out2017.pdf
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-eolicos-out2017.pdf
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-eolicos-out2017.pdf
http://www.aplr.ro/index.php?lang=ro&cat=9&page=2
http://publications.naturalengland.org.uk/file/6122941666295808
http://publications.naturalengland.org.uk/file/6122941666295808
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  DČ    Bats and Onshore Wind Turbines 
Survey, Assessment and 
Mitigation (2019)  

https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-
01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-
%20survey%2C%20assessment%20and%20mitigation.pdf 

  DČ    Renewable Energy Planning 
Guidance Note 3 (Cornwall) 

https://www.cornwall.gov.uk/media/3626640/3-Onshore-
Wind-V2-June-2013-cover.pdf 

  DČ    Recommended approach for bats 
and single, small wind turbines in 
Cornwall 

https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-
guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-
March-2011.pdf 

  DČ    Ceredigion https://www.ceredigion.gov.uk/utilities/action/act_download.
cfm?mediaid=52666 (2015) 

Alžirija O MENA N N N   

Andora O OECD N N N   

Armenija O OECD N N N   

Azerbajdžan O OECD N N N   

Belorusija O OECD N N N   

Bosna in 
Hercegovina 

O OECD N N N   

Vatikan O OECD N N N   

Iran  O MENA N N N   

Irak O MENA N N N   

Jordanija O MENA N N N   

Kazahstan O MENA N N N   

Kuvajt O MENA N N N   

Libanon O MENA N N N   

Libija O MENA N N N   

Lihtenštajn O OECD N N N   

Maroko O MENA N N N   

Palestinsko 
avtonomno 
ozemlje 

O MENA N N N   

Rusija O OECD N N N   

Saudova 
Arabija 

O MENA N N N   

Srbija O CC N N D 
(poglavj
e o 
poljih 
vetrnih 
elektrar
n v 
nacional
nih 
smernic
ah za 
presojo 

Bats and Environmental Impact 
Assessment  

http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocij
e2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web
_lq.pdf (2011) 

https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3626640/3-Onshore-Wind-V2-June-2013-cover.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3626640/3-Onshore-Wind-V2-June-2013-cover.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-March-2011.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-March-2011.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-March-2011.pdf
https://www.ceredigion.gov.uk/utilities/action/act_download.cfm?mediaid=52666
https://www.ceredigion.gov.uk/utilities/action/act_download.cfm?mediaid=52666
http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocije2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web_lq.pdf
http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocije2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web_lq.pdf
http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocije2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web_lq.pdf
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vplivov 
na 
okolje 
za 
netopirj
e) 

Španija  O DČ N D N Report of the IWG on Wind 
Turbines and Bat Populations 

http://secemu.org/wp-
content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_re
d.pdf (2013) 

Sirija O MENA N N N   

Tunizija O MENA N N N   

Avstrija O DČ N N N   

Grčija O DČ N N N   

Turčija O CC N N N   

* MENA: Bližnji vzhod in severna Afrika 

Preglednica 9-3: Nacionalne smernice, ki se uporabljajo za presojo pomembnih vplivov projektov vetrne energije na ptice 

Države Naslov Povezava 

Finska Linnustovaikutusten arviointi 
tuulivoimarakentamisessa 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75407/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y 

Madžarska Szélenergia és természetvédelem http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/Taj/Szélenergia_és_tv_08.pdf 

Združeno kraljestvo Onshore wind energy https://www.nature.scot/professional-advice/planning-and-development/renewable-energy-
development/types-renewable-technologies/onshore-wind energy 

Združeno kraljestvo Bird Collision Avoidance: Empirical evidence 
and impact assessment 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/Report_614_FINAL_WEB.pdf 

 

  

http://secemu.org/wp-content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_red.pdf
http://secemu.org/wp-content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_red.pdf
http://secemu.org/wp-content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_red.pdf
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Preglednica 9-4: Nacionalne smernice, ki se uporabljajo za presojo pomembnih vplivov projektov vetrne energije na morske sesalce 

Država Naslov Povezava 

Finska Tuulivoimarakentamisen suunnittelu http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79057/OH_5_2016.pdf?sequence=1&isAll
owed=y 

Nemčija Konzept für den Schutz der Schweinswale vor 
Schallbelastungen bei der Errichtung von 
Offshore-Windparks in der deutschen Nordsee 
(Schallschutzkonzept) 

https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/awz/Dokumente/schallschutzkonzept_BMU.pdf 

Nizozemska Kader Ecologie en Cumulatie – 2018 
Ondertitel: Cumulatieve effecten van aanleg van 
windparken op zee op 
bruinvissen 

https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/157579/kader_ecologie_en_cumulatie_-
_2018_cumulatieve_effecten_van_aanleg_van_windparken_op_zee_op_bruinvis.pdf 

Nizozemska Cumulatieve effecten van impulsief 
onderwatergeluid op zeezoogdieren 

https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/123302/kader_ecologie_en_cumulatie_t_b_v_uitrol_wi
ndenergie_op_zee_deelrapport_b_-_bijlage_tno-onderzoek_cu.pdf 

Združeno kraljestvo Statutory nature conservation agency protocol 
for minimising the risk of injury to marine 
mammals from piling noise 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/JNCC_Guidelines_Piling%20protocol_August%202010.pdf 

Združeno kraljestvo JNCC guidelines for minimising the risk of 
injury to marine mammals from using 
explosives 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/JNCC_Guidelines_Explosives%20Guidelines_August%202010.pdf 

Združeno kraljestvo General advice on marine-renewables 
development 

https://www.nature.scot/professional-advice/planning-and-development/renewable-energy-
development/types-renewable-technologies/marine-renewables/general-advice-marine 
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DODATEK F – UMRLJIVOST NETOPIRJEV ZARADI TRČENJA 

Preglednica 9-5: Prevalenca vrst iz Priloge II (krepka pisava) v evidencah o umrljivosti po vsej Evropi (od 9 354 smrtnih 
žrtev, evidentiranih med letoma 2003 in 2017).  

Red/družina Splošno ime Vrsta (EUNIS) Število žrtev v poročilih 

Chiroptera: Miniopteridae Dolgokrili netopir Miniopterus schreibersii 11 

Chiroptera: Pteropodidae Egiptovski leteči pes Rousettus aegyptiacus 0 

Chiroptera: Rhinolophidae  Blasijev podkovnjak Rhinolophus blasii 0 

Chiroptera: Rhinolophidae  Južni podkovnjak Rhinolophus euryale 0 

Chiroptera: Rhinolophidae  Veliki podkovnjak Rhinolophus ferrumequinum 2 

Chiroptera: Rhinolophidae  Mali podkovnjak Rhinolophus hipposideros 0 

Chiroptera: Rhinolophidae  Mehelyjev podkovnjak Rhinolophus mehelyi 1 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Širokouhi netopir Barbastella barbastellus 5 

Chiroptera: 

Vespertilionidae 
Velikouhi netopir Myotis bechsteinii 1 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Ostrouhi netopir Myotis blythii 7 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Dolgonogi netopir Myotis capaccinii 0 

Chiroptera: 

Vespertilionidae 
Močvirski netopir Myotis dasycneme 3 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Vejicati netopir Myotis emarginatus 4 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Navadni netopir Myotis myotis 7 

 

Skupaj obsegajo manj kot 0,5 % evidentiranih poginulih netopirjev (odkritih naključno in pri študijah s spremljanjem po 

gradnji od leta 2003 do konca leta 2017). V izvirnem dokumentu179 je navedeno, da ti podatki „nikakor ne odražajo 

dejanskega obsega umrljivosti netopirjev ob vetrnih turbinah“, saj „temeljijo na smrtnih žrtvah, sporočenih članom 

EUROBATS IWG, ne na dejanski umrljivosti, izračunani ob upoštevanju različnih virov pristranskosti, kot so raziskovalna 

prizadevanja, odstranitev trupov s strani plenilcev/mrhovinarjev, učinkovitost iskalca ter delež območja, na katerem je 

dejansko bilo opravljeno iskanje“. Ne glede na to je jasno, da vetrne turbine manj ogrožajo vrste iz Priloge II kot več drugih 

vrst. 

  

                                                      

179 Poročilo s 23. sestanka delovnih skupin EUROBATS med sejami o vetrnih turbinah in netopirjih, predloženo 
Svetovalnemu odboru:  https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-
AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf. 

https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
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Preglednica 9-6: Delež evidentiranih netopirjev, ki so poginili zaradi evropskih projektov vetrne energije, po vrstah. 

Vrsta* Delež smrtnih žrtev polj vetrnih elektrarn po vsej 
Evropi 

Pipistrellus pipistrellus 24 % 

Nyctalus noctula 16 % 

Pipistrellus nathusii 17 % 

Pipistrellus pipistrellus/pygmaeus 5 % 

Nyctalus leisleri 8 % 

Pipistrellus spp. 7 % 

Pipistrellus kuhlii 5 % 

Hypsugo savi 4 % 

Pipistrellus pygmaeus  5 % 

* Navedene vrste obsegajo več kot 90 % evidentiranih žrtev polj vetrnih elektrarn po vsej Evropi med letoma 2003 

in 2017 (odstotni deleži ne vključujejo žrtev, ki niso bile identificirane). Nobena druga vrsta ne obsega več kot 5 % 

evidentiranih žrtev. Vse vrste so navedene v Prilogi IV, kar vključuje vse vrste Microchiroptera. Nobena od teh vrst ni 

navedena v Prilogi II k direktivi o habitatih. 

Vir: Poročilo s 23. sestanka delovnih skupin EUROBATS med sejami o vetrnih turbinah in netopirjih, predloženo 

Svetovalnemu odboru (https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-

AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf). 

 

 

 

 

https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf

