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1. Uvod, namen, cilji naloge
Širši javnosti skoraj nepoznana ţival je absolutno pritegnila mojo pozornost, ko sem jo pred leti prvič
videla (v roki sem imela zaenkrat le eno pero). Sedaj je prišel čas, da sem jo v sklopu naloge natančneje
spoznala. Je ena največjih ptic na svetu in ker gre za ptico ujedo z ţivljenjskim prostorom predvsem v
goratem svetu, sem zanimanje posvetila vprašanjem, ali je kdaj imela svoj ţivljenjski prostor v
slovenskih gorah, ali zanjo dejansko obstajajo pogoji za preţivetje, zakaj je pri nas ni,… Skladno z zelo
uspešnim mednarodnim naravovarstvenim projektom drţav alpskega loka, ki so uspele iztrebljeno ptico
na tem območju ponovno naseliti v Alpe, ugotoviti, zakaj se naša drţava ni priključila omenjenemu
projektu, saj razpolagamo z najvzhodnejšim robom alpske verige. Poleg tega je ţival kot naravni
čistilec okolja seveda koristna tudi za naravo. Seveda me je ob tem zamikalo vzpodbuditi ustrezne
naslove pri nas, da bi nam ptico po manj obljudenih koncih naših gora uspelo videti tudi v ţivo. Glede
na primanjkljaj literature v slovenščini sem se pri oblikovanju naloge oprla predvsem na knjigo
srbskega ornitologa Grubač Bratislava, nekaj slovenskih in tujih člankov, spletne strani in na naše
društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije.

2. Predstavitev ptice BRKATI SER (lat. Gypaetus barbatus, angl. Bearded
Vulture, nem. Der Bartgeier)
a) Imena, poreklo: Brkatega sera je leta 1758 prvič opisal Linnaeus in sicer z latinskim imenom Gypaetus
barbatus. Poreklo imena se deli na grški besedi gyps- jastreb in aetos- orel ter latinsko barbatus- brkati.
Drţave so ga v svojem lokalnem, pogovornem jeziku različno poimenovale in sicer v povezavi z
njegovim značilnim načinom prehrane. Tako se ga je prijel sinonim kostolomec, kostoberina, koskar, v
španščini quebrantahuesos (razbijalec kosti), v nemških in angleško govorečih deţelah pa tudi
Lammergeier, Lamb vulture zaradi domneve, da pobija ovce. Sodi med ptice starega sveta, kar pomeni,
da ga najdemo v Evropi, Afriki in Aziji. Je eden izmed štirih jastrebov starega sveta in zadnji člen v
prehranjevalni verigi. Ko preostali trije jastrebi, rjavi, beloglavi in egiptovski, opravijo svoje, pride,
grobo rečeno, na vrsto brkati ser. Je ptica ujeda, po delitvi jastreb, mrhovinar. Poreklo, zgodovinski
razvoj te ţivali ni dobro znan. Predvideva se, da se je pojavil v oligocenu (pred 40 do 25 mio let), ko so
se pojavili tudi drugi jastrebi starega sveta in ostale današnje ptice. Fosilni ostanki/ kosti so bili najdeni

na pečinah v Franciji, Španiji, Monaku, Belgiji in na Madţarskem v času pleistocena (pred 130 do
10.000 leti). Poznamo tri podvrste brkatih serov in sicer evroazijski, severno in juţnoafriški ser.
b) Opis ptice: Brkati ser je največja ujeda v Alpah in Evropi, spada tudi med največje ptice na svetu.
Dolţina telesa znaša od 100 do 150 cm od glave do repa; rep je dolg med 46 in 58 cm. Ptica se ponaša z
razponom kril od 235 do 282 cm; svetlosivim do rjavim kljunom dolţine do 5 cm, stopalno kostjo???
(pisak, tarsometatarsus- kako bi to prevedla??) od 8 do 11 cm in teţo 4,5 do 8 kg. Ţivljenjska doba ptice
naj bi bila pribliţno 45 let. Ser je veličastna ptica z vitkim telesom, dolgim repom, kratkimi nogami in
ekstremno dolgimi in ozkimi krili.

Mladi osebki niso tako impresivni kot odrasle ptice, od prvega do sedmega leta (immaturus) gredo čez
štiri različne stadije operjanosti.

Pri odraslih je moški osebek večinoma manjši od ţenskega. S spodnjega dela kljuna pri obeh spolih
raste šop dlak oz. »brada«, po čemer je dobil tudi ime. Dolga je okrog 5,5 cm, njen pomen ni znan. Oči
so zelo vpadljive in sicer zaradi krvavordeče obrobe. Pojava sera z močnim kljunom, krvavordečo
obrobo v očeh, črnimi trakovi dlake??? preko lic in brado mu daje »strašen«, demonski izgled, zaradi
česar je v nekaterih legendah smatran kot »hudičevo, demonsko« bitje. Barva perja ptic v naravi je
drugačna od tistih v ujetništvu. Tisti v naravi so na trebušni strani in nogah zlatorumene do
oranţnordeče barve, na prsih imajo »ogrlico« s črnih peres v obliki črke V. To močno oranţno barvo
ptice dobijo, kadar se kopajo oz. leţijo v tleh, ki vsebujejo ţelezov oksid.

Perje odraslih brkatih serov je navadno rjasto-rjave barve, kar pa ni posledica genetske
popotnice, pač pa ţelezovega oksida v blatu, ki si ga ptice redno utirajo v perje. Foto: N. Roth
Callies, arhiv EGS (Zink, Vrezec: Svet ptic 04, 2008)

V premalo poznanem ritualu kopanja maţejo svoje perje s tem blatom; obstaja pa več teorij o tem nenavadnem
vedenju; od vloge pri dvorjenju, zaščite pred zajedalci do varovalne barve, najverjetnejša pa je, da je močneje
vpadljiva oranţnozlata barva njihov statusni simbol.

V nasprotju s prostoţivečimi pticami so tiste v ţivalskih vrtovih na sprednjem delu pokrite z belim perjem.
Ravno tako tiste, kjer ni ţelezovega oksida v naravi, npr. ptice na Kreti in Korziki.

Naslednja zanimivost te ptice je tudi ta, da imajo operjane noge čisto do prstov oz. krempljev, ki lahko
zagrabijo in nesejo tudi polovico konjske noge ali pa malo jagnje. Z lahkoto dvigne plen, teţak 3 kg. Srednji prst
je daljši od ostalih. Mladiči so prekriti z belkastim perjem. Odrasli menjajo perje (staro odpade, na istem mestu
zraste novo) med majem in novembrom, mladi pa med aprilom in novembrom. Kompletna menjava perja se
izvrši v času 600 do 800 dni (90 dni je potrebno, da zraste veliko pero, sicer 6-7mm dnevno).

c) Življenjski prostor, razširjenost: Je planinska vrsta ptice. Naseljuje visoke gore in neposeljena odprta,
širna področja, med 300 in 5500 m n.v., kjer se jih najpogosteje vidi. Zelo redko (le v Grčiji in pred
izginotjem v Makedoniji) se spustijo do niţine 200 m, v Himalaji pa se jih lahko opazuje nad sneţnimi
vrhovi med 7 in 8000 metri n.v.. Nasprotno pa v Tibetu, Afganistanu in Etiopiji ptice redno srečujejo v
okolici naselij, taborov, kjer brskajo za hrano in se ljudi ne bojijo. Gnezdi na nepristopnih skalnatih
delih. Med lovom na hrano se spušča tudi do niţin. En par zaseda ogromne teritorije v obsegu 200 do
400 kvadratnih kilometrov. V Evropi je prisoten v alpskem prostoru, gorskih območjih Mediterana,
natančneje francoske in španske Pireneje, Korziko, v Albaniji in juţni Makedoniji izumrl, severna in
centralna Grčija, Kreta. V svetovnem merilu pa je prisoten v severnem, vzhodnem in juţnem delu
Afrike (deli Atlasa- Maroko, Alţirija, morda Tunizija, severovzhodni Egipt, vzhod Sudana, Etiopija,
mestoma Uganda, Kenija in Tanzanija) ter jugozahodni in centralni Aziji (večji del Turčije, Sirija, Irak,
Libanon, Palestina, Izrael, Sinaj), del arabskega polotoka Jemen; Sovjetska zveza- Kavkaz, deli
Turkmenije, Tadţikistan, od Pamirja preko Kirgizijskih planin, Tjan Šana, Altaja, dele Irana,
Afganistan, severozahodne dele Pakistana, severna Indija, Butan, Nepal, zahodna in centralna Kitajska
do severozahodnih delov Mongolije. Naseljuje največje masive Himalaje, Kašmir, Karakorum,
Hindukuš,… Ptice, ki so bile videne v delu Sovjetske zveze proti Koreji, severni Mandţuriji in Sibiriji
so bile negnezdeče ptice v preletu. Vse razvidno s spodnjih dveh slik. Sicer je ptica več ali manj
»razredčena«.

Sliki sta vzeti s spletne strani ….. oz. Ciprine publikacije 1. Poročilo o Alpah

d) Hranjenje, lov: Pri iskanju hrane brkati ser prejadra obseţna območja, vsak dan med 10 in 20
kilometri. Prebavni sokovi v serovem ţelodcu doseţejo stopnjo 1 v pH lestvici kislosti, kar ustreza
skoraj kislosti jedke kisline. Učinkovita prebava je namreč ključna za ţival, ki se hrani preteţno z
obeljenimi kostmi. Je vse vrste skeleta (kosti glave, ekstremitete,…). Sveţe kosti vsebujejo dovolj
hranilnih sestavin (49% vode, 16% maščob in OH, 12% beljakovin in 23% mineralov). Stoletja
grozljivih pripovedk so brkatega sera oţigosala s krvoločnostjo. V nasprotju s serom iz pripovedk, pa je
pravi ser vse prej kot krvoločni ljubitelj mesnin. Ne tekne mu niti gnilo in razpadajoče meso, ki ga jedo
ostali jastrebi, pač pa kar 80 do 90 % njegove prehrane predstavljajo kosti. In tako opravlja brkati ser v
ekološkem smislu pravo čistilno sluţbo. Ne gre torej za nekega odvratnega mrhovinarja, ki poţre vse
kar vidi, pač pa za zelo specializirano ţival, ki uspe preţiveti zgolj ob kostni hrani. Od večjih ţivali so
le še afriške hijene tiste, ki poleg brkatega sera uspejo preţiveti zgolj z glodanjem kosti. Brkati seri zato
v naravi redno obiskujejo prepadna plazišča, kjer kamniti in sneţni plazovi pokončajo neprevidne
gamse in kozoroge. Ob kadavru ser pogosto potrpeţljivo čaka, da lisice, krokarji, orli in ostali jastrebi s
kosti oberejo še zadnje koščke mesa, kajti obeljene kosti so tisto, kar mu gre v slast. Celo v niţinah
opreza za okostji poginulih domačih ţivali. Prav nenavadno je opazovati tega orjaškega jastreba, ki
pogoltne celo goveje vretence, kot bi ţvečil pokovko. Tudi za velike kosti ima brkati ser rešitev. S
kostjo poleti nekaj sto metrov visoko, od koder jo spusti na skalovje, kjer se razleti na drobne koščke, ki
jih nato marljivo pobere. Seveda se zdi skoraj neverjetno, da tako velika ujeda ne bi plenila ţivih ţivali,
zaradi česar se pri ţivinorejcih in lovcih še vedno pojavlja dvom v resnično serovo miroljubnost. Da bi
prepričali največje skeptike, gojijo v vzrejnem centru skupaj z brkatimi seri tudi kunce. V voljerah
kunci brezskrbno skakljajo pod orjaškimi pticami. V vzrejnem centru se brkati seri namreč
prehranjujejo zgolj z močno nagnitimi mrtvimi podganami in kostmi kadavrov ţivali najdenih na
cestah. Na juţnih evropskih območjih, kakršni sta Makedonija in Grčija, se z enakim načinom kakor
večjih kosti loti tudi ţelv. Ponese jih pod nebo in odvrţe na skalnata tla, da se raztreščijo. Sicer pa za
lov ţivega plena ni usposobljen. Njegovi kremplji so prilagojeni za prijetje in nošnjo kosti, dračja in
podobnega, ne pa za ubijanje kakor recimo pri planinskem orlu. Potrebuje čisto, sveţo vodo, tako za
pitje kot kopanje.

Slika s knjige/ bradan/ str. 53- tehnika razbijanja kosti…………

e) Vedenje: Ptica je miroljubna samotarka. Sicer teritorialna, a nima naravnega sovraţnika. Spada med
manj borbene ujede. Teritorialno obnašanje kaţe tako mlad kot odrasel ser in sicer le do morebitnih
predatorjev in tekmecev za teritorij in hrano; ne pa do vseh vrst kar na splošno. Če se preveč pribliţa
teritoriju drugih vrst in ga ti »napadejo«, se raje pametno umakne, saj mu druge ptice ne predstavljajo
nevarnosti. Pri zelo agresivnih napadih večjih vrst se brani z močnim udarjanjem kril in krempljev.
Oglašanje: odrasel ser se redko oglaša. Če se k njegovemu gnezdu preveč pribliţa ali človek, druga
ţival in je vznemirjen, spušča prodorne glasove »fiiiiijj« ali »fiiiiiidj«, nekateri jih opisujejo kot
vreščoče ţviţganje. Med osvajanjem je njihov zvok neţen pisk »piiii« ali »piiiie«, med parjenjem pa
grob, prodoren ţviţg. Mladiči med hranjenjem se zelo pogosto oglašajo z »vij, vij,….« ali »guj, gij,

gii,…« Uporablja štiri načine letenja. Telo ima prilagojeno za izjemno lastnost jadranja, s katero lahko
prepotuje ogromne razdalje. Jadra na termičnih valovih in s tem ne porabi velikih količine energije, saj
tretjino dneva namreč preţivi v letu. Leti lahko tudi v slabih meteoroloških pogojih, hladnem vremenu,
v pomanjkanju vetrov v slabem deţju in megli; takrat so njegovi zamahi počasni, globoki in jih izvaja v
krajših serijah. Njegov let je sicer lahek, hiter in lahko hitro menja smer. Hitrost v običajnem letu znaša
med 50 in 60 km/ h, med zelo počasnim jadranjem dosega 33 km/ h, pri hitrem jadranju pa je hitrost
okrog 130 km/ h; največja izmerjena hitrost leta pri seru je znašala 170 km/ h. Nepredstavljivo. Na tleh
se premika podobno kot vrana.
Brkati seri niso zelo druţabne ptice. Pravzaprav so pri izbiri partnerja veliko bolj izbirčni kot pri hrani.
Spolno zrelost doseţejo šele pri starosti petih in več let. So izjemno samotarski ptiči, zato nad
prisotnostjo sovrstnikov niso najbolj navdušeni. Svoje orjaške okrog 400 km2 velike teritorije agresivno
branijo pred drugimi seri.

f) Gnezdenje, zarod: Ser je monogamna ţival. Pri zarodu od začetka do konca aktivno sodeluje moški,
sicer ga samica, v kolikor se ji ne zdi zaupanja vreden za vzgojo zaroda, sploh ne izbere. Gnezdo
(postlano z dlako, napuljeno iz najdenih kadavrov) si spleteta visoko v gorah, krepko nad drevesno
mejo, v Evropi med 1000 in 2000 m n.v., v centralni Aziji med 2 in 4000 m n.v.. Gnezda si postavijo
tako, da jim omogočajo čimlaţje vzletanje in pristajanje, v za hojo nedostopnih, izredno strmih stenah,
pečinah. Par, ki ţivi v dosmrtni skupnosti, se formira v jesenskem času, med decembrom in januarjem
znese eno do dve jajci, valjenje traja 54 dni, na jajcih leţita oba izmenično. Med dvomesečnim
gnezdenjem v zimskih razmerah visokogorja jih »grejejo« pernate hlače. Mladiči se izvalijo v marcu,
ravno v času, ko se z alpskih melišč umakne sneg in razkrije zimske ţrtve plazov. Po besedah dr. Hansa
Frey- a je »čas smrti za mnoga gorska bitja čas izobilja za sere«. Orjaški jastreb je vajen ledeno mrzlega
zavetja zasneţenih Alp, kjer vzgaja mladiče pri zimskih temperaturah pod 0°C in si išče ţiveţa v
nevarnih plaziščih. Za razliko od nekaterih ţivali mladiča tukaj hranita oba starša. Mladiča ostaneta v
gnezdu pribliţno štiri mesece, v naravi pa preţivi praviloma le prvorojeni ser. Spolno zrelost doseţe v
šestem letu starosti. Pravijo, da se ptica rodi trikrat: prvič, ko samica znese jajce; drugič, ko se mladič
izvali in tretjič, ko poleti.
Slika s knjige Bradan… str. 79/ skalna stena in mladiček str. 84, 47

g) Legende: V več delih sveta obstajajo legende o tej ptici nenavadnega videza. Po tibetanski legendi
»Gural« je tako ser »sveta ptica«; trupla ljudi najpogosteje hranijo zanje. Tudi v juţni Makedoniji je
tako; verjamejo v nesrečo tistega, ki sera ubije. V Stari Grčiji je Aristofan pisal, da je ser ubil pesnika
Ajshila, ko je na njegovo plešasto glavo (misleč, da je skala) vrgel ţelvo. V Alpah je bil imenovan
zmajevo, hudičevo bitje, ki odnaša male otroke,…
h) International vulture awareness day je vsako leto prvo soboto v septembru. V vseh sodelujočih drţavah
poteka tudi teden štetja ptic v naravi in sicer v prvem tednu oktobra. Nam najbliţje so Visoke Ture, kjer
bo letos dogodek potekal med 3. in 10. 10..

3. Brkati ser v Alpah
a) Iztrebljenje z območja v prejšnjem stoletju
Preteklost v alpskem visokogorju je bila za to orjaško ptico vse prej kot roţnata. Vsi brkati seri do zadnjega so
pred več kot 100 leti izginili iz Alp. V 19. stoletju je bilo izkoriščanje naravnih dobrin v Alpah na vrhuncu.
Gozdna paša in prekomerno izkoriščanje lesnih zalog sta povzročila uničenje številnih gorskih gozdov,
posledično je bil uničen tudi ţivljenjski prostor divjadi. Vse to je na širšem območju občutno zdesetkalo
populacije gamsov, kozorogov, srnjadi in jelenjadi ali pa so te preprosto izginile. Količine hrane, s katero se v
glavnem prehranjuje brkati ser, so se zmanjšale. Osnovni razlog za propad te vrste je bil ta, da so kmetje in lovci
v tistem času za denarne nagrade neusmiljeno preganjali orle, jastrebe in ostale ujede, kar je privedlo brkatega

sera do skoraj dokončnega izumrtja v začetku 20. stoletja na celotnem območju Alp. Ironično so smrtni udarec
alpski populaciji zadali takratni ornitologi, katerih način dela se je precej razlikoval od današnje moderne
ornitologije. Da bi ohranili vsaj spomin na alpsko populacijo, so različni evropski muzeji razposlali terenske
zbiratelje, da so polovili še zadnje brkate sere za muzejske zbirke. Zadnjega alpskega sera so ustrelili leta 1913 v
italijanski dolini Aosta, nekaj ptic pa je preţivelo v ţivalskih vrtovih. Tudi drugod po Evropi se brkatim serom ni
kaj dosti boljše godilo in do danes so preţiveli pravzaprav reliktni ostanki nekdaj velike evropske populacije v
Pirenejih, na jugu Balkanskega polotoka in na nekaj sredozemskih otokih kot sta Korzika in Kreta.
Regionalno iztrebljenje neke vrste še ne pomeni nujno tudi njenega konca.
Mednarodna organizacija za varstvo narave (IUCN) je lani globalni status brkatega sera na rdečem seznamu
ogroţenih vrst spremenila z najmanj ogroţenega na blizu ogroţenosti, predvsem zaradi zmanjševanja številčnosti
zaradi zastrupljanja in nezakonitega lova v Afriki in Aziji. Globalna populacija znaša med dva in deset tisoč
pticami. Status populacije brkatega sera v Alpah pa je opredeljen kot LEAST CONCERN.

Sera ogroţajo ljudje, predvsem zastrupljanje (sekundarna zastrupitev, se ptica hrani z zastrupljeno ţivaljo, ki pa
po navadi ni plenilec, ampak plen ; strupene vabe za večje plenilce: medvede /volkove lisice šakale divje svinje;
zastrupljena mrhovina), izguba habitatov in virov hrane, motenje gnezdečih ptic, nezakonit lov (zbiratelji),
prodor civilizacije in vedno manjše število plenilcev (volk, medved, ris,..) Moţnosti preţivetja ogroţajo
opuščanje ekstenzivnega pašništva (ovčereja, govedoreja, konjereja). Število parov se je z uvedbo dajanja hrane
močno povečalo. Človekov vpliv se kaţe s povečano veterinarsko kontrolo, ki omogoča manjšo smrtnost ţivine.
zastrupljanjem okolja s kemikalijami,… Za premostitev teh teţav so v nekaterih drţavah (Hrvaška, Francija)
začeli z nastavljanjem mrhovine redno na določeno mesto, ki je jastrebom lahko dostopno (t.i. restavracije).
Vendar se kaţejo znaki ponovnega oţivljanja ekstenzivnega pašništva, odpirajo se »restavracije«.

b) Predstavitev mednarodnega projekta
Danes se je brkati ser vrnil v svoja nekdanja alpska prebivališča s pomočjo enega najuspešnejših
evropskih naravovarstvenih projektov reintrodukcije, ki je temu delu Evrope uspel vrniti majhen, a
pomemben del nekdaj izgubljene naravne dediščine.
Cilj naseljevanja brkatih serov v Alpah je vzpostaviti populacijo, ki bo ţivela in se razmnoţevala
brez človekove pomoči.

Mednarodni projekt vrnitve brkatih serov v Alpe je Frey pričel leta 1976 s podporo zoološkega društva iz
Frankfurta, svetovne fundacije WWF (World Wildlife Found) in alpskega ţivalskega vrta (Alpenzoo), ki je tudi
začel s programom vzreje brkatih serov v ujetništvu. Zamisel o reintrodukciji teh ptic se je namreč začela
porajati leta 1973 po prvem uspešnem gnezdenju sera v ujetništvu v alpskem ţivalskem vrtu v Innsbrucku. Kar
desetletje je bilo potrebno, da so v vzrejnem centru Haringsee in v ţivalskih vrtovih od Moskve do San Diega
vzgojili dovolj mladih serov za izpust v alpsko divjino. Trimesečne sere so prepeljali visoko v gore konec maja
in v začetku junija. Tam so jih z mrhovino hranili še vse tja do sredine poletja, ko so mladi seri dodobra
zapopadli letalne spretnosti in so si bili tudi sami sposobni najti hrano, torej kosti. Izpuščene ptice so danes,
nekatere stare tudi 20 let, na redko razsejane po gorskih planjavah od juţne Francije do vzhodne Avstrije.
Njihove premike po alpskem gorovju danes spremlja okoli 5.000 prostovoljcev, od planincev, ornitologov do
lovcev, nekatere ptice so opremljene s satelitskimi oddajniki, pri individualni prepoznavi pa si strokovnjaki
pomagajo tudi z genetskimi testi iz najdenih peres. Na brkate sere v alpski divjini še vedno preţi polno
nevarnosti, kot so ţice daljnovodov in ţičnic ter celo zastrupljene vabe, ki jih še vedno nelegalno zoper volkove
postavljajo nekateri kmetje. Največji problem za vrnitev teh mogočnih ptic v Alpe pa so njihova ogromna
območja, ki jih potrebujejo za svoje preţivetje. Ta je v dandanašnjem degradiranem okolju ţal ţe teţko najti.
Poleg tega hitro vrnitev serov v Alpe še dodatno oteţuje njihova narava sama. Brkati seri začnejo gnezditi
relativno pozno glede na starost, par pa vzgoji zgolj enega mladiča na leto. Zaradi tega je širjenje vrste kljub
visoki starosti, ki jo te ptice dočakajo v naravi, celo več kot v ujetništvu, počasno. Kljub temu se novi alpski
populaciji vsako leto pridruţi vedno več mladičev, ki so poleteli iz naravnih gnezd in brkati seri so dobili še
enkrat priloţnost, da veličastno zajadrajo nad alpskimi vršaci. Le ugibamo lahko, ali bo nekoč brkati ser (zopet)
pristal tudi na seznamu gnezdilk Slovenije, upata Freyev učenec in naslednik Richard Zink in naš ornitolog Al
Vrezec.
Koordinator evropskega vzrejnega programa za ogroţene ţivalske vrste izvaja nevladna organizacija Vulture
Conservation Foundation (VCF), ki je tudi zasluţna, da se je v tridesetih letih število »kostolomov« z nič
povzdignilo na okoli 250.

c) Dr. Hans Frey
Ljudske legende v alpskih deţelah so iz brkatega sera naredile hudobno zver, ki opreza za ţivino
in mladino. Tudi tistim, ki niso verjeli v ta vraţeverna in neutemeljena pripovedovanja, se je
veliki jastreb zdel prezira vreden in odvraten škodljivec. Šele več kot petdeset let po izumrtju so
se ljudje pričeli zavedati, da se z brkatim serom niso znebili nemarnega škodljivca, pač pa so
izgubili veličasten in dragocen del naravne dediščine. V sedemdesetih letih je avstrijski
znanstvenik in veterinar Hans Frey (ki je svojo poklicno pot namenil preučevanju prostoţivečih
ţivali in njihovih parazitov) zasnoval projekt vrnitve brkatega sera v njegova alpska gnezdišča.
Od leta 1986 je Frey s sodelavci v Alpe izpustil več kot 150 brkatih serov, za katere je upal, da se
bodo ustalili in si ustvarili gnezda. Vzgoja ptic, s katerimi so polnili Alpe, je potekala po natančno
načrtovanem programu vzgoje v ujetništvu. Mesta izpustov v Avstriji, Franciji,Italiji in v Švici so
skrbno izbrali glede na študije geoloških in drugih značilnosti, ki so pomemben del serovega
habitata. Od tod naprej je bilo vse odvisno od serov samih, kako uspešni bodo pri iskanju hrane in
seveda partnerja. Po ocenah je v Alpah preţivelo okoli 120 izpuščenih ptic, ki pa so oblikovale
zgolj 15 gnezditvenih parov. Tudi to je dovolj, kajti prvič je število v naravi izleglih in speljanih
mladičev vsaj enako številu šestih do sedmih vzgojenih serov, ki jih vsako leto izpustijo v naravo.
To je seveda pomembna prelomnica, kajti populacija se pribliţuje točki, ko se bo lahko
vzdrţevala sama brez dodajanja v ujetništvu vzgojenih ptic. Pravzaprav le majhen del izpuščenih
ptic uspe najti partnerja in si ustvari gnezdo. Večina je samotarjev, ki tavajo naokoli, kar nekaj pa
jih niti ne dočaka spolne zrelosti. Frey, koordinator projekta in profesor na Veterinarski fakulteti
Univerze na Dunaju, opozarja, da kljub dosedanjim uspehom še ni mogoče reči, kako uspešen bo
projekt v celoti, kajti novonastala alpska populacija se še vedno ne vzdrţuje sama, za kar bo

potrebnega še kar nekaj dela. Pravzaprav bo potrebnih 100 do 150 let preden bo mogoče z
gotovostjo trditi, da je vrnitev brkatega sera v Alpe docela uspela. Do takrat bo populacija
odvisna od vzrejnih središč, največje med njimi je v avstrijskem mestu Haringsee s trenutno 32
pticami. Kljub temu so dosedanji uspehi obetajoči in vznemirljivo je, kot rad poudarja Frey, da se
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vrst.
Vzporedno z vzrejnim programom je potekalo ozaveščanje javnosti o brkatih serih, saj ljudje niso
naklonjeni mrhovinarjem, zato jih je bilo treba poučiti o njihovem pomenu za naravo. Jastrebi so
nekakšni smetarji, saj z mrhovinarstvom iz narave odstranjujejo povzročitelje nalezljivih bolezni,
denimo stekline. Deset let so predavali v šolah, organizirali srečanja z lovci v Avstriji, Švici,
Franciji in Italiji ter ozaveščali splošno javnost, preden so v naravo izpustili prve mladiče.
V ţivalskih vrtovih je sredi sedemdesetih let ţivelo okoli 30 brkatih serov, večina iz Sovjetske zveze, kjer so jih
za dober denar lovili posebej za lov na ujede izurjeni posamezniki. Teţava pa je bila, da nihče ni poznal spola
ptic v ţivalskih vrtovih. Samice in samci se navzven, razen po velikosti (samice so praviloma večje in
močnejše), ne razlikujejo.

Leta 1978 so predstavniki iz alpskih drţav in Evropskega zdruţenja ţivalskih vrtov in akvarijev na srečanju v
Švici določili, da se v Haringseeju vzpostavi osrednji vzrejni center za brkate sere, kamor naj se pripelje vse
osebke iz evropskih ţivalskih vrtov, ugotovi njihov spol, vzpostavi gnezdeče pare in začne izvajati vzrejni
program.

Vsi brkati seri z začetka vzrejnega programa še ţivijo, kar pomeni, da so stari vsaj 40 let. Nekateri so imeli tudi
30 mladičev, drugi le enega ali dva. Skupaj se je v petih vzrejnih centrih (poleg centra v Haringseeju sta največja
Valcallent in Guadalentin v Španiji) in 40 ţivalskih vrtovih izleglo prek 200 mladičev, prvi leta 1979. Letošnje
leto je bilo eno najuspešnejših; izleglo se je 35 mladičev, preţivelo jih je 24.
Cilja pa še ne bo mogoče uresničiti, dokler populacija brkatega sera ne bo zmoţna preţiveti neodvisno od
vzrejnih prizadevanj človeka. Brkati ser se počasi vrača nazaj. Ponovna naselitev izgubljene vrste ni preprosta
naloga. To naj nam bo v opomin, da bomo vrste in alpske habitate uspeli pravočasno ohraniti pred izumrtjem in
izginotjem.
Če opazite brkatega sera v naravi, prosim sporočite podatke na spodnji naslov Centra za monitoring
brkatega sera oziroma na njihov e-mail naslov: International Bearded Vulture Monitoring, Dr. Richard Zink
Savoyenstrasse 1, 1160 Wien, AUSTRIA; e-mail: gyp-monitoring@aon.at.

4. Brkati ser v Sloveniji, smiselnost vključitve naše drţave v projekt
Kako je bilo z brkatim serom na Slovenskem, lahko sklepamo iz nekaterih starih virov, ki pa so kljub vsemu
dokaj skopi. Za tedanjo Kranjsko ga je prvič in zadnjič zabeleţil v 17. stoletju Janez Vajkard Valvazor, ki je v
svoji Slavi trdil, da na Gorenjskem in v okolici Polhovega Gradca ţive izredno veliki planinski orli. Ţe v 18.
stoletju Giovanni Antonio Scopoli brkatega sera za naše kraje ne omenja več, čeprav mu je Henrik Freyer v 19.
stoletju še našel mesto med kranjskimi pticami. V začetku 20. stoletja Janko Ponebšek to razlaga z dejstvom, da

so se ponekod na Koroškem in Štajerskem nekateri brkati seri pojavljali še konec 19. stoletja, na Koroškem so
denimo zadnjega pokončali leta 1881. Vsekakor so brkati seri leta 1917, ko je Ponebšek v Carnioli objavil zapis
o tem orjaškem jastrebu, z območja Alp ţe izginili, čeprav sam Ponebšek še domneva, da vrsta tu in tam v
alpskem svetu na avstrijskem še ţivi. No, Sloveniji najbliţje so brkati seri v začetku 20. stoletja še gnezdili po
visokogorju Bosne in Hercegovine, a so jih tudi tu uspeli iztrebiti in so danes nam najbliţje prisotni v
Makedoniji in na Korziki. Čeprav od Valvazorja dalje za slovensko ozemlje ni bilo več zanesljivih opazovanj, pa
je reintrodukcijski projekt v alpskih deţelah prinesel brkatega sera tudi k nam. Ponovno po več kot 300 letih je
bil brkati ser zopet viden jadrati nad slovenskimi gorami in sicer leta 1994 v dolini Bavšice, kjer so ga zapazili
italijanski ornitologi. Bil je tistega leta v Švici izpuščen mladič, ki si je iskal prostor na sončni strani Alp. Sicer
pa vsaj zaenkrat obiski teh veličastnih ptic pri nas niso ravno pogosti.
V zadnjih letih so bili opaţeni trije osebki in sicer prvi je bil 2.7.2005 t.i. Hubertus iz vzrejnega programa, bil
izpuščen 4.4.2004 v Kalsu na Tirolskem, opaţen kot leto in pol star mladič v okolici Krna; druga, označena
Glockner Lady, s svincem zastrupljena in s telemetrijo v začetku novembra 2012 najdena v okolici Celja in takoj
prepeljana v Haringsee k dr. Freyu; in pa zadnji, neoznačen, tudi neodrasel 2-3 leten izvaljen v naravi, 22.3.2013
opaţen v Loški steni. Za mlade sere je sicer značilno, da preletavajo velike razdalje izven teritorija staršev,
medtem ko se odrasli drţijo svojega teritorija.

Še v 17. stoletju naj bi bil po Valvazorjevih zapisih brkati ser gnezdil tudi na Slovenskem, sicer pa je bil takrat v Alpah še pogost in ljudje so ga dobro poznali,o čemer priča dokaj natančna
Aldrovandusova risba iz leta 1646.

V povezavi z vprašanjem sera v Sloveniji sem se obrnila tudi na varstvenega ornitologa z DOPPS- a, gospoda
Mihelič Tomaţa, ki je povedal, da se je pri nas ţe razmišljalo o tem projektu, kar bi bilo sicer krasno, vendar
sledijo temu, ali bi bilo za naravo to tudi koristno oz. sploh potrebno. Namreč, v kolikor bi obstajali pogoji/
razmere za ţivljenje (dovolj hrane,…), bi se ptica ob preletih sama »odločila« in pričela gnezditi tudi pri nas.
Vsled dejstvu, da je ptica teritorialna in en par zaseda obseţna področja, je realna ocena strokovnjakov, da bi pri
nas lahko uspeli s petimi pari ptic; za primerjavo s planinskim orlom, ki ima moţnost za 35 parov. Slovenija tako
ţal ni bila v oţjem fokusu; njen pomen je načeloma v povezavi naših Alp z Dinaridi. Brkati ser namreč čez
slovensko ozemlje le preleti, poleg tega smo preveč oddaljeni od alpskega loka. Redka je povezava s tistimi
brkatimi seri na Kreti. Največja verjetnost gnezdenja te vrste bi bila sicer v istem delu kot ga zaseda beloglavi
jastreb, torej v okolici Sabotina, Breginjskega Stola, Krna. Razmišljanje je šlo v to smer, da bi bilo potem nujno
potrebno vzpostaviti t.i. mrhovišče (kontrolirano nastavljanje mrhovine) kot to obstaja tudi v bliţnji Italiji ob
vznoţju Karnijskih Alp. Objektivne dobre moţnosti za to pri nas bi bile na območju jugozahodne Slovenije
(okolica Ilirske Bistrice), kjer je ključna točka tudi za beloglave jastrebe. Ker je na področju Julijskih ALP
OZKO GRLO PREDVSEM ZARADI POMANJKANJA »NARAVNE« HRANE (POSLEDICA MAJHNIH
POPULACIJ GAMSOV, NI VELIKO PAŠE, PROBLEMATIČNA JE ZIMA IN NI VIŠKA HRANE, KI BI
OSTAJALA, PRISOTNOST LOVA), pri nas do zdaj ni bilo realnih moţnosti, da bi se vključili v projekt. V
kolikor bi v to šli, bi bil potreben temeljit razmislek v smeri sodelovanja in spremembe zakonodaje na področju
veterinarske in lovske stroke in pa osveščati lokalno prebivalstvo kot so to storile drţave, vključene v projekt.
Vendar pa bi se bilo pred tem projektom nujno prednostno lotiti odpravljanja zastrupljanja na Balkanu kot pa
naseljevanja v Sloveniji. Na Balkanu je ob pojavu volkov še vedno prisotna problematika zastrupljanja. Trenutno
ni dolgega naravovarstvenega smisla, nepotrebno.

Dolgoročno bi bilo za vzpostavitev populacije kralja jastrebov potrebno zagotoviti prisotnost hrane, ustanovitev
mrhovišč, razumno delati na veterinarskih predpisih, neodvaţanje mrhovine s planin, urediti lov na gamse,
neuničevanje potencialnih gnezdišč z gradnjo turističnih kapacitet, smučarskih središč, nadelava novih in novih
planinskih poti in v zadnjem času tako modernih športnih ferat, borba proti zastrupljanju, izobraţevanje ljudi,…
Viktor Luskovec pove, da v strokovni literaturi zaman iščemo nedvoumni podatek, da je brkati ser nekoč
naseljeval Slovenijo. Vendar pa tuji strokovnjaki pri prikazu njegovega nekdanjega ţivljenjskega prostora
Slovenije ne izpuščajo – označena je kot njegova nekdanja domovina. Morda je bil ser na Slovenskem iztrebljen
tako zgodaj, da danes ni dokumentiranih dokazov o njegovem obstoju na naših tleh. In zakaj tuji strokovnjaki
uvrščajo sera med nekdanje prebivalce Slovenije? Brkati ser je nekoč ţivel severno, zahodno in juţno od
današnjega slovenskega ozemlja. Logično sklepanje pritrjuje tezi, da med navedenimi območji ni bilo praznega
prostora, ampak je tudi v slovenskem delu Julijskih Alp in drugih predelih zagotovo ţivel tudi brkati ser. Ta
veličastna ujeda je na območju nekdanje Jugoslavije ţivela še pred dvema desetletjema. V juţnem delu
Makedonije je bilo zadnje znano gnezdenje brkatega sera ugotovljeno pred več kot dvajsetimi leti.
V ţivalskem vrtu v Ljubljani sicer sodelujejo v projektu ohranitve beloglavega jastreba.
Na spletni strani hrvaškega centra za zaščito ptic ujed, ki se ukvarja predvsem z zaščito beloglavih jastrebov,
sem prebrala, da se v prihodnosti nameravajo posvetiti tudi ponovni naselitvi sera. Nazadnje je bila v maju 2013
opaţena še neodrasla ptica nad Vlašićem v Hercegovini. Morda se nam v prihodnje uspe dogovoriti za
sodelovanje prav z njimi.

5. Zaključne misli
Ko človek prodira vse globlje v divjino, narava trpi. V naravi pa je edina stalnica sprememba. Do katere
mere torej naravovarstvo? Za vsako ceno? Evolucija gre naprej, ali to pomeni, da moramo pustiti, da izginjajo
določene vrste ţivali, rastlin, druge pa nastajajo? …….ali je to v redu, kako naj oblikujem??
V času usposabljanja za varstvo gorske narave sem pridobila ogromno znanja in smernic, kako delati z in za
naravo. Tekom pisanja naloge sem se prepričala, da je pri naravovarstvenih projektih potrebno najprej realno
oceniti, ali je določen korak potreben in koristen za naravo. Konec koncev narava zna poskrbeti sama zase in je
vsemogočna proti človeku. Ob pisanju se mi je tudi porajalo vprašanje z vidika ţivalovarstva v smislu ujetništva
teh ptic v vzrejnih centrih in zoo- jih, namenjenih sicer izpustitvi v divjino. Oskrbnica ostravskega ţivalskega
vrta, gospa Adela Obračajova, ki v projektu sodeluje od leta 2009 in se je mreţi vzrejnih centrov pridruţil zaradi
ţelje biti del uspešnega naravovarstvenega projekta, je češkim drţavljanom ţelela pokazati, da imajo sodobni
ţivalski vrtovi tudi poslanstvo ohranjanja ogroţenih ţivalskih vrst in ne le razkazovanja ţivali. In pa širši pogled
v kontekstu, ki ga omenja tudi Hans Biebelriether v svojem članku, ki pravi, »da bi morali naravo pustiti pri
miru. S tem ciljem imajo po njegovem tudi naravovarstveniki sami neredko teţave. Priznajo sicer ga, ne ţelijo pa
razumeti, da je v osnovi bolj smiselno naravo prepustiti sami sebi in se odpovedati temu, da bi ji »pomagali« k
večji naravnosti.« V primeru projekta reintrodukcije brkatega sera v Alpe sama vidim zadevo drugače in sicer
glede na to, da ga je iz alpskega prostora v generalnem iztrebil zgolj in le človek s svojimi podlimi dejanji, je
smiselno, da ga sam tudi uvrsti nazaj. ….. ali je to lahko tako napisano? V kolikor pride do tega, bom po svojih
moţnostih skušala prispevati, da bomo to veličastno ţival videli jadrati tudi na našem ozemlju.
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