
Công ty năng lượng gió phải trả 8 triệu 
đô la cho vụ giết 150 con đại bàng 

Các công tố viên cho biết ESI Energy đã nhận tội dựa trên những cái chết 

được ghi nhận bởi "chấn thương lực cùn" của những con đại bàng vàng bị 

tấn công bởi các cánh tua-bin chuyển động nhanh.  

Các công tố viên liên bang cho biết, một công ty năng lượng gió vào tuần 

trước đã nhận tội giết ít nhất 150 con đại bàng tại các trang trại gió của 

mình và phải trả 8 triệu USD tiền phạt và bồi thường. 

Công ty, ESI Energy, một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của NextEra 

Energy Resources, cũng bị kết án quản chế trong 5 năm, trong đó phải 

tuân theo kế hoạch quản lý đại bàng, sau khi nhận tội vào thứ Ba với 3 tội 

danh vi phạm Đạo luật Hiệp ước Chim Di cư. 

ESI thừa nhận rằng ít nhất 150 con đại bàng vàng và hói đã chết tại các cơ 

sở của công ty kể từ năm 2012, và 136 trong số những vụ chết đó “được 

xác định chắc chắn là do con đại bàng bị lưỡi tuabin gió đâm vào”, Bộ Tư 

pháp cho biết trong một tuyên bố. 

Bộ Tư pháp cho biết các trường hợp tử vong đã xảy ra tại 50 trong số 154 

trang trại gió mà công ty đang vận hành tại Hoa Kỳ.  

Bộ Tư pháp cho biết, công ty đã không thực hiện các bước để bảo vệ đại 

bàng hoặc xin giấy phép cần thiết khi những cái chết của đại bàng được 

ghi nhận hoặc dự đoán. Các công tố viên cho biết, bằng cách không thực 

hiện các bước này, ESI đã “đạt được lợi thế cạnh tranh”. 

“Việc truy tố này và việc bồi thường mà nó đảm bảo sẽ bảo vệ các nguồn 

tài nguyên thiên nhiên hùng vĩ và quan trọng về mặt sinh thái của quần thể 

đại bàng đầu trọc và đại bàng vàng của chúng ta,” Phillip A. Talbert, luật sư 

Hoa Kỳ cho Quận phía Đông của California, cho biết trong một tuyên bố. 

Rebecca Kujawa, chủ tịch NextEra, cho biết trong một tuyên bố rằng Bà ấy 

không đồng ý với việc chính phủ liên bang thực thi chính sách vì “thực tế là 

việc xây dựng bất kỳ cấu trúc nào, lái bất kỳ phương tiện nào hoặc bay bất 

kỳ máy bay nào đều có khả năng là đại bàng tình cờ và các va chạm với 

chim có thể xảy ra do kết quả của hoạt động đó. " 



Bà Kujawa nói: “Chúng tôi đã được biết từ lâu và nổi tiếng trong việc bảo vệ 

môi trường cũng như đã tích cực sống chung và hỗ trợ động vật hoang dã 

xung quanh các cơ sở của chúng tôi. "Và chúng tôi chưa bao giờ ngồi trong 

một tuabin gió để biết rằng một con đại bàng sẽ bay vào, cũng như chúng 

tôi chưa thực hiện bất kỳ hành động nào bất chấp luật pháp liên bang." 

Các công tố viên cho biết công ty đã đồng ý chi tới 27 triệu đô la cho các 

biện pháp để “giảm thiểu số đại bàng tử vong và bị thương thêm”. Steven 

Stengel, phát ngôn viên của NextEra, nói rằng cho đến nay vẫn chưa có 

thông tin cụ thể về việc số tiền đó sẽ được sử dụng như thế nào.  

Vụ việc xảy ra khi đại bàng hói, biểu tượng của quốc gia mà sự hồi sinh 

được coi là một trong những câu chuyện bảo tồn vĩ đại nhất của thế kỷ 21, 

phải đối mặt với một mối đe dọa mới: nhiễm độc chì. 

Tất cả trừ vài trăm con đại bàng hói được cho là đã chết vào giữa thế kỷ 

20, phần lớn bị giết bởi việc sử dụng rộng rãi thuốc trừ sâu tổng hợp DDT. 

Lệnh cấm DDT vào năm 1972 và những nỗ lực bảo tồn đã giúp dân số 

phục hồi trở lại. Đại bàng hói đã bị loại khỏi Đạo luật bảo vệ các loài nguy 

cấp vào năm 2007 và dân số của nó, ước tính đã tăng lên 316.700 vào 

năm 2019. 

Nhưng các nhà nghiên cứu năm nay đã phát hiện ra rằng trong số 1.200 

con đại bàng mà họ thử nghiệm, gần một nửa đã tiếp xúc nhiều lần với chì, 

có thể dẫn đến tử vong và làm chậm sự tăng trưởng dân số. Các nhà khoa 

học tin rằng nguồn chính của chì trong đạn được những người thợ săn sử 

dụng, những người bắn những con vật mà sau đó đại bàng ăn thịt. 

Julia Ponder, giáo sư kiêm phó hiệu trưởng tại Đại học Thú y thuộc Đại 

học Minnesota, cho biết: Bảo vệ đại bàng đã trở thành một “tình huống đầy 

thách thức”, đặc biệt là khi nói đến các tuabin gió. 

“Tôi rất thích nếu nó có màu đen và trắng, nhưng không phải vậy,” bà nói. 

Bà cho biết, trong khi tuabin gió có thể gây hại cho đại bàng và các loài 

chim khác, chúng cũng là một dạng năng lượng thay thế sạch hơn nhiên 

liệu hóa thạch, góp phần vào sự ấm lên của hành tinh. 

Các cánh quạt tuabin gió có thể quay với tốc độ khoảng 200 dặm một giờ, 

đủ nhanh để giết chết ngay lập tức bất kỳ con chim nào, giáo sư Ponder nói. 



Một nghiên cứu năm 2013 cho thấy từ 140.000 đến 328.000 con gia cầm bị 

giết mỗi năm ở Hoa Kỳ tại các tuabin đơn cực.  

Roberto Albertani, giáo sư kỹ thuật cơ khí tại Đại học Bang Oregon, cho 

biết vào năm 2017 rằng ông và nhóm của mình đã phát minh ra một hệ 

thống nhằm làm cho các tuabin gió an toàn hơn cho đại bàng. 

Ông kêu gọi sử dụng máy ảnh để xác định xem những con chim đang tiến 

đến gần các cánh quạt, kích hoạt các ống bơm hơi trên mặt đất, hoặc hình 

"vũ công gió", giống như những hình ảnh thường thấy ở các đại lý xe hơi, 

để xua đuổi chim, giáo sư Albertani nói trong một bài thuyết trình năm ngoái. 

Ông nói: “Những con đại bàng tỏ ra “khó chịu với những hình nhân hóa”. 

Giáo sư Ponder cho biết một số nhà nghiên cứu đang xem xét việc sử 

dụng tín hiệu âm thanh để giữ những con chim tránh xa các tuabin. Những 

người khác đang nghiên cứu các hệ thống phát hiện có thể tắt tuabin khi 

đại bàng tiếp cận - một biện pháp có thể hiệu quả, nhưng tốn kém, đối với 

các công ty điện lực. 

“Đây là những câu hỏi thực sự phức tạp,” Giáo sư Ponder nói." Chúng tôi 

phải làm việc để tìm ra những câu hỏi phù hợp và câu trả lời cho chúng." 

 


