Célunk, hogy:
❯ a folyó mentén határokon átnyúló bioszféra rezervátum jöjjön létre;
❯ a jövôben szûnjön meg a folyómederbôl történô
kavicsbányászat;
❯ a Dráva síkvidéki erômûvein a horvát fél változtassa meg az üzemmódot, és az ökológiai szempontokat figyelembe véve használja a már megépült vízerômûveket;
❯ a Dráva vízgyûjtô gazdálkodási terve az ökológiai
igények figyelembe vételével készüljön el.

Mindannyian felelôsek vagyunk a folyó megôrzéséért,
hogy a jövô nemzedékek is élettel teli természetet találjanak a Dráva mentén! Üzenetünk mindenki számára egyértelmû:

Hagyd a Drávát szabadon folyni!

Határtalan
természetvédelem
a Dráván
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A Dráva az Alpokban kis hegyi folyóként kezdi
közel 700 km-es útját. Fotó: Toldi Miklós
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Az elfelejtett folyó
A Dráva Magyarország harmadik legnagyobb folyója,
azonban az emberek nem sokat tudnak róla, hiszen
ritkán kerül a figyelem középpontjába. Az elmúlt évszázadokban az itt élôk szoros kapcsolatban éltek a tájjal,
a folyó természeti adottságai adtak nekik megélhetést.
A XX. században azonban ez megváltozott, az itt élôk
elszakadtak a folyótól.
Ma a Dráva teljes magyarországi szakasza a DunaDráva Nemzeti Park területéhez tartozik. Értékes holtágak és mellékágak, valamint szabályozatlan folyószakaszok alkotják a védett területeket. A határfolyó a
horvát oldalon ellenben nem védett: a kavicsbányászat és
a csúcsrajáratott vízerômûvek drasztikus hatásait kell
elviselnie, mielôtt eléri a magyar határt.

A Dráva mentén élôk manapság ritkán látogatnak ki
a folyópartra. Fotó: Arno Mohl

rása megváltozott, és ezért medermélyülés kezdôdött,
amely az elmúlt száz évben közel egy méteres volt. A
kavicsbányászat és a síkvidéki vízerômûvek mûködtetése következtében a medermélyülés napjainkban is
zajlik. A Dráva-menti síkságon ma sok helyen öntözésre van szükség, a legelôk egyre kevésbé termékenyek, a meglévô ligeterdôket a kiszáradás fenyegeti.
A táj korábbi erdôs-legelôs jellege átalakult, a holtágak és mellékágak esetében vízpótlásra van szükség.
A mederfenntartás ma is beavatkozásokkal jár, és
további veszéllyel fenyeget a folyóra tervezett újabb
vízerômû Novo Virjénél.

életfeltételeik a folyószabályozások és a Dráva felsô folyásán épült vízerômûvek miatt folyamatosan romlottak.
A táj legnagyobb része ártéri síkság, ahol a folyót kísérô
galériaerdôket, holtágakat és különbözô ártéri szinteket találhatunk. A Dráva-mente mai képét jelentôsen befolyásolja az emberi tevékenység: az erdôirtások, az 1700-as
években kezdôdött szabályozási munkák és a kavicsbányászat. A folyószabályozás eredményeként a folyó vízjá-

A kis csér hazánkban csak a Dráva kavicszátonyain fészkel. Fotó: Roberto Sauli
www.ilsalesullacoda.it
A Dráva magyar-horvát szakaszát a szabályozások
elôtt kavicszátonyok és kavicsos partok jellemezték.
Fotó: Goran Šafarek

A természetvédelem
„határtalan” lehetôségei

A múlt értékei és napjaink
pusztításai

Magyarország a Duna-Dráva Nemzeti Park megalapítása elôtt kezdeményezte, hogy a Drávának ne csak a
magyar oldala legyen védett. Az elmúlt években nemzetközi együttmûködés alakult ki a térségben dolgozó
hazai és külföldi civil szervezetek között, melyek nem
csak a természetvédelmi és ökológiai célokat tartják
szem elôtt, hanem a táj és az ember együttélését is
biztosítani akarják.

Gyors folyású, egyik legtisztább vizû folyónk legértékesebb szakaszain védett fajok találják meg életfeltételeiket, köztük vannak olyanok is, melyek hazánkban
csak itt élnek. A madár- és halfajok egyedszáma az
utóbbi idôben jelentôs mértékben csökkent, mivel

A Dubravai erômû az egyik legnagyobb vízerômû a
Dráván. A csúcsrajáratott üzemmód rendszeres, közel
egy méteres vízszintingadozást okoz.
Fotó: Toldi Miklós

