Priopćenje za medije
Od 30. svibnja do 04. lipnja 2005, duž rijeke Drave održalo se niz promotivnih
akcija u svih pet županijskih središta i u Zagrebu, kako bi se podigla svijest javnosti o
ptici mala čigra, Sterna albifrons, ptici koja gnijezdi na pjeskovitim i šljunčanim
riječnim obalama te sprudovima, a najbolja je indikatorska vrsta za dobro očuvano
prirodno riječno područje.
Mala čigra je rijetka ptica, uvrštena u popis Crvene knjige ugroženih ptica
Hrvatske te zaštićena Zakonom o zaštiti prirode. Međunarodno je zaštićena Brnskom i
Bonskom konvencijom, te EU Direktivom o pticama: Dodatak I.
Temeljem obje direktive, područja kao što su Drava moraju biti zaštićena kao područja
mreže Natura 2000, te se s njima mora upravljati pod određenim obvezama: zaustaviti daljnje
uništavanje i započeti s obnovom/restauracijom staništa. Drava u Sloveniji i Mađarskoj je već
nominirana za mrežu Nautra 2000, a u Hrvatskoj je tek predložena.

Hrvatsko i mađarsko vodno gospodarstvo provodi politiku iskapanja šljunka i
pijeska iz korita rijeke Drave, a takva politika direktno ugrožava riječni ekosustav i
narušava dinamika nizinskih rijeka, te se provođenjem mjera "održavanja" vodotokova
direktno uništavaju staništa male čigre.
"Ovim nizom akcija želimo upozoriti javnost na problem nestajanja male čigre iz
Hrvatske, ne samo nje, već i na smanjenje ukupne biološke raznolikosti nizinskih
poplavnih područja zbog neodgovornog gospodarenja vodnim dobrima" - rekla je Irma
Popović iz Zelene akcije.
Kako bi pojačali zaštitu navedenog područja, državna tijela odgovorna za zaštitu
prirode namjeravaju zaštititi Dravu i Muru u kategoriji regionalnog parka.
Zanimljivo je, da se već praktički, cijelo područje Drave nalazi pod stalnom ili
privremenom zaštitom kao jedinstveno poplavno područje, ali se Zakon o zaštiti prirode
ne provodi u praksi tj. direktno se krši gore navadenim vodnogospodarskim aktivnostima
prvenstveno zbog nesuglasja Zakona o vodama sa Zakonom o zaštiti prirode, ali i
nemara.
U prošlosti, mala čigra je bila tipična ptica gnjezdarica rijeke Drave u Sloveniji,
Hrvatskoj i Mađarskoj, a danas se procjenjuje da na Dravi gnijezdi još samo 15 parova
male čigre, i to samo na 3 mjesta na hrvatsko - mađarskoj granici; a ukupno u Hrvatskoj
ima 60 - 75 parova.
"Bilo bi jako tužno i neodgovorno od nas da dopustimo da mala čigra u skorijoj
budućnosti u potpunosti nestane iz Hrvatske." - rekla je Helena Hećimović iz Dravske
lige.
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