Ekspedicija “Mala čigra” za spas Drave
Organizacije za zaštitu prirode istražuju ekološki najvrijednija staništa
Zagreb, 24. lipanj 2005. – Između 25. lipnja i 3. srpnja međunarodna grupa stručnjaka
iz Hrvatske, Slovenije i Austrije, putovati će čamcima po rijeci Muri i Dravi. Cilj puta je
utvrditi posljednja mjesta gniježđenja ugroženih vrsta ptica, kao što su mala čigra,
bregunica i pčelarica, te upozoriti na čimbenike koji ih ugražavaju.
“Nedavni primjer uništavanja rijeke Drave kod Sigeteca od strane Hrvatskih voda,
pokazuje nužnost utvrđivanja i dokumentiranja ekološki najvrijednijih staništa duž rijeke kako
bi se spriječili gubici prirodnih vrijednosti u budućnosti”, rekla je Irma Popović iz Zelene
akcije. “Ekspedicija je posebno u potrazi za posljednjim gnijezdećim parovima vrste mala
čigra na Dravi, jer smo jako zabrinuti da će ova ptica nestati u sljedećih nekoliko godina zbog
daljnjeg iskopavanja sedimenta i kanaliziranja rijeke od strane Hrvatskih voda”.
Ekspediciju su organizirali Svjetski fond za zaštitu prirode (WWF), Zelena akcija i
Dravska liga, a počinje od mjesta Sv, Martin na Muri u Hrvatskoj. Od tamo putovati će po
Muri i Dravi više od 300 km do Aljmaša, gdje se Drava ulijeva u Dunav. Tijekom ovog
osmodnevnog puta istraživati će se rasprostranjenost karakterističnih riječnih vrsta i staništa, a
koja su jako ugrožena zbog uništavačkog načina gospodarenja vodama Hrvatskih voda.
Prisutnost ptica kao što su mala i crvenokljuna čigra, bregunica i pčelarica će se
pokazati na određenim mjestima koja su od iznimne ekološke važnosti – šljunčani i pjeskoviti
otoci te prirodne obale rijeke – koje im služe kao mjesta za gniježđenje. Prema “Nacionalnoj
strategiji zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti” ova prirodna područja su od prioritetne
važnosti za zaštitu u Hrvatskoj. “Ovakvo istraživanje, tj. utvrđivanje tih područja duž cijele
Drave, desit će se po prvi puta”, kaže Goran Šafarek iz Dravske lige. “Podaci o ugroženim
vrstama ptica koje ćemo mi dobiti su nužni kako bi se spriječilo njihovo nestajanje u
budućnosti”.
Nedavno uništenje kolonije ptica bregunica od oko 150 gnijezdećih parova, od strane
Hrvatskih voda, na Dravi kod Sigeteca je pokazalo da je opstanak ove zaštićene vrste na
Dravi ovisi o svjesti o važnosti ovakvih strmih pješčanih riječnih obala. “Istraživanje će
osigurati hrvatskom vodnom gospodarstvu i odgovornima za zaštitu prirode dovoljno
informacija o važnim mjestima za gniježđenje duž rijeke, a kako bi ih se zaštitilo od mogućeg
uništavanja u buduće”, kaže Goran Šafarek iz Dravske lige. “Ovakva istraživanja bi se trebala
provoditi svake godine”.
Maskota ove ekspedicije je mala čigra, kao najugroženija vrsta ptice na Dravi sa samo
10 – 15 parova, a pokazatelj je dobro očuvanih prirodnih rijeka. Posljednje gnijezdeće
kolonije kod Botova i Ferdinandovca su ozbiljno ugrožene kanaliziranjem toka rijeke i
iskapanjem sedimenta koje je u tijeku od strane Hrvatskih voda.
Sevis za medije: Tijekom ekspedicije slati će se redoviti izvještaji medijima.
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