Prima: Ëlanovi Hrvatske Vlade i Sabora, podravski
æupani i gradonaËelnici
CC:

nacinalne i međunarodne udruge
lokalni i nacionalni mediji u Hrvatskoj

Negdje na Dravi u Hrvatskoj, svibanj 2005.
Poštovani,
bilo mi je jako drago kada sam Ëula da se situacija promijenila od mojeg posljednjeg pisma.
Dali je to istina? Dali je stvarno zaustavljen plan1 Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i
vodnoga gospodarstva kojim se predviđalo iskapanje ogromnih koliËina sedimenta iz Drave?
Zamisliti koliko sam sretna, te jedva mogu vjerovati da je to istina.
U ime moje obitelji i mojih rođaka u Hrvatskoj: Hvala svima koji su to omoguÊili!
Vratila sam se sa svog zimovlišta u Zapadnoj Africi. Uæivam u proljetnom vremenu i traæim
mjesto za gnijezdo - otvorena šljunËana ili pješËana obala - uz rijeku.
Još uvijek sam pomalo uplašena jer se bojim da Êe moj dom, rijeka Drava, biti ponovno
ugroæen. SjeÊaš se, da smo mi i naš dom zaštiÊeni Zakonom o zaštiti prirode RH, kao i EU
Direktivom o staništima i pticama. Dakle, stvarno se nadam da Êe se iskapanje šljunka i
pijeska zauvijek zabraniti na Dravi.
Vjerujem da Êete pomoÊi meni i mojim mladuncima i poduprijeti zakonsku zaštitu Drave.

Najbolje æelje, vaša stanovnica mala Ëigra
mala_cigra@hotmail.com
Repaš, Otoci 1-5, Hrvatska
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(Javni natjeËaj u "Jutarnjem listu" od 17. oæujka 2005; sakupljanje ponuda za iskapanje 2.000.000 m3 šljunka
iz rijeke Drave u sljedeÊe 3-4 godine)

Za one koji me još ne poznaju:
Ja sam mala lijepa ptiËica - najmanja Ëigra na svijetu.
U dobra stara vremena, mi male Ëigre bile smo uobiËajena
ptiËja vrsta uz rijeke u Sloveniji, Hrvatskoj i Madđarskoj.
Stotine nas je letjelo nad tim iznimno lijepim krajolikom.
Ja nisam samo lijepa, veÊ i jako osjetljiva ptiËica. Ne mogu se razmnoæavati i æivjeti na uništenim
rijeËnim obalama bez šljunka i pijeska i bez odgovarajuÊeg tla na kojem pronalazim hranu. U cijeloj
Europi postoje tek nekoliko rijeka koje nisu uništene i koje mi nude odgovarajuÊe stanište. Rijeka
Drava na graniËnom podruËju između Hrvatske i Madđarske je jedna od njih. Sve ostalo uništile su
brane hidroelektrana, regulacija rijeke i vađenje sedimenta iz rijeke.
Ova rijeka je moj dom: Na šljunËanim i pješËanim obalama pronalazim mjesto za razmnoæavanje, a
podruËja plitke vode i brojne uvale nude obilje ribe za mene i moju gladnu mladunËad. S prijateljima
dijelim rijetka preostala mjesta koja su prikladna za razmnoæavanje. Novi otoci koji na Ëetiri mjesta
nastaju zbog dinamike rijeke pravi su niz bisera uz Dravu.
Moj pravi dom gdje rađam djecu je 50 km dugo podruËje Drave između Legrada i Ferdinandovca i još
nekoliko mjesta nizvodno prema Osijeku. Ali svake godine u svibnju vraÊam se iz svog zimskog doma
u strahu da moji prijatelji i ja više neÊemo naÊi mjesto gdje bi mogli æivjeti!

Najiskrenije Vas molim da date sve od sebe i zaštitite
mene, moju mladunËad i naša zadnja staništa na Dravi:
Molimo Vas zaustavite iskapanje sedimenta i
kanaliziranje rijeke zauvijek!

1

(Javni natjeËaj u "Jutarnjem listu" od 17. oæujka 2005; sakupljanje ponuda za iskapanje 2.000.000 m3 šljunka
iz rijeke Drave u sljedeÊe 3-4 godine)

