
MAGAZIN

2008  
tél

hajó 
a vége
a duna-meder jövője

Szövevényes vízi világ

Ivóvízió

A fenntarthatóság elve

A kiadvány  
újrahasznosított 
papírra készült.



Kedves olvasó!

03

impresszum TARTALOM
04  rövid hírek

05  madarak a duna mentén

06   Fókuszban:  

Közös folyónk, a duna

10   a fenntarthatóság elve – interjú 

dr. Guti Gáborral

11  ivóvízió

12   szövevényes vízi világ

14   programajánló, Játék,  

Könyvespolc

Gyerekkorom óta szeretek a dunánál 
sétálgatni. szeretem, ahogy nyáron a víz 
elmossa a talpam nyomát a homokban, 
miközben csigaházakat és kagylókat ke-
resve lépkedek a parton. szeretem nézni, 
ahogy Bodza kutyám prüszkölve emeli 
ki a fejét a vízből, mert megpróbálta ki-
szimatolni, hol is van az a kavics, amit 
bedobtam. szeretem hallgatni a békákat 
esténként, ahogy több szólamban plety-
káznak az aznapi eseményekről. Télen 
is szeretek arrafelé járni, látni a jégbe 
fagyott buborékokat, és a talán csak pár 

pillanattal előttem arrafelé sétáló madarak nyomát követni a hóban, a víz mentén.
mindannyiunk emlékeit őrzi ez a folyópart, és mindannyiunk álmait vitte már tovább, lassan höm-

pölyögve a tenger felé. annyira megszokott és magától értetődő, hogy a folyó és a természetes kör-
nyezete ott van, hogy gyakran bele sem gondolunk: a duna is veszélybe kerülhet. ahogy most is. 

ezekre a veszélyekre próbáljuk felhívni a figyelmet magazinunkban. most nekünk 
kell a duna álmait megvalósítani, ha nem akarjuk, hogy emlékké váljon!

Balogh alexandra
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számtalan réce telel szívesen a dunánál

a duna téli madárvendégei

a közel természetes folyómeder 
aljzatán, a kavicságyon nagy 
kiter je désű kagylótelepek terül-
nek el. a legnagyobb számban 
hozzánk látogató bukórécék, 
különösen a kerceréce és a kon-
tyos réce csapatok fogyaszt ják 
ezeket a kagylókat. a zömök, a 
kagy lócs kák szétroppantásához 
erős csőrrel rendelkező récék 
a hazai teljes folyószakaszt 
tízezres létszámban népesítik 
be. Hozzájuk gyakran fekete-
fehér kis bukók és ritkábban 
színpompás nagy bukók csatla-
koznak. visegrád és neszmély 

környéke kiváló terepet nyújt 
megfigyelésükre. 

a parti lagúnák, a mellékágak 
és befolyók mentén, sőt még 
egyes városi szakaszokon is, 
például dunaföldvárnál és 
Komá romnál tőkésrécék ezrei 
vészelik át a telet. a récék hez 
sokszor Győrben vagy esz ter-
gomban bütykös hattyúk, szürke 
gémek és nagy kócsa gok tucatjai 
csatlakoznak. a forgalmas terü-
letektől távol, a nagy zátonyok 
és holtágak környékén, Gemenc, 
süttő, Ásványráró körül szin tén 
tízezrével telelnek az észak ról 
érkezett vetési ludak és a vad-
ludak közé tartozó nagy lilikek. 

a nagy madártömegeket réti 
sasok ellenőrzik rendszeresen. 
ez a legnagyobb testű európai 
ragadozó madár egészséges 
madarakra nem vadászik,  
a legyengült, sérült egyedeket 
azonban mozgásukról azon nal 

felismeri, és elfogja. Átla go san 
20 kilométerenként figyel hető 
meg egy-egy telelő dunai réti sas.  
a több mint 400 folyamkilo mé-
ternyi közvetlen folyó sza ka szon 
ez legalább húsz telelő sast 
jelent, amihez csatlakoznak 
a nagy árterek, szigetek további 
példányai. ezek a sasok tél 
végén és kora tavasszal a Csepel 
és szentendrei szigetek be nem 
épített, természetes, védett 
zugaiban, az európai unió által 
is védett, úgynevezett natura 
2000 területeken, makád vagy 
Kisoroszi határában láthatóak. 

a folyómeder, a mellékágak,  
a természetes partvonal és  
az ártéri élőhelyek védelme  
a madárvilág megóvása szem-
pontjából is fontos, ezért sem 
szabad engednünk a duna 
drasztikus átalakítását,  
elsilá nyítását.

márkus Ferenc

a duna vize Télen TöBB madÁrnaK ad oTTHonT, minT a nyÁri Fél-
évBen. amiKor a TavaK, moCsaraK Télen BeFaGynaK, az észaKról 
és KeleTről HazÁnKBa érKező madÁrvilÁG JelenTős része 
a dunÁn, annaK melléKÁGaiBan és ÁrTéri élőHelyein Telel.
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HódOkAT TeLepíTeTT  
a WWF magyarország 
az oBi támogatásával az 
elmúlt ősszel a duna–dráva 
nemzeti parkban, a dráva 
mentén. a 24 eurázsiai hód 
németországból érkezett 
hozzánk, és velük együtt  
ma összesen körülbelül  
500 hód él magyarországon. 
a hódokat vízlepergető 
bundájuk és húsuk miatt 
a múlt században teljesen 
kiirtották, a visszatelepítések 
azonban sikeresek voltak.
a rágcsálók ismét megtele-
pedtek hazánkban, és ezt 
követően már mindenki 
felelőssége, hogy a jövőben 
még egyszer ne fenyegesse 
őket a kihalás veszélye.
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BeTILTOTTák A cSe-
  Re peS TeknőSök 
vAdá SzATáT 
kuBáBAn. a külö nö-
sen veszélyez tetett faj 
túlélését nem csak az 
állat ízletes húsáért 
és értékes páncéljáért 
folytatott vadászat, de a 
halászhálók, a víz szeny-
nyezés és a klí ma  vál  to -
zás is fenyegeti. az 
emel kedő tenger víz -
szint elmossa fészek-
rakó helyeiket, a mele-
ge dő vízben pedig pusz-
tulnak a táp lá lé kukat 

adó korall zátonyok. 
mindezek hatására a 
tengeri tek nő sök száma 
az elmúlt évszázadban 
80 százalékkal 
csökkent. Kuba most 

miniszteri rendeletben 
tiltotta meg a cserepes 
teknő sök vadászatát, 
amivel esélyt adtak 
e különleges állatnak 
a fennmaradáshoz.

Rövid hírek

AHHOz, HOgy A jövőBen MIndenkInek juSSOn tiszta ivóvíz, 
hogy megmaradjanak a folyók és a tavak, erőfeszítéseket kell 
tennünk a felszín alatti és felszíni vizek megóvásáért! 
uniós csatlakozásunk óta magyarországon a víz Keretirányelv-
ben (vKi) rögzítettek szerint kötelességünk a vizek állapotának 
védelme és javítása. a vKi előírja azt is, hogy a társadalmat be 
kell vonni a szükséges műszaki, gazdasági és jogi intézkedések 
megtervezésébe és végrehajtásába. ennek megfelelően 2008. 
június 30-ig a tervezők a lakosság elé tárják a környezet- és 
természetvédelmi szempontból jelentős vízgazdálkodási 
problémákat. Írásban vagy a lakossági fórumokon mindenkinek 
lehetősége nyílik rá, hogy elmondja véleményét és javaslatait 
a felszín alatti vizek, patakok, tavak és folyók állapotjavításával 
kapcsolatban. Most beleszólhatsz a döntésekbe. ne szalaszd 
el a lehetőséget! További információk: www.kvvm.hu (vízügy /
vízgyűjtő-gazdálkodás, víz Keretirányelv);   www.euvki.hu

Óvd és javítsd vizeinket!
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A FőváROSI 
SzABó eRvIn 
könyvTáR  
és  a Kanadai 
nagy követség 
által kiírt „ilyen-
nek kép zelem 
az antarktiszt” 
című gyerek-
rajz  pályázaton  
a WWF külön-
díjait Steiner 
álmos és 
kecskés zsófia 
csenge kapták.  
Gratulálunk!

cserepes teknős
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a folyó, látványos hidak ívelnek át rajta, és 
akkora szigeteket épített, hogy körbejárásuk 
felér két-három maratoni távval is. azt viszont 
még Titelnél, a Tisza és a duna összefolyásánál 
élők is nehezen tudják elképzelni, hogy az „ő 
dunájuk” milyen hatalmas, tekintélyt parancsoló 
folyamként érkezik meg a Fekete-tengerhez. 
a duna láthatatlan természeti adottsága, hogy 
az általa szállított és lerakott kavicsréteg több 
város, köztük Budapest ivóvizének tisztítását 
oldja meg szinte költségmentesen. ezen felül 
a folyó számos madár- és halfaj számára jelent 
ökológiai folyosót. nem is csoda, hogy természeti 
értékeinek megőrzése céljából csaknem az 
egész hazai duna-szakasz része az európai unió 
natura 2000 hálózatának, és magyarországon 
nemzeti parkok is találhatóak a folyó mentén.  
a duna partján évezredek óta élnek emberek, akik 
sokáig a folyóval harmóniában művelték a parti 
földeket és szállították terményeiket a vízen.  

a folyószabályozás és a mederátalakítás azonban 
megszüntette a kapcsolatot a folyó és mellékágai 
között, és örökre visszavetette természeti gaz-
dag ságát. németországi és auszt riai szaka szán 
rengeteg vízerőmű épült, ami olcsó energiát 
adott, de radikálisan megnyirbálta a part menti 
vizes élőhelyek változatosságát, és eltün tette 
a természetes folyószakaszokat. a hazai és 
tőlünk délre lévő országok duna-szakaszai ezzel 
szemben, és a szabályozások ellenére, máig 

őriznek olyan területeket, amelyek ellenálltak 
a túlzott emberi befolyásnak. 
magyar or szá gon a duna nagyszabású meder-
szabá lyozása a XiX. században befejeződött. 
ritkán emlegetett következménye, hogy a duna 
és mellékfolyói ártereinek 80%-át elvesztették, 
a hosszanti és keresztirányú szabályozóművek 
pedig megnehezítették a dunában élő halak 

vándorlását és szaporodását. a folyószabályozás 
egyik legmonumentálisabb építménye a román-
szerb szakaszon, a vaskapunál felépített két 
vízerőmű. a XX. század második felében készült 
építmények olcsó áramot szolgáltatnak, de 
környezetükben olyan visszafordíthatatlan folya-
matokat indítottak el, mint a medermélyülés és 
a hatalmas kiterjedésű állóvíz létrejötte, és gátat 
szabnak a duna egykori legnagyobb hala, a viza 
vándorlásának is.
a magyarországi duna-szakasz még meglévő 
ökológiai egységére ma a legnagyobb veszélyt 
az jelenti, hogy az európai unió Ten-T (Transz-
európai Közlekedési Hálózat) fejlesztési tervei ben 
a folyót a Fekete- és az északi-tengert össze-
kötő közlekedési folyosóként látnák szíve  sen. 
az egységes vízi út kialakítása miatt az év szinte 
teljes időszakában minimum 2,7 méte res 
víz mély séget kell biztosítani 180 méteres  
széles  ség ben a folyó teljes hosszán. ennek 
megvalósítása csak súlyos beavatkozásokkal 
lehetséges a folyó magyar országi, valamint 
román-bolgár szakaszán. itt a folyó termé-
szetéből adódóan zátonyokat, szigeteket épít, 

Fókuszban
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 közös 
folyÓnk,
a duna 

„ ha kizárólag a folyómeder átalakítását tekintik 
a fejlesztés járható útjának, a rekreáció, a turizmus 
és a tiszta ivóvíz pótolhatatlan kárt szenved.”

a duna sokféle szolgáltatást nyújt

a duna mindenkinek mást jelent. míg a folyó és környékének élővilága 
számára biztonságos lakóhely, addig a vízi közlekedés fejlesztőinek 
egy zátonyokkal, akadályokkal teletűzdelt folyó, mely a rajta közlekedő 
hajóknak számtalan veszélyt jelent. de mielőtt leradíroznánk ezeket 
az „akadályokat” a hajózási térképekről, nézzük meg, milyen értékekről 
döntünk, amikor közös folyónkat, a dunát vizsgáljuk.

a kőszÓrások élőhelyeket szüntetnek meg
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duna tíz országon folyik keresztül, hossza 
megközelítően 2800 km. vízgyűjtő terüle-
tének nagysága hazánk méretének közel 

tízszerese. a duna-deltánál a folyam átlagos 
vízhozama másodpercenként 6500 köbméter, ami 
majdnem háromszor akkora, mint Budapestnél. 
a duna mentén élők mégis hajlamosak olyannak 
képzelni az egész folyót, amilyennek ők nap 
mint nap látják. a bajorok kis folyóként ismerik, 
mely ott ered nem messze a Fekete-erdőben. 
a bécsiek közepes méretű vízfolyásként tekin-
tenek rá, míg Budapestnél már jóval büszkébb 

a
jelenleg az élőhelyek védelmét két európai uniós 
szabályozás is biztosítja. 

az egyik a natura 2000 hálózat, aminek értelmé-
ben a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a védett 
állatfajok élőhelyeit megóvják, és országuk területén 
nem csökken a védett madárpopulációk nagysága. 
Budapesten kívül a duna egésze natura 2000 terület.

a másik szabályozás a folyó- és állóvizek, valamint 
a felszín alatti vizek ökológiai, minőségi és mennyisé-
gi állapotának javítását célozza meg 2015-ig. ez a víz 
keretirányelv. 

kérdés, hogy egy szűkebb csoport érdekei hát-
térbe szorítják-e a természetvédelmi és társadalmi 
szempontokat.
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és széles árteret alakít ki magá nak. a jelen legi 
fejlesztési tervek a hajóút kiépíté sét a meder 
kotrásával, különböző műtárgyak beépítésével 
valósítanák meg, és nem vizsgálják a többi 
lehetséges megoldást. Holott köztudott, hogy 
ezek a beavatkozások előidézik a meder 
mélyülését, a folyó menti talajvizek süllyedését, 
veszélyeztetik az ivóvízbázisokat, megszüntetik 
a kapcsolatot a folyó és az azt övező mellékágak 
és holtágak között. mindezek mellett rendszeres 
munkálatokat igényel, és nem biztosít hosszú 
távon megoldást. egy korszerű, alacsony merü-
lésű hajóflotta, pon tos navigációs és vízállás- 
előrejelző rend sze rekkel, valamint modern 
infrastruktú rá val ellátott kikötő és logisztikai 
hálózat olyan alter natív megoldást jelentene, 
amely nem igényel jelentős átalakításokat 
a duna medrében. a WWF javaslata szerint 
a közúti szállítás alternatíváit jelentő vasúti és vízi 
közlekedést gazdasági és ökológiai szempontok 
alapján egyaránt össze kell hasonlítani. az eu víz 
Keretirányelvének előírásai szerint és a natura 
2000 területek védelme érdekében meg kell 
vizsgálni, hogy az előírt vízi út paraméterek 
csökkenthetőek-e, illetve van-e lehetőség a duna 

adottságaihoz igazodó hajó park kifejlesztésére. 
Ha ugyanis kizárólag a folyómeder átalakítását 
tekintik a fejlesztés járható útjának, a rekreáció, 
a turizmus és a tiszta ivóvíz pótolhatatlan 
kárt szenved. Célunk, hogy a duna gazdasági 
mutatókkal nem szám szerűsíthető értékeit 
ugyanolyan súllyal vizsgál ják meg a hajózás 
fejlesztése során, mint az egyéb szempontokat. 
mindenki számára fontos, hogy a duna kincsei 
a jövőben is európa maradandó értékei legyenek.

 Gruber Tamás

„ az európai unió ten-t fejlesztési terveiben  
a folyót a Fekete- és az északi-tengert összekötő 
közlekedési folyosóként látnák szívesen.”

a duna számtalan kincset rejt magáBan
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  Az eddigi hazai folyószabá-
lyozásoknak milyen hatásai 
voltak?

a 19. századi árvízvédelmi töl té -
  sek kiépítése után a duna elve-
szí tette közvetlen kapcso latát az 
egykori árterek 90 száza lé kával, 
a hullámtéri mellékágak lezá-
rása, a partvédő művek építése 
és az ipari célú kavicskotrások 
miatt pedig tovább károsodtak 
a vizes élőhelyek. a szabályozá-
sok hatására meginduló intenzív 
medermélyülés és a hullámte-
rek felgyorsult feltöltődése egyre 
nagyobb károkat okoz, fokozato-
san megszünteti a folyóvízi rend-
szer még fennmaradt élőhelyi 
sokféleségét. a folyamatot az 
olyan ártéri vizekhez kötődő hal-
fajok fogyatkozása is jelzi, mint 
a kárász vagy a compó. sokan 
úgy vélik, a veszélyezte tett halak 
megritkult popu lá ciói nagysza-
bású telepítési prog ra mokkal 
megmenthetőek a kipusz tu lás-
tól, de mivel a fő prob lémát az 
ökológiai rendszer, az élőhelyek 
sérülése jelenti, a folyami halállo- 
mányok szerke zetét nem lehet 
egyszerű haltelepítésekkel hely-
reállítani. a duna és hullám tere 
közötti kölcsönhatások kor lá-
tozása a folyami ökológiai rend-
szer működését teszi tönkre.  
ez sokkal nagyobb probléma, 
mint egy-egy faj elvesztése.

  Milyen állapotban van a duna 
ott, ahol már megtörtént 
a hajóút kialakítása?

a dunai hajóút fenntartása 
németországtól romániáig sok 
szakaszon jelent nehézséget. 
a hajózás számára többnyire  

a duzzasztott mederszakaszok  
biztosí tanak hosszú távon meg-
oldást, természetvédelmi szem - 
 pont ból viszont a vízlépcsők 
nem kívánatos létesítmények. 
megvál toztatják a vízjárást, a hor-
dalékszállítást, a vízminő séget, 
és számos halfaj elől elvágják az 
ívóhelyekhez vezető útvonalat. 
az áramló vízhez kötődő fauna 
megfogyatkozása és néhány 
állóvizet kedvelő faj dominanciája 
egyértelműen az ökológiai állapot 
kedvezőtlen változását jelzi a duz-
zasztott szakaszokon.

  Találhatunk ma a duna 
magyarországi szakaszán 
egyedülálló halfajokat?

a túlzott mértékű halászat miatt 
a 20. század végére a Fekete-
tengerből felvándorló tokfélék és 
a több mázsás vizák gyakorla-
tilag kipusztultak a Kárpát-me-
dencében, a vágótok és a sima-
tok hírmondó példányai azonban 
még napjainkban is fel-felbuk-
kannak a szigetköztől a dráva 
torkolatáig terjedő szakaszon. 
az előbbinek egy nem vándorló 
édesvízi populációja található 

nálunk, utóbbi különlegességét 
pedig az adja, hogy évtizedek óta 
nem bizonyítható az előfordulása 
a vaskaputól a Fekete-tengerig 
terjedő alsó-dunán. 

  Hogyan reagálna a hazai 
duna-szakasz élővilága  
a hajóút fejlesztésére? 

a folyó élővilágának reakciója 
nagyban függ attól, hogy a mű-
szaki beavatkozások mennyire 
veszik figyelembe a természet-
megőrzési szempontokat. a ha-
jóút-szabályozásnak általában az 
a célja, hogy a kisvizes idősza-
kok ban is biztosítsa a kívánatos 
vízmélységet, de ez nehezen 
egyeztethető össze a folyó 
ökológiai állapotának javítására 
irányuló törekvésekkel. Kedve-
zőtlen hatást jelenthet a hajófor-
galom növekedése is. a nagyobb 
hajók által keltett nagy sebessé-
gű vízvisszaáramlás megtizedeli 
a halivadék-állományokat. Káros 
lehet a hajókat kísérő erőtel-
jes hullámverés is, ami a folyó 
legproduktívabb élőhelyét, a 
parti sávot és annak növényze-
tét károsítja, csökkentve ezzel 
a folyó öntisztító képességét. az 
erodálódó partok növelik a folyó 
zavarosságát, ami hátrányosan 
hat a víz planktonikus szerve-
zeteire, a halivadék táplálékbá-
zisára. mindez a halállomány 
csökkenéséhez vezet. a dunai 
hajózás fejlesztésekor elen-
gedhetetlen a fenntarthatóság 
elvének érvényesítése. a hajóút 
javítása csak a folyó ökológiai 
rendszerének helyreállítása és 
védelme mellett támogatható. 

Barabás dániel
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egy átlag európai naponta 
150-200 liter vizet is elhasznál a 
min den napi tevékenységei során 
(fürdés, fogmosás, borotválko- 
 zás, mosás, ivás), de ebből mind-
össze kb. 2 litert iszik csak meg. 
ezzel szem ben Kenya egyes 
vidé kein például egy ember 
teljes napi vízfogyasztása 2-5 
liter, és ennek megszerzéséhez 
is kilométereket kell gyalogolnia. 
Bolygónk szegényebb régióiban 
több mint 1 milliárd ember küzd 
a szomjhalál ellen, vagy nem 
jut megfelelő minőségű vízhez. 

Főként afrika országaiban 
min den 10 halálból 8 könnyen 
visszavezethető a vízhiányra, és 
egyes kutatók azt állítják, hogy 
20 év múlva 3 emberből már 
kettőnek nem lesz elég ivóvize. 
Kérdés, hogy akkor az emberi-
ség kétharmada mit tesz azért, 
hogy ne haljon szomjan. a fejlő dő 
országok két lehetőség közül 
választhatnak: vagy harcol nak 
az ivóvízért, vagy pedig elin dul - 
nak a vízben gazdag országok 
irányába, például észak-ame-
ri kába vagy észak-euró pába. 
szakértők szerint hama ro san 
mindkét folyamatot végig néz-
hetjük. afrikában a nílus,  
a niger, a volta és a zambézi 
folyó mentén már most helyi 
össze tűzések alakulnak ki, és  
ha a népesség és vele együtt  
a vízszükséglet a jelenlegi ütem-
ben nő, ezek a konfliktusok akár 
háborúhoz is vezethetnek.
egyes fejlett országokat, például 
olaszországot, spanyolországot 
vagy Görögországot az elsiva ta-
gosodás veszélye fenye geti. 
sokan már most azt tervezik, 
hogy hatalmas távolságokból 

vezetik az ivóvizet a vízhiánnyal 
küszködő területekre, ahogy spa-
nyolország Francia or szág ból, 
Kína pedig a déli tarto má nyai-
ból az északi tartomá nyok ba. 
ausztráliában a tengervizet  
a só kivonásával teszik fogyasz-
tásra alkalmassá. ehhez 
hatal mas energiára van szük-
ség, és még mindig ott a nagy 
mennyiségű visszamaradt só, 
amely minden életet kipusztít 
a talajban, akárhol helyezik is el. 
magyarországon egyelőre nem 
ilyen aggasztó a helyzet. ennek 
oka egyrészt az adottság, hogy 
a Kárpát-medence igen gazdag 
felszíni és felszín alatti vizekben, 
másrészt, hogy nálunk némileg 
takaré ko sabb a vízhasználat. de 
egyes települések és nagyobb 
vízfel hasz nálók környékén 
gon dok adódhatnak a nem 
meg felelő vízbázis-védelem 
és a klíma vál tozás kapcsán.  
európai szinten is komoly 
problémát okoz majd a vízhiány. 
egyelőre tehát még vízbe 
dughatjuk a fejünket. de már 
nem sokáig. 

vaszkó Csaba

ivóvízió
maGÁTól érTeTődő, HoGy 
Ha meGnyiTJuK a CsapoT, 
mÁris FolyiK a vÍz, 
a BolToK polCain pediG 
leGalÁBB Fél TuCaT 
KülönFéle palaCKozoTT 
vÍzBől vÁloGaTHaTunK. 
Félő azonBan, 
HoGy Hamarosan 
KellemeTlen 
vÁlTozÁsoK Kal Kell 
szemBesülnünK. harcolni fognak a vízért

minden csepp számít
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a fenntarthatóság elve
inTerJú dr. GuTi GÁBorral, az mTa  
maGyar dunaKuTaTó ÁllomÁs TudomÁnyos FőmunKaTÁrsÁval

dr. guti gáBor
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ritka fajoknak. a duna holt- és 
mellékágai, szigetei és ártéri 
erdei sokszor nemzetközi 
jelentőségű madárélőhelyek, 
ahol fészkelő állománya él 
a fokozottan védett fekete 
gólyának, a kis és nagy 
kócsagnak, a különböző 
gémfajoknak, sőt a nyolcvanas 
évek óta egyre növekszik a réti 
sasok száma is.

a duna szabályozása 
azon ban az ártér beszűkülé-
sé vel és sok esetben a főág 
és a mellékágak közti kap-
csolat elvágásával jár, ami 
a mellékágak idő előtti 
feltöltődéséhez és eltűnéséhez 
vezet. Jó példa erre a két 
védett mellékág mohács 
közelében, amelyeket a 
szabadság-zátony és a Cigány-
sziget határol. a keresztgáttal 
elzárt mellékágakat ma már 
kizárólag árvízkor öblíti át  
a víz, ami hordalékát lerakva 
tovább sietteti feltöltődésüket. 

eközben a szabályozott 
folyó már nem alkot új 
mellékágakat és holtágakat, 
így ha semmit sem teszünk, 
ezeket az élőhelyeket örökre 
elveszíthetjük. elszegényedik 
a duna változatos élővilága, 
s ezzel együtt számos 
hasznosítási lehetőségről is 
le kell mondanunk. elvesznek 

a védett hal- és madárfajok 
élőhelyei, kétségessé válik az 
ártéren őshonos ligeterdők 
fennmaradása, a mellékágak 
utánpótlás híján pangó vize 
pedig nem használható többé 
strandolásra, evezős sportok 
űzésére vagy horgászatra. 
ráadásul sok mellékág táp-
lál vízbázisokat, ezért romló 
vízminőségük az ivóvízellá tás-
ra is negatív hatással lehet. 
mindemellett vizeink megóvása 
uniós kötele zett ségeink közt is 
előkelő helyet foglal el, ezt  
a víz Keretirányelv rögzíti.

a WWF és a legfontosabb 
helyi érintettek, vagyis 

a mohácsi önkormányzat, 
a nemzeti park, a vízügyi 
igazgatóság és a regionális 
vízmű nemrégiben össze-
fogtak, hogy megmentsék a 
két védett mohácsi mellékágat. 
Helyreállításuk – a zárógátak 
elbontásával – nemcsak  
a ter mészetvédelem,  
hanem az ökoturizmus  
és a vízszolgáltatás 
szempontjából is  
kívánatos. Ha sikerül 
előteremteni a munkákhoz 
szükséges anyagi forrásokat, 
kezünk nyomán újjászülethet  
e varázslatos vízi világ.

Kerpely Klára
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duna a XiX. századig 
szabadon kanyarogva 
alakította medrét  

a gyakran több tíz kilométer 
széles ártéren. Hordalékból 
zátonyokat, szigeteket épített, 
árvízkor pedig néha egészen 
új medret vájt magának. e 
természetes folyamatok során 
minduntalan új mellékágak 

keletkeztek, miközben a régiek 
feltöltődtek. a természetes 
mellékágakat az ártér mentén 
lakók mesterséges csatornák, 
úgynevezett fokok hálózatával 
egészítették ki, melyeken 
árvízkor messze kivezették, 
majd visszaengedték a folyóba 
az életet adó vizet. akkoriban az 
ártéri gyümölcsösök, legelők 

és a bőséges halászzsákmány 
biztos megélhetést jelentett.

a kisebb-nagyobb mellék-
ágak gazdag vízi világnak 
adnak otthont, biztonságos 
táplálkozó- és ívóhelyet 
nyújtva számos dunai 
halunknak, köztük a védett 
leánykoncérnak, tarka gébnek, 
szivárványos öklének és más 

Ha a FővÁrosT elHaGyva véGiGséTÁlunK a duna menTén, szÁmos 
szaKaszon nem a FőÁGaT, Hanem soKKal KiseBB, CsendeseBB és 
GazdaG élővilÁGú melléKÁGaKaT, TiToKzaTos nevű HolTÁGaKaT 
TalÁlunK. a duna szaBÁlyozÁsa azonBan a melléKÁGaK idő 
előTTi FelTölTődéséHez és elTűnéséHez vezeT. a WWF moHÁCsnÁl 
Terepi proGramoT indÍT a melléKÁGaK meGmenTésére.
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SzövevényeS vízi világ

a

a duna szaBályozásával a mellékág idő előtt feltöltődhet

aprÓcska szereplő: a szitakötő

a sekély vízBen vadászik a fekete gÓlya

madárélőhelyek tűnhetnek el
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páLyázAT

a dunárÓl 
olvashatsz a WWF-
füzetek legújabb, élő 
duna vagy vízisztráda 
című kiadványában. 
az eredeti tanulmányok 
összefoglalója bemu- 
tatja, milyen megoldá-
sokkal lehet a duna 
medrének hajózás- 
fejlesztés célú 
átalakítását elkerülni vagy csökkenteni,  
és hogyan lehet megóvni ezzel a természeti 
értékeket. a feladat egyszerű: írj verset vagy mondókát 

a hódról, és küldd el nekünk (a hódokról pus-
kázhatsz a www.wwf.hu oldalon) a pályamun-
kán tüntesd fel neved és címed, valamint azt, 

hogy hányadik osztályba jársz.
a legjobb alkotások beküldői értékes díjakat 
nyerhetnek! az alkotásokat 2008. március 21-ig 

várjuk a következő címre:
WWF Magyarország  

1399 Budapest, Pf. 694/112.
el ne felejtsd ráírni a borítékra és az 

e-mail tárgyába: 
„Főszerepben a hód”

a díjazottakat levélben értesítjük, 
nevük május 2-től a www.obi.hu és  

a wwf.hu oldalon is megtalálható lesz.

pROgRAMAjánLó

játssz a sünivel!
a süni magazin idei első számában találod 

a Környe zet védelmi és vízügyi minisztérium 
és a WWF magyarország 

társasjátékát.  
„a titkos dzsungelben” 

csodálatos kalan-
dokat élhetsz át, 
megmentheted 

a veszélyeztetett 
állatfajokat  

a vadászoktól és 
a csempészektől.  

a süni magazint keresd 
az újságárusoknál!

már elindultak a gÓlyák hazafelé!  
Ha a nagy hidegben nincs kedvünk túrázni, 
de mégsem szeretnénk teljesen elszakadni a 
természettől, látogassunk el európa első gólya-
múzeumába. a kölkedi gólyamúzeum a fehér 

gólyák életét mutatja be a költéstől egé szen 
a ma dárrá fejlődésig. ez a védett ma dár a vizes 
élőhelyek lecsapolása és a mező gazdasági terü-
letek térnyerése miatt ma már szinte kizárólag 
lakott területen fészkel. nyugat-európában 
már egyáltalán nem rak 
fészket, magyarországon 
egyelőre még általáno-
san elterjedt. mire  
a gó lyák április elejére 
hazaérkeznek Fokföldről, 
és elkezdenek fészket 
rakni, mi már mindent 
megtudhatunk élet-
mód jukról a kölkedi 
gólyamúzeumban.

főszerepben a hód

Ha általános iskolás vagy, és szeretsz 
verset írni, és még a hódokat is 

szereted, akkor neked szól a WWF 
Magyarország és az OBI új pályázata!
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mozduljon ki a szabadba a WWf túráival, melyek  
magyarország legszebb turistaútjain vezetnek végig!
w wf.hu/cselekedj
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A klímaváltozás hatására az
állatfajok egynegyede tűnhet el.

Segíts megmenteni őket adód 1%-ával!
A WWF MAGYARORSZÁG ADÓSZÁMA: 18226814-2-43

wwf.hu


