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Media monitoring of OLD-Drava LIFE+ project field
visit with members of media
Report Summary
This is the clipping report of media appearances generated from the field trip with members of
media at the Old Drava LIFE+ project site on May 19th, 2016. The press field trip was organised and
managed by the PR communications team of WWF Hungary.
Media hits 18
Television appearances 2
Radio appearances 3
Print media appearances 3
Online media appearances 10
Est. reach 1 778 638
Results
We have managed to generate a genuine interest within HU media towards the first HungarianCroatian joint LIFE+ project of Old Drava oxbow rehabilitation. We had media hits in regional and
national daily news media as well as in the top national media specialised for green and
environmental news. We expect a large publication in the Hungarian edition of National Geographic
magazine (exp. publish date July, 2016) covering the story of the Amazon of Europe and dedicating
parts of the story to the oxbow rehabilitation. Another story is about to be published in a yet
undetermined date in the most prestigious hungarian natural sciences weekly magazine, Élet és
Tudomány (tr. to Life and Science).
The Coca-Cola Company, as donor to the restoration project has been profiled within almost all the
publications, demonstrating the value of corporate responsibility and engegement into large scale
environmental restoration projects.
All of the publications share a generally positive and ethusiastic tone, pointing out the intersecting
social and environmental values of the prospective outcomes of the project. No critical voices were
raised to neither part of our intended messages. The overal appearance of the project is positive.

May 27th, 2016, Budapest
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sonline.hu

Az érintetlen természetes élőhelyek egyik utolsó mentsvára
2016. május 19. 18:15 Jeki Gabriella

BARCS | Terepi helyszínbejáráson mutatták be a sajtó képviselőinek az Ó-Dráva holtág
helyreállítását célzó rehabilitációs munka helyszínét Barcsnál. A program az első LIFE+ alap által
támogatott magyar-horvát közös természetvédelmi projekt.
Apró jégmadár röppent fel az Ó-Dráva holtága mentén. A színes és ritkán látott szárnyast, mely 2013ban az év madara volt, a gyurgyalag követte. A folyó mellett kék szitakötő szárnyain csillant meg a
tavaszi napfény. A titokzatos és vad Dráva mentét nem véletlenül emlegetik Európa Amazonasának,
ahol számos ritka és védett fajjal „futhat össze” a kiránduló.
Csütörtökön terepjárókkal indultak a páratlan vidék felfedezésére a WWF Magyarország és a DunaDráva Nemzeti Park (DDNP) képviselői, bolgár természetvédők és a Coca-Cola Alapítvány támogatói.
Az Ó-Dráva holtág helyreállítását célzó rehabilitációs munka helyszíneit járták be, mely az első LIFE+
alap által támogatott magyar-horvát közös természetvédelmi projekt. Ez nem is véletlen, hiszen a
terület része az öt országot átölelő, jövőbeni Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátumnak.
– A Dráva az egyik legváltozatosabb és legjobb ökológiai állapotú folyó Magyarországon, az egyre
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fogyatkozó érintetlen természetes élőhelyek egyik utolsó mentsvára, melyet az ártéri erdők, kavics és
homokzátonyok, mellékágak és holtágak változatossága tesz egyedivé – mondta Zanin Éva, a
programot szervező WWF Magyarország PR kommunikációs munkatársa. – A folyó és a part menti
élőhelyek különleges és ritka fajoknak adnak otthont úgy mint a rétisas, a fekete gólya, a kis csér vagy
a parti fecske.
A huszadik századi szabályozások során azonban sok kanyarulatát levágták, és elválasztották a
folyótól. Ezek a kanyarulatok ma mellékágak, melyek csak magas vízállás esetén kapnak vizet, vagy
holtágak, melyek már egyáltalán nem állnak kapcsolatban a folyóval. A Dráva balpartján a
leghosszabb ilyen holtág az Ó-Dráva. A holtág vízellátása nem megfelelő, és emiatt a partján lévő
ártéri erdő állapota is jelentősen leromlott.
– Ez a hely a horgászok paradicsoma, akik rendkívül elégedettek a változásokkal – mutatott rá a már
szembetűnő eredményekre Parrag Tibor, a DDNP természetmegőrzési osztályvezetője az első
projektbejárási helyszínen. – A helyi horgászegyesület részvételével megújultak a leromlott állapotú
horgászhelyek, ráadásul a vízellátás növelése javítani fogja a holtág halgazdagságát, aminek
következtében az őshonos halak várhatóan egyre nagyobb számban terjednek majd el a holtágban.
Kattogtak a fényképezőgépek a páratlan természeti oázisban. A látogatók nagy része még soha sem
járt Somogy ezen eldugott, ám igen értékes területén.
– Olyan az érzésem, mintha az őserdőben járnék – ámuldozott az egyik bolgár természetvédő, amikor
megpillantotta a Dráva mente változatos világát. – Ezek a buja erdők, a víz csobogása, a mindenhol
visszhangzó madárhangok, a változatos növényvilág és a fel-felbukkanó ritka állatok.
Az Ó-Dráva holtága 15 kilométeres és Barcs közelében található, a folyó bal partján. Ez a folyó
leghosszabb magyarországi holtága, melynek egyik partja magyar, másik partja horvát terület. A
program során a holtág vízellátásának javítására egy vízvisszatartó mű épül majd, melynek
eredményeként a holtág vízszintje több mint egy méterrel fog emelkedni a száraz nyári hónapokban.
– A tartósabb vízborítás javítani fogja a holtágban élő növény- és állatfajok élőhelyeinek állapotát,
jobb feltételeket teremt megmaradásukhoz és szaporodásukhoz – hangsúlyozta Gruber Tamás,a
WWF vizesélőhely-védelmi programvezető a második helyszínen, ahol az ártéri erdők állapotának
javítása céljából végeztek talajvíz adottságokhoz alkalmazkodó csemete telepítést a szakemberek. – A
holtág menti ártéri erdő változatosságának megőrzése elengedhetetlen az egészséges élőhely
állapotának fenntartásához, ezért a rehabilitációs program részeként őshonos fa- és cserjefajokat,
többek közt tatárjuhart és különleges méretű nyárfákat telepítünk a területre.
Utóbbiak közül az ország egyik legimpozánsabb példányát épp a Dráva mente rejti: a mintegy tíz
méter kerületű fekete nyár a projektbejárás résztvevőit is ámultba ejtette.
– Fontos, hogy a program az emberi tevékenységek és a természetvédelmi célkitűzések
összehangolását is magában foglalja – tette hozzá Gruber Tamás. – Ez a horvát-magyar program
igazolja azt is, hogy a természetvédelmi célú beavatkozások nemcsak a természeti környezetre
vannak pozitív hatással, hanem a lakosságnak is közvetlen előnyei származhatnak belőle.
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Értékes halfajok védelme
Kiemelkedő természetvédelmi jelentőségű halfajoknak ad otthont az Ó-Dráva, ahol a program során
végzett halfaunisztikai célú vizsgálat során összesen 728 halegyedet fogtak ki határoztak meg, majd
engedtek vissza a vízbe.
A barcsi Ó-Dráva jelenleg elsősorban az állóvizet, illetve az álló- és folyóvizet egyaránt kedvelő
halfajok számára kedvez, az áramláskedvelő fajok mindössze alkalmilag fordulnak elő – mutatja az ÓDráva most kiértékelt biológiai állapotfelmérése. A tervezett vízvisszatartással vélhetően a víztér
fajgazdagsága tovább fog javulni és hosszú távon szolgálja majd a Dráva természetvédelmi oltalom
alatt álló halfajok populációjának a fennmaradását.

Date

Media

Link

Reach

2016.05.19

sonline.hu

http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/azerintetlen-termeszetes-elohelyek-egyik-utolsomentsvara-665702

7 683
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2) magyarmezogazdasag.hu

Az érintetlen természetes élőhelyek egyik utolsó mentsvára
sonline.hu
2016.05.20., péntek, 09:07
Terepi helyszínbejáráson mutatták be a sajtó képviselőinek az Ó-Dráva holtág helyreállítását célzó
rehabilitációs munka helyszínét Barcsnál. A program az első LIFE+ alap által támogatott magyarhorvát közös természetvédelmi projekt, írja a Somogyi Hírlap.
Csütörtökön terepjárókkal indultak a páratlan vidék felfedezésére a WWF Magyarország és a DunaDráva Nemzeti Park (DDNP) képviselői, bolgár természetvédők és a Coca-Cola Alapítvány támogatói.
Az Ó-Dráva holtág helyreállítását célzó rehabilitációs munka helyszíneit járták be, mely az első LIFE+
alap által támogatott magyar-horvát közös természetvédelmi projekt. Ez nem is véletlen, hiszen a
terület része az öt országot átölelő, jövőbeni Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátumnak.
– A Dráva az egyik legváltozatosabb és legjobb ökológiai állapotú folyó Magyarországon, az egyre
fogyatkozó érintetlen természetes élőhelyek egyik utolsó mentsvára, melyet az ártéri erdők, kavics és
homokzátonyok, mellékágak és holtágak változatossága tesz egyedivé – mondta Zanin Éva, a
programot szervező WWF Magyarország PR kommunikációs munkatársa. – A folyó és a part menti
élőhelyek különleges és ritka fajoknak adnak otthont úgy mint a rétisas, a fekete gólya, a kis csér vagy
a parti fecske.
A teljes cikket itt olvashatja.
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Reach

2016.05.20

magyarmezogazdasag.hu

http://magyarmezogazdasag.hu/hu/irasok/magyarvidek/az-erintetlen-termeszetes-elohelyek-egyikutolso-mentsvara

88

3) Somogyi Hírlap

Páratlan természeti oázis
Nemzetközi együttműködésben végzik az Ó-Dráva holtágának helyreállítását
Dátum: 2016.05.20 - Szerző Jeki Gabriella
Terepi bejáráson mutatták be a sajtó képviselőinek az Ó-Dráva holtág helyreállítását célzó
rehabilitációs munka helyszínét Barcsnál. A program az első lIFe+ alap által támogatott magyar–
horvát közös természetvédelmi projekt.
Apró jégmadár röppent fel a Ó-Dráva holtága mentén. A színes és ritkán látott szárnyast a 2013-as év
madara, a gyurgyalag követte. A folyó mellett kék szitakötő szárnyain csillant meg a tavaszi napfény.
A titokzatos és vad Dráva mentét nem véletlenül emlegetik Európa Amazonasának, ahol számos ritka
és védett fajjal „futhat össze” a kiránduló. Csütörtökön terepjárókkal indultak a páratlan vidék
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felfedezésére a WWF Magyarország és a Duna-Dráva Nemzeti Park (DDNP) képviselői, bolgár
természetvédők és a Coca-Cola Alapítvány támogatói. Az Ó-Dráva holtág helyreállítását célzó
rehabilitációs munka helyszíneit járták be, amely az első LIFE+ alap által támogatott magyar–horvát
közös természetvédelmi projekt.
Ez nem is véletlen, hiszen a terület része az öt országot átölelő, jövőbeni Mura-Dráva-Duna Bioszféra
Rezervátumnak.
– A Dráva az egyik legváltozatosabb és legjobb ökológiai állapotú folyó Magyarországon, az egyre
fogyatkozó érintetlen természetes élőhelyek egyik utolsó mentsvára, melyet az ártéri erdők, kavics-és
homokzátonyok, mellékágak és holtágak változatossága tesz egyedivé – mondta Zanin Éva, a
programot szervező WWF Magyarország pr-kommunikációs munkatársa.
– A folyó és a part menti élőhelyek különleges és ritka fajoknak adnak otthont, úgy, mint a rétisas, a
fekete gólya, a kis csér vagy a parti fecske. A huszadik századi szabályozások során azonban sok
kanyarulatát levágták, és elválasztották a folyótól. Ezek a kanyarulatok ma mellékágak, melyek csak
magas vízállás esetén kapnak vizet, vagy holtágak, melyek már egyáltalán nem állnak kapcsolatban a
folyóval. A Dráva bal partján a leghosszabb ilyen holtág az Ó-Dráva. A holtág vízellátása nem
megfelelő, és emiatt a partján lévő ártéri erdő állapota is jelentősen leromlott.
– Ez a hely a horgászok paradicsoma, akik rendkívül elégedettek a változásokkal – mutatott rá a már
szembetűnő eredményekre Parrag Tibor, a DDNP természetmegőrzési osztályvezetője az első
projektbejárási helyszínen.
– A helyi horgászegyesület részvételével megújultak a leromlott állapotú horgászhelyek, ráadásul a
vízellátás növelése javítani fogja a holtág halgazdagságát, aminek következtében az őshonos halak
várhatóan egyre nagyobb számban terjednek majd el a holtágban.
Kattogtak a fényképezőgépek a páratlan természeti oázisban. A látogatók nagy része még soha sem
járt Somogy ezen eldugott, ám igen értékes területén.
– Olyan az érzésem, mintha az őserdőben járnék – ámuldozott az egyik bolgár természetvédő, amikor
megpillantotta a Dráva mente változatos világát.
– Ezek a buja erdők, a víz csobogása, a mindenhol visszhangzó madárhangok, a változatos
növényvilág és a fel-felbukkanó ritka állatok.
Az Ó-Dráva holtága 15 kilométeres és Barcs közelében található, a folyó bal partján. Ez a folyó
leghosszabb magyarországi holtága, melynek egyik partja magyar, másik partja horvát terület. A
program során a holtág vízellátásának javítására egy vízvisszatartó mű épül majd, melynek
eredményeként a holtág vízszintje több mint egy méterrel fog emelkedni a száraz nyári hónapokban.
– A tartósabb vízborítás javítani fogja a holtágban élő növény-és állatfajok élőhelyeinek állapotát,
jobb feltételeket teremt megmaradásukhoz és szaporodásukhoz – hangsúlyozta Gruber Tamás, a
WWF vizesélőhely-védelmi programvezetője a második helyszínen, ahol az ártéri erdők állapotának
javítása céljából végeztek a szakemberek talajvíz adottságokhoz alkalmazkodó csemetetelepítést.
– A holtág menti ártéri erdő változatosságának megőrzése elengedhetetlen az egészséges élőhely
állapotának fenntartásához, ezért a rehabilitációs program részeként őshonos fa-és cserjefajokat,
többek közt tatárjuhart és különleges méretű nyárfákat telepítünk a területre.
Utóbbiak közül az ország egyik legimpozánsabb példányát épp a Dráva mente rejti: a mintegy tíz
méter kerületű fekete nyár a projektbejárás résztvevőit is ámultba ejtette.
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– Fontos, hogy a program az emberi tevékenységek és a természetvédelmi célkitűzések
összehangolását is magában foglalja – tette hozzá.
– Ez a horvát–magyar program igazolja azt is, hogy a természetvédelmi célú beavatkozások nemcsak
a természeti környezetre vannak pozitív hatással, hanem a lakosságnak is közvetlen előnyei
származhatnak belőle.
Értékes halfajok
Kiemelkedő természetvédelmi jelentőségű halfajoknak ad otthont az Ó-Dráva, ahol a program során
végzett halfaunisztikai célú vizsgálat során összesen 728 halegyedet fogtak ki, határoztak meg, majd
engedtek vissza a vízbe.
– A barcsi Ó-Dráva jelenleg elsősorban az állóvizet, illetve az álló-és folyóvizet egyaránt kedvelő
halfajok számára kedvez, az áramláskedvelő fajok mindössze alkalmilag fordulnak elő – mutatja az ÓDráva most kiértékelt biológiai állapotfelmérése.
– A tervezett vízvisszatartással vélhetően a víztér fajgazdagsága tovább fog javulni és hosszú távon
szolgálja majd a Dráva természetvédelmi oltalom alatt álló halfajok populációjának a fennmaradását.
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Type of media

Title

Reach

2016.05.20

Somogyi Hírlap

print

Páratlan természeti oázis

15 337
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4) objektivhir.hu

Újabb mérföldkő vizeink védelmében
Magyar állomásához érkezett a WWF és a Coca-Cola legnagyobb regionális természetvédelmi
összefogása, amely 7 éven keresztül 5 országban, mintegy 53 km2 vizesélőhely rehabilitációját és
12 millió m3 víz megőrzését, vagy természetes állapotába történő helyreállítását célozza a keletközép-európai régióban. A Barcs melleti Ó-Dráva holtágának helyreállítása egyben az első LIFE+
alap által támogatott magyar-horvát közös természetvédelmi projekt – tudatta az OBJEKTÍV
Hírügynökséggel a WWF Magyarország.
A több mint 800 000 euró összköltségvetésű, három magyar és három horvát szakmai partner
részvételével megvalósuló feladatok társfinanszírozását a Földművelésügyi Minisztérium és a CocaCola Alapítvány biztosítja.
A Coca-Cola és a WWF egy hét éves együttműködés keretein belül a Duna vízgyűjtőterületén folyók
és hozzájuk kapcsolódó élőhelyek helyreállításán dolgozik. Magyarországon a barcsi Ó-Dráva
holtágának helyreállítása az első terepi kivitelezés ennek az összefogásnak a keretében. A holtág
vízpótlásának javítása fogja szemléltetni azt a viszonylag egyszerű és költséghatékony módot, amivel
javítható a vizesélőhelyek és a környező ártéri erdők ökológiai állapota, valamint javulnak a horgászat
feltételei.
Ez a holtág a Dráva folyó bal partján található leghosszabb egykori folyókanyarulat. A terület része az
öt országot átölelő, jövőbeni Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátumnak. A három folyó vidéke,
melyet \"Európa Amazonasaként\" szoktak emlegetni, Ausztriától Szlovénián, Magyarországon és
Horvátországon keresztül Szerbiáig terül el.
A Dráva az egyik legváltozatosabb és legjobb ökológiai állapotú folyó Magyarországon. Az egyre
fogyatkozó érintetlen természetes élőhelyek egyik utolsó mentsvára, melyet az ártéri erdők, kavics és
homokzátonyok, mellékágak és holtágak változatossága tesz egyedivé. A folyó és a partmenti
élőhelyek különleges és ritka fajoknak adnak otthont úgy mint a rétisas, a fekete gólya, a kis csér vagy
a parti fecske.
Az Ó-Dráva holtág Barcs közelében található a folyó bal partján. Ez a 15 km-es holtág a Dráva
leghosszabb magyarországi holtága, mely a folyóval már csak egy kis csatornán keresztül van
összeköttetésben. A holtág egyik partja magyar, másik partja horvát terület. A Dráva folyó és az ÓDráva holtág közti területen egy horvát település, Križnica fekszik, magyar oldalon a holtág partján
nincs település. Az Ó-Dráva LIFE+ pályázat keretében a holtág vízellátásának javítására egy
vízvisszatartó mű épül majd. Ennek eredményeként a holtág vízszintje több mint egy méterrel fog
emelkedni a száraz nyári hónapokban.
A tartósabb vízborítás javítani fogja a holtágban élő növény- és állatfajok élőhelyeinek állapotát, jobb
feltételeket teremt megmaradásukhoz és szaporodásukhoz. A holtág menti ártéri erdő
változatosságának megőrzése elengedhetetlen az egészséges élőhely állapotának fenntartásához,
10
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ezért a rehabilitációs program részeként őshonos fa- és cserjefajokat telepítenek a területre.
Ugyancsak fontos cél, hogy a helyiek szabadidős tevékenyésgeikhez továbbra is birtokba vehessék ezt
a páratlan természeti oázist, ezért a helyi horgászegyesület részvételével megújulnak a leromlott
állapotú horgászhelyek. A vízellátás növelése javítani fogja a holtág halgazdagságát, a helyreállítás
ezért az Ó-Drávához látogató horgászokat is segíti, és nagyon fontos, hogy az őshonos halak
várhatóan egyre nagyobb számban terjednek majd el a holtágban.
\"A fenntartható vízgazdálkodás a Coca-Cola számára stratégiai fontosságú, hiszen a víz szűkülő
erőforrás, ugyanakkor termékeink elsődleges összetevője. A világvállalat 2007 óta működik együtt a
WWF-fel, a hatékonyabb üzletmenet és vízfelhasználás kialakításában. Jelenleg 209 közösségi
vízgazdálkodási projektünk fut 61 országban. A Partnerség az Élő Dunáért a legnagyobb önálló
program, amelyet a Coca-Cola Alapítvány valaha támogatott Európában. Nagy öröm számunkra, hogy
Magyarország is részesült a támogatásunkból és hozzájárulhattunk a barcsi Ó-Dráva holtág
helyreállításához - mondta Pellion Ágnes, a Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft. közkapcsolati és
kommunikációs vezetője.\"
Hírforrás: OBJEKTÍV Hírügynökség 2016. május 20.

Date

Media

Title

Link

Reach

2016.05.2

objektivhir.hu

Újabb mérföldkő

http://www.objektivhir.hu/display/hir.p

60
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hp?hirid=51334

5) figyel.hu

Újabb mérföldkő vizeink védelmében
Magyar állomásához érkezett a WWF és a Coca-Cola legnagyobb regionális természetvédelmi
összefogása, amely 7 éven keresztül 5 országban, mintegy 53 km2 vizesélőhely rehabilitációját és 12
millió m3 víz megőrzését, vagy természetes állapotába történő helyreállítását célozza a kelet-középeurópai régióban. A Barcs melleti Ó-Dráva holtágának helyreállítása egyben az első LIFE+ alap által
támogatott magyar-horvát közös természetvédelmi projekt – tudatta az OBJEKTÍV Hírügynökséggel a
WWF Magyarország. tovább>>
Forrás: Objektív Hírügynökség
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Date

Media

Title

Link

Reach

2016.05.20

figyel.hu

Újabb mérföldkő
vizeink védelmében

http://www.figyel.hu/hirek/ujabb-merfoldkovizeink-vedelmeben

157

6) barcsihirek.hu

Lassan a megvalósítás szakaszába lép az Ó-Dárva rehabilitációja

A héten mutatták be a sajtó munkatársainak az Ó-Dráva rehabilitációs terveit. A természetvédelmi
státuszban lévő folyórész a Dráva leghosszabb, 15km-es holtága. A WWF és a Duna-Dráva Nemzeti
park valamint más nemzetközi szervezetek összefogásában valósul meg a szakasz helyre állítása.
A WWF szakembere kiemelte: - nagyon fontos a vízi élőhely helyre állítása, ugyanis ezen a szakaszon
igen gyér az emberi jelenlét így sok értékes védett faj található itt. Gruber Tamás elmondta, hogy
azért szükséges a beavatkozás, mert a Dráva meder süllyed ezért egyre gyorsabban a folyó sodrása
így a holtágba kevesebb víz jut. A kevesebb csapadék és gondot okoz. Tehát mind ezek együttes
jelenlét miatt az Ó-Dráva vízszintje alacsonyabb, ez pedig befolyásolja a part menti élőhelyek
állapotát. A megoldást a mederben hamarosan megépülő küszöb jelenti, ami mintegy 1m-rel emeli
meg az állandó vízszintet. A témáról bővebben a Híd televízió hétfői krónikájában láthatnak
összeállítást.
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Media

Title

Link

Reach

barcsihirek.hu

Lassan a megvalósítás
szakaszába lép az ÓDárva rehabilitációja

http://www.barcsihirek.hu/hirek/helyi
-hirek/lassan-megvalositasszakaszaba-lep-az-o-darvarehabilitacioja

186

7) bdpst24.hu

Újabb mérföldkő vizeink védelmében!
2016-05-27
Magyar állomásához érkezett a WWF és a Coca-Cola legnagyobb regionális természetvédelmi
összefogása, amely 7 éven keresztül 5 országban, mintegy 53 km2 vizesélőhely rehabilitációját
és 12 millió m3 víz megőrzését, vagy természetes állapotába történő helyreállítását célozza a kelet-
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közép-európai régióban. A Barcs melletti Ó-Dráva holtágának helyreállítása egyben az első LIFE+
alap által támogatott magyar-horvát közös természetvédelmi projekt.

A több mint 800 000 euró összköltségvetésű, három magyar és három horvát szakmai partner
részvételével megvalósuló feladatok társfinanszírozását a Földművelésügyi Minisztérium és a CocaCola Alapítvány biztosítja.
A Coca-Cola és a WWF egy hét éves együttműködés keretein belül a Duna vízgyűjtőterületén folyók
és hozzájuk kapcsolódó élőhelyek helyreállításán dolgozik. Magyarországon a barcsi Ó-Dráva
holtágának helyreállítása az első terepi kivitelezés ennek az összefogásnak a keretében. A holtág
vízpótlásának javítása fogja szemléltetni azt a viszonylag egyszerű és költséghatékony módot, amivel
javítható a vizesélőhelyek és a környező ártéri erdők ökológiai állapota, valamint javulnak a horgászat
feltételei.
Ez a holtág a Dráva folyó bal partján található leghosszabb egykori folyókanyarulat. A terület része az
öt országot átölelő, jövőbeni Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátumnak. A három folyó vidéke,
melyet “Európa Amazonasaként” szoktak emlegetni, Ausztriától Szlovénián, Magyarországon és
Horvátországon keresztül Szerbiáig terül el.
A Dráva az egyik legváltozatosabb és legjobb ökológiai állapotú folyó Magyarországon. Az egyre
fogyatkozó érintetlen természetes élőhelyek egyik utolsó mentsvára, melyet az ártéri erdők, kavics és
15
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homokzátonyok, mellékágak és holtágak változatossága tesz egyedivé. A folyó és a partmenti
élőhelyek különleges és ritka fajoknak adnak otthont úgy mint a rétisas, a fekete gólya, a kis csér vagy
a parti fecske.
Az Ó-Dráva holtág Barcs közelében található a folyó bal partján. Ez a 15 km-es holtág a Dráva
leghosszabb magyarországi holtága, mely a folyóval már csak egy kis csatornán keresztül van
összeköttetésben. A holtág egyik partja magyar, másik partja horvát terület. A Dráva folyó és az ÓDráva holtág közti területen egy horvát település, Križnica fekszik, magyar oldalon a holtág partján
nincs település. Az Ó-Dráva LIFE+ pályázat keretében a holtág vízellátásának javítására egy
vízvisszatartó mű épül majd. Ennek eredményeként a holtág vízszintje több mint egy méterrel fog
emelkedni a száraz nyári hónapokban.
A tartósabb vízborítás javítani fogja a holtágban élő növény- és állatfajok élőhelyeinek állapotát, jobb
feltételeket teremt megmaradásukhoz és szaporodásukhoz. A holtág menti ártéri erdő
változatosságának megőrzése elengedhetetlen az egészséges élőhely állapotának fenntartásához,
ezért a rehabilitációs program részeként őshonos fa- és cserjefajokat telepítenek a területre.
Ugyancsak fontos cél, hogy a helyiek szabadidős tevékenyésgeikhez továbbra is birtokba vehessék ezt
a páratlan természeti oázist, ezért a helyi horgászegyesület részvételével megújulnak a leromlott
állapotú horgászhelyek. A vízellátás növelése javítani fogja a holtág halgazdagságát, a helyreállítás
ezért az Ó-Drávához látogató horgászokat is segíti, és nagyon fontos, hogy az őshonos halak
várhatóan egyre nagyobb számban terjednek majd el a holtágban.
“A fenntartható vízgazdálkodás a Coca-Cola számára stratégiai fontosságú, hiszen a víz szűkülő
erőforrás, ugyanakkor termékeink elsődleges összetevője. A világvállalat 2007 óta működik együtt a
WWF-fel, a hatékonyabb üzletmenet és vízfelhasználás kialakításában. Jelenleg 209 közösségi
vízgazdálkodási projektünk fut 61 országban. A Partnerség az Élő Dunáért a legnagyobb önálló
program, amelyet a Coca-Cola Alapítvány valaha támogatott Európában. Nagy öröm számunkra, hogy
Magyarország is részesült a támogatásunkból és hozzájárulhattunk a barcsi Ó-Dráva holtág
helyreállításához – mondta Pellion Ágnes, a Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft. közkapcsolati és
kommunikációs vezetője.”

16

WWF Magyarország
Álmos vezér útja 69/a
Budapest
1141

Tel: (1) 214 5554
Fax: (1) 212 9353
panda@wwf.hu
www.wwf.hu
Adószám:18226814-2-42

Date

Media

Title

Link

Reach

2016.05.21

bdpst24.hu

Újabb mérföldkő
vizeink védelmében!

http://bdpst24.hu/2016/05/21/ujabbmerfoldko-vizeink-vedelmeben/

86
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8) Kossuth Rádió – Oxigén

Date

Media

Type of
media

Link

Reach

Speaker

Comment

2016.05.22

Kossuth
Rádió Oxigén

radio

http://hangtar.radio.hu
/kossuth#!#2016-05-22

1 517 000

Zanin Éva,
Gruber Tamás

14:4714:53
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9) Greenfo Info hírlevél

Újabb mérföldkő vizeink védelmében
2016-05-22 15:56:27
Magyar állomásához érkezett a WWF és a Coca-Cola legnagyobb regionális természetvédelmi
összefogása, amely 7 éven keresztül 5 országban, mintegy 53 km2 vizesélőhely rehabilitációját és 12
millió m3 víz megőrzését, vagy természetes állapotába történő helyreállítását célozza a kelet-középeurópai régióban. A Barcs melleti Ó-Dráva holtágának helyreállítása egyben az első LIFE+ alap által
támogatott magyar-horvát közös természetvédelmi projekt.
tovább>>

Date

Media

Title

2016.05.22

Greenfo Info hírlevél

Újabb mérföldkő vizeink védelmében
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greenfo.hu

Újabb mérföldkő vizeink védelmében
2016. május 22. 15:56

Magyar állomásához érkezett a WWF és a Coca-Cola legnagyobb regionális természetvédelmi
összefogása, amely 7 éven keresztül 5 országban, mintegy 53 km2 vizesélőhely rehabilitációját és
12 millió m3 víz megőrzését, vagy természetes állapotába történő helyreállítását célozza a keletközép-európai régióban. A Barcs melletti Ó-Dráva holtágának helyreállítása egyben az első LIFE+
alap által támogatott magyar-horvát közös természetvédelmi projekt.
A több mint 800 000 euró összköltségvetésű, három magyar és három horvát szakmai partner
részvételével megvalósuló feladatok társfinanszírozását a Földművelésügyi Minisztérium és a CocaCola Alapítvány biztosítja.
A Coca-Cola és a WWF egy hét éves együttműködés keretein belül a Duna vízgyűjtőterületén folyók
és hozzájuk kapcsolódó élőhelyek helyreállításán dolgozik. Magyarországon a barcsi Ó-Dráva
holtágának helyreállítása az első terepi kivitelezés ennek az összefogásnak a keretében. A holtág
vízpótlásának javítása fogja szemléltetni azt a viszonylag egyszerű és költséghatékony módot, amivel
javítható a vizesélőhelyek és a környező ártéri erdők ökológiai állapota, valamint javulnak a horgászat
feltételei. Ez a holtág a Dráva folyó bal partján található leghosszabb egykori folyókanyarulat. A
terület része az öt országot átölelő, jövőbeni Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátumnak.
A három folyó vidéke, melyet "Európa Amazonasaként” szoktak emlegetni, Ausztriától Szlovénián,
Magyarországon és Horvátországon keresztül Szerbiáig terül el. A Dráva az egyik legváltozatosabb és
legjobb ökológiai állapotú folyó Magyarországon. Az egyre fogyatkozó érintetlen természetes
élőhelyek egyik utolsó mentsvára, melyet az ártéri erdők, kavics és homokzátonyok, mellékágak és
holtágak változatossága tesz egyedivé. A folyó és a partmenti élőhelyek különleges és ritka fajoknak
adnak otthont úgy mint a rétisas, a fekete gólya, a kis csér vagy a parti fecske.
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Ó-Dráva holtág Barcs mellett. A faölelő Ereifej Laurice WWF
Az Ó-Dráva holtág Barcs közelében található a folyó bal partján.
Ez a 15 km-es holtág a Dráva leghosszabb magyarországi holtága, mely a folyóval már csak egy kis
csatornán keresztül van összeköttetésben. A holtág egyik partja magyar, másik partja horvát terület.
A Dráva folyó és az Ó-Dráva holtág közti területen egy horvát település, Križnica fekszik, magyar
oldalon a holtág partján nincs település. Az Ó-Dráva LIFE+ pályázat keretében a holtág vízellátásának
javítására egy vízvisszatartó mű épül majd. Ennek eredményeként a holtág vízszintje több mint egy
méterrel fog emelkedni a száraz nyári hónapokban. A tartósabb vízborítás javítani fogja a holtágban
élő növény- és állatfajok élőhelyeinek állapotát, jobb feltételeket teremt megmaradásukhoz és
szaporodásukhoz. A holtág menti ártéri erdő változatosságának megőrzése elengedhetetlen az
egészséges élőhely állapotának fenntartásához, ezért a rehabilitációs program részeként őshonos faés cserjefajokat telepítenek a területre. Ugyancsak fontos cél, hogy a helyiek szabadidős
tevékenyésgeikhez továbbra is birtokba vehessék ezt a páratlan természeti oázist, ezért a helyi
horgászegyesület részvételével megújulnak a leromlott állapotú horgászhelyek. A vízellátás növelése
javítani fogja a holtág halgazdagságát, a helyreállítás ezért az Ó-Drávához látogató horgászokat is
segíti, és nagyon fontos, hogy az őshonos halak várhatóan egyre nagyobb számban terjednek majd el
a holtágban.
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Ó-Dráva holtág Barcs mellett
Háttér
A Dráva az egyik legváltozatosabb és legjobb ökológiai állapotú folyó Magyarországon. A huszadik
századi szabályozások során a Drávának sok kanyarulatát levágták, és elválasztották a folyótól. Ezek a
kanyarulatok ma mellékágak, melyek csak magas vízállás esetén kapnak vizet, vagy holtágak, melyek
már egyáltalán nem állnak kapcsolatban a folyóval. A Dráva balpartján a leghosszabb ilyen holtág az
Ó-Dráva. A holtág vízellátása nem megfelelő, és emiatt a partján lévő ártéri erdő állapota is
jelentősen leromlott. A projekt során ezeknek az állapotoknak a javítását végezzük el horvát és
magyar partnerek részvételével. Partnerek: Magyarországi és horvátországi állami intézmények és
elkötelezett civil szervezetek fogtak össze, hogy megoldást találjanak a káros folyamatok megállítása
érdekében, és pályázatot állítottak össze az Ó-Dráva helyreállítására.
Az Európai Unió LIFE+ pályázati alapja támogatta a kezdeményezést, és 2014-ben négyéves projekt
kezdődött el. Az együttműködés vezetője a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, partnerei a WWF
Magyarország, Pitomaca önkormányzata, Verőce-Podravina megye regionális fejlesztési ügynöksége,
Verőce-Podravina megye természetvédelmi intézménye és a Somogy Megyei Horgászegyesület.
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Partnerség az Élő Dunáért:
• A vizesélőhelyek biológiai sokfélesége óriási, biodiverzitás szempontból „forró pontok”.
• Emellett számtalan jótéteményt és szolgáltatást nyújtanak az embereknek, beleértve az
árvízvédelmet, ivóvizet, természetes tápanyag-eltávolítást, faanyagot, biomasszát, pihenési,
kikapcsolódási és turisztikai lehetőségeket, élelmet, halat és vadat.
• Mindennek ellenére a Duna, amely az Európai Unió leghosszabb folyója, az elmúlt 150 évben
ártereinek és vizesélőhelyeinek 80%-át elveszítette.
• A pusztulás legfőbb okozói között szerepel a folyó árvízvédelmi töltések közé szorítása, a
vízenergia-termelést szolgáló duzzasztóművek építése, a mezőgazdaság területfoglalása, a városok
növekedése, a hajózás érdekében végzett szabályozások és a mellékágak elzárása. Ennek
következtében a halállomány jelentősen lecsökkent, az árvizek romboló hatása megnövekedett, a
vízminőség pedig romlott.
• A Duna termékeny ártereinek és vizesélőhelyeinek védelme és helyreállítása tehát mind az
embereknek, mind pedig a természetnek a javát szolgálja.
• 2020-ig 12 millió m3-nyi vízmegtartó kapacitás helyreállítása a Duna vízgyűjtőterületén (ez a
mennyiség egyenértékű 4800 olimpiai úszómedencényi vízzel).
• Hét éven át összesen 4,4 millió dollár adomány a Coca-Cola Alapítványtól a Duna vízgyűjtő
területén található vizesélőhelyek és árterek eltűnésének a megállítására
• A terveknek megfelelően különböző vizesélőhelyeket állítanak helyre Magyarországon,
Horvátországban, Szerbiában, Romániában és Bulgáriában.
• Az együttműködés keretében újra összekötik a hajdani ártereket a folyókkal: néhány kísérleti
helyen ellenőrzött módon megnyitják a töltéseket és megvalósítják a víz megtartását az ártereken –
mindezt természetesen az illetékes helyi hatóságokkal és érintettekkel szoros együttműködésben.

23

WWF Magyarország
Álmos vezér útja 69/a
Budapest
1141

Tel: (1) 214 5554
Fax: (1) 212 9353
panda@wwf.hu
www.wwf.hu
Adószám:18226814-2-42

Date

Media

Title

Link

Reach

2016.05.22

greenfo.hu

Újabb mérföldkő
vizeink védelmében

http://greenfo.hu/hirek/2016/05/22/ujabb
-merfoldko-vizeink-vedelmeben

718
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barcsihirek.hu

Date

Media

Title

Link

Reac
h

2016.05.2
4

barcsihirek.h
u

Barcsi Krónika 2016. május
23.

http://www.barcsihirek.hu/vide
ok

186
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Híd TV

Date

Media

Type of
media

Title

Link

Reach

2016.05.2
3

Híd TV

tv

Barcsi Krónika 2016.
május 23.

http://www.barcsihirek.hu
/videok

8 000
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13)

Híd TV Official YouTube Channel

Date

Media

Title

Link

Reach

2016.05.24

YouTube

Barcsi Krónika 2016. május 23.

https://www.youtube.com/watch
?v=5PCG-wTSvfw

137
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Dráva Hullám Rádió

Date

Media

Type of media

Link

Reach

2016.05.27

Dráva Hullám rádió

radio

http://www.barcsihirek.hu/dravahullam-1027-online-radio

14 000
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M1 – KÉK BOLYGÓ

Date

Media

Type of media

Reach

2016.05.30

M1

tv

150 000
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16)

Jazzy Rádió – Millásreggeli

Date

Media

Type of
media

Title

Link

Reach

Speaker

2016.05.25

Jazzy
Rádió

radio

Megmenekül a Dráva
leghosszabb
magyarországi holtága

http://greenfo.hu/zo
ld-iranytu

65 000

Gruber
Tamás

Future publications:
17) National Geographic – 2016 July issue
18) Élet és Tudomány – soon to be published
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