
Fogadj örökbe egy darabot a
Szabadságszigetből, hogy meg
menthessük a Duna élővilágát!
Saját virtuális telked lehet feke
te gólyával!
A folyószabályozások miatt a Du
na mentén már nem alakulnak ki
újabb szigetek, zátonyok. A meg
lévők közül néhányat az eltűnés
fenyeget. 2008ban hat szervezet
egyedülálló módon fogott össze,
hogy megmentsék a mohácsi Sza
badságszigetet és a hozzá tarto
zó mellékágat.
A Dunában egykor élő halfajok
döntő része számára a folyó
számtalan kissodrású mellékága
biztosított szaporodásra alkalmas
területet, ám ezek áldozatul estek
a folyó túlszabályozásának, illet
ve egyéb beavatkozásoknak.
Ezen vizes élőhelyek hiánya je
lenleg a legnagyobb veszély az
élővilágra, így a folyó 200 éve
tartó pusztulását a mohácsi Sza
badságszigethez hasonló vízi pa
radicsomok újjáélesztésével
lehetne megállítani.
A Szabadságsziget és mellékága
egykor számos halfajnak nyújtott

szaporodási és élőhelyet, mada
raknak fészkelő, pihenő és táplál
kozó területet. Az egyedülálló
élőhely azonban végleg elveszik,
ha nem avatkozunk közbe egy, a
nyolcvanas években épített ke
resztgát miatt, amely a mellékág
feltöltődését elindította.
A Duna védelmét a WWF Ma
gyarország elsődleges céljai kö
zött tartja számon. Ezért indított
nagy volumenű élőhely rehabilitá
ciós programot a Szabadságszi
get megmentése érdekében,
amelynek első lépéseként magán
személyektől megvásárolta a terü
letet, a DunaDráva Nemzeti
Park kezelésébe adta, és ezzel a
sziget örök védettséget nyert. A
2009 és 2013 között zajló prog
ramban a különleges természeti
értékkel bíró vizes élőhely újjá
élesztése mellett az is fontos,
hogy javulni fog a parti kutak víz
minősége is, azaz jobbá és bizton
ságosabbá válik a térség
ivóvízellátása.
A projekthez csatlakozott a Du

naDráva Nemzeti Park Igazgató
sága, az AlsóDunavölgyi
Vízügyi Igazgatóság, a Dunántú

li Regionális Vízmű Zrt. és Moh
ács Város Önkormányzata is. A
programhoz szükséges források
60 százalékát az Európai Unió
állja, és további pénzügyi támo
gatást nyújt a CocaCola Ma
gyarország.
A projektet támogathatják ma
gánszemélyek és más vállalatok
is, a népszerű internetes közössé
gi oldalon, a Facebookon keresz
tül (bővebb információ: a
Facebookon, a WWF Hunga
ry/Örökbefogadás oldalon, vagy
a www.szabadsagsziget.hu olda
lon). ■

Szabadságot a szigetnek!
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