
Obnova rijeke 
za prirodu 
i ljude
Cilj projekta "DRAVA LIFE – integrirano upravljanje 
rijekom" je poboljšati stanje riječnog ekosustava na 
potezu hrvatskog dijela rijeke Drave  u duljini od 300 
kilometara. To bi se trebalo postići obnovom rijeke i 
integriranom provedbom EU direktiva, aktivnostima 
podizanja svijesti i smjernicama za upravljanje 
posjetiteljima radi zaštite ugroženih vrsta riječnih 
ptica, poput male čigre. 

Riječni su ekosustavi među najugroženijim 
ekosustavima u Europi pa tako ni Drava nije iznimka. 22 
izgrađene hidroelektrane u Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj 
presijecaju rijeku i ostavljaju joj tek kratku dionicu 
slobodnog toka, zbog čega je  Drava u Hrvatskoj jedna 
od posljednjih poluprirodnih rijeka u srednjoj Europi.

Uvođenje suvremenih metoda upravljanja prihvatljivih 
za okoliš integrirat će očuvanje prirode i zaštitu od 
poplava u korist ugroženih staništa i vrsta unutar 
Natura 2000 područja te će pridonijeti boljoj zaštiti od 
poplava u naseljenim područjima duž rijeke Drave. 
Osim toga, projekt će povećati rekreacijsku vrijednost 
područja za lokalno stanovništvo koje se njime koristi za 
ribolov, kupanje i opuštanje.
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Stajališta izražena u ovoj publikaciji ne odražavaju nužno stajalište Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.

PARTNERI

Hrvatske vode (vodeći partner)

WWF Austrija

Zeleni Osijek, udruga za zaštitu prirode i okoliša

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 
i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim 
vrijednostima na području Varaždinske županije

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 
na području Koprivničko-križevačke županije

SUFINACIJERI

Rad Zelenog Osijeka u projektu DRAVA LIFE sufinancira
Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge

Rad WWF-a u projektu DRAVA LIFE sufinanciraju i 
podržavaju:

BMLFUW - Austrijsko federalno ministarstvo poljoprivrede, 
šumarstva, okoliša i vodnog gospodarstva

Fundacija Coca-Cole

KONTAKTI

info@drava-life.hr 
www.drava-life.hr 
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Ciljevi 
Glavni cilj projekta DRAVA LIFE je unaprijediti ekosustav Drave u Hrvatskoj provedbom 
različitih aktivnosti obnove rijeke i podizanja svijesti, uspostavom prekogranične suradnje i 
smanjenjem čovjekova ometanja riječnih ptica. Uz ovaj inovativni pristup upravljanju 
rijekama, cilj partnera je stvoriti primjer najbolje prakse za obnovu rijeka u Hrvatskoj i regiji.

Provođenjem projekta u suradnji s ustanovama za upravljanje vodama i zaštitu prirode, kao i 
nevladinim organizacijama, ključne prirodne značajke ekosustava rijeke Drave obnovit će se 
otvaranjem i stvaranjem novih rukavaca, uklanjanjem i prilagodbom obaloutvrda i ostalih 
vodnih građevina te očuvanjem retencijskih područja i prirodnih strmih obala rijeke. 
Navedeni zahvati uvelike će koristiti brojnim ugroženim staništima i vrstama u područjima 
Natura 2000.

DRAVA LIFE 
u brojevima

310 riječnih kilometara 
Drave (rkm 322,8 - 15)

 67.800 hektara               
u 5 županija 

4 Natura 2000 područja

7 područja obnove

Podizanje svijesti
U razdoblju provedbe projekta partneri će nastojati smanjiti čovjekovo 
ometanje riječnih ptica tijekom sezone razmnožavanja te unaprijediti znanje o 
Naturi 2000 različitim instrumentima za podizanje svijesti: 

• obrazovnim centrima i stazama duž Drave
• informativnim pločama o mjestima razmnožavanja 
• informacijskim centrima i informacijskim točkama 
• kutcima za obrazovanje o prirodi
• postajama za praćenje 
• obukom dravskih rendžera  
• različitim komunikacijskim i obrazovnim materijalima. 
 

Uz to, organizirat će se nekoliko izložbi i kampanja u suradnji s lokalnim 
stanovništvom i školama.

Očekivani rezultati mjera obnove:  

obnoviti i sačuvati 1 kilometar 
dinamičnih riječnih obala

stvoriti 13 hektara novih dinamičnih 
riječnih zona sa šljunčanim, pješčanim i 
zemljanim obalama

obnoviti ili stvoriti 14,5 kilometara 
rukavaca

unaprijediti 300 hektara šuma u 
poplavnim područjima

Obnova radi boljeg upravljanja poplavama 
Mjere obnove na 7 pilot-područja (vidi u nastavku) 
provodit će se u skladu s načelima i najboljim praksama u 
upravljanju rizicima od poplava iz EU Direktive o 
poplavama i izvoditi na način kojim se ne ugrožava 
sigurnost postojećeg sustava zaštite od poplava. 

Obnova rukavaca rijeke omogućit će bolju zaštitu od 
poplava unutar postojećih poplavnih područja, pridonijeti 
lokalnom snižavanju vodostaja i preusmjeravanju 
vodotoka u urbanim područjima, blizu mostova i sela 
tijekom poplava.

Projekt će također pozitivno utjecati na zalihe podzemnih 
voda jer će se obnavljanjem poboljšati infiltracija riječne u 
podzemne vode i tako stabilizirati i podići razina 
podzemnih voda. To će također povećati otpornost 
ekosustava poplavnih područja Drave na negativne učinke 
klimatskih promjena.

Glavne aktivnosti u sklopu projekta provest će se na sljedećim 
lokacijama duž rijeke Drave: 

1. Otok Virje (312 – 314,3 rkm), 2. Stara Drava Varaždin (289,3 – 292 
rkm), 3. Donja Dubrava – Legrad (240 – 241,45 rkm), 4. Most Botovo 
(226,6 – 227,9 rkm), 5. Novačka (214 – 217 rkm), 6. Miholjački Martinci 
(104 – 106 rkm), 7. Podravska Moslavina (96 – 98 rkm)

DRAVA LIFE – integrirano upravljanje rijekom
započeo je 1. prosinca 2015. i trajat će do 30. studenoga 2020. i ima cilj:

• povećati broj očuvanih i dinamičnih riječnih staništa te bolje povezati ekosustave Drave ponovnovnim povezivanjem i 
stvaranjem novih rukavaca, uklanjanjem obaloutvrda i drugih vodnih građevina te očuvanjem dinamičnih strmih riječnih obala;

• stvoriti nova vodna tijela i poplavna područja unutar postojećih poplavnih područja radi ponovnog spajanja rijeke sa svojim 
poplavnim područjima te poboljšanja dinamike između podzemnihi površinskih voda, kao i unaprijediti dinamiku sedimenata i 
smanjiti rizik od poplava na najmanju moguću mjeru; 

• smanjiti čovjekovo ometanje i povećati populaciju ugroženih riječnih ptica npr. male čigre (Sterna albifrons) korištenjem 
smjernica za upravljanje posjetiteljima i akcijskog plana za riječne ptice, u kombinaciji s konkretnim mjerama za upravljanje 
posjetiteljima i kampanjama za podizanje svijesti javnosti o Natura 2000 područjima duž rijeke Drave;

• poboljšati prekograničnu suradnju uz rijeku Dravu prijenosom stručnog znanja i najboljih praksi, kao i suradnjom u okviru 
planiranog UNESCO-ovog Prekograničnog rezervata biosfere "Mura - Drava - Dunav" (između Hrvatske, Austrije, Mađarske, 
Slovenije i Srbije);

• ojačati međusektorsko upravljanje rijekom u kojem svi odgovarajući sektori sudjeluju u postupku donošenja odluka.
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