
 
                                                                                            

                         
                                 
                                                                  

DANUBEFREESKY.EU                                                                                                                                               

 

Transnacionalna zaštita ptica na rijeci Dunav 

Akronim: LIFE DANUBE FREE SKY  

Kod projekta: LIFE19 NAT/SK/001023 

Projekt je započeo 1. rujna 2020. godine uz odobreno financiranje iz programa LIFE Europske 
unije. Tijekom planiranih 5 godina provedbe projekta, 15 partnera iz 7 država (Austrija, 
Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Bugarska, Rumunjska) razvit će snažnu suradnju i 
primijeniti najučinkovitija rješenja kako bi se spriječile navedene egzistencijalne prijetnje 
pticama. Primjenom zaštitnih mjera povećat će se vidljivost dalekovoda najvišeg prioriteta na 
više od 245 km dionice mreže. Također, više od 3200 najopasnijih stupova dalekovoda unutar 
područja obuhvaćenog projektom bit će sanirano kako bi se osigurala sigurnost ptica. Nositelj 
projekta je Raptor Protection of Slovakia iz Slovačke. Projekt će trajati ukupno 66 mjeseci, do 
28. veljače 2026. Ukupna financijska vrijednost projekta je 6.636.170,00 €, a udio 
sufinanciranja Europske komisije je 75%.  

Projektno područje sastoji se od 23 Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove 
(POVS) i 9 Područja značajnih za ptice (POP) koja se nalaze u neposrednoj blizini rijeke Dunav. 
Sa svojim obalnim zonama i riječnim staništima, Dunav formira ekološku mrežu i često stvara 
okosnicu za bio-koridore. Koridor i njegova susjedna područja privlače na stotine vrsta ptica. 
Milijuni ptica svake godine prate Dunav na svojim proljetnim i jesenskim migracijama prema i 
od svojih dalekih migracijskih područja. Samo Donji Dunav i Delta Dunava ugošćavaju preko 
330 vrsta ptica uključujući rijetke vrste kao što su kudravi nesit te 90% svjetske populacije 
crvenovrate guske. Mnoge ove vrste pretrpile su dramatičan pad prošlih decenija. 
Elektrokucijom i kolizijom, svake godine strada 20 % reproduktivne populacije orla krstaša, 
stepskog sokola i kudravog nesita. Provedbom projektnih aktivnosti povećat će se stopa 
preživljavanja ciljnih vrsta ptica koje trenutno stradavaju tijekom svojih migracija, gniježđenja, 
razmnožavanja, pronalaženja hrane i staništa. Glavni ciljevi projekta: doprinijeti u cilju 
zaustavljanja gubitka bioraznolikosti i usluga ekosustava na rijeci Dunav (ujedno je svrha 
Strategije Bioraznolikosti Europske Unije), smanjiti i spriječiti direktnu i indirektnu smrtnost 
ptica uzrokovanu elektrokucijom i kolizijom na dalekovodima unutar 23 POVS i 9 POP 
područja, povećati populacije 12 ciljnih vrsta, uspostaviti sigurnije migratorne rute i staništa 
na rijeci Dunav te započeti/ojačati suradnju između ključnih sudionika i povećati učinkovitost 
usvojenih mjera na transnacionalnoj razini. 

Iz Hrvatske na projektu sudjeluju 3 projektna partnera – Javna ustanova „Park prirode Kopački 
rit“, Hrvatski operator distribucijskog sustava d.o.o. i Hrvatski operator prijenosnog sustava 
d.o.o.  

Trenutno je u tijeku preliminarni obilazak dalekovoda na svim projektnim područjima, a u 
Hrvatskoj to područje obuhvaća NATURA 2000 POP Podunavlje i donje Podravlje. 
Preliminarnim obilaskom utvrdit će se kritična mjesta za ptice na kojima će se provesti 
monitoring nultog stanja, a tijekom svih terenskih obilazaka prikupit će se eventualne lešine 
ptica koje će naknadno biti poslane na analizu kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Nakon toga 
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slijedi primjena mitigacijskih mjera od strane projektnih partnera HEP-a i HOPS-a, a potom 
provedba monitoringa koji će pokazati učinkovitost tih mjera. 

Link projekta: https://danubefreesky.eu/hr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhiva: JUPP Kopački rit 

 

 

 

 


