
A madarak számára 
biztonságossá tesszük a 
Duna mentén található 
távvezetékeket.

A Duna több száz madárfaj számára fontos vonulási 
útvonal, táplálékszerző hely, költő- és telelőhely. 
Minden évben madarak ezrei halnak vagy sérülnek 
meg a közeli elektromos vezetékekkel való ütközés 
vagy áramütés miatt. A LIFE „Dunai szabad égbolt” 
projekt célja ennek a kockázatnak a csökkentése.
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A terepi felmérés során 
több mint 1150 km hosszú 
távvezetéket és 32 km-nyi 
vasúti villamosvezetéket 

figyeltek meg.

A Natura 2000 a világ természetvédel-
mi területeinek legnagyobb összehan-
golt hálózata, amely menedéket kínál 
Európa legértékesebb és legveszélyez-

tetettebb fajai és élőhelyei számára. 
A LIFE „Dunai szabad égbolt” projekt 

területe 23 különleges – a Natura 2000 
területek részét képező – természetvé-
delmi területből és 9 fontos madárélő-

helyből áll.
A jobb láthatóságot 

elősegítő madáreltérítők 
felszerelése 245 km 

hosszan a legveszélyesebb 
távvezetékeken az 

ütközések elkerülése 
érdekében.
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Az áramütés az elhullás 
egyik leggyakoribb oka a 

parlagi sas esetén, különösen 
a fiatalkorúaknál. A költési 
helyek a mérséklést célzó 

intézkedések kiemelt területei 
közé tartoznak.

12 célzott védelem alá tartozó és 
számos további előnyösen érintett 

madárfaj.

Az európai szalakóta, a kék 
vércse és a kerecsensólyom 

költési körülményei javultak a 
370 költőláda kihelyezésével. 

Szoros együttműködés 7 ország 15 projekt-
partnerével: civilszervezetekkel, nemzeti 
parkokkal, áramszolgáltatókkal, valamint 

egy vasúttársasággal.

A LIFE „Dunai szabad égbolt” – Nemzeteken átívelő madárvédelem a Duna folyó mentén (LIFE19 NAT/SK/001023) – projekt az Európai Unió LIFE programjából nyert támogatást. Projekt időtartama: 2020. szeptember – 2026. február

Több mint 3250 
legveszélyesebb oszlop 
szigetelése az áramütés 
megelőzése érdekében.
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