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A Ráckevei Duna-ág állatvilágának bemutatása.

A Ráckevei, Soroksári Duna a Duna egyik fontos mellékága, mely főágával a 

Csepel-szigetet öleli körül. Vízszintjét északról a Kvassay- és délről a 

Tassi-zsilipek szabályozzák. A Ráckevei szakasz vízforgalma tehát mester-

ségesen szabályozott, melynek mértéke a mindenkori dunai vízállástól függ. 

A Ráckevei Duna-ág kiemelkedő jelentőségű természeti értékekkel bír, mivel 

gazdag növény- és állatvilág élőhelyéül szolgál.

Ráckevei Duna-ág területén élnek például a következő szárazföldi állatok: 

pézsma patkány (pocok), nyest, menyét, róka, őz, vaddisznó, mezei nyúl, 

görény, nádi énekesmadár, réce, vadliba stb.

Ráckevei Duna-ág vízében élnek például a következő vízi állatok: 

ponty, leső harcsa, csuka, süllő, balin, keszegfélék (dévér, vörös szárnyú, 

kárász, karika, compó, szélhajtó küsz), folyami géb, sügér, naphal, törpehar-

csa

A Soroksári Duna-ágban számos madárfajta él, mint: 

vizicsibe, szárcsa, vöcsök, szürke gém, törpe gém, jégmadár, tőkés réce, 

küszvágó csér (a kicsi, fehér "sirály"), danka sirály (a nagy, szürke szárnyú) 

stb.

A Soroksári Duna-ág ritka, védett állatfajai: 

gyepi béka, vízisikló és fürge gyíkvidra, 

mocsári teknős, lápi póc, kockás sikló, 

kecskerák, vörös gém.

A Ráckevei Hajómalom a Ráckevei Duna parton, tehát a természet közvetlen 

közelében található. Környezetünk védelméhez tudatos gondolkodásra, 

valamint természeti erőforrásaink felelősségteljes beosztására van szükség. 

A természet az ember élőhelye, annak megóvása mindenkinek feladata. 

Bolygónk szennyezését modern életvitelünk okozza, mely során alapvető 

szükségletünk van különféle technikai eszközökre. "A földet nem apáinktól 

örököltük hanem unokáinktól kaptuk kölcsön". Mindenkinek kötelessége tenni 

a Föld szennyezésének megállításáért, mert nem tudjuk lecserélni egy másik 

égitestre. Mit tehetünk ezért?

• autó helyett menj biciklivel vagy gyalog bevásárolni

• ne pazarold az ételt, vegyél inkább kevesebbet, minthogy kidobd a kukába

• fogmosásnál ne folyasd a vizet, csak akkor, ha arra tényleg szükség van

• papírtörlőkendő helyett használj egy rongyot, amit ki lehet mosni

• télen ne fűtsd túl a lakást, egy vastag pulóver is segít a hideg ellen

• törekedj rá, hogy minél kevesebb csomagolt élelmiszert vagy egyéb 

 árucikket vásárolj

(például, kerüld a műanyag palackozott italokat, inkább nyáron az idény 

gyümölcsökből rakjatok el télire szörpöt)

• fölöslegesen ne nyomtass ki semmit

Ezek apró dolgok, melyek nagy hatással vannak környezetünk alakulására. 

Ez fontos, mert a környezettudatos gondolkodásmód alapvető feltétele a 

természet és az ember harmonikus kapcsolatának.


