
Aktivity pre verejnosť pri príležitosti Svetového dňa migrácie rýb – SDMR (World Fish 

Migration Day – WFMD) 2016 

Dátum: sobota 21.05.2016 (10:00 –  16:00 hod) 
 

Miesto: Bratislava – Mestská časť Devín (informačný stánok na sútoku Dunaja a Moravy, Geologické múzeum, 

Devínske rameno, Dom kultúry Devín) 
 

Organizátori: Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenský ramsarský výbor, Slovenská zoologická spoločnosť 

pri SAV, Botanický ústav SAV, Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Bratislava – Mestská časť Devín, 

Múzeum mesta Bratislavy – Národná kultúrna pamiatka hrad Devín, Slovenská agentúra životného prostredia, 

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (Regionálne centrum ochrany prírody Bratislava) 

 

Aktivity: 
 

1. Informačný stánok pri sútoku Dunaja a Moravy pod Národnou kultúrnou pamiatkou hrad Devín (10:00 –  

16:00 hod) bude slúžiť pre zoznámenie sa verejnosti s dôležitosťou zabezpečenia migrácie rýb prostredníctvom: 

 projektov, ktoré sa zaoberajú revitalizáciou riečnych ramien (informácie o migrácii rýb, jej dôležitosti 

a prepájaní riečnych ramien), 

 živých ukážok dunajských rýb (v nádobách) a maľovania hlavátky podunajskej, 

 kreslenia kriedami na chodník a ďalších aktivít pre deti (skladanie puzzle vyzy veľkej a pod.), 

 informovania verejnosti o zrevitalizovanom Devínskom ramene a  možnej účasti na exkurzii o 10:30 hod. 
 

2. Informačný bod bude v Geologickom múzeu  (13:00 –  14:30 hod), ktoré je súčasťou Národnej prírodnej 

rezervácie Devínska Kobyla a územia európskeho významu. Patrí do tzv. európskej sústavy chránených území 

NATURA 2000 (práve preto bola táto množstvom Bratislavčanov a ďalších turistov navštevovaná lokalita vybraná 

pre propagáciu Európskeho dňa Natura 2000). Ochrane týchto chránených území sa BROZ spolu s ďalšími 

inštitúciami venuje v rámci projektu LIFE 10 NAT/SK/080 „Ochrana a obnova území NATURA 2000 

v cezhraničnom regióne Bratislavy“ (http://www.broz.sk/natura2000ba), kde jednou z aktivít projektu je obnova 

nelesných biotopov na Devínskej Kobyle a následná starostlivosť formou obnovy tradičnej pastvy, čím sa obnovujú 

podmienky pre chránené rastliny (napr. pre orchidey), vzácne motýle a pod. Akcia v Geologickom múzeu je 

zameraná na propagáciu celého projektu, v rámci ktorého sa tiež úspešne realizovalo obnovenie Devínskeho ramena 

pri obci Devín, čím sa postupne obnovuje prirodzený charakter Dunaja. Revitalizáciu – prepojenie ramena s 

hlavným tokom Dunaja – je možné vidieť s výkladom v rámci exkurzie, ktorá je pripravená pri príležitosti SDMR 

2016 o 10:30 hod. 
 

3. Exkurzia (10:30 – 11:30 hod) povedie na Devínske rameno Dunaja, ktoré bolo v 70-tych rokoch minulého 

storočia vodohospodárskymi úpravami umelo oddelené od hlavného toku Dunaja, voda sa doň dostala iba počas 

záplav. Postupne sa zanášalo sedimentmi, pri nízkom stave Dunaja bolo koryto bez vody a neboli tu vhodné 

podmienky pre život rýb, či vtákov. 

Rameno bolo sprietočnené v marci 2015 v rámci projektu LIFE 10 NAT/SK/080 Ochrana a obnova území Natura 

2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy. Na projekte v koordinácii Bratislavského regionálneho ochranárskeho 

združenia (BROZ) sa podieľajú štátne inštitúcie a mimovládne organizácie – Štátna ochrana prírody SR, Výskumný 

ústav vodného hospodárstva, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Vodohospodárska výstavba, š. p. a partneri 

zo zahraničia (Maďarsko a Rakúsko, trvanie projektu: 1/2012 – 3/2017). 

Na mieste vtoku aj výtoku ramena bolo znížené brehové opevnenie v šírke 28 metrov, čo zabezpečilo opätovné 

napojenie ramena na hlavné koryto Dunaja. Opätovným napojením ramena na hlavný tok Dunaja začala voda znovu 

prinášať potrebné živiny a významným spôsobom zlepšila životné podmienky pre mnohé vodné organizmy, zväčšila 

sa prietočnosť územia, a tým sa zlepšili podmienky aj pre odvádzanie vysokých povodňových prietokov v Dunaji.  

Miesto a čas stretnutia: Bratislava – Mestská časť Devín, parkovisko pri Penzióne u Srnčíka (dostupné autom alebo 

autobusom linkou č. 28 alebo 29), zraz o 10.30 hod 

Exkurziou bude sprevádzať: Mgr. Michaela Bartíková (BROZ – Bratislavské regionálne ochranárske združenie) 
 

4. Premietanie filmov (12:00 – 15:00 hod) sa uskutoční v Dome kultúry Devín (malá sála). Väčšina filmov 

pochádza z videotéky Slovenskej agentúry životného prostredia. Filmy sa snažia priblížiť krásu a fungovanie 

riečnych ekosystémov a mokradí; dôležitosť zabezpečenia migrácie sladkovodných rýb a plynulosti voľne tečúcich 

tokov, potrebu spriechodňovania tokov širokej verejnosti, študentom a ich učiteľom, správcom tokov a inžinierom, 

komerčným aj rekreačným rybárom, miestnym obyvateľom, médiám, ako aj všetkým ľuďom, ktorí ovplyvňujú 

verejnú politiku a povedomie týkajúcu sa riek a vodných zdrojov. Môžete vidieť filmy, ktoré nám sprostredkúvajú 

umelecký zážitok, ako aj vedomosti; poukazujú na úžitok a krásu rýb; hospodárske, kultúrne a environmentálne 

aspekty rybolovu; dôležitosť obnovy mokradí, voľne tečúcich riek a života v nich. 
 

Viac informácií o SDMR nájdete tu: http://www.minzp.sk/files/oblasti/ochrana-prirody-a-krajiny/ramsar/sdmr.pdf; 

http://www.worldfishmigrationday.com/ 
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