
Exkurzia – Devínske rameno 
 

je súčasťou workshopu „Migrácia rýb a bariéry na tokoch“ 

pri príležitosti Svetového dňa migrácie rýb – SDMR (World Fish Migration Day – WFMD) 2016 
 

Dátum: sobota 21.05.2016 (10:30 –  11:30 hod) 

 

Miesto: Bratislava – Mestská časť Devín (Devínske rameno) 

 

Bližšia informácia o lokalite: 

Devínske rameno Dunaja 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“ (http://www.broz.sk/natura2000ba). 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.  

Exkurzia na Devínske rameno – prepojené s hlavným tokom Dunaja – je pripravená pri príležitosti SDMR 2016. 

 

Po ukončení exkurzie je pre registrovaných účastníkov workshopu zabezpečený spoločný bezplatný vstup na 

Národnú kultúrnu pamiatku Hrad Devín s vyhliadkou na sútok Moravy 

a Dunaja. 

Hrad Devín je súčasťou Národnej prírodnej pamiatky Devínska hradná skala, 

kde prebieha starostlivosť o biotopy a chránené druhy prostredníctvom pastvy 

domácich zvierat (projekt LIFE10NAT/SK/080). Okrem návštevy hradu 

Devín je možné sa pokochať výhľadom na ďalšie prírodné krásy regiónu, či už 

na rakúskej alebo slovenskej časti (Chránený areál Devínske alúvium Moravy, 

Národná prírodná pamiatka Devínska hradná skala, Národná prírodná 

rezervácia Devínska Kobyla, Prírodná pamiatka Devínska lesostep), z ktorých 

mnohé sú zaradené do európskej sústavy chránených území Natura 2000 

(Devínska Kobyla, Morava, Bratislavské luhy, Devínske alúvium Moravy) 

a trilaterálnej ramsarskej lokality. 

 

Organizačné pokyny: 

Miesto a čas stretnutia: Bratislava – Mestská časť Devín,  

parkovisko pri Penzióne u Srnčíka, o 10.30 hod. zraz (dostupné autom 

alebo autobusom linkou č. 28 alebo 29) 

Exkurziou bude sprevádzať: Mgr. Michaela Bartíková (BROZ),  

tel.: 0910 974236 

 

21. mája 2016 si vďaka celosvetovej iniciatíve pripomíname Svetový deň migrácie rýb – SDMR. 

Svetový deň migrácie rýb (World Fish Migration Day) sústredí pozornosť na potrebu obnovy prepojenosti 

vodných tokov pre zdravšie populácie rýb a produktívnejšie rieky a približuje problematiku migrujúcich rýb širokej 

verejnosti, ako aj jednotlivcom, ktorí ovplyvňujú politiku rybolovu a manažmentu vôd. Pre zvyšovanie povedomia a 

vytváranie záväzkov vedúcich k zdravším riekam je nevyhnutné zmeniť postoje, pokročiť v obnove vodných tokov 

a vyhnúť sa chybám pri znehodnocovaní riek.  

Pri tejto príležitosti budú na celom svete organizované rôznorodé aktivity pre verejnosť, ktoré bude prepájať logo a 

hlavná myšlienka SDMR 2016: „Spájame ryby, rieky a ľudí“.  

Viac informácii na http://www.worldfishmigrationday.com/ alebo http://www.minzp.sk/files/oblasti/ochrana-

prirody-a-krajiny/ramsar/sdmr.pdf. 
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