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Obnovujeme a chránime mokrade
Mokraďami sú aj mŕtve ramená v ramennej sústave Dunaja v Dunajských 
luhoch. V minulosti boli odvodňované, vysušované, zasypávané pri pesto-
vaní monokultúr euro-amerických topoľov za účelom produkcie vlákniny. 
Reguláciami rieky Dunaj boli ramená odrezané od hlavného toku a pos-
tupne zanášané blatom, usadeninami a naplaveninami. To spôsobuje zas-
tavenie voľného prúdenia vody v nich a ich postupný zánik.

Odstránením nánosov, spadnutého dreva a zbyt-
kov po ťažbe vraciame do ramien život.

Funkčnými stavidlami sa dá regu-
lovať výška vody v mokradiach.

Mokrade sú nenahraditeľný zdroj 
vody v krajine. Preto ich v súčas nos-
ti čistíme, prepájame, sprietočňu-
jeme, odstraňujeme z nich bariéry, 
opravujeme stavidlá - obnovujeme 
v nich vodný režim. 

Izolované ramená napájame na hlavný tok.

Spolu s vodou sa do mokradí vracajú nielen mnohé vodné rastliny, ale aj 
ryby, obojživelníky, vodné vtáky, hmyz a cicavce (napríklad: vydra a bobor).

Odstránením, resp. úpravou prekážok na vodných tokoch a zavedením dy-
namického vodného režimu umožňujeme pohyb (migráciu) rýb a iných 
vodných živočíchov. Zároveň zabezpečujeme, aby sa stojaté, mútne vody 
zmenili na čisté, prúdiace s bohatým druhovým zložením. 

Pred realizáciou

Po realizácii

Rameno sa opätovne naplniloRameno odrezané od prítoku

Prečo je to dôležité práve v dunajských ramenách:

Dunaj na našom území kedysi vytvoril 
súvislú a prepojenú vnútrozemskú del-
tu s bočnými ramena mi, mokra ďami,  
os trovmi a pod povrchom v štrkových 
laviciach aj našu najväčšiu zásobáreň 
pitnej vody. 
Dnes je sieť ramien oklieštená vodohos-
podárskymi dielami   a stráca svoje prirodzené funkcie. Narušením dyna-
mického vodného režimu a znížením množstva vody v ramenách sa zásoby 

podzemných vôd znižujú a mokrade sa stráca-
jú. Bez vody neexistuje život, preto sa snažíme 
priviesť ju naspäť do vys chnutých mokradí, 
udržať ju v nich čo najdlhšie a v čo naj väčšom 
množstve, aby v  prípade potreby slúžili ako 
zásobáreň vody pre všetkých. Naše aktivity 

uskutočňujeme s  cieľom zabez pečiť nielen dostatok vody, ale aj pôvodný 
vodný režim prúdiacej vody v dunajských rame nách a v podloží pod nimi. 
Chceme, aby sa vrátilo do dunajských ramien ich prirodzené fungovanie. 
 Mokrade fungujú ako špongia: v čase nad-
bytku zachytávajú vodu, v čase núdze ju do 
krajiny uvoľňujú a tak udržujú krajinu živú. 
V mokradiach je zdroj vody pre ľudí, rastliny 
a živočíchy. 
Opatreniami pomáhame:
- obnoviť prirodzenú filtráciu vody 
   a odbúravanie znečisťujúcich látok
- zmierňiť dopady povodní a dlho -   
  dobého sucha
- zvyšovať biodiverzitu krajiny (väčšiu  
  pestrosť druhov - rýb, obojživelníkov,  
  vtákov, rastlín a iných organizmov)
- vytvárať krajšie prírodné prostredie   
  pre nás všetkých
- zvyšovať prirodzenú produktivitu 
vodných ekosystémov
- zmierňovať dopady zmeny klímy

Obnovujeme a chránime pôvodné lužné 
lesy 

VIAC VODY = VIAC ŽIVOTA = viac druhov rastlín a živočíchov = 
bohatší, stabilnejší a pestrejší život ľudí žijúcich okolo Dunaja

Lužné lesy sú lesy pozdĺž riek, potokov, riečnych ramien a v oblastiach, 
kde sa vyskytuje voda pri „vybrežení“ z koryta pri pravidelných záplavách. 
Mäkké dunajské lužné lesy sú všade tam, kde sa vyskytujú záplavy naj-
častejšie a rastú tam hlavne vŕby a topole biele alebo čierne. 
V tvrdých lužných lesoch rastú duby letné, bresty hrabolisté a javory 
poľné. Záplavy nie sú v nich také časté, ale je tam pomerne vysoká hladi-
na podzemnej vody. Pôvodné lužné lesy sa vyskytujú dnes len na 5 až 20% 
územia dunajských luhov.

Ručne prekopávané úseky

Pôvodná vrbina Topoľová monokultúra 

Na 80 až 95% plochy pôvodných dunajských lužných lesov sú dnes vysadené 
monokultúry šľachtených euroamerických topoľov. Šľachtené topole majú 
tenké a riedke konáre, na ktorých si naše pôvodné druhy vtákov, ako bo-
cian čierny alebo orliak morský, nevedia postaviť hniezda. 
Tieto porasty sú pestované za účelom rýchlej ťažby s rubnou dobou 20 
až 25 rokov pre papierenský priemysel. Nie sú v nich ponechávané staré 
stromy, v ktorých by si mohli vytvoriť hniezdo ďatle alebo iné dutinové 
hniezdiče, napr. sýkorky alebo sovy. V podraste pod nimi sa za 25 rokov 
nevytvorí druhovo bohaté spektrum pôvodných bylín, húb a krov, ako je to 
v prirodzených lesoch. Takéto monokultúry nie sú lákavým domovom pre 
pôvodné druhy našej fauny - neposkytujú im potravu ani úkryt. Biodiver-
zita týchto mono kultúr, rovnako aj ich ekologická stabilita, je veľmi nízka. 
Keďže takéto monokultúry sú na väčšine územia dunajských luhov, naše 
pôvodné druhy zvierat nenachádzajú miesto pre život a ich počet sa znižu-
je až do tej miery, že sa stávajú vzácnymi.

Ropucha zelená Volavka biela

Kôstka bahenná Lekno biele Blatniak tmavý

Mláďatá volavky popolavej Orliak morský

Číčovské mŕtve rameno

Čistenie ramien

Oprava stavidla

Tok ramena bez bariérBariéra v toku

Ramená Dunaja

Korčuliarka obyčajná

Šidielko obyčajné



Hlavové „bútľavé“ vŕby sú vŕby rôznych 
druhov (napr. vŕba krehká, košikárska a pod.), 
ktoré vďaka pravidelnému orezávaniu konárov 
na palivo a schopnosti vyháňať stále nové 
výhonky vytvorili v hornej časti kmeňa tzv. 
hlavu.
V dutinách, ktoré v „hlavách” vznikajú, žijú 
larvy rôznych druhov chrobákov, motýľov, 
slimáky, kuny, užovky, neto piere, kačice, 
žltochvosty, červienky a ďalšie vzác ne 

živočíchy.
V minulosti hlavové vŕby predstavo-
vali význam ný zdroj palivového dre-
va pre ľudí z dedín. Pokiaľ nie je vŕba 
viac rokov orezávaná, vznikajú vŕby 
rôznych bizarných tvarov. Avšak po 
dlhšom čase kmeň pod tiažou hrubých 
konárov praská, rozpadáva sa a vŕba za-

hynie. Tomu sa snažíme zabrániť pravidel-
ným orezávaním. Keďže starých bútľavých 
vŕb je v krajine už málo, vysádzame nové 
vŕby a iné druhy stromov a stromoradia tak, 
ako sa to robilo kedysi.
Stromoradia vytvá rame  prevažne v  poľ-
nohospo dárskej kra jine pozdĺž ciest, vod-
ných kanálov a to  kov. Takto vysadené stromy 

sa v obhospodarovanej 
krajine stávajú zdrojom 
tieňa, biodiver zity a výz-
nam ným este tic kým 
a  kra jino tvor ným prv-
kom. 

Pestovanie monokultúr šlach te ných topoľov 
prináša do lužných lesov veľkoplošné holoru-
by, počas ktorých sa celá drevná hmota vy ťaží 
a zostanú veľké otvo rené priestranstvá, ktoré 
veľmi rýchlo obsa dzujú nepôvodné invázne 
rastliny a dreviny ako napr. zlatobyľ obrovská, 
astra novo-belgická alebo javorovec jaseňolistý 

a pajaseň žliazkatý. Obnovu lužných lesov 
vykonávame viacerými spôsobmi. Hos-
podárime na   ich prírode blízkym spô-
sobom: robíme najmä maloplošné výru-
by stromov alebo výberkový spôsob ťažby 
stromov, pri ktorom sa z porastu „vyberie 

a vyťaží“ niekoľko 
stromov. Tým sa 
nenaruší porast 
tak dramaticky 
ako pri veľkoplošnej ťažbe. Staré a  práchnivejúce 
kmene stromov pone   chávame v lesnom poraste. 
Podporujeme prirodzené zmladenie z výmladkov 
alebo náletov semien z okolo rastúcich stromov.

Holorub

Obnovujeme zanedbané lúky a pasienky

Pasienky obnovujeme málo in-
tenzívnou pastvou s po mocou 
domácich druhov zvierat. Na 
lokalitách pasieme niekoľko 
druhov zvierat: sivý stepný do-
bytok, kozy, ovce, kravy, kone 
a vodné byvoly. Pastva elim-
inuje rozšírenie inváznych ras-
tlín, pomáha klíčeniu vzácnych 
bylín, obno vuje prirodzený 
charakter trávnatých porastov.

Pravidelným kosením zabezpečujeme, aby lúky boli zase lúkami - plné 
vzácnych druhov kvetov a živočíchov. Kosenie prebieha v mozaikách, nie 
jednorázovo a mimo hniezdnej sezóny vtákov hniezdiacich na zemi, čím 
nedochádza k zničeniu ich hniezd. Niektoré lúky v chráne ných územiach, 
ktoré boli v minu losti premenené na ornú pôdu zno  vu zatrávňujeme. 

Lúky a pasienky boli kedysi bežnou súčasťou našej krajiny. V minulosti sa tu 
pásli veľké bylinožravce, napr. pratury a zubry, ktoré boli neskôr na hra dené 
domácimi zvieratami. So zmenou hospodárstva lúky a pasienky postupne 
zarastajú inváznymi bylinami, krovinami a stromami, alebo sú rozorávané 
za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín – tým zani kajú. 
S nimi prichádzame o mnoho vzácnych druhov rastlín (napr. orchi deí) či 
živočíchov (napr. motýľov, chrobákov či vtákov). Ich zachovanie je možné 
len návratom tradičného hospodárenia – kosenia a pastvy.

Ošetrujeme staré hlavové vŕby, vysádzame 
aleje a stromoradia

Poskytujeme ľuďom prácu a uplatnenie 
Vďaka projektom dávame prácu nielen 
expertom - prírodovedcom, ale aj ľuďom 
v okrajových obciach dunajského regiónu – 
traktoristom, pastierom, pomocným robot-
níkom, ošetrovateľom koní, správcom, 
kŕmičom, vedúcim detských táborov, sprie-
vodcom exkurzií, lesným robotníkom 
a iným.

Cieľom našich aktivít je oživiť nie len 
prírodu ale aj miestnu spoločnosť, 
ekonomiku, cestovný ruch a zmeniť 
zanedbávanú prihraničnú okrajovú 
oblasť dunajských luhov na atrak-
tívne miesto pre život ľudí aj pre 
prírodu. 

Zdieľame  svoje skúsenosti, 
šírime informácie a poznatky 
a zapájame dobrovoľníkov
Uskutočňujeme exkurzie, prednášky, semináre, 
stretnutia a diskusie s miestnymi ľuďmi, organizu-
jeme detské tábory, aktivity pre dobrovoľníkov 
a podnecujeme miestnych ľudí k pôvodnému hos-
podáreniu na pôde.
Našim cieľom je vysvetliť dôvody našich aktivít 
a ich dôležitosť pre ochranu prírody a vodných 
zdrojov a inšpirovať k podobnej činnosti mies t-
nych ľudí.

Pestujeme a vysádzame pôvodné druhy stromov – vŕby, duby, topole biele, 
čierne alebo sivé, lipy, jelše, ale aj moruše, jablone a hrušky. Premieňame 
tak monokultúry šľachtených euroamerických topoľov na porasty so 
zmiešanými druhmi pôvodných domácich druhov stromov.

Vysádzame pôvodné druhy lužných lesov 

Týmito prístupmi zabraňujeme šíreniu inváznych druhov stromov, rastlín 
a živočíchov a vytvárame miesto pre život našim pôvodným, dnes už čas-
to vzácnym druhom. 

Sírovec obyčajný

Dub letný v luhoch

Dub letnýSadenice - duby a lipy Výsadba Jelša

Sivý stepný dobytok

Šalvia lúčna a Vstavač vojenský

Májka fialová    Babôčka pávooká            Huculy              Podbeľ liečivý

Orezávanie vŕby

Rozpadajúce sa hlavové vŕby

Fúzač veľký

Strakoš červenochrbtý

Neorezávaná vŕbaKvet vŕby

Materiál bol vydaný v rámci projektu Obnova a manažment
dunajských lužných biotopov
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Všetko čo je podľa prírody 
je hodno úcty. 
    
 
  

Text: S. Halková, P. Littera, K. Tuhárska
Fotografie: Ž. Filagová, G. Füri, Z. Fűzfa, S. Halková, Kudich and 
Zsirmon L. Leváková, M. Melíšková, B. Molnár, K. Mravcová 
a archív BROZ
Grafické spracovanie: Z. Hrušková
Náklad: 500 ks

www.broz.sk/DunajskeLuhy

(Cicero)

(BROZ)
...a ochrany


