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Prečo by sme mali dunajské ramená 
sprietočňovať? 







Dunajské ramená dostávajú vodu nielen počas záplav ... 

… ale aj počas roka ... 



Je možné vyhodnotiť efekt sprietočnenia? 

● Na druhovej báze 

 



V Dunaji aspoň 75 druhov rýb 



Je možné vyhodnotiť efekt sprietočnenia? 

● Na druhovej báze - nutnosť poznať charakteristiku druhov 

 

● Na báze skupín alebo gíld 
○ Vo vzťahu k prúdu 
○ Vo vzťahu k neresového substrátu 











Aké sú naše očakávania po sprietočnení? 

● Zmení sa štruktúra spoločenstva rýb 
○ Zníži sa zastúpenie stagnofilných a eurytopných druhov 
○ Zvýši sa zastúpenie reofilných druhov 
○ Zmení sa zastúpenie rýb vo vzťahu k neresovému substrátu 

 

● Dôjde k zmene početnosti rýb 

 

● ??? 

 



Ako je na tom Dunaj? 



Ako sú na tom dunajské ramená? 



Veľkolélske rameno (rkm 1781-1785) 
vtok otvorený 
v šírke 100 m    
2013 

 
otvorené 2 
výtoky     
2014 

 
rekonštrukcia 
mosta   
2015      

 



Veľkolélske rameno 



Biokoridor Bakanského ramena  



Biokoridor Bakanského ramena  



Biokoridor Bakanského ramena  



Naplnili sa naše očakávania? 

● Pribudlo reofilných druhov 

 

● Zvýšilo sa zastúpenie litofilných a fyto-litofylných druhov 

 

● Zvýšila sa celková početnosť 

 

● a... 



...a zmenilo sa zastúpenie nepôvodných druhov 
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