
Mihuľa ukrajinská

Výskyt tohto vzácneho druhu sa viaže na riečne 
úseky prírodného charakteru, meandre a prírodné 
nespevnené riečne dno. Regulácie tokov, najmä 
napriamovanie toku likviduje meandre riek a tiež 
typické biotopy mihúľ. Jej populácie sú v súčastnosti 
zdokumentované na viacerých úsekoch vrámci Rudavy, 
Moravy a Dunaja. Zlepšenie pozdĺžnej konektivity 
vrámci tokov odtránením bariér a odstránenie
opevnenia dna zlepší možnosti rozšírenia tohto 
vzácneho druhu vrámci Alpsko-
-Karpatského riečneho koridoru.

Schwechat
-Wasserverband

vzácneho druhu vrámci Alpsko-
-Karpatského riečneho koridoru.

Rybárik riečny

Spolu so svojimi prítokmi poskytujú Dunaj 
a Morava biotop nadregionálneho významu 
pre jednu z najväčších hniezdnych populácii 
rybárika riečneho, atraktívny vtáčí druh, 
ktorý je obsiahnutý v smernici o vtákoch 
a tiež v červenom zozname. Ochranárske 
opatrenia týkajúce sa tohto druhu sú preto 
veľmi dôležité ako na európskej úrovni, tak
aj na Slovensku a v Rakúsku.

Rybáriky si svoju hniezdnu noru stavajú 
na kolmých stenách brehov, pričom takéto 
štruktúry im poskytujú iba prirodzené, 
dynamické vodné toky. Z tohto dôvodu 
sú rybáriky vynikajúcim bioindikátorom 
morfologickej kvality riek.

V rámci tohto projektu bude spracovaná 
štúdia rozšírenia tohto druhu, na základe 
ktorej bude možné zistiť, do akej miery 
prijaté opatrenia prispeli k zlepšeniu 
prepojenia biotopov tohto druhu.

Podustva severná

Veľa druhov rýb sa neresí v prítokoch Dunaja a Moravy. 
V dôsledku výstavby priehrad a vodných elektrární je 
v súčasnosti týmto druhom znemožnené dostať sa na 
miesta neresísk. Medzi tieto druhy patrí aj podustva 
severná.

V rámci tohto projektu bude na dolnom toku rieky 
Fischa odstránená nepriechodná bariéra, ktorá 
je dôležitá z hľadiska migrácie rýb. V kombinácii 
s maloplošnými opatreniami (napr. vytváranie 
neresísk) a revitalizáciou oblasti ústia bude dosiahnuté 
výrazné zlepšenie kvality biotopov podustvy severnej 
a iných migrujúcich druhov rýb.

Ochrana vlajkových druhov cezhraničného 
riečneho koridoru

Na príklade vlajkových druhov bude ukázané, 
že vodné toky vytvárajú sieť biotopov, ktoré 
majú pre región Alpsko-karpatského koridoru 
mimoriadny význam.

Všetky vybrané druhy sú veľmi významné, 
tak z európskeho pohľadu, ako aj podľa 
národných kritérií ochrany prírody. Tieto 
druhy sú odkázané na ekologicky nenarušené 
vodné toky.

Užovka fŕkaná, rybárik riečny, podustva 
severná a mihuľa ukrajinská slúžia ako 
vlajkové druhy, pod ktorých „záštitou“ 
budú posilnené a podporené aj iné druhy, 
spoločenstvá a ekosystémy.

Užovka fŕkaná

Užovka fŕkaná patrí medzi najvzácnejšie plazy Rakúska 
a Slovenska. Viac ako všetky ostatné hady tejto oblasti 
je odkázaná na štruktúrou bohaté vodné toky. Keďže 
rieka Schwechat prepája Národný park Donau-Auen 
a Biosférický park Viedenský les, dve významné oblasti 
z hľadiska ochrany a rozšírenia užovky fŕkanej, má 
pre tento druh obrovský význam. V rámci projektu 
sa budú realizovať maloplošné prieskumy stavov 
populácií užovky fŕkanej a na ich základe bude 
vytvorená koncepcia maloplošných zlepšení biotopov. 
V spolupráci s dobrovoľníkmi, obcami a predovšetkým 
školami by mali budú tieto opatrenia postupne 
realizované.
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Pilotné opatrenia: osvedčené postupy na 
zlepšenie riek ako biokoridorov

Rieky Alpsko-karpatského riečneho koridoru 
predstavujú dôležité prepojenie biotopov 
medzi Alpami a Karpatmi. Ich ekologická 
kvalita a funkčnosť je však v mnohých 
ohľadoch výrazne negatívne ovplyvňovaná 
reguláciou riek, výstavbou elektrární, 
urbanizáciou a industrializáciou. V rámci 
tohto projektu budú realizované a odskúšané 
pilotné aktivity a vrámci nich viacero druhov 
opatrení: rozšírenie rieky, revitalizácia 
brehov, spriechodnenie riek pre ryby, 
opatrenia na zlepšenie štruktúry, opatrenia 
slúžiace na zlepšenie hydrologických 
podmienok, na podporu lužného lesa. 
Pilotné opatrenia sú zamerané na zlepšenie 
biotopov ohrozených druhov živočíchov, ako 
aj na zvýšenie hodnoty úsekov riek, ktoré sú 
v zlom morfologickom stave, a sú mienené 
ako iniciatívy, ktoré by mali podnietiť vznik 
nadväzujúcich projektov.

Malina

Malina a do nej zaústený Zohorský kanál 
predstavujú hlavné toky zbierajúce vodu 
prítokov z územia medzi Moravou a Malými 
Karpatami v oblasti južne od Malaciek. 
V rámci aktivity sa zlepší prepojenie 
jednotlivých úsekov v rámci povodia Maliny 
a Zohorského kanálu, prostredníctvom 
zlepšenia koryta a brehových porastov 
v antropicky silne ovplyvnených úsekoch. 
Tieto opatrenia umožnia lepšie prepojenie 
medzi zachovalými úsekmi na slovenskej 
strane úpätia Karpát a riekou Moravou.

Zohorský kanál

Obnova prítoku vody zo Zohorského kanála 
do systému riečneho jazera na území 
Devínskeho jazera v rámci inundácie Moravy.

Ondriašov potok

 Úprava brehovej vegetácie – obnova 
brehového porastu, tlmenie nepôvodných 
drevín, odstránenie agátu, sprírodnenie
toku od ústia do Maliny po zachovalý úsek.

Ciglát 

Obnova dynamického prepojenia 
pleistocénneho meandru Moravy s dvomi 
drenujúcimi kanálmi (Hlavný odpad – 
Lakšarský potok). V súčasnosti v ramene 
prepájajúcom oba vodné toky dochádza 
k poklesom vody v dôsledku nedostatočného 
zásobenia. Navrhované riešenie zabezpečí 
zlepšenie vodného stavu a prepojenie 
vodných tokov Malolevársky kanál
a Lakšársky potok, kde sa predpokladá 
zlepšenie prechodu na vodu
viazaných organizmov.

Rudava (3,4)

Rieka Rudava, ľavobrežný prítok Moravy, 
má z hľadiska zachovania biologickej 
pestrosti významné postavenie. Zo všetkých 
22 prítokov rieky Moravy má najzachovalejšiu 
časť toku. Vo svojom hornom toku rieka 
Rudava predstavuje ukážku meandrujúceho 
prirodzeného toku bez zásahov do vodného 
režimu, či pokusov o reguláciu rieky. Avšak, 
ekologicky hodnotné riečne kontinuum je 
vo viacerých úsekoch (najmä v dolnej časti) 
narušené ľudskými zásahmi. V dolnom 
toku takéto narušenie predstavujú najmä 
betónové panely, ktorými je vydláždené 
dno rieky a ktoré majú vplyv na prirodzenú 
morfológiu toku a biodiverzitu. Preto vrámci 
projektu plánujeme odstránenie pevného 
regulačného opevnenia dna (betónového 
korzetu) v dolnom toku rieky Rudava
na úseku 4 km (5-9 rkm).

Vrámci toku Rudavy boli identifi kované časti, 
ktoré zhoršujú možnosti migrácie živočíchov:

Na dolnom úseku v rámci existujúceho 
rybovodu sú to miesta, ktoré zhoršujú 
prechod rýb do vyššie položeného úseku. 
Pomocou navrhnutých opatrení budú tieto 
miesta upravené tak, aby umožnili plynulú 
a bezproblémovú migráciu rýb

• úprava križovania s lesnou cestou
• vystuženie drevom na zmiernenie sklonu
• úprava vyústenia rybovodu

Močiarka

Zlepšenie štruktúry toku – sprírodnenie 
brehu, umožnenie lokálneho zarezávania 
brehu (napr. pre hniezdenie rybárika), 
zlepšenie brehových porastov v úseku
od ústia do Maliny po zachovalý úsek.

Schwechat (1)

Rieka Schwechat je priamym biokoridorom 
medzi Biosférickým parkom Viedenský les 
a Národným parkom Donau-Auen.

V pramennej oblasti budú realizované 
opatrenia na hydromorfologické zlepšenia 
malých vodných tokov, resp. revitalizácia 
vegetácie lužného lesa. 

Na kanalizovanom strednom toku rieky  
Schwechat v oblasti Kaiserau sa budú 
realizovať prvé aktivity s cieľom rozšírenia 
koryta vrámci tohto úseku a zlepšenia jeho 
morfologického stavu. 

V mestskom prostredí na dolnom toku rieky 
Schwechat dosiahneme zvýšenie kvality 
životného prostredia vďaka realizácii 
maloplošných opatrení slúžiacich na 
zlepšenie štruktúry vodného toku.

Fischa (2)

Na strednom a hornom toku rieky Fischa 
sa nachádzajú environmentálne významné 
úseky. Na rieke Fischa sú preto opatrenia 
zamerané prevažne na dolný tok.

Popri revitalizácii ústia rieky Fischa do 
Dunaja, bude v oblasti mesta Fischamend 
odstránená hlavná prekážka v migrácii rýb. 
Tieto opatrenia by mali prispieť k zlepšeniu 
prepojenia biotopov s dolným tokom 
a s riekou Dunaj (Národným parkom
Donau-Auen).
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