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Abstract: Monitoring system of biota as a part of evaluation of environmental impact 

of Gabčíkovo Waterwork. Construction and operation of Gabčíkovo Waterworks (GW) 

has influence on environment of the region. In year 1988 started a preparation of 

monitoring (controlling and watching system), including system for observation of flora 

and fauna – so called “Monitoring system of Biota”. Since 1989 – 1990 is the 

monitoring system in operation. The role of the monitoring is to observe changes of 

relatively undisturbed ecosystems of the Danube floodplain and adjacent area 

potentially endangered by construction and operation of GW. A methodology of 

biological monitoring of GW is presented (methods of observation for flora, fauna, 

ground water, soil etc.). An example of results is presented. 
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ÚVOD 

 

Výstavba veľkých technických diel priniesla potrebu sledovať ich 

dopady a zabezpečiť korekcie ich moţného negatívneho vplyvu. Takýmto 

dielom je aj Sústava vodných diel na Dunaji Gabčíkovo – Nagymaros, po 

odstúpení Maďarska od výstavby len VD Gabčíkovo (VDG). Od r.1989 dodnes 

bol budovaný a prevádzkovaný systém monitorovania vplyvov VDG na 

prírodné prostredie. Jeho súčasťou je aj monitoring bioty. Po úvodnej fáze 

(inventarizácii bioty pred uvedením VDG do prevádzky) nasledoval 

monitoring, ktorého cieľom bolo odpovedať na otázku či a ako výstavba a 

prevádzka SVD ovplyvní prírodné prostredie, osobitne biotu v inundácii 

Dunaja a priľahlých oblastiach a ako bude možné tieto vplyvy v rámci 

technického riešenia počas výstavby a prevádzky modifikovať. Za týmto 

účelom bol vybudovaný monitorovací systém sledovania dopadu vplyvu VDG 

na biotu vo forme umoţňujúcej zaznamenávať a hodnotiť vývoj bioty 

dotknutého územia.  

Základná hypotéza, ktorú mal monitoring potvrdiť alebo vyvrátiť, bola: 
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„Výstavba a prevádzka VD Gabčíkovo spôsobí negatívny dopad na životné 

prostredie (na biotu, chápanú ako zoocenózy a fytocenózy v tomto užšom slova 

zmysle)“.  

 

 

CHARAKTERISTIKA MONITORINGU BIOTY AKO SÚČASTI 

HODNOTENIA VPLYVU VDG NA PRÍRODNÉ PROSTREDIE  

 

Monitoring bioty nemá v SR dlhú tradíciu. Čiastočne sa realizoval v 

rámci výskumu jednotlivých druhov ţivočíchov, resp. krátkodobo v rámci 

základného výskumu na výskumných plochách fauny a flóry. Metodika 

monitoringu bioty v SR bola riešená v rámci prípravy projektu čiastkových 

monitorovacích systémov (ČMS) ţivotného prostredia v roku 1992 v rámci 

Ministerstva źivotného prostrdia SR. V rámci 12-tich ČMS bol definovaný aj 

projekt ČMS „Biota“ (Cambel, Rovný 1991). Nebol realizovaný v zmysle 

realizačného projektu SAV (Cambel et al. 1992). Po vzniku Slovenskej 

agentúry ţivotného prostredia bola táto poverená v r. 1993 realizáciou ČMS 

„Biota“. Pri vstupe SR do EÚ bola spracovaná sieť plôch NATURA 2000 

(ŠOP, Daphne 2004), pokrývajúca široké spektrum taxónov fauny a flóry na 

plochách ÚEV a CHVÚ.  

 

Typy monitoringu bioty 

V prácach Cambel et al. (1992), resp. Cambel, Rovný (1991) bol 

monitoring bioty rozdelený na tzv. základný a účelový. 

Príkladom základného monitoringu je celoslovenský ČMS "Biota", 

cieľom ktorého je monitoring a interpretácia stavu a zmien ekosystémov s 

jednotným systémom metód a pozorovaných prvkov bioty, bez priameho 

zamerania na konkrétny stresový faktor. 

Príkladom účelového monitoringu, cieľom ktorého je vyhodnotiť vplyv 

stresového faktora, je monitoring vplyvu VD Gabčíkovo na prírodné prostredie 

– časť biota (vplyv zmeny hladiny podzemnej a povrchovej vody v dôsledku 

výstavby a prevádzky vodného diela) (Lisický et al. 1991; Rovný et al. 1992; 

Matečný et al. 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008a, 2009, 2010). 

Z hľadiska územného rozoznávame: 

-  celoplošný (celá SR) monitoring (napr. ČMS "Biota" v rámci MŢP SR),  

-  regionálny (Podunajsko, TANAP), 

-  lokálny (napr. sledovanie populácií vybraných druhov v chránených 

územiach). 

Biota veľmi dobre odráţa vplyvy prostredia, ktoré na ňu pôsobia, je teda 

vhodným indikátorom týchto zmien.  
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Monitoring bioty chápeme ako otvorenú oblasť, metodologicky, ako aj 

prakticky. Od jeho zaloţenia v r. 1989 dodnes prebieha dynamický vývoj aj v 

tejto oblasti výskumu. 

 

Kritériá výberu monitorovacích plôch 

Mali by byť reprezentatívne z hľadiska svojich parametrov pre dané 

prírodné celky, obsahovať viac typov biotopov, nemali by byť atakované 

blízkym zdrojom silného znečistenia, mali by mať dostatočnú výmeru pre 

umoţnenie monitorovania vybraných skupín, osobitne fauny. Zoznam 

sledovaných charakteristík, spôsob ich sledovania a ich frekvencia závisí 

od typu monitoringu a charakteru sledovaného územia. Jednotlivé metodické 

postupy boli spracované v kaţdom projekte monitoringu (Lisický et al. 1991; 

Rovný et al. 1992; Matečný et al. 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008a, 2009, 2010; Koreň et 

al. 1992).  

 

Vymedzenie záujmového územia 

V r. 1988 bol vypracovaný projekt „Návrh kontrolného a pozorovacieho 

systému vplyvu sústavy VD Gabčíkovo – Nagymaros z hľadiska biológie a 

krajinnej ekológie“. Po odstúpení Maďarska od výstavby vodného diela 

Nagymaros bol projekt upravený. Záujmové územie je znázornené na obr. 1. 

 
 
METODIKA  

 
Výber monitorovacích plôch 

Prvým krokom bola analýza záujmového územia, výber výskumných 

plôch, skupín fauny a flóry a vybraných abiotických faktorov. Na prieskum 

záujmového územia boli vyuţité: Projekt Sústavy vodných diel Gabčíkovo –

Nagymaros v mierke 1 : 10 000, základné mapy v mierke 1 : 10 000, lesný 

hospodársky plán ako aj materiály diaľkového prieskumu Zeme. Bol vykonaný 

podrobný terénny prieskum a zaloţenie monitorovacích plôch (MP). Hlavnými 

kritériami pri ich výbere boli súčasný a predpokladaný reţim hladiny 

podzemnej vody (HPV) po realizácii VDG, geomorfologické parametre územia 

a kvalita MP z hľadiska bioty. Vybrané plochy reprezentujú najviac zachované 

časti prírodných ekosystémov v záujmovom území (tab. 1). 

 

Metódy zberu dát 

Vegetácia 

Floristická inventarizácia  

Inventarizácia flóry bola vykonaná v r. 1990 – 1991 a v r. 2002 s cieľom 

zachytiť druhové spektrum pred a po spustení VDG na celých monitorovacích 

plochách. Frekvencia bola 3-4-krát ročne. 
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Obr. 1:  Vymedzenie monitorovacích plôch bioty (B) v rámci záujmového územia 

 

 

Mezoštruktúra vegetácie 

Ide o geobotanické snímkovanie rastlinných spoločenstiev (fytocenóz) 

podĺa zürišsko-montpellierskej školy (Braun-Blanquet 1964). Rastlinné 

spoločenstvá boli sledované na trvalých monitorovacích plochách veľkosti cca 

400 m
2
, ich poloha bola vyznačená na drevinách a zameraná geodeticky. 

Frekvencia sledovania bola 2-krát ročne (jar, leto). 

 

Mikroštruktúra vegetácie  

Pre sledovanie kvantitatívnych zmien vegetácie boli zaloţené trvalé 

výskumné plochy. Sú vytýčené v lesných fytocenózach o veľkosti  

2 x 4 m, 2 x 6 m alebo 2 x 8 m, v trávnatých porastoch 1 x 1 m a zamerané 

geodeticky. Metodika sledovania mikroštruktúry vegetácie je zaloţená na 

sčítacej metóde (Hajdúk 1963, 1989). Frekvencia sledovania bola 1-2-krát 

ročne. 
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Tab. 1:  Zoznam monitorovacích plôch (MP) bioty – východiskový stav 1989-1991 

(zvýraznené lokality sa monitorujú od r. 1989-1990 dodnes, ostatné boli 

sledované len do roku 1997) 

 

Kód 

MP 
Názov MP 

Rozloha 

MP (ha) 

Priemerná  

nadm. výška 

(m n. m.) 

Typ MP 

Prognóza 

vývoja hladiny 

podz. vody 

B-1 Kopáč 64,34 130,0 – 132,5 základná vzostup 

B-2A Horný Rusovský ostrov 53,89 130,0 – 132,0 základná vzostup 

B-2B Dolný Rusovský ostrov 70,60 130,0 – 132,0 základná vzostup 

B-3 Ostrovné lúčky 31,72 128,0 – 129,5 základná vzostup 

B-4 Topoľové hony 32,47 130,0 – 131,0 základná vzostup 

B-5 Horná vrbina 9,81 128,0 – 129,0 základná vzostup 

B-6 Dunajské kriviny 33,02 123,0 – 124,0 komplexná pokles 

B-7 Ţofín 20,55 120,0 – 121,0 základná pokles 

B-8 Rohovce-park 13,15 121,0 – 122,0 základná pokles 

B-9 Bodícka brána 33,60 119,0 komplexná pokles 

B-10 Kráľovská lúka 9,28 115,0 – 116,5 komplexná pokles 

B-11 Dolné lúky 14,13 117,0 základná pokles 

B-12 Konopiská 8,08 114,5 – 115,5 základná pokles 

B-13 Gombarovské 3,32 114,5 – 115,5 základná pokles 

B-14 Istragov 175,30 114,0 – 115,0 komplexná pokles 

B-15 Erčed 19,75 112,0 – 113,0 základná pokles 

B-16 Smradľavé rameno 8,39 112,0 – 113,0 základná pokles 

B-17 Diely 37,00 112,0 – 113,0 základná pokles 

B-18 Sporná sihoť 19,96 112,0 – 113,0 komplexná pokles 

B-19 Mohyla 18,56 112,0 – 113,0 základná pokles 

B-20 Mostné 8,19 111,0 – 112,0 základná pokles 

B-21 Karáb 7,79 111,0 – 112,0 základná pokles 

B-22 Baţantnica Ţivaj 4,65 113,0 – 114,0 základná bez zmeny 

B-23 Starý les 27,93 110,0 – 111,0 základná bez zmeny 

B-24 Lyon 23,07 110,0 – 111,0 základná bez zmeny 

B-25 Priesakový kanál   základná  

 

Vodné makrofyty  

Od r. 1999 sú boli sledované na 7 MP. Fytocenologické zápisy boli 

robené podľa zürišsko-montpellierskej školy (Braun-Blanquet 1964). Plochy 

zápisov boli vybrané na základe dominancie porastotvorného druhu. Od roku 

2003 sa postupovalo podľa Kohlerovej metódy mapovania makrofytov (Kohler 

1978). Frekvencia sledovania bola 3-4-krát ročne. 

 

Dendrozložka lesných ekosystémov 

Na mieste trvalej plochy fytocenologického zápisu bolo vybraných a 

označených 70-120 stromov. Dreviny, dosahujúce vo výške 1,3 m hrúbku 8 cm 

a via, boli zaradené do sociologických tried (Kraftová klasifikačná stupnica) a 



39 

bola zmeraná ich hrúbka vo výške 1,3 m. Z údajov sa vypočítali ukazovatele 

charakterizujúce štruktúru hlavného porastu. 

 

Fauna – sledované boli skupiny: 

Terestrická fauna  

Acarina, Amphibia, Amphipoda – suchozemské, Araneae, Aves, 

Collembola, Coleoptera – suchozemské, Dermaptera, Heteroptera, 

Hymenoptera, Chilopoda, Isopoda – suchozemské, Lepidoptera, Plecoptera, 

Mantodea, Mammalia (Insectivora, Rodentia), hniezdna fauna, Mecoptera, 

Megaloptera, Mollusca (suchozemské), Nematoda, Neuroptera, Oniscidea, 

Orthoptera, Plannipenia. 

 

Vodná fauna 

Amoebida, Amphipoda, Anura, Bivalvia, Bryozoa, Cladocera, 

Ciliophora, Coleoptera aquatica, Copepoda, Diptera (larvy, kukly), Diptera 

(Chironomidae) (larválne štádiá), Ephemeroptera (larválne štádiá), 

Flagellata, Gastrotricha, Heliozoa, Hirudinea, Isopoda, Mollusca (vodné), 

Mysidacea, Odonata, Oligochaeta, Polychaeta, Pisces, Porifera, Rotatoria, 

Simulidae (larvy, kukly), Tardigrada, Trichoptera (larválne štádiá), 

Turbellaria. 

Zvýraznené skupiny sa monitorovali v r. 1989-1990 aţ 2010, ostatné boli 

monitorované len do roku 1997. Sledované boli na 25 MP, od r. 1998 na 10 

MP, s presne definovanou metodikou zberu a vyhodnotenia. 

 

Pôdna vlhkosť 

Objemová vlhkosť pôdy sa merala neutrónovou metódou v cca 10 

dňových intervaloch na 7 MP – MP B 2B, 3, 6, 9, 10, 14, 18 (v r. 1990-1994 na 

5 MP, bez MP B 2B, 3). Krok merania bol 0,1 m. Hĺbka meraní je pri objektoch 

rozdielna, v závislosti od hladiny podzemnej vody.  

 

Fyzikálne vlastnosti pôdy 

Zrnitostné zloţenie vo vzorkách z diagnostických horizontov bolo 

stanovované pipetovacou metódou. Objemová hmotnosť redukovaná, merná 

hmotnosť, pórovitosť, maximálna kapilárna kapacita a bod vädnutia boli 

stanovované z neporušených vzoriek z diagnostických horizontov. Okrem toho 

boli stanovované zrnitostné krivky vo vzorkách získaných predvŕtavaním dier 

pre neutrónovú sondu.  

 

Chemické vlastnosti pôdy 

Chemické vlastnosti boli stanovované vo vzorkách odobratých z 

diagnostických horizontov. Stanovené boli: obsah dusičnanového N, obsah P, 

K, Mg, Ca, obsah humusu, rozpustných solí, pH/H2O, pH/KCl, sorpčné 
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vlastnosti. Boli sledované na 15 MP v rokoch 1989 – 1996, opakovane v r. 

2002 na 9 MP. 

 

Hladina podzemnej vody 

Meranie hladiny podzemnej vody sa realizovalo v 5 sondách (MP B 6, 9, 

10, 14, 18) s periodicitou 2-3-krát mesačne, na 3 sondách (MP B 6, 9, 14) v 

denných intervaloch meracími zariadeniami SHMÚ.  

 

Tvorba databáz pre monitoring bioty 

Pri zahájení monitoringu bola snaha zachytiť stav fauny a flóry 

(inventarizácia) pred napustením VDG. Prvé roky tzv. nultého stavu – 

roky1989-1991 poukázali na nutnosť revidovať pôvodné plány. Nebolo moţné 

obsadiť z kapacitných dôvodov všetky MP a skupiny špecialistami, najmä z 

hľadiska fauny. Bolo nutné presne lokalizovať miesta odberov (tento problém 

bol vyriešený v r. 1990 leteckým snímkovaním a geodetickým zameraním 

lokalít v r. 1991). Získané údaje ukázali rozmanitosť prístupov k spracovávaniu 

dát (metódy, charakteristika lokalít, frekvencie). Z hľadiska hodnotenia lokalít 

bola problematická kvantifikácia pozorovaných skupín (Lisický et al. 1991; 

Rovný et al. 1992), hodnotenia do značnej miery odráţali postoj jednotlivých 

špecialistov. Od r. 1992 boli preto navrhnuté a realizované štandardné postupy 

a štruktúry databáz. Grafické podklady boli spracované pomocou GIS TOPOL. 

Okrem vektorových dát obsahuje geodatabáza rastrové dáta základnej mapy 

ZM 1 : 10 000 z Úradu geodézie, kartografie a katastra SR (tlačové podklady – 

vrstvy ZM), vektorovú mapu výškopisu, spektrozonálne ortofotomapy 

vyhotovené na základe snímkovania z r. 1990, letecké snímky v pravých 

farbách zo snímkovania v r. 1990, lesný hospodársky plán pre lesný 

hospodársky celok Šamorín a Gabčíkovo (raster aj vektor), fytocenologickú 

mapu inundácie (raster aj vektor), fotodokumentáciu lokalít. Databáza 

obsahovala do roku do r. 2009 rozsiahly súbor údajov: 2 908 záznamov o 

pôdnej vlhkosti, 12 484 záznamov z jednotlivých fytocenologických zápisov 

pre hodnotenie mezoštruktúry vegetácie, viac ako 950 druhov rastlín, 65 032 

faunistických záznamov s viac ako 3 600 druhmi. 

 

 

VÝSLEDKY – CELKOVÉ HODNOTENIE DOTKNUTÉHO ÚZEMIA 

 

Zber, spracovanie, testovanie a hodnotenie dát umoţnilo následne 

priebeţné hodnotenie dopadov výstavby a prevádzky VDG. Podrobné výsledky 

sú uvedené v kaţdoročných správach za monitoring bioty (Lisický et al. 1991; 

Rovný et al. 1992; Matečný et al. 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008a, 2009, 2010), ako aj v 

súborných prácach útvaru Splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku 

vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros (Mucha 1995; Mucha et al. 2004; 

Mucha, Lisický 2006). Uvádzame stručné výsledky za vybrané MP.  
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Lokality v oblasti Čunovskej zdrže 

MP B-2B Dolný rusovský ostrov (medzihrádzový priestor)  

Došlo k zvýšeniu a stabilizácii vodnej hladiny. Priebeh pôdnej vlhkosti 

poukazuje na zlepšenie vlahových podmienok v pôdnom profile. Napustenie 

ramena a vnútorného kanála v rámci „poldra“ zlepšilo vlahovú bilanciu 

fytocenóz. 

 

MP B-3 Ostrovné lúčky (mimohrádzový priestor)  

Došlo k výraznému zvýšeniu HPV a trvalému naplneniu obvodového 

ramena na lokalite. Hladina vody v ramene je ustálená. Dominujúcou ţivotnou 

formou sú naďalej vodné druhy (hydrofyty), najvyšší podiel v rámci všetkých 

MP (35 %). V skupine Gastropoda predpokladáme, ţe priaznivá situácia bude 

pretrvávať aj v najbliţšej budúcnosti (MP 2B aj MP 3), vzhľadom na pozitívny 

vplyv zdvihnutia HPV. Štruktúra malakocenóz je stabilizovaná, k občasným 

výkyvom dochádza najmä na MP 2B, ktorá býva takmer kaţdoročne 

zaplavovaná. 

 

Oblasť vnútrozemskej delty (inundačná oblasť)  

Dôsledkom presmerovania Dunaja sú zníţené prietoky v jeho starom 

koryte. Prietoky sú v zime niţšie, vo vegetačnom období vyššie, v rozmedzí od 

250 do 600 m
3
. Počas povodní je časť vody prepúšťaná haťou v Čunove do 

starého koryta. 

 

MP B-6 Dunajské kriviny 

Lokalita je mimo vplyvu nápustného objektu pri Dobrohošti, z hľadiska 

vodného reţimu je odkázaná na zráţky. Hladina podzemnej vody klesla po 

prehradení o 1-2 m a nachádza sa trvale v štrkoch, mimo pôdneho profilu, v 

dôsledku čoho uschli dospelé jedince topoľa. Močiarne biotopy zanikli. 

Napriek odkázanosti výlučne na zráţkovú vodu, na ploche stále preţívajú 

hydrofyty (3 %). V skupine Gastropoda badať posun štruktúry spoločenstiev k 

mierne suchším typom. 

 

MP B-9 Bodícka brána 

Po prehradení Dunaja vyschol jeho ramenný systém. Vybudovaním 

dotačného objektu pri Dobrohošti v kombináci s prehrádzkami sa vytvoril 

účinný systém obnovenia a zdynamizovania ramenného systému. Aj ramená 

predtým neprietočné sa stali trvale prietočnými. Neprišlo k poklesu HPV s 

výnimkou drénovaného pásu pri starom koryte Dunaja. Zvýšenie HPV 

o 1-2 m je moţné vybudovaním dnových prehrádzok v starom koryte Dunaja (je 

na to potrebný súhlas Maďarska). Vplyv umelých záplav a napustené ramená 

Bodíckej sústavy kryjú potrebu vlahy mimo pás drénu. 

Na TMP 9A napreduje rozvoj hlavnej porastotvornej dreviny topoľa 

šľachteného (Populus x hybr.), zvyšuje sa zápoj korún, celkové zatienenie 
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bylinného podrastu. Moţno hovoriť o stabilite náhradného spoločenstva, ktoré 

sa po vyťaţení pôvodnej vrbiny ustálilo na stanovišti, trvale ovplyvnenom 

poklesom hladiny podzemnej vody. Zo skupiny Gastropoda sú tu vhodné 

podmienky pre vlhkomilné druhy. 

 

MP B-10 Kráľovská lúka  

Napriek absencii trvalých povrchových záplav je stav lokality v podstate 

zodpovedajúci prirodzeným výkyvom. Hladina podzemnej vody je po spustení 

dotácie ramenného systému vysoká a stabilizovaná. Korene hlavných 

porastotvorných drevín na lokalite sú v kontakte s kapilárnou pôdnou vodou, 

dreviny mali nízku stratu olistenia. Zo skupiny Gastropoda sú tu podmienky pre 

vlhkomilné druhy podľa hydropreferend veľmi dobré. 

 

MP B-14 Istragov  

Vplyv dotácie z dotačného systému pri Dobrohošti sa uţ neprejavuje.V 

minulosti poklesla HPV o 0,6 m a po prehradení o ďalší 1 m. V dolnej časti 

lokality môţeme hovoriť o čiastočnom spätnom vzdutí zo starého koryta 

Dunaja od Sapu, ale Topoľovské rameno je väčšinu času suché. Pokles pôdnej 

vlhkosti signalizuje zhoršenie vlhkostných pomerov. Riešením by tak, ako aj 

pre lokality MP B-6 a MP B-9, bola dnová prehrádzka v starom koryte Dunaja. 

Z hľadiska flóry trend indikuje zhoršenie vlhkostných pomerov. Aj z hľadiska 

vodných makrofytov sa na monitorovacej ploche z dlhodobého hľadiska 

prejavuje trend vysychania. Pre terestrickú faunu – skupinu Gastropoda – sú 

podmienky pre vlhkomilné druhy ešte prijateľné. 

 

Oblasť mimo inundácie pod vyústením VDG 

MP B-18 Sporná sihoť  

Lokalita je mimo vplyvu VDG pod vyústením odpadového kanála. 

Dynamika hladiny podzemnej vody súvisí s priebehom hladín na Dunaji. S 

ohľadom na nepostavenie VD Nagymaros nedošlo k očakávanému poklesu 

HPV o cca 1,5 m. Fluktuácie sú prirodzeného rázu. Z vegetácie sú 

dominantnými ţivotnými formami fanerofyty a nanofanerofyty. Na 

malakocenózach sa prejavuje relatívne najprirodzenejšia dynamika povrchovej 

vody a nie vplyv VDG. 

Ako príklad hodnotenia záujmového územia podľa skupín fauny 

uvádzame stručné hodnotenie na základe skupiny – Pisces: 

 

Ichtyocenóza – tok Dunaja  

Na MP starého koryta Dunaja došlo po uvedení VDG do prevádzky k 

zníţeniu prietoku, spomaleniu prúdu, posunutiu brehovej línie do stredu 

riečiska a vyplytčeniu. Problémom je nedostatok prirodzených úkrytov pre 

ryby. Zmeny sa prejavili v zníţení relatívnej početnosti a druhovej diverzity. Na 

MP eupotamalu vymizli ohrozené druhy – divoká forma Cyprinus carpio, 
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Gobio kessleri a ohrozený druh Gymnocephalus baloni a Cottus gobio. V r. 

2007 sme zistili pozitívne zvýšenie predátora expanzívnych druhov Neogobius 

kessleri a Neogobius melanostomus, a to Lota lota, schopného zniţovať 

početnosť nepôvodných druhov. Predpokladáme, ţe druhy vyskytujúce sa 

pôvodne v eupotamale Dunaja nevymizli, ale klesla sa ich početnosť, čo 

dokazujú výskumy realizované sieťami v opustenom koryte v jeseni r. 2004.  

  

Ichtyocenóza – ramenný systém  

Tak ako v starom koryte Dunaja, aj v ramennom systéme Dunaja je 

stabilná situácia a dokonca sa zastavil klesajúci trend početnosti ichtyocenózy. 

Na štyroch monitorovacích plochách ktoré sú priamo ovplyvňované VD 

Gabčíkovo sa zmeny prejavili najmä po r. 1993 v zníţení relatívnej početnosti a 

druhovej diverzity ichtyocenózy a najmä v prudkom poklese biomasy z dôvodu 

rapídneho ilegálneho rybolovu. Zistené druhové spektrum sa zníţilo, avšak nie 

je moţné definitívne povedať, ţe niektoré druhy vymizli. Podstatne sa zníţila 

početnosť hospodársky významných druhov a dravcov, najma zubáča 

Stizostedion lucioperca. Podobne však nastal pokles aj hospodársky 

preferovaných reofilných druhov ako jalec hlavatý Leuciscus cephalus a jalec 

tmavý Leuciscus idus, ďalej pleskáčov (Abramis brama, Abramis sapa, 

Abramis ballerus ale i Abramis blicca), ktoré nahradili plastickejšie druhy 

eurytopné. Uvedené zmeny však moţno vzťahovať len na sledované habitaty. 

Situácia s vysadzovanými druhmi, ako sú Cyprinus carpio, Esox lucius a 

Silurus glanis je druhovo špecifická v jednotlivých sekciách, v posledných 

rokoch je poznať, ţe sa tieto druhy systematicky vysadzujú, avšak početnosť 

dravcov je veľmi nízka.  

 

 

ZÁVER  

 

Vybudovaný systém monitoringu poskytuje priebeţné informácie o 

vplyve VDG pre jednotlivé časti monitorovaného územia. Súhrnne možno 

konštatovať, že k ekologickej katastrofe nedošlo, na časti územia zdvih 

hladiny podzemnej vody spôsobil zlepšenie vlahovej bilancie a stavu 

biocenóz (oblasť Čunovskej zdrže), na časti územia sú oblasti s 

negatívnymi vplyvmi – oblasť MP B 6 a MPB 14. Vybudovaním prehrádzok, 

nápustného objektu do ramennej sústavy pri Dobrohošti, dnovej prehrádzky pri 

Dunakiliti sa zabezpečila záchrana ramenného systému slovenskej časti 

vnútrozemskej delty Dunaja. Väčšina riešení zostávajúcich problémov závisí od 

dohody s Maďarskom, najmä vybudovanie ďalších dnových prehrádzok a 

zdvihnutie hladiny v starom koryte Dunaja.  

Na základe doterajších poznatkov sme navrhli nasledovné doporučenia: 

a)  zvýšiť hladinu v starom koryte Dunaja (dobudovať systém dnových 

prehrádzok, tak ako je pri Dunakility) 
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b)  doriešiť dotáciu v oblasti Gabčíkovo prístav – sútok starého koryta s 

odpadovým kanálom 

c)  doriešiť systém umelých záplav najmä v letnom období 

d)  preferovať prechod prirodzenej povodňovej vlny cez starú inundáciu aj na 

úkor elektrárne v Gabčíkove aspoň 1-2-krát ročne 

e)  legislatívne zabezpečiť ochranu monitorovacích plôch 

f)  rozšíriť monitorovanie o ďalšie lokality a skupiny, s cieľom prehĺbiť 

poznatky o celej inundácii (v jednotlivých “sekciách“ tvorených 

prehrádzkami) v rámci dotačného systému ramien. 
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