
BRATISLAVSKÉ REGIONÁLNE 
OCHRANÁRSKE ZDRUŽENIE 

A NAŠE AKTIVITY 



BROZ 
• Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) vzniklo v roku 1997 

• Vo svojej činnosti sa zameriavame predovšetkým na praktickú ochranu prírody a na 

podporu trvalo udržateľného rozvoja v oblasti západného Slovenska 

• Naším hlavným cieľom je ochrana a obnova prírody Bratislavského regiónu - najmä v 

Podunajsku, Malých Karpatoch a na Záhorí, ale aj v samotnej Bratislave a príležitostne aj 

v iných lokalitách Slovenska 

• Ochranu prírody vnímame ako komplexnú činnosť - presadzovanie celospoločenského 

záujmu, ktorá sa však nedá robiť izolovane od reálneho života - ekonomiky, politiky a 

každodenných problémov občanov. Preto sa snažíme riešiť problémy prednostne tam, 

kde vznikajú a tiež vtedy, keď ešte nie je neskoro. Hlavne sa však zameriavame na 

prevenciu vzniku problémov - informovanosťou čo najširšej verejnosti a 

environmentálnou výchovou mládeže 
 



NAŠE AKTIVITY 

 
• Ochrana a obnova vzácnych biotopov – lúky a pasienky, 

lesostepi, slaniská, pieskové spoločenstvá, lužné lesy, mokrade 
a ramenné systémy - sprietočňovanie riečnych ramien Dunaja 
a Moravy 
 

• Ochrana vzácnych druhov a obnova ich biotopov – hraboš 
severský panónsky (endemický druh), kritériové vtáčie druhy 
podľa Smernice o vtákoch, mestské druhy – dážďovníky a 
netopiere 



Obnova a ochrana dunajských lužných lesov 



Monokultúra šľachteného topoľa kanadského  



Pôvodný lužný vrbinový les 

Výsadba pôvodných 
druhov drevín s 
dobrovoľníkmi 



Sprietočňovanie riečnych ramien 

• ramená rieky Dunaj kedysi tvorili súvislú sieť v rámci vnútrozemskej delty Dunaja 
• dnes je táto sieť fragmentovaná a nie úplne funkčná, čo má negatívny dopad na 

biotopy a ich druhy 
• odstránenie prekážok v systéme riečnych ramien zlepšuje vodný režim a spojitosť 

systému na viacerých lokalitách 
• revitalizáciou ramennej sústavy vytvárame nové a obnovujeme pôvodné potravné a 

hniezdne biotopy pre vtáky, neresiská pre ryby a obojživelníky, rybovody a 
obnovené mokrade prispievajú k zmierneniu dopadov zmeny klímy 



VEĽKOLÉLSKE RAMENO 



VEĽKOLÉLSKE RAMENO 

• jeden z našich najväčších a najúspešnejších revitalizačných 

projektov bolo sprietočnenie Veľkolélskeho ramena, kde tak 

medzi Dunajom a týmto ramenom znovu vznikol jeden z 

našich najväčších dunajských ostrovov – Veľkolélsky ostrov 



Veľkolélske rameno pri letnej hladine vody 



Veľkolélsky ostrov pri povodni 



Pastva na Veľkolélskom ostrove 



Obnova prirodzených 
kolmých a riečnych stien 

pre vtáčie druhy, ktoré ich 
využívajú na hniezdenie - 

rybárika riečneho, 
včelárika zlatého a 

brehuľu hnedú 

Brehuľa hnedá Včelárik zlatý Rybárik riečny 

Obnovený kolmý breh Dunaja pri Chľabe  
v r. 2012 tu zahniezdilo 200 párov brehulí 



• Obnova vetrolamov, lúk a pasienkov a osádzanie búdok pre 
druhy obývajúce trávne biotopy, pasienky  a 
poľnohospodársku krajinu 

Strakoš kolesár 

Ľabtuška poľná 

Sokol červenonohý 



Obnova lúk a pasienkov 
tradičnou formou 
hospodárstva 
Devínska Kobyla 



• Lúky a pasienky, kde sa pásol dobytok boli kedysi bežnou 
súčasťou krajiny okolo nás, no postupne so zmenou 
hospodárstva ich počet ubudol a s nimi sa stratili aj 
niektoré vzácne druhy kvetov či motýľov 
 

• Pastvou zvierat sa eliminuje rozšírenie inváznych rastlín, 
rozdupávanie pôdy pomáha klíčeniu niektorých druhov 
vzácnych rastlín a obnovuje sa tak pôvodný biotop na lokalite 

Obnova lúk a pasienkov tradičnou formou 
hospodárstva 

pastva v Podunajských Biskupiciach 



Obnova slaniskových lúk 
Kamenínske slanisko 



Biele Karpaty 



Veľkolélsky ostrov 



MESTSKÉ PROSTREDIE 

Veža pre dážďovníky  
(realizácia august 2016) 



• ponechanie otvorov na 
vyletenie živočíchov, 
inštalácia búdok pre 
dážďovníky a netopiere 
na fasádu 

 
dážďovník tmavý 

• konzultácie pri 
zatepľovaní 
budov – 
realizácia mimo 
hniezdnej sezóny 
vtákov 



Chránené územia 

• V rámci prvého projektu LIFE sa BROZ podarilo 
presadiť vyhlásenie Prírodnej rezervácie Foraš 
v Dunajských luhoch 
 



• Projekt prispel aj k vyhláseniu Chráneného 
areálu Pečniansky les 

• Aktuálne aktívne pracujeme na vyhlásení 
Národného parku Podunajsko 



Tvorba a pripomienkovanie dokumentov 

• Spolupráca na vytvorení LHP (Lesného 
hospodárskeho plánu) s cieľom výsadby 
pôvodných druhov drevín v lužných lesoch 

• Pripomienkovanie legislatívnych 
environmentálnych dokumentov 

• Komunikácia s lokálnymi hospodármi o 
hospodárení v súlade s ochranou prírody 



Aktivity s dobrovoľníkmi 

Búdky pre 
dážďovníky, 
inštalácia – hore, 
výroba – vpravo 

Sadenie pôvodných druhov drevín v Dun. luhoch 



Materiály na šírenie povedomia o 
ochrane prírody 

Pexeso - vlhké lúky a trstiny Podunajska 
Turistický a informačný 
sprievodca Dunajské luhy - 
od Moravy po Ipeľ 

Dokumentárny film 
Návrat dážďovníkov A veľa ďalších.. 



AKTUÁLNE PROJEKTY 

 
• Obnova a ochrana dunajských lužných lesov 
• Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého 
• Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky 
• Obnova a ochrana území NATURA 2000 v okolí Bratislavy 
• Ochrana hraboša severského panónskeho 
• Ochrana vzácnych druhov motýľov a rastlín v Bielych 

Karpatoch 
• Ochrana a obnova slaniskových lúk 

 



PODPORA ČINNOSTI BROZ 

Ak sú Vám naše aktivity sympatické a radi by ste 
podporili našu činnosť, môžete tak urobiť niekoľkými 
spôsobmi: 
• formou daru na č.ú.: SK45 1100 0000 0026 2303 

0432 (do poznámky platby prosím uveďte „dar“) 
• 2% z dane 
• podporou našej aktuálnej kampane na Dobrej krajine 

– Adoptujte si kozu   
 

ĎAKUJEME! 



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 
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