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Pôvodný lužný les
Na celom slovenskom úseku Dunaja sa dodnes zachovalo už len niekoľko posled-

ných lokalít pôvodných lužných lesov. Jednou z nich je aj Sihoť v mestskej časti Karlova 
Ves. Táto lokalita je súčasťou európskej siete chránených území NATURA 2000. Účelom 
vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie ochrany biotopov európskeho význa-
mu. Sihoť predstavuje najväčší 
dunajský ostrov v Bratislave, jeho 
neprístupnosť dala priestor pre 
zachovanie bohatého druhového 
zloženia územia, ako aj typické-
ho rázu lužnej krajiny. Na území 
sa nachádzajú hodnotné vŕbovo-
topoľové a dubovo-brestovo-jase-
ňové lužné lesy s výskytom mno-
hých starých stromov jedinečnej 
ekologickej hodnoty. 

Sihoť je obkolesená z jednej 
strany hlavným tokom Dunaja 
a z druhej Karloveským rame-
nom – posledným voľne tečúcim 
ramenom Dunaja na Slovensku. 
Dynamika tečúcej vody umožňuje 
vznik štrkových lavíc a kolmých 
brehov, ktoré boli v minulosti pri-
rodzenou súčasťou dynamických 
procesov rieky a predstavujú vý-
znamné hniezdne a potravné bio-
topy pre viaceré druhy živočíchov. 

Významný zdroj 
pitnej vody
Na území sa taktiež začali 

písať dejiny bratislavského vo-
dárenstva, ktoré siahajú až do 
roku 1882, kedy tu bola vykopa-
ná prvá studňa. Ostrov predsta-
vuje aj v súčasnosti významný 
zdroj kvalitnej pitnej vody pre 
Bratislavu. Bratislavská vodáren-
ská spoločnosť, a. s., tam pre-
vádzkuje viacero studní, vrátane 
historických objektov. 

Chránený areál
Chránený areál Sihoť bol vyhlá-

sený vyhláškou Krajského úradu 
životného prostredia v Bratislave 
č. 2/2012 zo 4. apríla 2012, kto-
rá nadobudla účinnosť 15. mája 
2012. Chránený areál s celkovou 
rozlohou 234,91 ha sa podľa pova-
hy prírodných hodnôt člení na dve 
zóny s 3. a 2. stupňom ochrany. 

Chránený areál Sihoť patrí medzi cieľové lokality projektu LIFE10 NAT/SK/080 
Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy, ktorý sa 
pod vedením BROZ začal v januári tohto roku. Projekt sa zameriava na praktickú ochra-
nu prírody v 17 územiach európskeho významu priamo v Bratislave a v jej blízkom 
okolí. Tieto územia sú súčasťou sústavy NATURA 2000, ktorá sa vytvára vo všetkých 

Sihoť je vyhlásená za chránené územie
V priestoroch historickej budovy Vodárenského múzea Bratislavskej vodárenskej spoločnosti na nábreží Dunaja, neďa-

leko samotného chráneného areálu Sihoť, sa 28. mája 2012 zišli zástupcovia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava, 
mestskej časti Karlova Ves, mestskej časti Devín, Štátnej ochrany prírody SR, rakúskeho Národného parku Donau-Auen, 
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., a Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ), aby spolu 
s ďalšími hosťami spoločne oslávili výsledok dlhoročného úsilia o ochranu tohto vzácneho územia. 

členských krajinách EÚ a ktorej hlavným cieľom je zachovanie naj-
cennejších prírodných biotopov a najviac ohrozených druhov rastlín 
a živočíchov. 
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Karloveské rameno obtekajúce ostrov Sihoť, súčasne posledné voľne tečúce 
rameno Dunaja na Slovensku

Prvá mestská vodáreň založená v roku 1886 na Sihoti

Príhovor RNDr. Tomáša Kušíka – štatutára Bratislavského 
regionálneho ochranárskeho združenia

Bratislavská vodárenská spoločnosť na ostrove prevádzkuje  
niekoľko historických objektov

Mapka informuje o výskyte 13 kopaných a 33 vŕtaných studní

Účastníci slávnostného vyhlásenia chráneného územia sa na záver 
exkurzie prešli tunelom popod rameno Dunaja




