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Vtáči ostrov 
 

• Priehrada na rieke Váh - Sĺňava - bola 
vybudovaná koncom päťdesiatych 
rokov 20. storočia. Hoci vznikla ako 
nádrž madunickej hydroelektrárne, 
čoskoro sa ukázalo, že táto vodná 
plocha môže mať význam aj pre 
vtáctvo, a to hneď z viacerých príčin. 
 

• Údolím Váhu sa vinie dôležitá 
migračná cesta vtákov. Vodné a pri 
vode žijúce druhy ju využívajú pri 
jarnom i jesennom ťahu ako 
odpočinkovú stanicu. Zastávka môže 
trvať v jesennom období niekoľko dní, 
týždňov či mesiacov. Niektoré druhy 
na Sĺňave dokonca i prezimujú. Medzi 
migrujúcimi vtákmi je viac druhov 
kačíc, husí, potápok, potáplic, volaviek, 
kalužiakov, pobrežníkov a ďalších 
vodných a pri vode žijúcich druhov. 

• Zo začiatku na priehrade chýbali 
podmienky pre hniezdenie vtáctva. 
Situácia sa začala zlepšovať, keď v 
60tych rokoch minulého storočia 
vytvoril Viliam Kubán, ktorý zasvätil 
svoj život výskumu a ochrane vtáctva 
Sĺňavy, zelenú enklávu v časti pod 
pravobrežnou hrádzou. V týchto 
miestach časom vznikla skutočná oáza 
pre život operencov. Hniezdia tu 
trsteniariky, kúdelníčky, kačice, labute 
a mnohé ďalšie druhy, medzi iným aj 
bučiačik močiarny.  
 

• Najväčšou vzácnosťou Vtáčieho 
ostrova je však hniezdna kolónia 
rybára riečneho v počte vyše 70 párov. 
Tento druh patrí medzi ohrozené v 
rámci EÚ.  



Vtáky v Zime 
• Príchodom jesene a zimy sa pri 

ľudských obydliach objavujú vtáky, 
ktoré skúšajú v blízkosti ľudí nájsť 
potravu a bezpečný úkryt pred 
nepriazňou počasia a predátormi. 
 

• Vtáctvu môžeme veľmi jednoduchým 
spôsobom pomôcť prežiť náročné 
zimné obdobie, a to prikrmovaním. 

• Semenožravým vtákom (pinkám, 
zelienkam, strnádkam, glezgom) 
podsypme proso, čirok, pohánku, 
trávne semeno, ovsené vločky, semená 
bodliakov. Z kuchynských zvyškov 
možno použiť len strúhanku z bieleho 
pečiva.  

• Prevažne hmyzožravé vtáky (sýkorky, 
ďatle, brhlíky, kôrovníky) sa najskôr 
pravdepodobne vrhnú na loj, ale 
nepohrdnú ani olejnatými semenami.  

• Plodožravým vtákom (drozdy, čvíkoty, 
chochláče) môžeme do misky 
nastrúhať mrkvu, nakrájať hrušky a 
jablká a nadrobiť tvrdý tvaroh 
 



Čajka smejivá. 

• Sťahovavý a čiastočne i stály vták.  
Čajky smejivé sa na hniezdisku 
zjavujú v apríli. Počas migrácie ich 
nájdeme pri veľkých i menších 
vodách, pri riekach, rybníkoch,  
vodných nádržiach alebo jazerách a 
často ich zastihneme i na poliach.  

• Hniezdia na väčších rybníkoch v 
početnejších kolóniách, v močiaroch, 
pri väčších riekach a pod. 2-3 škvrnité 
vajcia znášajú v apríli až v máji.  

• Sfarbenie vajec býva veľmi pestré a v 
niekoľkých variantoch. Na hniezde 
sedí samček i samička. Inkubačný čas 
je 23 dní. 

• Mláďatá v nebezpečenstve opúšťajú 
svoje hniezdo a poskáču do vody. 
Rodičia ich kŕmia i mimo hniezda až 5 
týždňov. Živia sa hmyzom, larvami a 
rybami. 
 

 

 

Čajky nad 
Sĺňavou v 
Piešťanoch 



Rybárik riečny a Kačica  
divá 

• Rybárik riečny je jediným rybárikom, 
ktorý žije vo veľkej časti Európy. Je to 
pomerne malý, rýchly a aktívny vták s 
charakteristickým pestrým sfarbením.  

• Vyskytuje sa aj na morskom pobreží, 
najmä v ústiach riek. Vtáky populácií 
žijúcich na severe a vo vyšších 
polohách sa po zamrznutí hladiny 
sťahujú na nezamŕzajúce vody, zatiaľ 
čo tie, ktoré žijú v teplejších 
oblastiach, ostávajú. 
 

• Kačica divá váži 700 až 1500 gramov. 
Jej dĺžka je približne 58 cm a jej 
rozpätie krídel až 95 cm a dokáže 
letieť maximálnou rýchlosťou 110 km 
za hodinu. 

• Operenie samčeka (káčer) je sivé, s 
hnedou hruďou, hnedastým chrbtom a 
čiernou časťou nad a pod chvostom. 
Hlava je kovovo zelená a pod tým s 
bielym pruhom na krku , zobák je 
zelenožltý. Na zadnom okraji krídel sa 
nachádza kovovo modrý bielo 
lemovaný pás. Konce chvosta sú 
kučeravé. 

• V časovom období medzi júlom a 
augustom je operenie samčeka 
zameniteľne podobné sfarbeniu 
samičky.  
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