
Vtáčí ostrov a jazero Sĺňava 

 

Vodná nádrž Sĺňava leží na rieke Váh a je súčasťou vodného diela Drahovce-

Madunice. Je to dôležitá a obľúbená rekreačná oblasť, ktorá poskytuje mnoho 

možností na využitie voľného času. Jednou je cyklotrasa vedúca okolo celého 

jazera. Priechodná je cez hať v Drahovciach, ktorá je otvorená od mája do 

septembra, od pondelka do piatku od 15:00 a cez víkend od 10:00 do 20:00 

hodiny. Na trase je 6 celoročne dostupných geokeší. Táto je o faune.  

V roku 1980 bola vodná nádrž Sĺňava vyhlásená za 

chránený areál. Hlavný dôvod bol, že sa stala dôležitou 

oddychovou lokalitou na jarných a jesenných migračných 

trasách vtákov. 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, volaviek, kalužiakov, 

pobrežníkov a ďalších vodných a pri vode žijúcich 

druhov. K vzácnym hosťom Sĺňavy patria napríklad 

volavka purpurová, bučiak nočný, kazarka hrdzavá, kajka morská, pomorník príživný, 

pomorník malý, potáplice (štíhlozobá, severská, ľadová), žeriav popolavý či orliak morský. 

Medzi tie druhy, ktoré v posledných rokoch zvyšujú frekvenciu svojho výskytu možno 

zaradiť labuť spevavú a kormorána veľkého. Sĺňava sa radí k najdôležitejším zimoviskám 

vtákov na Slovensku. 

Po dokončení priehrady chýbali         

podmienky pre hniezdenie vtáctva.         

Situácia sa zlepšila po vybudovaní         

Kubánovej výsadby. Ešte viac sa         

rozšírili možnosti pre hniezdenie po         

roku 1972, keď vďaka ukladaniu         

vyťaženého štrku vznikol malý         

ostrovček uprostred priehrady.             

Na necelých troch hektároch tohto        

malého ostrova každoročne zahniezdi        

okolo 7000 párov čajky smejivej. Volá             

sa Vtáčí ostrov, alebo Čajka. Najväčšou vzácnosťou Vtáčieho ostrova je však hniezdna 

kolónia rybára riečneho v počte vyše 70 párov. Tento druh patrí medzi ohrozené v rámci 

EÚ. Okrem toho tu zahniezdili tri druhy čajok ktoré predtým neboli na Slovensku 

registrované ako hniezdice. Sú to čajka bielohlavá, čajka sivá a čajka čiernohlavá. 

Okolie jazera je významným hniezdiskom mnohých ďalších druhov. Napríklad labuť 

hrbozobá, kačica divá, lyska čiernonohá a ďalšie druhy spevavcov a vodných vtákov. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Z plazov sa vyskytuje užovka obyčajná, vzácnejšie užovka stromová. Vzácne boli 

pozorované korytnačky močiarne, ale len v pocte 1-2 kusy. Môžete nájsť aj korytnačky 

písmenkové, ale tento nepôvodný druh bol zavedený ľuďmi (únik z chovov, častejšie však 

vypustenie nechceného domáceho zvieratka) 

Z obojživelníkov sa tu vyskytuje napríklad rosnička zelená, alebo skokan rapotavý. 

 

Sĺňava môže byt považovaná za rybársky raj. Vodnú nádrž možno zaradiť do pleskáčo- 

vého pásma. Rybolov je tu povolený. Okrem bielych rýb, sa tu najčastejšie lovia kapre, 

zubáče a sumce (v roku 2000 bol chytený kus dlhý 215 cm a vážiaci 68 kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


