Husi tu ostávajú aj na zimu,
najmä v čase kedy nezamŕza
močiar. V tom období sú zimujúce kŕdle početnejšie. Cez deň
sa pasú na poliach a na večer sa
zlietavajú do močiara na spoločné nocovanie.

Korytnačka močiarna

Kačica chrapač
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Z ďalších európsky významných druhov má územie význam pre hniezdenie beluše veľkej (Egretta alba) na Podunajsku. Zo vzácnych volavkovitých
vtákov tu pravidelne hniezdia aj bučiak veľký (Botaurus stellaris) a volavka
purpurová (Ardea purpurea). Veľký význam má močiar aj pre výskyt a rozmnožovanie hmyzu, obojživelníkov, rýb, plazov a cicavcov. Spomedzi
posledných sú najvýznamnejšie vydra riečna (Lutra lutra) a hraboš severský (Microtus oeconomus). Žije tu aj ohrozená korytnačka močiarna (Emys
orbicularis). Na Parížskych močiaroch bol popísaný nový druh hmyzublanokrídlovca s vedeckým názvom Gbelcia crassiceps.
Parížske močiare sú významné nielen pre výskyt a hniezdenie vzácnych
druhov vtákov. Ako najväčšia, trstinou porastená mokraď, predstavuje
najhustejšie osídlený močiar rôznymi druhmi trstinových spevavcov na
Slovensku. Na základe monitoringu sa odhaduje hniezdenie 1000 až 1500
párov rôznych spevavcov na území močiara. Medzi najpočetnejšie patria
trsteniarik bahenný, trsteniarik veľký, svrčiak slávikovitý, strnádka trstinová
či fúzatka trsťová. Spomedzi bežných druhov tu dosahujú vysokú početnosť aj chriaštele vodné a sliepočky vodné.
Posledné desaťročia sa stav Parížskych močiarov zhoršuje. Postupné zazemňovanie a zarastanie močiara spôsobuje úbytok otvorenej vodnej hladiny
a postupné miznutie druhov. Z močiara sa stáva homogénna trstinová plocha. Pre zlepšenie ekologického stavu územia realizuje Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko projekt LIFE12 NAT/SK/000488 „Integrovaný manažment riečnych ekosystémov na juhozápadnom Slovensku“.
Cieľmi projektu sú:
✿ zlepšenie vodného režimu v území
a integrácia protipovodňovej ochrany
obyvateľstva s ochranou a obnovou
riečnych ekosystémov
✿ obnova vegetačného krytu biotopov
a tradičného hospodárenia v krajine
formou kosenia trstiny a lúk
✿ potláčanie inváznych druhov rastlín
✿ budovanie povedomia o hodnotách
územia medzi miestnymi obyvateľmi
Volavka purpurová

Chránené vtáčie územie

Starček
zlatožltý
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Bučiačik močiarny
Šašina prímorská

Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Parížske močiare bolo vyhlásené na rozlohe 376,58 ha vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 23/2008
na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov chriašťa malého
(Porzana parva), trsteniarika tamariškového (Acrocephalus melanopogon),
kačice chrapačky (Anas quequedula), včelárika zlatého (Merops apiaster),
bučiačika močiarneho (Ixobrychus minutus), kane močiarnej (Circus aeruginosus) a husi divej (Anser anser) a zabezpečenia podmienok ich prežitia
a rozmnožovania. Pre územie sú charakteristické rozsiahle močiarne porasty
trstín. Územie je v okolí lemované fragmentmi lúk a zväčša poľnohospodárskou krajinou. Na rôznych lokalitách sú v okolí pieskové steny, ktoré využívajú k hniezdeniu včeláriky zlaté.
Súčasťou CHVÚ Parížske močiare sú:
✿ Chránený areál (CHA) Alúvium potoka Paríž sa rozprestiera na rozlohe
103,094 ha. CHA Bol vyhlásený v roku 1988.
✿ Národná prírodná rezervácia (NPR) Parížske močiare je vyhlásená od roku
1966 na výmere 184,046 ha.
✿ Ramsarská lokalita Parížske močiare bola vyhlásená na rozlohe 184 ha
v roku 1990. Do zoznamu medzinárodne významných mokradí sa lokalita zaradila ako významné hniezdisko vodného vtáctva, predovšetkým
trstinových spevavcov a ako významná migračná zastávka sťahovavých
vodných vtákov.

Parížske
močiare
Výberové druhy vtákov CHVÚ Parížske močiare
Chriašť malý (Porzana parva) – žije a hniezdi v porastoch tŕstia a pálky. Na
Parížskych močiaroch žije viac ako štvrtina celoslovenskej populácie. Z močiara sa prezradí svojím charakteristickým hlasom. Parížske močiare sú najvýznamnejším hniezdiskom druhu na Slovensku.
Trsteniarik tamariškový (Acrocephalus melanopogon) – dosahuje na Parížskych močiaroch severnú hranicu hniezdneho rozšírenia. V súčasnosti ide
o jediné známe potvrdené hniezdisko druhu na Slovensku. Hniezdi v porastoch pálky a trstiny. Spomedzi trsteniarikov prilieta najskôr. Má výrazný biely
nadočný pásik a charakteristický spev.
Kačica chrapačka (Anas querquedula) – samčeky sú vo svadobnom šate
výrazne hnedo-sivo-bielo sfarbené. Typický je biely nadočný pásik. Hniezdia v močiaroch a na lúkach so striedajúcou sa otvorenou vodnou plochou.
Obľubujú nízkobylinnú vegetáciu.

Hniezdna stena včelárikov
Včelárik zlatý

Včelárik zlatý (Merops apiaster) – pestrofarebný druh hniezdiaci v pieskových a hlinených kolmých stenách. V minulosti hniezdil najmä na brehoch
a profiloch formovaných riekami. V súčasnosti hniezdi najmä v pieskovniach a ťažobných jamách. Loví vážky, osy, čmeliaky, motýle, lúčne koníky,
kobylky a včely.
Bučiačik močiarny (Ixobrychus minutus) – malý volavkovitý vták, ktorý na
zimu odlieta do Afriky. Žije skryto v močiaroch a mokradiach s vhodnými
zárastmi vysokých tráv, kde si stavia hniezdo. Po prílete zo zimovísk samce
vydávajú typický hlas, ktorý je na hniezdisku dobre počuteľný. Živia sa malými rybkami, hmyzom a rôznymi bezstavovcami.
Kaňa močiarna (Circus aeruginosus) – na území Parížskych močiarov hniezdi významná populácia druhu. V močiaroch hniezdi viac ako 20 párov.
Hniezda si stavajú v porastoch tŕstia, kde sa cítia v bezpečí pred zemnými
predátormi. Loví na lúkach a poliach najmä hlodavce a menšie vtáky. Na
zimu odlieta do Afriky.
Hus divá (Anser anser) – Parížske močiare sú jedným z mála hniezdisk husi
divej na Podunajskej nížine. Rozsiahly močiar poskytuje vhodný úkryt
a hniezdisko viacerým párom.

Záružlie močiarne

Chriašť malý
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