Rieky Dunaj, Váh, Hron, Nitra či Žitava odjakživa diktovali
tempo života na Podunajskej nížine. Ich vody prinášali blahodárny
život, napájali mnohé mokrade, formovali riečne terasy a kolmé brehy.
Aj keď sú dnes zregulované, ich zelené stopy nachádzame na rôznych miestach
Podunajska. V ich povodí vznikli Parížske močiare, Žitavský luh alebo mnohé pieskové
a sprašové terasy, či duny Dolného Pohronia. Na týchto miestach môžeme stále zahliadnuť
dávnu podobu krajiny Podunajska. Prežívajú tu vzácne vtáky, ryby, plazy, žaby, hmyz, rastliny
a mohutné stromy. Ich osud závisí od toho, či im umožníme návrat a prežitie v prírode Podunajska.
A Duna menti síkságon az életvitelt a Duna, a Vág, a Garam, a Nyitra és a Zsitva folyók határozták meg.
Az ősi folyók és patakok áradáskor tápanyagokkal látták el a tájat, s így megalapozták az egyedülálló
élőhelyek létrejöttét. Napjainkban már szabályozottak az említett folyók, és az ősi táj is megváltozott.
Ennek ellenére néhol még mindig találhatók természeti értékeket és kincseket rejtő zöld területek. Ilyenek
például a Párizsi mocsarak, a Nagymányai Zsitva-ártéri rétek, mocsarak, illetve az Alsó-Garam menti löszés homokfalak, amelyek a gyurgyalag fontos költőhelyeiként váltak ismertté. Számos ritka és veszélyeztetett
madár, hal, hüllő, rovar és növényi faj él itt. További sorsuk a Duna menti alföldön attól függ, hogy lehetővé
tesszük- e számukra a túlélést és a visszatérést az ősi otthonukba.

Vtáctvo Podunajska
Brehuľa hnedá
Partifecske
(Riparia riparia)

A Duna mente Madárvilága

Dudok chochlatý
Búbosbanka
(Upupa epops)

Strakoš obyčajný
Tövisszúró gébics
(Lanius collurio)

Kuvik obyčajný
Kuvik
(Athene noctua)

Volavka purpurová
Vörös gém
(Ardea purpurea)

Chriašť malý
Kis vízicsibe (Porzana parva)

Chriašť bodkovaný
Pettyes vízicsibe
(Porzana porzana)

Kačica lyžičiarka
Kanalas réce
(Anas clypeata)

Kalužiak červenonohý
Piroslábú cankó
(Tringa totanus)

Lastovička obyčajná
Füsti fecske
(Hirundo rustica)

Kaňa sivá
Kékes rétihéja
(Circus cyaneus)

Kaňa močiarna
Barna rétihéja
(Circus aeruginosus)

Čorík čierny
Kormos szerkő
(Chlidonias niger)

Žeriav popolavý
Daru
(Grus grus)

Kalužiak močiarny
Réti cankó
(Tringa glareola)

Strakoš kolesár
Kis őrgébics
(Lanius minor)

Ľabtuška poľná
Parlagi pityer
(Anthus campestris)

Hus divá
Nyári lúd
(Anser anser)

Bučiačik močiarny
Törpegém
(Ixobrychus minutus)

Fúzatka trstinová
Barkóscinege
(Panurus biarmicus)

Beluša veľká
Nagy kócsag
(Egretta alba)

Včelárik zlatý
Gyurgyalag (Merops apiaster)

Cíbik chochlatý
Bíbic
(Vanellus vanellus)

Močiarnica mekotavá
Sárszalonka
(Gallinago gallinago)

Rybár riečny
Küszvágó csér
(Sterna hirundo)

Slávik modrák
Kékbegy
(Luscinia svecica)

Chavkoš nočný
Bakcsó
(Nycticorax nycticorax)

Kaňa popolavá
Hamvas rétihéja
(Circus pygargus)

Rybárik riečny
Jégmadár
(Alcedo atthis)

Kačica chrapačka
Böjti réce (Anas querquedula)

Chriašteľ vodný
Guvat
(Rallus aquaticus)

Sliepočka vodná
Vízityúk
(Gallinula chloropus)

Trsteniarik tamariškový
Fülemülesitke
(Acrocephalus melanopogon)

Sokol kobcovitý
Kék vércse
(Falco vespertinus)

Krakľa belasá
Szalakóta
(Coracias garrulus)

Pipíška chochlatá
Búbospacsirta
(Galerida cristata)

Bučiak veľký
Bölömbika
(Botaurus stellaris)

Beluša malá
Kis kócsag
(Egretta garzetta)

Bocian čierny
Fekete gólya
(Ciconia nigra)

Bocian biely
Fehér gólya
(Ciconia ciconia)

Orliak morský
Rétisas
(Haliaeetus albicilla)

Čorík bahenný
Fattyúszerkő
(Chlidonias hybrida)

Kačica divá – zimoviská
Tőkés réce – telelő populációk
(Anas platyrhynchos)

Husi bieločelé a husi siatinné – zimoviská
Nagy lilik (Anser albifrons) és Vetési lúd (Anser fabalis) –
telelő populációk
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