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Projekt predstavuje jedinečný viacsektorový prístup k riešeniu problematiky ochrany vtáctva na 
rieke Dunaj.  
Hlavným cieľom projektu je zlepšiť a stabilizovať súčasný stav ochrany cieľových druhov 
vodných vtákov. Tomuto cieľu napomôžu aktivity ako obnova vodného režimu a prírodnej 
riečnej dynamiky, zlepšenie hydrologických podmienok v oblastiach s regulovaným vodným 
tokom, začiatok prírodnej tvorby a sukcesie lužných biotopov, napojenie systému ramien, obnova 
aluviálnych lúk a prirodzených lesných biotopov, rybochodov a podobne.  
Navrhované aktivity sa zameriavajú na ochranu ohrozených druhov vtákov ekosystémovým 
prístupom – ochrana biotopov a potravinového reťazca rôznymi opatreniami. Projektové aktivity 
podporia vtáčie populácie obnovou mokradí Istragovského močiara, riečnych ramien Dunajské 
kriviny, Medveďovské rameno a Veľkolélske rameno, obnova nížinných lúk a prirodzených 
hniezdnych oblastí, výsadba pôvodných druhov stromov – obnova prirodzených vtáčích 
úkrytových a hniezdnych oblastí, obnova strmých riečnych brehov, podpora potravnej základne 
vtákov, tvorba rybochodov na dvoch strategických miestach ramennej sústavy. 
Projekt významne prispeje k implementácii siete NATURA 2000 na miestnej a regionálnej 
úrovni prostredníctvom podpory populácie viacerých kritériových druhov v Chráneného vtáčieho 
územia Dunajské luhy: bocian čierny (Ciconia nigra), orliak morský (Haliaeetus albicilla), haja 
tmavá (Milvus migrans), rybárik riečny (Alcedo atthis), bučiačik močiarny (Ixobrychus minutes), 
chavkoš nočný (Nycticorax nycticorax), brehuľa hnedá (Riparia riparia), volavka striebristá 
Egretta garzetta), volavka purpurová (Ardea purpurea). Implementácia špecifických 
ochranárskych a obnovných opatrení takisto napomôže zlepšeniu stavuu ochrany 9 navrhovaných 
území európskeho významu: SKUEV0064 Bratislavské luhy, SKUEV0090 Dunajské luhy, 
SKUEV0182 Číčovské luhy, SKUEV0183 Veľkolélsky ostrov, SKUEV0269 Ostrovné lúčky, 
SKUEV0270 Hrušovská zdrž, SKUEV0293 Kľúčovské rameno, SKUEV0295 Biskupické luhy a 
SKUEV0393 Dunaj. 
Z vodohospodárskeho hľadiska je dôležité aj to, že projekt zlepší možnosti manipulácie 
vodohospodárskymi úpravami v slovenskej časti ramennej sústavy vodného toku Dunaja.  


