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Apálsky ostrov
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Lokalita sa nachádza v katastrálnom území mesta Komárno, leží v záplavovom 
území pri sútoku riek Váh a Nitra. 

Apálsky ostrov predstavujúce celú južnú polovicu sútokového poloostrova. 
Je tvorené lúkou a bývalou materiálovou jamou situovanou v jej strede. Lúčne 
porasty patriace do viacerých spoločenstiev mokrých, slatinných lúk tvoria 
ukážku prirodzených sekundárnych nivných spoločenstiev nížinných polôh. 
Predstavujú bohatú zmes rastlinných druhov, z ktorých sú mnohé ohrozené 
a chránené, napr. kruštík neskorý (Epipactis albensis), graciola lekárska (Gratiola 
officinalis), žltuška žltá (Thalictrum flavum), žltuška lesklá (T. lucidum), bleduľa letná 
(Leucojum aestivum), plamienok celistvolistý (Clematis integrifolia), pálčivka žilkatá 
(Cnidium dubium), skorocel najvyšší (Plantago altissima) a ďalšie.

Časť plochy chráneného územia predstavuje zachovalý lužný les. Z drevín sú 
v stromovej etáži zastúpené vŕba biela (Salix alba), vŕba krehká (Salix fragilis), vŕba purpurová (Salix purpurea), 
topoľ čierny (Populus nigra), topoľ biely (Populus alba), topoľ sivý (Populus x canescens), jaseň štíhly (Fraxinus 
excelsior), jaseň úzkolistý (Fraxinus angustifolia) a tiež krušina jelšová (Frangula alnus). Celkovo bolo botanickými 
prieskumami doteraz zistených 200 druhov vyšších rastlín.

Územie je významné aj po stránke zoologickej, a to predovšetkým výskytom avifauny. Vyskytuje sa tu vyše 
160 druhov vtákov (spoločenstvá lesné, močiarne, vodné, lúčne). Apálsky ostrov je ornitologickou rezerváciou 
vyhlásenou na ochranu hniezdisk vodného vtáctva a útočísk sťahovavých druhov vtákov. Na lokalite sa nachádzajú 
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napr. mlynárka dlhochvostá (Aegithalos caudatus), rybárik riečny (Alcedo atthis), volavka 
popolavá (Ardea cinerea), bocian čierny (Ciconia nigra), holub hrivnák (Columba palumbus), 
kúdeľníčka lužná (Remiz pendulinus), pinka lesná (Fringilla coelebs), sokol lastovičiar 
(Falco subbuteo), vlha obyčajná (Oriolus oriolus), chavkoš nočný (Nycticorax nycticorax) 
a ďalšie.

Z plazov sa tu vyskytuje napr. užovka obojková (Natrix natrix), slepúch lámavý (Anguis 
fragilis), jašterica bystrá (Lacerta agilis), z obojživelníkov napr. kunka žltobruchá (Bombina 
variegata), hrabavka škvrnitá (Pelobates fuscus), mlok bodkovaný (Triturus vulgaris), 
a z cicavcov napr. kuna lesná (Martes martes), hranostaj čiernochvostý (Mustella 
erminea), piskor lesný (Sorex araneus) a iné.

Územie je zaradené do sústavy NATURA 2000 z dôvodu ochrany nasledujúcich 
biotopov európskeho významu: lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných 
riek, aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi a tiež ochrany druhov európskeho významu, 
konkrétne kolka vretenovitého (Zingel streber), hrebenačky vysokej (Gymnocephalus 
baloni), býčka (Proterorhinus marmoratus), lopatky dúhovej (Rhodeus sericeus amarus), 
hrúza bieloplutvého (Gobio albipinnatus) alebo vydry riečnej (Lutra lutra). 
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