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O Prírodnej rezervácii Šúr bolo publikované značné množstvo článkov, štúdií  a 

kníh obsahujúcich nepreberné množstvo údajov o flóre a faune. Prvý sa literatúru o PR 
Šúr pokúsil spísať PTAČOVSKÝ (1956). Publikoval zoznam 79 prác zaoberajúcich sa 
prevažne ochranou a rastlinstvom. Príspevkov so zoologickou tematikou bolo v 
zozname len 12 (hlavne príspevky Korbela - chrobáky, Ferianca - vtáky a Petrovského 
– motýle). O desať rokov vyšiel doplnok Ptačovského zoznamu (OKÁLI 1966) s 12 
prácami s ktorých je 5 venovaných zoológii. Zatiaľ posledný súpis všetkých 
(publikovaných aj nepublikovaných) prác obsahujúcich údaje o PR Šúr sa pokúsil 
zostaviť kolektív autorov pod vedením KOVÁČA (1994). Sumarizuje 472 prác pričom 
je vidieť zreteľný nárast prác so zoologickou tematikou. Množstvo cenných údajov 
obsahujú aj diplomové práce vypracovávané študentmi Prírodovedeckej fakulty UK v 
Bratislave na základe výskumu konanému v PR Šúr.   

Krásy územia prírodnej rezervácie Šúr boli spropagované aj knižnou pulikáciou od 
fotografa Františka PETRLÍKA (1968). Textovú časť napísal Dr. Vladimír Brtek.     

V PR Šúr od jej vyhlásenia v roku 1952 došlo vďaka rôznym negatívnym vplyvom 
k rôznym zmenám. Zmenilo sa nielen zastúpenie rastlinných spoločenstiev, ale aj 
skladba živočíchov, ktoré sú zväčša na rastliny a na nimi vytvárané životné prostredie 
viac či menej naviazané. Aby sme mohli zdokumentovať zmeny, ktoré v PR Šúr nastali 
a zároveň zistiť, aké je tu v súčasnosti zloženie fauny, rozhodli sme sa, 50 rokov po 
založení Biologickej stanice, vykonať rozsiahli výskum fauny PR Šúr a výsledky 
publikovať spoločne v čo možno najkomplexnejšej miere formou monografie. Výskum 
bol povolený Rozhodnutím číslo ZPO-799/2008-SAB, ktoré vydal Krajský úrad 
životného prostredia v Bratislave na začiatku roku 2008 s platnosťou do konca roku 
2010. Vytypovaných bolo 6 rôznych biotopov, ktoré sú zastúpené v rámci rezervácie. 
Ich stručná charakteristika je v podkapitole Výskumné plochy. Detailnejšia botanická 
charakteristika je v kapitole Vegetačné pomery v PR Šúr (FÜRY 2010). 

 Hlavnou výskumnou metódou bol prieskum fauny (článkonožcov) pomocou 
Malaiseho pascí, ktoré kontinuálne odchytávali článkonožce na vybraných plochách 
takmer dva roky (do konca októbra 2009). Vo februári 2008 boli inštalované 
Malaiseho pasce v Panónskom háji (Quercetum), na Slanisku, v Mokradi (tieto lokality 
sú súčasťou Panónskeho hája), v Šúrskom lese (Alnetum) a o niečo neskôr aj na území 
Biologickej stanice. V marci 2009 bola zrušená pasca v Mokradi a v januári 2009 bola 
postavená nová pasca v trstine (Phragmitetum) v kontakte so Šúrskym (jelšovým) 
lesom. Rozloženie pascí počas nášho výskumu je znázornené na obrázku 1 a súradnice 
ich umiestnenia a nadmorské výšky sú v tabuľke 1.  
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Tabuľka 1. Súradnice, nadmorská výška a rastlinné spoločenstvo lokalít skúmaných 
Malaiseho pascami v rokoch 2008-2009.  

 
MP v NPR Šúr N E n. v. Geobotanické začlenenie 
Alnetum 2008-9 48°13'55,62'' 17°12'31,80'' 131 Carici elongatae-Alnetum glutinosae 
Phragmitetum 2009 48°13'52,44'' 17°12'23,04'' 131 Phragmition communis 
Biol. st. 2008-9 48°13'40,08'' 17°12'20,88'' 131 Ligustro-Prunetum; Arrhenatherion 
Quercetum 2008-9 48°13'16,80'' 17°13'07,02'' 132 Querco robori-Carpineion betuli 
Mokraď 2008 48°13'17,34'' 17°13'04,44'' 132 Ligustro-Prunetum; Arrhenatherion 
Slanisko 2008-9 48°13'12,72'' 17°13'20,76'' 130 Festucion pseudovinae 
 
Výskumné plochy 
 
Šúrsky les (výskumná plocha Alnetum) (nazývaný aj Jelšový les, Jelšák) 
Malaiseho pasca bola postavená na západnom okraji Šúrskeho lesa v poraste 
vysokokmennej jelše lepkavej (Alnus glutinosa) s prímesou starších topoľov. 
Bezprostredné okolie pasce bolo husto zarastené žihľavou a po víchrici v júni 2008 
pokryté množstvom polámaných kmeňov jelší. 
  
Zamokrené lúky (výskumná plocha Phragmitetum) 
Zamokrené lúky s porastmi trsťe obyčajnej (Phragmites australis), ktoré v súčasnosti 
postupne zarastajú vŕbami (Salix cinerea, Salix purpurea, Salix fragilis) a ďalšími 
drevinami - Fraxinus excelsior, Prunus padus a i. Malaiseho pasca bola postavená na 
okraji malej zarastajúcej lúky. 
 
Panónský háj (výskumná plocha Quercetum) (aj Dubový háj a šúrsky Háj) 
Viaceré čiastočne či úplne odumreté staré duby sú pamiatkou na pôvodný typ biotopu 
– panónsky dubový háj. V súčasnosti je väčšina plôch husto zarastená mladými 
náletovými drevinami, hlavne brestami, javormi, hrabmi a jaseňmi. Malaiseho pasca 
bola exponovaná na malej svetline v centre dubového lesa neďaleko starých dubov. 
 
Slanisko (výskumná plocha Slanisko) 
Xerotermý lúčny biotop s pôdami so zvýšeným obsahom solí s porastmi vzácnych 
slanomilných rastlín a s roztrúseným porastom nízkokmenných solitérnych stromov 
(Ulmus laevis, Pirus communis) a krov (Crataegus sp., Prunus spinosa). Malaiseho 
pasca bola umiestnená na okraji lúky v dotyku s porastom trniek a divých hrušiek.  
 
Mokraď (výskumná plocha Mokraď) 
Tento typ biotopu tvorí malá enkláva mokraďnej depresie (cca 0,6 ha) v dubovom lese 
na južnom okraji Panónskeho hája. Obklopuje ju najmä porast Prunus spinosa 
a vlhkomilných druhov tráv. Malaiseho pasca stála priamo na lúke, preto bola 
v jarných mesiacoch do výšky 20-30 cm zaliata vodou.  
 
Biologická stanica (výskumná plocha Biologická stanica) 
Malaiseho pasca bola postavená na malej lúke v areáli Biologickej stanice. V jej okolí 
sa nachádzal riedky dubový porast a väčšíe množstvo ruží (Rosa sp.) rastúcich na 
štrkovom podloží. V blízkosti sa nachádza viacero menších štrkových jazier.  
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Obr. 1. Rozmiestnenie Malaiseho pascí v PR Šúr vo výskumných  rokoch 2008-09. 

Satelitná fotografia je prevzatá z Google Earth - stav 29. júna 2009. 
 
Okrem Malaiseho pasci boli používané na všetkých plochách zemné pasce 

a robené presevy hrabanky. V Panónskom háji (2008) a Šúrskom lese (2009) bola 
použitá aj metóda zberu do fliaš s octom. Výskum bol doplnený aj individuálnym zberom.     

Na spracovanie takto získaného materiálu boli oslovení odborníci na jednotlivé 
živočíšne skupiny. Viacerí spracovali aj vlastný prv získaný materiál. Ako to už býva 
nie všetci prejavili ochotu spolupracovať, v niektorých prípadoch aj prevzali 
vytriedený materiál, ale prácu v stanovenom termíne nedodali. Na niektoré 
taxonomické skupiny sa nám zase nepodarilo nájsť špecialistov. Aj z týchto dôvodov 
predkladaná monografia nepodáva úplný zoznam všetkých živočíšnych skupín. 
Napriek tomu vyjadrujeme presvedčenie, že svoj účel splní a že si nájde svojich 
čitateľov v radoch vedeckej obce, medzi študentmi biológie aj medzi ostatnými 
milovníkmi prírody a jej krás. Publikácia  poslúži aj ochranárskej verejnosti a možu ju 
využiť aj orgány štátnej správy pri prezentácii významných chránených území a 
inventarizácii fauny a flóry v rámci európskych štruktúr Natura 2000.  

Autori pri spracovávaní jednotlivých taxonomických skupín zhrnuli aj väčšinu 
starších dovtedy publikovaných údajov, čím vykonali tiež množstvo záslužnej práce. 
V monografii nechýba ani stručný opis vegetačných pomerov a veľmi podnetne ju 
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dopĺňa aj kapitola o zobrazovaní skúmaného územia na starších mapách za posledných 
takmer 400 rokov.   

Všetkým čo prejavili ochotu podieľať sa na tomto diele si dovoľujeme na tomto 
mieste srdečne poďakovať. Aj vďaka ich práci vznikla táto monografia. Naše 
poďakovanie patrí aj firme Leica, výrobcovi svetoznámych mikroskopov 
a občianskemu združeniu Fytoterapia, ktorí finančne podporili vydanie tejto 
monografie. 
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Malaiseho pasca na odchyt lietajúceho hmyzu v Šúrskom lese silne poškodená 
veternou víchricou, ktorá sa prehnala PR Šúr koncom júna 2008. Polámané kmene 
a konáre jelší okolo pasce sú pozostatkom tejto víchrice (foto Ľ. Vidlička, 1.VII.2008).   


