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Úvod
Prírodná rezervácia Šúr nachádzajúca sa na úpätí Malých Karpát je už niekoľko
desiatok rokov v pozornosti záujmu mnohých výskumníkov. Najstaršie údaje týkajúce
sa rastlinstva Šúru sú pravdepodobne obsiahnuté v prácach LUMNITZERA (1791) a
ENDLICHERA (1830). Prvé podrobnejšie a ucelené poznatky o floristických pomeroch
územia z obdobia pred jeho odvodnením sú uvedené v práci KORNHUBERA (1858).
Botanickému výskumu Jurského Šúru sa systematicky venoval HOLUBY (1912, 1914,
1926). Jeho práce prinášajú cenné poznatky o rastlinstve v Šúri v čase, keď vplyv
človeka na vývoj tejto lokality bol ešte minimálny. Vegetáciu prírodnej rezervácie
študovali a popísali aj DOMIN (1921), PTAČOVSKÝ (1928, 1944, 1959), MIKEŠ (1938),
NOVACKÝ (1942), BERTA (1994). Nižšie rastliny z PR Šúr popísali ŠMARDA (1954) a
PECIAR (1965). PIŠÚT, LISICKÁ (1985) a PIŠÚT, LACKOVIČOVÁ (1991) vo svojich
prácach popisujú výskyt lišajníkov na území prírodnej rezervácie. Prehľad o výskume
bioty na území prírodnej rezervácie Šúr prináša práca KOVÁČA (1994). Chránené a
ohrozené druhy rastlín a živočíchov sú zhodnotené v publikácii Červené zoznamy flóry
a fauny Národnej prírodnej rezervácie Šúr (ZEMANOVÁ 1996). Histórii botanického
výskumu realizovanému v PR Šúr do roku 1996 je venovaná práca FERÁKOVEJ a
LACKOVIČOVEJ (1996)
Aj napriek mnohým nežiadúcim antropickým vplyvom, ktorým bolo územie
prírodnej rezervácie vystavované v priebehu viacerých rokov, a ktoré narušili jej
prírodné hodnoty predstavuje aj v súčasnosti jedinečné územie so zastúpením mnohých
floristicky a faunisticky vzácnych, ohrozených a jedinečných druhov.

Vegetácia PR Šúr
PR Šúr je najväčší a najzachovalejší zvyšok vysokokmenného barinato-slatinného lesa
a predpokladá sa, že je posledným a jediným pôvodným biotopom jelšového lesa
takéhoto typu v strednej Európe. V roku 1990 bolo aj na základe tejto skutočnosti
územie PR Šúr zaradené do zoznamu medzinárodne významných mokradí podľa
Ramsarskej konvencie (ZEMANOVÁ 1996).
Na území PR Šúr je možné z ekologického aspektu vyčleniť niekoľko biotopov:
1. slatinný jelšový les (Šúrsky les) – izolovaný zvyšok pravidelne zaplavovaného
slatinného lesa asociácie Carici elongatae-Alnetum glutinosae. Biologická hodnota
tejto časti územia je veľmi vysoká nakoľko ide o jedinečný príklad prírodného
spoločenstva slatinného lesa.
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2. zamokrené lúky a pasienky – vyskytujúce sa pozdĺž takmer celého okraja
jelšového lesa, tvorené spoločenstvami zväzu Phragmition communis, SparganioGlycerion fluviatilis a Magnocaricion elatae (SLOBODNÍK, KADLEČÍK 2000)
3. Panónsky háj – je predstavovaný komplexom hodnotných zvyškov nížinného
teplomilného dubového hája, v ktorom prevažujú dub letný (Quercus robur) a dub
cerový (Quercus cerris). V Panónskom háji sa nachádzajú zvyšky krovitých a
slaniskových spoločenstiev s niekoľkými kriticky ohrozenými druhmi rastlín.
4. stojaté vody (umelého pôvodu) zastúpené rybníkom, malými rybníkmi pri
Biologickej stanici a štrkoviskom (SLOBODNÍK, KADLEČÍK 2000)

Šúrsky les (Jelšový les)
Šúrsky les predstavuje najväčšiu časť PR Šúr, svojou rozlohou patrí medzi
najväčšie komplexy jelšového lesa v strednej Európe. Charakteristickým
znakom pravých jelšových lesov z ekologického hľadiska sú pravidelne sa
opakujúce povrchové záplavy, ktoré trvajú dlhšiu dobu (niekoľko mesiacov)
počas roka. Od toho, aká je výška a doba trvania povrchovej záplavy, závisí
celková fyziognómia spoločenstva (KOVÁČ, 1994). Dominujúcim druhom
v stromovom poschodí je jelša lepkavá (Alnus glutinosa). Tento druh vzhľadom
na vysokú vlhkosť, ktorej je vystavovaný a následné zabahnenie vytvára
typické barlovité korene. Podľa výšky koreňov sa dá usudzovať pokiaľ siaha
voda pri záplave. Korene jelší vytvárajú typický pyramídový tvar a sú porastené
trsmi papradí, vyskytuje sa tu najmä papraď ostnatá (Dryopteris carthusiana),
papradník močiarny (Thelypteris palustris), papradka samičia (Athyrium filixfemina). V stromovom poschodí jelšového lesa je zriedkavejšie zastúpený aj
dub letný (Quercus robur), miestami sa vyskytuje breza previsnutá (Betula
pendula), brest väzový (Ulmus laevis), jaseň úzkolistý podunajský (Fraxinus
angustifolia subsp. danubialis), vŕba krehká (Salix fragilis), vŕba biela (Salix
alba) a topoľ biely (Populus alba).
Najčastejšie rastlinné druhy krovinného poschodia sú vŕba popolavá (Salix
cinerea), krušina obyčajná (Frangula alnus), baza čierna (Sambucus nigra) a
kalina obyčajná (Viburnum opulus). Okrem týchto druhov sa tu vyskytuje aj
vŕba purpurová (Salix purpurea), hloh obyčajný (Crataegus laevigata), ruža
šípová (Rosa canina), bršlen európsky (Euonymus europaeus ) a svíb krvavý
(Swida sanguinea). Na presvetlených miestach je hojne zastúpená ostružina
ožinová (Rubus caesius). Na niektorých miestach vytvárajú kroviny spolu
s hustými lianami takmer nepreniknuteľné húštiny. Zo skupiny popínavých lian
sú zastúpené druhy: povoja plotná (Calystegia sepium), plamienok plotný
(Clematis vitalba), chmeľ obyčajný (Humulus lupulus), ľuľok sladkohorký
(Solanum dulcamara). (KOVÁČ 1994; NOVACKÝ 1942). Bylinný podrast na
ploche jelšového lesa býva zvyčajne hustý a bujný. Nie je to, ale tak počas
celého vegetačného obdobia, nakoľko jeho stav je závislý od doby a dĺžky
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trvania povrchových záplav. V priebehu jarných povrchových záplav je
zvyčajne vyvinutý slabo. Najviac rozvinuté a najbohatšie je bylinné poschodie
v období po klesnutí stagnujúcej povrchovej vody, čo bývalo spravidla až
v druhej polovici vegetačného obdobia.
Veľmi zaujímavým druhom z bylinného podrastu je pŕhľava kyjevská
(Urtica kioviensis). Okrem toho najznámejšími druhmi bylinného podrastu sú
kosatec žltý (Iris pseudacorus), čerkáč obyčajný (Lysimachia vulgaris),
smldník močiarny (Peucedanum palustre), potočník širokolistý (Sium
latifolium) čistec močiarny (Stachys palustris), angelika lesná (Angelica
sylvestris), dvojzub trojdielny (Bidens tripartita), konopnica úhľadná
(Galeopsis speciosa), zádušník brečtanovitý (Glechoma hederacea), netýkavka
nedotklivá (Impatiens noli-tangere), lipnica močiarna (Poa palustris), cesnačka
lekárska (Alliaria petiolata), zbehovec plazivý (Ajuga reptans), roripa rakúska
(Rorippa austriaca), roripa močiarna (Rorippa palustris) (NOVACKÝ 1942).
Na miestach, kde je jelšový les dlhšie zaplavovaný v bylinnom podraste
prevládajú napr. druhy ostrica predĺžená (Carex elongata), ostrica pobrežná
(Carex riparia), ostrica štíhla (Carex gracilis) (LUKNIŠ 1977).
Lúčne a trstinové spoločenstvá
Takmer okolo celého okraja šúrskeho jelšového lesa sú vyvinuté heterogénne lúčne
typy s rôznymi lúčnymi spoločenstvami. Na floristické zloženie týchto rastlinných
spoločenstiev mala veľký vplyv výška hladiny podzemnej vody, dĺžka trvania záplav a
ich charakter je tiež určený spôsobom obhospodarovania. Vo vývoji týchto
spoločenstiev zohral významnú úlohu človek, ktorý ich svojou činnosťou ovplyvnil
natoľko, že v súčasnosti sa len na máloktorých miestach zachovali zvyšky pôvodnej
vegetácie, ktorá by mala prirodzený charakter (BERTA 1994)
Ako uvádza LUKNIŠ (1977), na severozápadnom obvode Šúra sa nachádzajú lúky
nazývané Šúrske kúsky. V tejto oblasti ovplyvňovanej vysokou hladinou podzemnej
vody sa vyskytujú druhy: metlica trstnatá (Deschampsia cespitosa), lipnica močiarna
(Poa palustris), smlz sivý (Calamagrostis canescens), z ostríc: ostrica ostrá (Carex
acutiformis), ostrica pobrežná (Carex riparia) a ostrica dvojradová (Carex disticha),
ktorá patrí medzi zriedkavé druhy.
Lúky na rašelinových pôdach a nivných pôdach zrašelinených sú tvorené
ostricovo-trsťovými spoločenstvami. Najrozšírenejším typom kyslých lúk na
rašelinovej pôde sú lúky s ostricovými kopčekmi (NOVACKÝ 1942). Charakteristické
pre tieto spoločenstvá je tvorenie stvolov (bulty), ktoré sú vysoké približne 60 cm, a
medzi ktorými sa nachádzajú znížené tônisté miesta pravidelne zaplavované vodou.
Nachádzajú sa tu hlavne druhy ostríc zo sublitorálnych spoločenstiev zv.
Magnocaricion elatea. Z nich je zastúpená najmä ostrica vysoká (Carex elata).
Z ďalších druhov ostríc sa vyskytuje ostrica štíhla (Carex gracilis) a ostrica pobrežná
(Carex riparia). Popri ostriciach rastú v tomto spoločenstve aj druhy: žltuška žltá
(Thalictrum flavum), iskerník plazivý (Ranunculus repens), štiavec konský (Rumex
hydrolapathum), kostihoj lekársky (Symphytum officinale), vrbica vŕbolistá (Lythrum
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salicaria), lipkavec močiarny (Galium palustre), mäta dlholistá (Mentha longifolia),
kosatec žltý (Iris pseudacorus). Okrem toho na týchto lúčnych spoločenstvách sa
vyskytujú aj druhy, ktoré sú zákonom chránené ako napríklad odemka vodná
(Catabrosa aquatica), ktorá patrí medzi zraniteľné druhy a ohrozený druh pichliač
úzkolistý (Cirsium brachycephalum), ktorý je panónskym subendemitom (v užšom
zmysle).
Veľmi zaujímavé sú trsťové lúky, nachádzajúce sa na najnižšie položených,
najmokrejších miestach Šúra. Požiare rašeliny tu spôsobili pokles povrchu a trvalé
zaplavenie vodou. Porasty tŕstia zväzu Phragmition communis vznikajúce ako
náhradné biotopy po odstránenom jelšovom lese sú druhovo chudobné.
Charakteristickými druhmi sú najmä trsť obyčajná (Phragmites australis), pálka
širokolistá (Typha latifolia), pálka úzkolistá (Typha angustifolia), papradník močiarny
(Thelypteris palustris), ostrica pašachorová (Carex pseudocyperus), steblovka vodná
(Glyceria maxima). Boli tu zaznamenané viaceré vzácne a ohrozené druhy rastlín napr.
králik neskorý (Leucanthemella serotina), iskerník veľký (Ranunculus lingua), starček
barinný (Senecio paludosus), hrachor močiarny (Lathyrus palustris), pichliač úzkolistý
(Cirsium brachycephalum), bleduľa letná (Leucojum asestivum) (LUKNIŠ 1977).
Práve spoločenstvá rastlín tvoriace lúky boli najviac ovplyvnené zásahmi a
činnosťou človeka, najmä kosbou a pastvou dobytka. Okrem toho okrajové lúky trpeli
aj požiarmi. Na týchto miestach sa len málokde zachovali zvyšky pôvodnej vegetácie.
Ako uvádza BERTA (1994) napr. celkovým znížením hladiny spodnej vody na šúrskych
lúkach klesol výskyt takých rastlinných druhov, ktoré boli v minulosti pre tieto biotopy
typické. Sú to napríklad druhy: sitina černastá (Juncus atratus), vstavač močiarny
(Orchis palustris), horec pľúcny (Gentiana pneumonanthe), hrachor panónsky
(Lathyrus pannonicus), paľadenes prímorský (Tetragonolobus maritimus).

Panónsky háj
V juhozápadnej časti PR Šúr sa nachádza zvyšok suchšieho dubovo-hrabového lesa.
Časť Panónskeho hája bola v minulosti podobne ako lúky ovplyvnená pastvou
dobytka, a tým si udržiavala charakter xerotermného hája, v ktorom dominovali
mohutné stromy – duby letné (Quercus robur) a zriedkavo aj duby cerové (Quercus
cerris), pričom krovinný podrast úplne absentoval. Od obdobia, keď bola pastva
ukončená, územie okrem prv prevládajúceho duba letného (Quercus robur) a duba
cerového (Quercus cerris) zarastá aj inými drevinami, z ktorých sú zastúpené najmä
hrab obyčajný (Carpinus betulus), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), jaseň úzkolistý
(Fraxinus angustifolia), brest hrabolistý (Ulmus minor), hruška obyčajná (Pyrus
communis). Panónsky háj sa postupne mení z nezapojeného xerotermného hája so
solitérmi dubov letných na rôznoveký, zapojený les. Krovinné poschodie tvoria javor
poľný (Acer campestre), zob vtáčí (Ligustrum vulgare), slivka trnková (Prunus
spinosa), kalina siripútková (Viburnum lantana), svíb krvavý (Swida sanguinea), dráč
obyčajný (Berberis vulgaris), bršlen európsky (Euonymus europaeus). V bylinnom
podraste sú na jar zastúpené: blyskáč cibuľkatý (Ficaria bulbifera), chochlačka dutá
(Corydalis cava), zádušník brečtanovitý (Glechoma hederacea), reznačka hájna
(Dactylis polygama). Bylinné poschodie tvoria aj druhy prstnatec obyčajný (Cynodon
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dactylon), veronikovec klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), roztrúsene rastú oman
britský (Inula britannica), oman vŕbolistý (Inula salicina), túžobník obyčajný
(Filipendula vulgaris), černohlávok zastrihovaný (Prunella laciniata), sezel ročný
(Seseli annum), lipkavec obyčajný (Galium aparine).
Najmä v strednej časti Panónskeho hája dochádzalo v minulosti pri pastve k
zošľapávaniu pôdneho krytu a následnému zvýšeniu vyparovania a k zasoľovaniu
pôdy, čo umožnilo, že v týchto miestach sa objavila subhalofytná vegetácia s mnohými
ohrozenými a vzácnymi druhmi rastlín ako napríklad astrička panónska (Tripolium
pannonicum), kotúč modrastý (Eryngium planum), palina slanomilná rozložitá
(Artemisia santonicum subsp. patens), prerastlík najtenší (Bupleurum tenuissimum),
skorocel prímorský (Plantago maritima). Z ďalších druhov sú tu zastúpené napr.
hviezdovec sibvý (Galatella cana), astrička panónska (Tripolium pannonicum),sitina
Gerardova (Juncus gerardii), šalát vŕbolistý (Lactuca saligna) a hadokoreň sivý
(Podospermum canum). Táto lúčna časť Panónskeho hája je v súčasnosti známa ako
Slanisko. Roztrúsene tu rastú brest väzový (Ulmus laevis), hruška obyčajná (Pyrus
communis), hloh (Crataegus sp.), slivka trnková (Prunus spinosa) a ruža šípová (Rosa
canina). V menších depresiách, v ktorých sa najmä v jarných mesiacoch udržuje voda,
sú dominantné hygrofilné druhy tráv napr. ostrica pobrežná (Carex riparia), ostrica
vysoká (Carex elata), ostrica štíhla (Carex acuta), ostrica ostrá (Carex acutiformis),
haluchovka vodná (Phellandrium aquatica), ľuľok sladkohorký (Solanum dulcamara),
sitina (Juncus sp.) a lipnica močiarna (Poa palustris).

Vodné spoločenstvá (vodné plochy)
Vodné plochy sú na území PR Šúr predstavované rybníkom, štrkoviskom,
malými rybníkmi pri Biologickej stanici PríFUK a bývalým kúpaliskom. Vodné
a pobrežné spoločenstvá tvoria najmä druhy bublinatka obyčajná (Utricularia
vulgaris), vodnianka žabia (Hydrocharis morsus-ranae), šípovka vodná
(Sagittaria sagittifolia) žaburinka trojbrázdová (Lemna trisulca), perutník
močiarny (Hottonia palustris), červenavec plávajúci (Potamogeton natans),
makrofyty reprezentujú druhy: trsť obyčajná (Phragmites australis), pálka
úzkolistá a širokolistá (Typha angustifolia a T. latifolia).
PR Šúr sa vyznačuje rôznorodosťou biotopov čo podmieňuje výskyt
rozmanitých rastlinných, ale aj živočíšnych druhov. Na tomto území sa zistil
výskyt mnohých jedinečných, vzácnych a ohrozených druhov. Niektoré druhy
zaznamenané pri floristických výskumoch v minulosti, by sme však dnes už
zbytočne hľadali. V prírodnej rezervácii najmä začiatkom druhej polovice 19.
storočia boli vykonané rôzne zásahy ľudskej činnosti, ktorých cieľom bolo
získanie pôdy premenou šúrskeho lesa na lúky. Zaplavovanie lúk a
nedostatočné odvodnenie Šúru viedlo k ďalšiemu odvodňovaniu územia, čo
malo za následok vznik požiarov.
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Požiare, odvodňovanie, odlesňovanie a pastva boli príčinou poškodzovania
pôvodných biotopov na úkor vzniku nových tzv. antropogénnych biotopov.
Súčasný stav a stupeň narušenia prirodzenej vegetácie je výsledkom
dlhodobého antropogénneho tlaku pôsobiaceho v prírodnej rezervácii. Na
základe viacerých analýz príčin ohrozenia chráneného územia a stupňa jeho
poškodenia boli navrhnuté a prijaté viaceré opatrenia v oblasti legislatívy,
praktickej starostlivosti, monitoringu a výskumu, ktorých realizácia by mala
prispieť k zachovaniu jedinečnosti územia prírodnej rezervácie Šúr.
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Poloparazitický čermeľ hrebenitý (Melampyrum cristatum L.) kvitne hojne v lete na
Slanisku (foto Ľ. Vidlička, 2.VI.2009).
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Zasolené lúky (Slanisko) v letnom aspekte (foto Ľ. Vidlička, 9.VII.2009).

Husté porasty trste obyčajne (Phragmites communis) na okraji Šúrskeho lesa (foto Ľ.
Vidlička, 16.I.2009).
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