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Úvod  
 
Odlesnenie rozsiahlych nížin zmenilo od základu klimatický ráz nížinných oblastí 
Európy a poskytlo vhodné podmienky pre uplatnenie sa druhov charakteristických pre 
periodické mláky lesostepných a stepných oblastí (BRTEK 1976). Pre tieto biotopy sú 
charakteristické mnohé vzácne a zoogeograficky významné druhy kôrovcov, z ktorých 
viaceré boli popísané z nášho územia a niektoré sa javia ako endemické (BRTEK 1982). 
Ich vývin a rozmnožovanie je viazané na prítomnosť vody. Dĺžka života jednotlivých 
druhov závisí od dĺžky zatopenia mláky a od teploty vody. Práve periodické mláky 
a plieska poskytujú ideálne podmienky pre výskyt „veľkých Branchiopoda“: 
žiabronôžok, štítoviek a škľabkoviek. Lúčne močiare, jazierka, trvalé a periodické 
mláky sú vhodným prostredím aj pre život planktonických kôrovcov, konkrétne 
perloočiek a veslonôžok.   

 

Kôrovcom na Slovensku venoval pozornosť najmä ŠTĚRBA (1962, 1964). Výskyt 
Crustacea v oblasti Pienin zmapoval HUDEC (2002). Na západe krajiny, najmä 
v oblasti nížin nebola kôrovcom venovaná systematická pozornosť. Prvú súhrnnú 
zoologickú prácu o faune kôrovcov Svätojurského šúru predložili FERIANC & ZMORAY 
(1943). Je to významná štúdia, ktorá detailne popisuje faunu lupeňonôžok v PR Šúr. 
Autori zmapovali výskyt Phyllopoda: Euphyllopoda, Cladocera vo viacerých 
mikrolokalitách (32) študovaného objektu, pričom zistili tri druhy Euphyllopoda 
a viacero zástupcov Cladocera. Neskôr poznatky kôrovcov dopĺňa VILČEK (1959), 
ktorý na území šúru zmapoval výskyt cyklopov (Copepoda: Cyclopoida). 
V nasledujúcich desaťročiach došlo k výrazným zmenám v hydrologických pomeroch 
územia, a keďže sú kôrovce viazané na vodné biotopy, predpokladali sa aj zmeny v ich 
biocenózach. VILČEK & HUDEC (1975) preto na území rezervácie vykonali rozbor 
fauny lupeňonôžok (Phyllopoda), s cieľom overiť predpokladané zmeny kvantitatívno-
kvalitatívneho charakteru, ako aj zmeny v rozšírení kôrovcov na celom sledovanom 
území. Odberové miesta (bolo ich 32) pôvodne chceli voliť tak, aby sa zhodovali 
s mikrolokalitami FERIANCA a ZMORAYA, čo ale nebolo možné, nakoľko tieto miesta 
už vôbec neexistovali, alebo boli počas všetkých odberov vyschnuté. VILČEK a HUDEC 
(1975) zistili zmeny v druhovom zložení perloočiek, pribudli nové druhy pre skúmané 
územie, jeden druh nový pre Slovensko, a naopak viacero druhov sa nezistilo. Nápadné 
boli aj niektoré kvantitatívne zmeny, ako aj rozdiely v rozšírení niektorých druhov 
perloočiek, ktoré pretrvali tridsaťročné obdobie. V súčasnom období údaje o výskyte 
lupeňonôžok PR Šúr dopĺňa LUKÁŠ (2000), ktorý tu zistil aj výskyt niektorých 
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ohrozených a rýchlo miznúcich druhov fauny Slovenska. Prvý komplexný prehľad 
výskytu kôrovcov (Anostraca, Notostraca, Conchostaca a Calanoida) na Slovensku 
publikoval BRTEK (1976). Len nedávno vydaná Fauna Slovenska (BRTEK 2005), 
zameraná na niektoré skupiny lupeňonôžok, dopĺňa predchádzajúcu prácu o nové 
poznatky. Obe tieto práce obsahujú cenné informácie o výskyte Branchiopoda na 
území PR Šúr, a tiež poznatky o ekologických nárokoch niektorých vzácnych 
kôrovcov.  

V roku 1949 bola vybudovaná retenčná nádrž, slúžiaca ako rybník, do ktorej 
pretekala voda aquaduktom z Fanglovského potoka. Planktonické kôrovce nádrže, ako 
súčasť sieťového zooplanktónu, skúmali VILČEK & TEREK (1972).  

V tejto práci sú zhrnuté doterajšie výsledky z výskumu kôrovcov v PR Šúr, 
publikované uvedenými autormi. Okrem toho sú tu prezentované  aj vlastné výsledky z 
jarných zberov planktonických kôrovcov z niektorých lesných periodických mlák 
a z rybníka. 
 
Materiál a metódy  
 
Na jar v roku 2007 sme vykonali viacero kvalitatívnych zberov z mlák v lese a okolo 
lesa. Z rybníka sme v apríli 2007 odoberali kvalitatívne vzorky zooplanktónu, 
z ktorých sme vyhodnotili výskyt perloočiek a veslonôžok. Vzorky sme získali 
planktónovou sieťkou a boli konzervované 4% formalínom. 
 
Výsledky 
 
Prehľad skupín a druhov  
 
Žiabronôžky (Anostraca) 
 
Siphonophanes grubii  
Nálezy druhu uvádzajú FERIANC & ZMORAY (1943)  a VILČEK (1959) z lúk po obvode 
lesa. VILČEK & HUDEC (1975) našli najväčší počet exemplárov v lese, na mieste po 
vyvrátenom strome, ktoré so starým vyhoreniskom spájala vodná priekopa.  

Druh sa vyskytuje v periodických vodách po roztopení snehu, ktoré sú sčasti 
zatápané aj presakujúcou spodnou inundačnou vodou; aj v priehlbinách zo zárastom 
ostrice, alebo s mäkkými ponorenými rastlinami, na okraji lužných lesov. Vyskytuje sa 
od marca do polovice mája (BRTEK 1976, 2005).  
 
Branchipus schaefferi  
Jediný údaj o výskyte tejto žiabronôžky v oblasti PR Šúr uvádza LUKÁŠ (2000), ktorý 
tento druh opakovane našiel v periodickej nezarastenej mláke nachádzajúcej sa na 
poľnej ceste v Panónskom háji. 
Žije v periodických mlákach, najmä s ílovitým alebo bahnitým nezarasteným dnom. 
Zvyčajne sa vyskytuje masovo, vývin prebieha v prehriatych letných mlákach (BRTEK 
2005). Ide o teplomilný druh s výskytom od apríla do konca septembra.  
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Štítovky (Notostraca) 
 
Lepidurus apus  
FERIANC & ZMORAY (1943)  zistili tento druh na dvoch mikrolokalitách. V plytkom 
pliesku s periodickou vodou na okraji lesa a v skupine mláčok, ktoré sa vytvorili na jar 
zo snehovej a dažďovej vody v jamách po odstránených a vyvrátených dubových 
pňoch. VILČEK (1959) našiel nové miesto výskytu na severovýchodnej strane šúru, a 
išlo o približne 200m dlhú lokalitu. Štítovka jarná (Lepidurus apus) sa tu vyskytovala 
spolu so žiabronôžkou snežnou (Siphonophanes grubii) vo veľkom počte. Posledný 
výskyt štítovky zaznamenal LUKÁŠ (2000) v máji v periodickej zarastenej mláke 
nachádzajúcej sa na okraji jelšového lesa. 

Druh je typický pre snehové a povodňové periodické vody. Najhojnejší výskyt 
pripadá na apríl až prvú polovicu mája (BRTEK 1976). 
 
Škľabkovky  (Spinicaudata) 
 
Cyzicus tetracerus  
Jediný výskyt druhu zaznamenali FERIANC & ZMORAY (1943). Vyskytoval sa 
v skupine mláčok, ktoré sa vytvorili na jar zo snehovej a dažďovej vody. Pomerne 
hojne sa vyskytoval aj medzi lístím na dne plieska.  

Obýva periodické mláky najmä s ílovitým alebo bahnistým dnom, na poliach; 
v zarastených mlákach a širokých materiálových priehlbinách popri cestách. Vyskytuje 
sa od apríla do konca septembra (BRTEK 2005). 
 
Leptestheria dahalacensis  
Jediný európsky zástupca druhu. Jeho výskyt v PR Šúr uvádza BRTEK (1976).  

Obýva najmä periodické mláky riedko zarastené trávou alebo ostricou, na 
pasienkoch, prevažne v blízkosti hrádzí; periodické mláky na poľných cestách a na 
poliach (BRTEK 2005). 
 
Imnadia yeyetta  
Miesto výskytu bola periodická nezarastená mláka nachádzajúca sa na poľnej ceste 
v Panónskom háji (LUKÁŠ 2000).  

Letný druh, obývajúci nezarastené a zarastené periodické mláky v preliačinách 
terénu na poľných cestách, poliach a pasienkoch. Na území Slovenska sa vyskytuje od 
polovice júla, maximom výskytu v druhej dekáde mája (LUKÁŠ 2000). 
 
Perloočky (Cladocera) 
 
FERIANC & ZMORAY (1943) zistili na území Svätojúrskeho šúru 28 perloočiek 
(Cladocera). Vyskytovali sa nielen na lúčnych močiaroch, ale aj na mikrohabitátoch s 
periodickou vodou a v lesných mlákach. Dominantnými perloočkami boli väčšie druhy 
rodu Daphnia, a to D. pulex de Geer a D. longispina O.F.Müller, na jednej lokalite aj 
D. magna Straus. Okrem dafnií na niektorých mikrolokalitách prevládali druhy 
Scapholeberis mucronata a Scapholeberis kingi, zistené takmer na celom sledovanom 
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území, a druhy Ceriodaphnia reticulata, Moina macrocopa a Polyphemus pediculus. 
Zo zoznamu zistených druhov perloočiek (Tab.1) autori uvádzajú až 15 druhov ako 
hojných pre Slovensko, pričom sa opierali o staršie práce (DADAY 1900; ORTVAY 
1902). Ako menej bežné druhy, resp. druhy so špecifickým výskytom, sú v práci 
uvedené napr.  Daphnia pulex var. obtusa, Simocephalus exspinosus Koch, Pleuroxus 
trigonellus O.F.Müller, Daphnia magna Straus. Ide o perloočky, ktoré ani v súčasnosti 
nepatria medzi druhy s bežným výskytom. Po tridsiatich rokoch zistili VILČEK & 
HUDEC (1975) výskyt 28 druhov perloočiek. Ako nový druh pre Slovensko bol 
zaznamenaný Scapholoberis erinaceus. Nové druhy pre sledované územie boli 
Ceriodaphnia pulchella, Simocephalus congener, Scapholeberis aurita, Tretocephala 
ambigua, Iliocryptus agilis, Leydigia leydigii, Alonella exscisa a Chydorus gibbus. Čo 
sa týka niektorých kvantitatívnych rozdielov, tak nápadné boli napr. pri druhoch 
Scapholeberis mucronata a Scapholeberis kingi, zistené len na jednom odberovom 
mieste, a boli nahradené veľkým počtom exemplárov druhu Scapholeberis aurita. 
Pokles kvantity bol zaznamenaný aj u druhov C. reticulata, Simocephalus vetulus, 
Simocephalus exspinosus a Polyphemus pediculus.  

V súčasnosti sme počas jarných zberov zaznamenali len jedného zástupcu 
perloočiek, a to druh Daphnia curvirostris. Ide o najhojnejšie sa vyskytujúci druh aj 
v predchádzajúcich zberoch. Aj VILČEK & HUDEC (1975) ho najčastejšie nachádzali 
v hojných počtoch v mlákach v strede lesa.  
 
Veslonôžky (Copepoda) 
 
Faunu veslonôžok, konkrétne Cyclopoidea spracoval VILČEK (1959), ktorý robil zbery 
vo vodách v lese a na okraji lesa a neskúmal cyklopy vo vodách rybníka a Panónskeho 
hája. Z celkového počtu 15 zistených druhov Cyclopoidea sa len niekoľko druhov 
vyskytovalo v hojnom počte. V zimných mesiacoch prevládali Cyclops strenuus 
a Cyclops insignis a na jar to bol Acanthocyclops vernalis. V letných mesiacoch boli 
v hojných počtoch fytofilné druhy Eucyclops serrulatus a Megacyclops viridis. Ďalšie 
zistené druhy sú uvedené v tabuľke (Tab. 1) a na lokalitách sa vyskytovali ojedinelo 
alebo zriedkavo.  

V súčasnosti boli cyklopy (Cyclopoida) reprezentované 7 druhmi, po prvýkrát tu 
boli zistené druhy Diacyclops languidus, Diacyclops bisetosus a Microcyclops 
varicans. Zhodne s VILČEKOM (1959) sme zaznamenali výskyt druhov Cyclops 
strenuus a Diacyclops bicuspidatus.  
 
Zooplanktón rybníka v PR Šúr 
 
Rybník leží v tesnej blízkosti Biologickej stanice Prírodovedeckej fakulty UK, mimo 
vlastného Šúru pre severnom okraji Panónskeho hája. Bol vybudovaný v roku 1949 a 
ako prví tu robili výskum zooplanktónu VILČEK & TEREK (1972). V priebehu 
pravidelného viac ako ročného sledovania rybníka autori zistili 20 druhov vírnikov, 19 
druhov perloočiek a 8 druhov veslonôžok. V pobrežných litorálnych zárastoch sa 
z perloočiek vyskytovali najmä druhy Ceriodaphnia reticulata, Ceriodaphnia affinis, 
Moina rectirostris, Chydorus sphaericus, druhy rodov Simocephalus, Alona, Leydigia 
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a iné. Medzi najpočetnejšie Cladocera zastúpené v pelagiále a litorále počas 
sledovaného obdobia patrili Daphnia longispina, a najmä typický rybničný druh 
Bosmina longirostris. Na území PR Šúr bolo po prvýkrát zaznamenaných šesť druhov 
Sida crystallina, Daphnia pulicaria, Ceriodaphnia pulchella, Simocephalus congener, 
Scapholeberis aurita, Leydigia leydigii. Druh Leydigia acanthocercoides bol v tomto 
prípade prvý nález na Slovensku. Počet perloočiek známych z PR Šúr sa tak z 28 
(FERIANC & ZMORAY, 1943) zvýšil na 34 druhov. Z veslonôžok bol v pelagiále 
početne najviac zastúpený druh Eudiaptomus gracilis; v zarastených vodách to bol 
najmä Macrocyclops albidus. V oboch prostrediach prevládal v biomase druh 
Acanthocyclops vernalis.  

Prieskum fauny perloočiek a veslonôžok rybníka sme jednorazovo spravili aj 
v súčasnosti. V kvalitatívnych vzorkách zo stredového planktónu aj litorálu sme zistili 
12 druhov perloočiek a 8 druhov veslonôžok (Tab. 1). Po prvýkrát sme na sledovanom 
území zaznamenali výskyt perloočiek Simocephalus serrulatus, Alona affinis, Alona 
quadrangularis, Alonella nana, Pleuroxus denticulatus a veslonôžok Acanthocyclops 
einslei, Thermocyclops oithonoides, Attheyella trispinosa, Nitocra hibernica.  Druh 
Pleuroxus denticulatus patrí k inváznym druhov, ktoré na územie Slovenska prenikli 
zo severu len v posledných rokoch (HUDEC 1998). 
 
Diskusia  
 
Na území PR Šúr bolo zistených 77 druhov kôrovcov z tried Branchiopoda (rady 
Anostraca, Notostraca, Spinicaudata, Cladocera) a Maxillopoda (podtrieda Copepoda, 
rady Calanoida, Cyclopoida, Harpacticoida). Od čias FERIANCA & ZMORAYA (1943) 
bolo na území rezervácie v periodických mlákach zistených 7 druhov zo skupiny 
„veľkých Branchiopoda“ (Anostraca, Notostraca, Spinicaudata), z nich Lepidurus apus 
a Imnadia yeyetta patria k ohrozeným a rýchlo miznúcim druhom fauny Slovenska 
(BRTEK 1992). Z perloočiek (Cladocera) bolo v periodických mlákach zaznamenaných 
45 druhov, je to asi 42% fauny perloočiek na Slovensku. Na porovnanie, HUDEC 
(2002) uvádza vo vodných biotopoch Pieninského Národného Parku výskyt 19 druhov 
perloočiek. Najviac druhov (28) zistili počas trojročného výskumu v Šúri VILČEK 
& HUDEC (1975). Z veslonôžok (Copepoda) bolo v periodických mlákach zistených  
25 druhov, z nich najviac (15 druhov) zaznamenal (VILČEK 1959). V súčasnosti bola 
druhová diverzita planktonických kôrovcov veľmi nízka, najmä u perloočiek, kde sme 
zistili len jeden druh. Na základe jedného jarného odberu nie je možné usudzovať, či je 
to spôsobené zmenami v hydrologickom režime biotopov alebo malého počtu odberov. 
V budúcnosti by bolo preto určite zaujímavo spraviť podrobnejší a hlavne sezónny 
výskum kôrovcov územia PR Šúr.  
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Branchiopoda (Anostraca, Notostraca, Spinicaudata, Cladocera) 
and Copepoda (Calanoida, Cyclopoida, Harpacticoida) of NR Šúr 
 
During the last fifty years, 77 Branchiopoda and Copepoda species were found in water 
biotopes of NR Šúr. Occurrence of seven “big Branchiopoda” (Anostraca, Notostraca, 
Spinicaudata) was recorded in the temporary pools and vernal periodic pools. Two of 
them, Lepidurus apus a Imnadia yeyetta belong to endangered species in Slovakia. 
From planktonic crustaceans, 45 cladocerans (Cladocera) and 25 copepods 
(Copepoda), were identified in past. The low diversity, only one Cladocera species 
(Daphnia curvirostris) was found in the present.  
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Tabuľka 1. Prehľad druhov skúmaných skupín kôrovcov v PR Šúr. 
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ANOSTRACA          
Siphonophanes grubii (Dybowsi, 1860)  + +  + +    
Chirocephalus sp. (syn. Siphonophanes) +         
Branchipus schaefferi Fischer, 1834    +      
Chirocephalus carnuntans (Brauer, 1877)          
NOTOSTRACA          
Lepidurus apus Linnaeus, 1758 + +  +  +    
SPINICAUDATA          
Cyzicus tetracerus (Krynicki, 1830) +     +    
Leptestheria dahalacensis (Rüppell, 1837)     + +    
Imnadia yeyetta Hertzog, 1935    +      
CLADOCERA          
Sida crystallina (O.F.Müller, 1776)        +  
Diaphanosoma brachyurum (Lievin, 1848) +         
Daphnia magna Straus, 1820 +  +       
Daphnia pulex Leydig, 1860 +  +     +  
Daphnia pulex var. obtusa SCOURFIELD, 1942  +         
Daphnia pulicaria Forbes, 1893        +  
Daphnia curvirostris Eyelman, 1887  +    +   
Daphnia longispina (O.F.Müller, 1776) +  +     +  
Scapholeberis mucronata (O.F.Müller, 1776) +  +     + + 
Scapholeberis aurita (S.Fischer, 1849)   +     +  
Scapholeberis kingii G.O.Sars, 1903 +  +       
Scapholeberis erinaceus Daday, 1904   +       
Bosmina longirostris (O.F.Müller, 1776)        + + 
Ilyocrypus agilis Kurz, 1878   +       
Simocephalus exspinosus (Koch, 1841) +  +       
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Simocephalus congener Schoedler, 1858   +     +  
Simocephalus serrulatus (Koch, 1841)         + 
Simocephalus vetulus (O.F.Müller, 1776) +  +     + + 
Ceriodaphnia reticulata (Jurine, 1820) +  +     +  
Ceriodaphnia pulchella G.O.Sars, 1862   +     + + 
Ceriodaphnia affinis Lilljeborg 1900        +  
Ceriodaphnia megops G.O.Sars, 1862 +         
Ceriodaphnia setosa Matile, 1890 +         
Moina macrocopa (Straus, 1819) +  +       
Moina rectirostris (Leydig, 1860) +  +     +  
Moina brachiata (Jurine, 1820) +         
Macrothrix laticornis (Jurine, 1820) +  +       
Eurycercus lamellatus (O.F.Müller, 1776) +         
Acroperus harpae (Baird, 1835) +  +     + + 
Tretocephala ambigua (Lilljeborg, 1900)   +       
Oxyurella tenuicaudis (G.O.Sars, 1862) +  +     +  
Alona affinis (Leydig, 1860)         + 
Alona quadrangularis (O.F.Müller, 1776)         + 
Alona rectangula G.O.Sars, 1862 +  +     + + 
Alona excisa (Fischer, 1854)   +       
Alonella nana (Baird, 1850)         + 
Leydigia leydigii (Schoedler, 1863)   +     +  
Leydigia acanthocercoides (Fischer, 1854)        +  
Peracantha truncata (O.F.Müller, 1785) +         
Pleuroxus aduncus (Jurine, 1820) +  +       
Pleuroxus denticulatus  (Birge, 1879)         + 
Pleuroxus trigonellus (O.F.Müller, 1785) +  +       
Chydorus gibbus G.O.Sars, 1890   +       
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Chydorus sphaericus (O.F.Müller, 1785) +  +     + + 
Polyphemus pediculus (Linnaeus, 1761) +  +       
COPEPODA          
Eudiaptomus gracilis (G.O.Sars, 1863)       + + + 
Acanthocyclops vernalis (Fisher, 1853)  +      +  
Acanthocyclops einslei (Mirabdullayev & Defaye, 2002)      + 
Cyclops insignis Claus, 1857  +        
Cyclops strenuus Fisher, 1851  +     + +  
Cyclops vicinus Ulianin, 1875        +  
Diacyclops bicuspidatus (Claus, 1857)  +     +   
Diacyclops bisetosus (Rehberg, 1880)       +   
Diacyclops languidus (G.O. Sars, 1863)       +   
Diacyclosp nanus (G.O. Sars, 1863)  +        
Ectocyclops phaleratus (Koch, 1838)  +        
Eucyclops macruroides (Lilljeborg, 1901)  +       + 
Eucyclops serrulatus (Fischer, 1851)  +      +  
Eucyclops speratus (Lilljeborg, 1901)  +       + 
Macrocyclops albidus (Jurine, 1820)  +      + + 
Macrocyclops distinctus (Richard, 1887)  +        
Macrocyclops fuscus (Jurine, 1820)  +        
Megacyclops viridis (Jurine, 1820)  +      +  
Metacyclops gracilis (Lilljeborg, 1853)  +        
Microcyclops varicans (G.O. Sars, 1863)       +   
Thermocyclops dybowskii (Lande, 1890)  +        
Thermocyclops oithonoides  (G.O. Sars, 1863)        + 
Attheyella trispinosa  (Brady, 1880)         + 
Canthocamptus staphylinus (Jurine, 1820)       + + + 
Nitokra hibernica  (Brady, 1880)         + 
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Žiabronôžka Siphonophanes grubii (syn. Eubranchipus grubii) (foto J. Dvořák). 
 

 

Najväčšia vodná plocha v PR Šúr - Šúrsky rybník (foto Ľ. Vidlička, 21.X.2008). 


