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Úvod
Rozmanitosť vodných biotopov územia Prírodnej rezervácie (PR) Šúr vytvára vhodné
stanovištné podmienky pre vážky a iný vodný hmyz. Vážky boli v PR Šúr skúmané už
viacerými zoológmi v rámci výskumu, zameraného na inventarizáciu biodiverzity a
sledovanie vplyvu zmien biotopov rezervácie v posledných desaťročiach. Vodné
a mokraďné ekosystémy boli ovplyvnené a ohrozené výstavbou odvodňovacieho
Šúrskeho kanála v rokoch 1941 – 1943. Negatívne a časté zásahy človeka (záujmových
skupín) výrazne menili charakter vodných biotopov a ohrozujú aj v súčasnosti územie
rezervácie (KRNÁČOVÁ a kol. 1998).
Najstarší dokladový materiál vážok z PR Šúr je v zbierkach Zoologického
oddelenia Slovenského národného múzea – Prírodovedného múzea v Bratislave. Sú to
zbery vážok (Sympetrum vulgatum) prof. L. Korbela z roku 1941, ktorý tu ako študent
Slovenskej univerzity skúmal faunu chrobákov (MAJZLAN 2002). Prvé literárne údaje
o faune vážok PR Šúr publikoval BALTHASAR (1938), ktorý sa venoval výskumu
vodného hmyzu na území Slovenska. Pri niektorých druhoch udáva aj lokalitu Šúr
u Sv. Juru. Larvy vážok boli zaznamenané aj v diplomových prácach, ktoré sa
zaoberali faunou dna obvodového Šúrskeho kanála (ARDÓ 1957) a makrozoobentosom
Šúrskeho rybníka (HOLOBRADÁ 1968). Prvou prácou, ktorá sa zaoberá vážkami Šúru
komplexnejšie, je záverečná práca NEMČÁKOVEJ (1960). Na sledovanom území zistila
23 druhov, z toho druh Orthetrum brunneum ako prvý nález pre územie Slovenska
a Aeshna juncea je prvý nález z územia Podunajskej roviny. Ďalšou prácou o vážkach
PR Šúr bola diplomová práca MALCHÁRKA (1986), ktorý tu zistil 16 druhov. Pre
rezerváciu uvádza nové druhy, napr. Aeshna affinis, A. cyanea, Orthetrum cancellatum.
Pre PR Šúr boli vypracované zoznamy ohrozených druhov (ZEMANOVÁ 1996), vodný
hmyz spracoval KRNO (1996), ktorý uvádza 12 druhov vážok, z ktorých druhy
Epitheca bimaculata a Sympetrum fonscolombei zaraďuje medzi kriticky ohrozené.
V rokoch 1999 a 2000 robili dosiaľ najúplnejší výskum fauny vážok PR Šúr a blízkeho
okolia ŠÍBL a SEGINKOVÁ (2001). Zistili výskyt 31 druhov, z toho pre rezerváciu 26,
z nich 11 bolo nových pre územie. Z faunistického hľadiska je najzaujímavejší nález
druhu Lindenia tetraphylla, ktorý zaznamenal Trpiš 1.8.1954 (STRAKA 1990). Je to
najsevernejší známy výskyt tohto pontickomediteránneho migranta v Európe a dosiaľ
jediný nález pre územie Slovenska (DAVID 2000). Prehľad výskytu vážok pre
Podunajskú rovinu sumarizovala BULÁNKOVÁ (1999), avšak bez lokalizácie výskytu
druhov. Zistené druhy vážok pre PR Šúr uvádzame v tab. 1.
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Skúmané územie
Územie PR Šúr sa nachádza v geomorfologickej jednotke Podunajská rovina, na
rozhraní JZ časti Malých Karpát a Podunajskej roviny, kód orografického celku
Databanky fauny Slovenska (DFS) 790, kód štvorca mapovacej siete DFS 7769.
Hydrologicky patrí do povodia Čiernej vody, ktorá je ľavostranným prítokom Malého
Dunaja, s nadmorskou výškou cca 130 m. Klimaticky sa územie nachádza na hranici
teplej klimatické oblasti, okrsku teplého, suchého s miernou zimou (T2)
s prevládajúcim vplyvom v území a okrsku teplého, mierne suchého s miernou zimou
(T4) (LAPIN a kol. 2002). Vodné a mokraďové biotopy, významné z hľadiska vážok, sú
zastúpené rybníkmi, materiálovými jamami, kanálmi, regulovanými tokmi
a periodickými vodami rôzneho typu (ŠÍBL a SEGINKOVÁ 2001). Skúmané územie PR
Šúr sa nachádza v katastri mesta Svätý Jur a obce Chorvátsky Grob. V súčasnosti
predstavuje najväčší zvyšok vysokokmenného slatinného jelšového lesa (zväz Alnion
glutinosae). Hodnotné sú aj zvyšky podmáčaných a rašelinových lúk po obvode
jelšového lesa a teplomilné brestovo-jaseňové dúbravy Panónskeho hája. Hodnotu
územia dokumentuje aj vysoké druhové bohatstvo flóry a fauny, bol tu zistený výskyt
viacerých druhov živočíchov nových pre vedu (KOCIANOVÁ 1996).

Materiál a metodika
V rokoch 2008 a 2009 prebiehal inventarizačný výskum fauny PR Šúr. Na viacerých
biotopoch územia PR boli umiestnené Malaiseho pasce, ktoré boli v pravidelných
intervaloch vyberané a kontrolované (lgt. O. Majzlan a Ľ. Vidlička) počas obidvoch
rokov (MAJZLAN, VIDLIČKA 2010). Táto metóda zberu materiálu je však pre vážky
málo efektívna, získalo sa len 60 jedincov vážok. Preto hlavné úsilie bolo venované
odchytu imág pomocou entomologickej sieťky, zberu lariev z vodných biotopov
pomocou kuchynského sitka (lgt. V. Janský, det. V. Janský a S. David) a pozorovaním
dobre rozlíšiteľných druhov v teréne. Údaje boli doplnené aj materiálom zo zbierok
SNM – PM v Bratislave a excerpciou z literatúry, týkajúcej sa skúmaného územia.
Nomenklatúra vážok je podľa ASKEWA (1988), pôvod druhov (faunistické centrum) je
podľa DÉVAIA (1976), ekosozologická charakteristika zistených vážok je podľa
DAVIDA (2001).

Výsledky a diskusia
Na sledovanom území PR Šúr sme počas výskumu zistili výskyt 32 druhov vážok z 8
čeľadí, čo predstavuje 45,7% druhov vážok s potvrdeným výskytom na Slovensku.
Potvrdilo sa, že metóda lovu vážok pomocou Malaiseho pascí je málo úspešná.
Celkovo sa za 2 roky výskumu získalo len 60 dospelcov vážok (9 druhov z 5 čeľadí).
Pritom viac ako dve tretiny počtu kusov tvorili len 2 druhy: Coenagrion puella (29 ks)
a Ischnura elegans (12 ks). Spolu s výsledkami výskumov NEMČÁKOVEJ (1960) – 23
druhov, MALCHÁRKA (1986) – 16 druhov, ŠÍBLA a SEGINKOVEJ (2001) – 26 druhov,
údajmi KRNA (1996) a vzácneho nálezu M. Trpiša je celkový počet doteraz zistených
druhov vážok 44, z 8 čeľadí (62,9 % fauny vážok Slovenska). Zaujímavé je, že pre
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výskumy od roku 1960 (tab. 1) je spoločných len 6 druhov: Calopteryx splendens,
Coenagrion puella, Enallagma cyathigerum, Libellula depressa, Sympetrum
sanguineum a S. vulgatum. Druh Libellula fulva (9. 6. 2009, 1 ♂, lgt. V. Janský, det.
S. David) je prvým nálezom pre územie PR Šúr. Uvedený druh patrí medzi ohrozené
(kat. EN) druhy vážok Slovenska. Viaceré zistené druhy sú zaradené medzi ohrozené
a chránené druhy, napr. Brachytron pratense (kat. VU), Orthetrum coerulescens (kat.
EN), Epitheca bimaculata (kat. VU), tab. 1. U druhu Sympetrum depressiusculum,
uvádzaný NEMČÁKOVOU (1960), by bola potrebná revízia determinácie, dokladový
materiál sa však nezachoval. Od 60-tych rokov nebol v území zistený výskyt šidielka
Coenagrion scitulum a šidla Aeshna juncea.
Zo zistených druhov vážok skúmaného územia dominujú podľa pôvodu
(faunistického centra) druhy holomediteránne (14 druhov) a pontomediteránne (10
druhov). Západosibírskych a sibírskych druhov je spolu 12 (obr. 1), čo dokazuje, že
územie PR Šúr je pod silným vplyvom Veľkej dunajskej kotliny.

Obr. 1. Zastúpenie počtu druhov vážok PR Šúr podľa pôvodu (vysvetlivky sú uvedené
pod tab. 1).
Najvyšší počet biotopov stojatých vôd s výskytom vážok potvrdzuje aj 27
stagnikolných druhov vážok, 5 stagnikolných druhov uprednostňuje slatinné biotopy
(sf- sfagnofilné druhy) a len 3 druhy sú reofilné (vývoj lariev prebieha v tečúcich
vodách), obr. 2.
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Obr. 2. Rozdelenie vážok PR Šúr podľa ekologickej charakteristiky (vysvetlivky sú
uvedené pod tab. 1).

Súhrn
Počas inventarizačného výskumu v rokoch 2008 až 2009 sme na území PR Šúr zistili
32 druhov vážok z 8 čeľadí, čo predstavuje 45,7 % druhového bohatstva fauny vážok
Slovenska. Spolu s predchádzajúcimi výsledkami výskumov NEMČÁKOVEJ (1960),
MALCHÁRKA (1986), ŠÍBLA a SEGINKOVEJ (2001), niekoľkými údajmi KRNA (1996)
a vzácneho nálezu migranta Lindenia tetraphylla M. Trpišom z roku 1954 je celkový
počet zistených druhov vážok pre PR Šúr 44 druhov. Nález vážky Libellula fulva
z roku 2009 je posledným novým druhom pre územie rezervácie. Aj keď sa výskumom
nepodarilo potvrdiť viaceré uvádzané druhy vážok, výskyt 34 druhov v uplynulom
decéniu potvrdzuje vysokú biotopovú diverzitu v PR Šúr a ekologickú a ochranársku
výnimočnosť tohto relatívne malého územia.
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Dragonflies (Odonata) of NR Šúr
During the inventory research of the Šúr Nature Reserve in the years 2008 and 2009,
32 dragonfly species of 8 families has been recorded. This represents 45,7 % of the
dragonfly species of Slovakia. Together with former results of NEMČÁKOVÁ (1960),
MALCHÁREK (1986), ŠÍBL and SEGINKOVÁ (2001), a few records of KRNO (1996) and
rare found of a migrant Lindenia tetraphylla by Trpiš in 1954, total number of
dragonfly species for this territory is 44. Libellula fulva found in 2009 is the last new
species for the protected area.
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Tabuľka 1. Systematický prehľad druhov vážok (Odonata) zistených v PR Šúr.
Calopterygidae
Calopteryx splendens (Harris, 1782)
Lestidae
Lestes barbarus (Fabricius, 1798)
Lestes dryas Kirby, 1890
Lestes sponsa (Hansemann, 1823)
Lestes virens (Charpentier, 1825)
Lestes viridis (Vander Linden, 1825)
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)
Platycnemididae
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)
Coenagrionidae
Erythromma najas (Hansemann, 1823)
Erythromma viridulum (Charpentier, 1840)
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825)
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)
Aeshnidae
Aeshna affinis Vander Linden, 1823
Aeshna cyanea (Müller, 1764)
Aeshna isosceles (Müller, 1767)
Aeshna juncea (Linnaeus, 1758)
Aeshna mixta Latreille, 1805
Anax imperator Leach, 1815
Brachytron pratense (Müller, 1764)
Gomphidae
Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758)
Lindenia tetraphylla (Vander Linden, 1825)
Corduliidae
Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)
Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825)
Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825)
Libellulidae
Libellula depressa Linnaeus, 1758
Libellula fulva Müller, 1764
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Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758
Orthetrum albistylum (Sélys, 1848)
Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837)
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)
Sympetrum danae (Sulzer, 1776)
Sympetrum depressiusculum (Sélys, 1841)
Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758)
Sympetrum fonscolombei (Sélys, 1840)
Sympetrum meridionale (Sélys, 1841)
Sympetrum sanguineum (Müller, 1764)
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)
Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758)
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Vysvetlivky: N- NEMČÁKOVÁ (1960), M- MALCHÁREK (1986), ŠS- ŠÍBL a SEGINKOVÁ (2001)
JD- JANSKÝ, DAVID (2009); fc- faunistické centrum (pôvod): am- atlantomediteránny, hoholomediteránny, mo- mongolský, pk- pontokaspický, pm- pontomediteránny, si- sibírsky, zszápadosibírsky; ek- ekologická charakteristika (r-reofil, st- stagnikol, sf- sfagnofil); ochrekosozologická charakteristika (Lr:nt- takmer ohrozený, Lr:lc- menej ohrozený, EN- ohrozený,
VU- zraniteľný, DD- údajovo nedostatočný, §- Vyhl. MŽP SR č. 492/2006 Z. z., ktorou sa mení
a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny, Bern2- Príloha 2 Berrnského dohovoru, HD4- Príloha 4 Smernice o
biotopoch.

Šidlo obrovské (Anax imperator) je najväčšou vážkou na území rezervácie (foto S. David).
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Vážka štvorškvrnná (Libellula quadrimaculata) (foto V. Janský).

Vážka rybničná (Orthetrum cancellatum) pri párení (foto V. Janský).
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