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Úvod
Na území Prírodnej rezervácie Šúr prvý výskum motýľov, ktorého výsledky boli
publikované, uskutočnil PETROVSKÝ (1941, 1948). Jeho pozorovania, konané ešte za
relatívne pôvodného stavu Šúru, sa dotýkajú najmä oblasti Jelšového lesa, menej
Panónskeho hája. V období 60 – 70-tich rokov bol výskum motýľov v oblasti Šúru
zameraný na mínujúce druhy a druhy iných drobných motýľov vybraných čeľadí
(JEDLIČKA 1969; GABEL 1977; JEDLIČKA, GABEL 1978). Spoločenstvá lariev motýľov
na vybraných drevinách v oblasti Jurského Šúru študoval KULFAN (1989, 1992, 1997,
1998, 1999). Na území PR Šúr sú pomerne dobre preskúmané najmä motýle s dennou
aktivitou TRANDŽÍKOVÁ (1994). Červený zoznam fauny – časť Lepidoptera v oblasti
PR Šúr vypracoval KULFAN (1996). V Prodrome Lepidopter Slovenska (HRUBÝ, 1964)
a v jeho dodatkoch (REIPRICH et OKÁLI 1989a, b) je uvedené množstvo ďalších
faunistických údajov o prítomnosti motýľov z oblasti Svätého Jura, ale nie je isté, či sú
to údaje z blízkych Malých Karpát, alebo z PR Šúr.
Výskum motýľov na území Šúru bol podporený projektmi VEGA 1/0155/08
a LPP-0084-06.

Materiál a metódy
Motýle s nočnou aktivitou (tzv. Macrolepidoptera) v oblasti Jelšového lesa a
Panónskeho hája na území PR Šúr sa získali prevažne odchytom na svetelný zdroj
(PETROVSKÝ 1941, 1948). Drobné motýle (tzv. Microlepidoptera) sa vyplašovali z
vegetácie a mínujúce druhy sa získali prezeraním mín na listoch (JEDLIČKA 1969;
GABEL 1977; JEDLIČKA, GABEL 1978).
Larválne štádiá motýľov sa sledovali na vybraných drevinách na stacionároch a
príležitostných stanovištiach v oblasti Panónskeho hája (KULFAN 1989, 1997, 1998) a
jelšového lesa (KULFAN 1992, 1999). Odoberali sa z korún drevín od mája do
septembra približne v mesačných intervaloch metódou oklepov (oklepy z 25 konárov
dlhých asi 1m). Pri zbere druhov s dennou aktivitou na stacionároch na štyroch typoch
biotopov s využitím transektovej metódy sa používala motýliarska sieť (TRANDŽÍKOVÁ
1994; KULFAN nepubl. údaje). Počas pochôdzky sa zaznamenávala početnosť
jednotlivých druhov do protokolu. Niektoré druhy s nočnou aktivitou, prevažne imága,
sa získali vyplašením z vegetácie (bylinný podrast, kmene a konáre drevín a pod.)
počas dňa (KULFAN nepubl. údaje). Sporné druhy (imága) sa po usmrtení
determinovali v laboratóriu na základe sfarbenia a morfologických znakov (najmä
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genitálií). Nomenklatúra jednotlivých druhov a systematická klasifikácia je podľa
práce LAŠTŮVKU (1998). Druhy sú v jednotlivých čeľadiach usporiadané podľa
abecedy. Slovenské mená motýľov sú prevzaté z práce REIPRICHA (2000).
Charakteristické a indikačné druhy jednotlivých typov biotopov rezervácie sú v súlade
s prácou pojednávajúcou o motýľoch v európsky významných biotopoch Slovenska
(PATOČKA et al. 2009). Materiál autora je uložený v priestoroch Prírodovedeckej
fakulty UK v Bratislave.

Výsledky a diskusia
Doposiaľ sa na území Prírodnej rezervácie Šúr zistilo 497 druhov motýľov, patriacich
do 46 čeľadí. Najpočetnejšie sú zastúpené čeľade Noctuidae – 113 druhov a
Geometridae – 92 druhov. Tabuľka 1 zachytáva všetky zistené druhy v oblasti Šúru.
K vzácnym druhom motýľov Slovenska zistených v oblasti Prírodnej rezervácie Šúr
patrí trávovček Megerleho (Elachista megerlella) z čeľade Elachistidae, pestromôľka
hlohová (Blastodacna vinolentella) z čeľade Agonoxenidae, plodokaz nažkový (Cydia
inquinatana) z čeľade Tortricidae, piadivka bahnisková (Epirrhoe pupillata) z čeľade
Geometridae a mora jagavková (Cleoceris scoriacea) z čeľade Noctuidae. V oblasti
rezervácie žije viacero teplomilných druhov indikujúcich xerotermné kroviny, a to
hlavne v Panónskom háji, napríklad: zelenáčik trnkový (Rhagades pruni) z čeľade
Zygaenidae, obaľovač hnedastý (Archips rosanus) a plodokaz tŕňový (Pammene
spinianas) z čeľade Tortricidae, priadkovec hlohový (Trichiura crataegi) a priadkovec
trnkový (Eriogaster catax) z čeľade Lasiocampidae, okáň hruškový (Saturnia pyri)
z čeľade Saturniidae, vidlochvost ovocný (Iphiclides podalirius) z čeľade Papilionidae,
mlynárik ovocný (Aporia crataegi) z čeľade Pieridae, ostrôžkár slivkový (Satyrium
pruni), ostrôžkár trnkový (Satyrium spini) a ostrôžkár malý (Satyrium acaciae)
z čeľade Lycaenidae, srpokrídlovec trnkový (Cilix glaucatus) z čeľade Drepanidae,
piadivka letná (Hemithea aestivaria), piadivka zelenkavá (Jodis lactearia), piadivka
čerešňová (Agriopis bajaria) a piadivka dráčová (Pareulype berberata) z čeľade
Geometridae, stužkavec slivkový (Catocala fulminea), stužkavec trnkový (Catocala
hymenaea), sivkavec dráčový (Auchmis detersa), mora dvojškvrnná (Meganephria
bimaculosa) a mora hlohová (Allophyes oxyacanthae) z čeľade Noctuidae.
K charakteristickým a zároveň indikačným druhom teplomilného dubovo-brestovojaseňového nížinného lužného lesa v oblasti Panónskeho hája patria nasledovné druhy
motýľov: listnatka jaseňová (Ennomos fuscantarius), piadivka chlpatá (Lycia hirtaria)
a piadivka chrenová (Xanthorhoe fluctuata) z čeľade Geometridae, ploskáčik Müllerov
(Phyllonorycter muelleriellus) z čeľade Gracillariidae, obaľovač zelený (Tortrix
viridana) a obaľovač hlohový (Archips crataeganus) z čeľade Tortricidae, vijačka
dubová (Conobathra repandana) z čeľade Pyralidae, apódia dubová (Apoda
limacodes) z čeľade Limacodidae, priadkovec obrúčkatý (Malacosoma neustria)
z čeľade Lasiocampidae, mníška pižmová (Euproctis similis) z čeľade Lymantriidae a
lišajníkovec sivý (Eilema griseolum) z čeľade Arctiidae. Na území rezervácie sa
vyskytuje aj niekoľko významných indikátorov pre lužné vŕbovo-topoľové a jelšové
lesy (oblasť Šúrskeho lesa – jelšový les): ploskáčik Frölichov (Phyllonorycter
froelichiellus), ploskáčik Kleemannov (Phyllonorycter kleemannellus) a ploskáčik
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jelšinový (Phyllonorycter strigulatellus) z čeľade Gracillariidae, Psota čierna (Gelechia
nigra) z čeľade Gelechiidae, drevotoč obyčajný (Cossus cossus) z čeľade Cossidae,
priadkovec topoľový (Poecilocampa populi) z čeľade Lasiocampidae, lišaj topoľový
(Laothoe populi) z čeľade Sphingidae, žltáčik rešetliakový (Gonepteryx rhamni)
z čeľade Pieridae, dúhovec menší (Apatura ilia), bielopásovec topoľový (Apatura ilia)
a babôčka sieťkovaná (Araschnia levana) z čeľade Nyphalidae, srpokrídlovec jelšový
(Drepana falcataria) a môrka trojbodá (Tethea ocularis) z čeľade Drepanidae,
marcovka topoľová (Archiearis puella), listnatka lindová (Stegania dilectaria),
listnatka jelšová (Ennomos alniarius), listnatka nažltlá (Cabera exanthemata) a piadica
vykrojená (Idaea emarginata) z čeľade Geometridae, chochlatka jelšová (Notodonta
dromedarius), chochlatka tmavá (Notodonta torva), chochlatka topoľová (Notodonta
tritophus), chochlatka vŕbová (Notodonta ziczac) a chochlatka hnedoškvrnná (Clostera
curtula) z čeľade Notodontidae, pamora južná (Simplicia rectalis), pamora chmeľová
(Hypena rostralis), pamora žihľavová (Hypena proboscidalis), stužkavec topoľový
(Catocala elocata), stužkavec vŕbový (Catocala electa) a sivkavec vŕbový (Ipimorpha
retusa) z čeľade Noctuidae, zelenka vŕbová (Earias clorana) z čeľade Nolidae, mníška
pižmová (Euproctis similis) z čeľade Lymantriidae, lišajníkovec jelšinový (Pelosia
muscerda), lišajníkovec sivý (Eilema griseolum) a spriadač žihľavový (Spilosoma
urticae) z čeľade Arctiidae. Pre zamokrené lúky (bezkolencové lúky, vysokobylinné
spoločenstvá, aluviálne lúky a slatiny) a pasienky je charakteristický sivkavec pálkový
(Nonagria typhae), sivkavec ježohlavový (Archanara sparganii), sivkavec vodný
(Chilodes maritimus), sivkavec veľký (Rhizedra lutosa), mramorovka ostricová
(Simyra albovenosa), mora steblovková (Plusia festucae), mora tŕsťová (Mythimna
impura), mora lipnicová (Mythimna straminea), morička močiarna (Deltote uncula) a
mora bodkovaná (Mythimna obsoleta) z čeľade Noctuidae, piadivka vachtová
(Orthonama vittata), piadivka bahnisková (Epirrhoe pupillata) z čeľade Geometridae a
lišajníkovec žltošedý (Thumatha senex) z čeľade Arctiidae. Z motýľov s dennou
aktivitou k nim patrí ohniváčik veľký (Lycaena dispar) a ohniváčik štiavový (Lycaena
hippothoe) z čeľade Lycaenidae. A napokon pre xerotermné biotopy (travinno-bylinné
a krovinové porasty) v oblasti Panónskeho hája sú charakteristické nasledovné druhy
s dennou aktivitou: zelenáčik nevädzovcový (Jordanita chloros) z čeľade Zygaenidae,
súmračník slezový (Carcharodus alceae) z čeľade Hesperiidae, modráčik
čiernočiarkavý (Pseudophilotes vicrama), modráčik tmavohnedý (Aricia agestis) a
modráčik hnedoškvrnný (Polyommatus daphnis) z čeľade Lycaenidae, perlovec
najmenší (Boloria dia) z čeľade Nymphalidae, očkáň ovsíkový (Minois dryas) a očkáň
medničkový (Coenonympha arcania) z čeľade Satyridae.

Druhová a územná ochrana
V zmysle kategorizácie IUCN sa na území, či na hranici Prírodnej rezervácie Šúr
zistilo osem druhov zraniteľných (vulnerable): zelenáčik nevädzovcový (Jordanita
chloros), okáň hruškový (Saturnia pyri), pestroň vlkovcový (Zerynthia polyxena) –
okraj rezervácie, mlynárik ovocný (Aporia crataegi), ohniváčik veľký (Lycaena
dispar), modráčik čiernočiarkavý (Pseudophilotes vicrama), modráčik hnedoškvrnný
(Polyommatus daphnis) a ostrôžkár brestový (Satyrium w-album); štyri druhy patria do
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kategórie menej ohrozených druhov (lower risk), konkrétne do podkategórie takmer
ohrozených druhov: priadkovec trnkový (Eriogaster catax), súmračník slezový
(Carcharodus alceae) a vidlochvost ovocný (Iphiclides podalirius) a do podkategórie
najmenej ohrozených druhov: bielopásovec topoľový (Limenitis populi) (KULFAN, M.
& KULFAN, J. 2001). Na základe vyhlášky MŽP SR o ochrane prírody a krajiny z roku
2003 žije na území PR Šúr 8 chránených druhov motýľov, z toho sú tri druhy
európskeho významu (tab. 1).
Z poznania faktorov ohrozujúcich faunu motýľov vyplývajú aj zásady pre jej
zachovanie. V oblasti celej rezervácie je potrebné zachovať pokiaľ možno čo najväčšiu
druhovú diverzitu autochtónnych rastlín. Malo by sa zabrániť aj zvyšovaniu počtu
nedisciplinovaných návštevníkov pohybujúcich sa po chodníku a mimo neho (ničenie
vegetácie, erózia, odpadky, ruderalizácia vegetácie, vyplašovanie a odchyt motýľov).

Záver
Výskum motýľov PR Šúr nemožno pokladať za ukončený. V budúcnosti by bolo
potrebné viacej sa venovať najmä čeľadiam drobných motýľov (tzv. Microlepidoptera),
a to hlavne čeľadi Tortricidae a Pyralidae a tiež mínovačom a využívať naďalej
osvedčené metodiky (vyplašovanie z vegetácie počas dňa – čeľaď Pyralidae a
Tortricidae, hľadanie mín na listoch – mínovače z viacerých čeľadí, metóda oklepov na
ďalších zatiaľ neskúmaných drevinách, lov na svetelný zdroj). Doposiaľ sa na území
rezervácie neuskutočnil výskum na druhy pomerne bohatej čeľade podobníkovitých
(Sesiidae).
Stav fauny motýľov doposiaľ zistených na území PR Šúr (relatívne vysoký počet
druhov na malom území) je výsledkom rozmanitosti ekosystémov skúmaného územia,
a to vďaka heterogenite vegetácie na ekologicky odlišných plochách (Šúrsky les,
zamokrené lúky a pasienky a Panónsky háj) na ktorú sú motýle viazané najmä
larválnym štádiom, z čoho vyplýva vysoká prírodovedná hodnota ekosystémov Šúru.

Butterflies and moths (Lepidoptera) of NR Šúr
On the territory of Natural Reserve Šúr 497 species of butterflies and moths from 46
families have been found. Among the most abundant families were Noctuidae and
Geometridae (respectively 113 and 92 species). Elachista megerlella, Blastodacna
vinolentella, Cydia inquinatana, Epirrhoe pupillata and Cleoceris scoriacea belong to
the rare lepidopterous species of Slovakia. Eight species are protected by law:
Jordanita chloros, Eriogaster catax, Saturnia pyri, Carcharodus alceae, Zerynthia
polyxena, Iphiclides podalirius, Lycaena dispar and Pseudophilotes vicrama.
More important characteristic species of Lepidoptera potentially associated with
five habitats of Natural Reserve Šúr are listed in the work.
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Lišaj vŕbkový (Deilephila alpenor) odpočíva počas dňa na nízkej vegetácii (foto M. Kulfan).

Súmračník slezový (Carcharodus alceae) s lokálnym výskytom na Slovensku patrí k druhom,
na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia (foto M. Kulfan).
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Ohniváčik štiavový (Lycaena hippothoe) je typický obyvateľ vlhkých a podmáčaných lúk (foto M. Kulfan).

Modráčik obyčajný (Polyommatus icarus) s otvorenými krídlami a modráčik vresoviskový
(Plebeius argyrognomon) so zatvorenými krídlami okrem nektáru prímajú občas aj rôzne
zbytky exkrementov živočíšneho pôvodu a vyhľadáva aj vlhkú zem (foto M. Kulfan).
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