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Úvod  
 
Obojživelníky zastávajú významnú funkciu v trofických sieťach najmä lesných a 
mokradných ekosystémov, ktoré pokrývajú dominantnú časť predmetného územia. 
Publikovaných prác zaoberajúcich sa obojživelníkmi oblasti Šúru pri Sv. Jure je však 
pomerne málo. V širšom kontexte informácie o obojživelníkoch z územia 
severozápadnej časti Podunajskej nížiny podáva Lác vo svojej diplomovej práci (LÁC 
1955) a objavujú sa čiastočne v neskorších publikáciách (LÁC 1956, 1959a, 1959b, 
1961, 1963). Zo Svätojurského Šúru autor udáva 8 druhov obojživelníkov.  

Sledovaním obojživelníkov a plazov Šúru sa vo svojej diplomovej práci venoval 
aj KMINIAK (1961), ale neskôr boli z tohto výskumu publikované iba údaje 
o obojživelníkoch (KMINIAK 1966). Táto publikácia podáva dodnes najucelenejšie 
informácie o faune obojživelníkov Šúru. Zvlášť hodnotná je preto, že autor okrem 
faunistických údajov pri každom druhu uvádza aj ekologické, resp. fenologické 
postrehy. Počas výskumu (v r. 1960) zistil na území Šúru 11 druhov: Triturus cristatus 
(= Triturus dobrogicus), Lissotriton (Triturus) vulgaris, Bombina bombina, Pelobates 
fuscus, Bufo bufo, Pseudepidalea (Bufo) viridis, Hyla arborea, Rana arvalis, Rana 
dalmatina, Pelophylax (Rana) kl. esculentus a Pelophylax (Rana) ridibundus. Rovnaké 
druhové zloženie fauny obojživelníkov Šúru uvádza z neskoršieho obdobia SZALAY 
(in: KOVÁČ 1994). Szalay porovnaním vlastných pozorovaní od konca 80. rokov 
s údajmi Láca (koniec 50. rokov) upozorňuje na výrazný pokles početnosti 
obojživelníkov a ako najviac postihnuté druhy menuje T. dobrogicus, L. vulgaris a B. 
bombina. Za hlavnú príčinu pokladá negatívne zmeny vo vodnom režime Šúru. Vplyv 
rôznych negatívnych antropogénnych faktorov na obojživelníky v okolí Bratislavy 

podrobnejšie analyzoval KMINIAK (1988). 
Faunistické údaje z nedávneho obdobia, 
týkajúce sa čiastočne aj oblasti Šúru, uvádzajú 
vo svojich publikáciách MIKULÍČEK a 
ORSZÁGHOVÁ (1998) a SMOLINSKÝ et al. 
(2007). V posledne menovanej práci autori 
uvádzajú pre Šúr 10 druhov obojživelníkov (zo 
zistenej druhovej skladby vypadol taxón P. kl. 
esculentus).   
 

←  Obr. 1. Rana dalmatina (foto V. Vongrej). 

MAJZLAN, O. & VIDLIČKA, Ľ. (eds) 2010. Príroda rezervácie Šúr 
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Materiál a metódy  
 
Terénny inventarizačný výskum bol zameraný na zisťovanie všetkých ontogenetických 
štádií  obojživelníkov. Na sledovanom území bolo vyčlenených 31 lokalít, ktoré boli 
podkladom pre faunistické záznamy. V terestrických biotopoch boli druhy 
zaznamenávané prevažne vizuálnym pozorovaním (okrem živých jedincov boli 
sledované aj úhyny na cestách), prípadne na základe akustických prejavov samcov. 
Popri denných pozorovaniach boli vykonávané aj nočné prieskumy s použitím 
výkonnej baterky, prevažne v oblasti Panónskeho hája a Biologickej stanice PriF UK. 
Doplnkovou metódou v prieskume terestrických biotopov bolo použitie zemných pascí 
(zakopané plastové vedrá), najmä v Šúrskom lese a na blízkych lúkach. Vo vodných 
biotopoch boli druhy zisťované vizuálne a výlovom s použitím hydrologickej sieťky 
alebo rybárskeho podberáka. Odchytené exempláre boli po preskúmaní spätne 
vypustené na mieste odchytu, len niekoľko lariev žiab bolo za účelom neskoršej 
presnej determinácie uložených do fixačných médií. Kvantitatívne údaje boli získavané 
aj sčítavaním jedincov pozdĺž brehových línií. 
 
Sledované územie 
 
Druhová  pestrosť fauny obojživelníkov v oblasti Šúru je daná predovšetkým 
mokraďovým charakterom tohto územia. Barinato-slatinný jelšový les (Šúrsky les), 
ktorý predstavuje jadro územia, sa nachádza na mieste dávneho jazera, ktoré bolo 
dotované tokmi z Malých Karpát a Dunajom. O tomto kombinovanom prítoku vody 
svedčia geologické pomery v území, kde v severnej časti sú kvartérne sedimenty 
zastúpené hlavne ílovými a pieskovými horizontmi (splaveniny z Malých Karpát), kým 
v južnej časti územia sú prítomné aj riečne štrky, ktoré nahromadil Dunaj. Jazero sa 
počas tisícročí procesom zazemňovania stávalo čoraz plytkejšie, až z veľkej časti 
nadobudlo charakter periodickej vodnej plochy, s maximálnym vodným stavom 
v jarných mesiacoch a minimálnym stavom počas neskorého leta a jesene. Doba 
a rozloha zatopenia Šúru je v súčasnosti síce výrazne kratšia a menšia ako v minulosti 
(najmä vplyvom dlhodobých melioračných aktivít človeka), ale počas hydrologicky 
priaznivých rokov je pre úspešnú reprodukciu obojživelníkov vo väčšine prípadov stále 
dostačujúca. Trvalé vodné plochy, ktoré sa v súčasnosti v území nachádzajú, majú 
všetky antropogénny charakter (kanály, rybník, štrkoviská a pod.). 
 
Výsledky a diskusia 
 
Na základe recentných výskumov (r. 2005-2009) bol v PR Šúr zaznamenaný výskyt 11 
druhov obojživelníkov: Triturus dobrogicus, Lissotriton vulgaris, Bombina bombina, 
Pelobates fuscus, Bufo bufo, Pseudepidalea viridis, Hyla arborea, Rana arvalis, R. 
dalmatina, R. temporaria a Pelophylax ridibundus. Toto bohaté druhové spektrum 
batrachofauny predstavuje takmer dve tretiny zo všetkých (18) taxónov obojživelníkov 
žijúcich na Slovensku. Prevažujú teplomilné druhy typické pre nížiny a inundačné 
územia, ako T. dobrogicus, B. bombina, P. fuscus, H. arborea, R. arvalis, R. dalmatina 
a P. ridibundus. Podrobný prehľad výsledkov terénneho výskumu je zhrnutý v  tabuľke 1. 
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Tabuľka 1. Prehľad faunistických údajov o obojživelníkoch (Amphibia) PR Šúr.   
 

druh mesiac/rok lokalita vývinové št., pohl.  poč. jedincov 
Triturus dobrogicus 3/2005 Listové - mokraď F 1 
  4/2006 Listové - mokraď M 1 
  7/2006 Listové - mokraď lar 5 
  9/2008 Šúrsky les - SV časť juv 3 
  10/2008 Šúrsky les - SV časť juv 1 
  7/2009 Šúrsky les - SV časť lar 3 
  8/2009 Šúrsky les - SV časť juv 2 
Lissotriton vulgaris 3/2005 Listové - mokraď F 1 
  4/2005 bývalé kúpalisko M 1 
  11/2005 Šúrsky les - stred subad 1 
  7/2006 Listové - mokraď lar 4 
  6/2008 Šúrsky les - stred lar 2 
  6/2008 Biologická stanica PriF UK lar. 3 
  9/2008 Šúrsky les - SV časť juv 7 
  10/2008 Šúrsky les - Blahutov kanál M 1 
  10/2008 Šúrsky les - SV časť juv 5 
  2/2009 Nové lúky - hrádza p. Čierna voda M 1 
  4/2009 Panónsky háj - slanisko M 1 
  4/2009 Šúrske kúsky M,F 1,1 
  5/2009 Biologická stanica PriF UK lar 6 
  6/2009 Biologická stanica PriF UK lar 12 
  7/2009 Biologická stanica PriF UK lar 8 
  7/2009 Šúrsky les - SV časť juv 15 
  8/2009 Šúrsky les - SV časť juv, ad 110, 2 
  9/2009 Šúrsky les - SV časť juv 7 
  10/2009 Šúrsky les - SV časť juv 2 
Bombina bombina 4/2005 Šúrsky les - S časť, Nové lúky Mv x 
 6/2007 Šúrsky kanál - hrádza za býv. kúpal. ad 3 
  4/2008 Šúrsky les - SV časť, Nové lúky Mv x 
  5/2008 Šúrsky les - SV časť, Nové lúky Mv x 
  8/2008 Šúrsky les - SV časť juv 4 
  4/2009 Nové lúky Mv x 
  4/2009 Šúrsky les - vyhorenisko za Blahut. kan. Mv x 
Pelobates fuscus 3/2005 Listové - mokraď M,zn 3, 2 
  3/2005 Šúrsky les - Blahutov kanál M 1 
  4/2005 bývalé kúpalisko ad 1 
  4/2005 Šúrsky les - S časť M 1 
  4/2006 Listové - mokraď M,zn 2, 2 
  7/2006 Šúrsky les - stred juv 1 
  8/2006 Listové kúsky F 1 
  8/2006 Šúrsky les - stred juv 90 z.p. 
  10/2006 Šúrsky les - stred juv 1 
  5/2007 Panónsky háj subad 2 
  5/2007 Panónsky háj subad 2 
  5/2007 Listové kúsky subad 6 z.p. 
  7/2007 Panónsky háj juv  1 
  8/2007 Panónsky háj subad 1 
  4/2008 Listové - mokraď Mv x 
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druh mesiac/rok lokalita vývinové št., pohl.  poč. jedincov 
  4/2008 Šúrsky les - SV časť, Nové lúky Mv x 
  5/2008 Šúrsky les - SV časť lar, ad x, 1 
  6/2008 Šúrsky les - SV a stredná časť lar x 
  7/2008 Šúrsky les - SV a stredná časť lar x 
  3/2009 Domové kúsky - lúka M 1 
  4/2009 Domové kúsky - lúka ad,Mv 20 
  4/2009 Nové lúky Mv x 
  5/2009 Biologická stanica PriF UK juv 1 
  7/2009 Domové kúsky - lúka juv 1 
Bufo bufo 3/2005 Šúrsky rybník M 4 
  4/2005 Listové - mokraď M 1 
  6/2005 Šúrsky les - V časť juv x 
  4/2006 Šúrsky rybník M 1 
  5/2007 Panónsky háj M,F 8,1 
  5/2007 Panónsky háj subad,ad  4,4 
  3/2008 Biologická stanica PriF UK M 1 
  4/2008 Šúrsky rybník M 4 
  5/2008 Šúrsky les - SV časť M,F 1,3 
  5/2008 Šúrsky les - V časť F 1 
  6/2008 Panónsky háj M 1 
  8/2008 Šúrsky les - SV časť juv 3 
  10/2008 Panónsky háj - slanisko juv 1 
  4/2009 Šúrsky rybník M,F,† 9,2,4 
  5/2009 Biologická stanica PriF UK juv 4 
  5/2009 Šúrsky les - Z časť juv 13 
  6/2009 Biologická stanica PriF UK juv 8 
  6/2009 Šúrsky les juv 15 
  8/2009 Šúrsky les juv. 4 
Pseudepidalea viridis 5/2007 Panónsky háj juv 1 
  4/2008 Studienkové - pole zn 2 
  9/2008 Biologická stanica PriF UK †subad 1 
Hyla arborea 3/2005 Listové - mokraď M 1 
  4/2005 Štrková jama pri býv. kúpalisku F 1 
  4/2005 Nové lúky - hrádza p. Čierna voda †ad 1 
  6/2005 Biologická stanica PriF UK Mv x 
  10/2005 Šúrsky les - stred juv, ad x 
  4/2006 Listové - mokraď Mv,zn x 
  9/2006 Šúrsky les - stred Mv x 
  5/2007 Panónsky háj juv,M,F,ad,juv,Mv 19,24,12,5,x 
  7/2007 Panónsky háj juv,Mv 3 
  4/2008 Listové - mokraď Mv x 
  4/2008 Nové lúky juv,Mv 5,x 
  4/2008 Biologická stanica PriF UK ad 3 
  5/2008 Šúrsky les - SV časť, Nové lúky Mv x 
  6/2008 Panónsky háj ad,Mv 2,x 
  9/2008 Panónsky háj Mv x 
  4/2009 Biologická stanica PriF UK subad,F 4,1 
  5/2009 Biologická stanica PriF UK juv,subad,F 3,4,1 
  6/2009 Šúrsky les subad,ad 1,1 
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druh mesiac/rok lokalita vývinové št., pohl.  poč. jedincov 
  6/2009 Biologická stanica PriF UK Mv x 
  7/2009 Biologická stanica PriF UK Mv x 
  7/2009 Šúrsky les - JZ časť Mv x 
  8/2009 Šúrske kúsky - okraj Šúrskeho lesa F 1 
  10/2009 Domové kúsky ad 2 
  10/2009 Biologická stanica PriF UK Mv x 
Rana arvalis 6/2005 Šúrsky les - V časť juv 2 
  10/2005 Šúrsky les - stred juv,M,F 19,8,4 
  3/2006 Šúrsky les - stred F 1 
  4/2006 Listové - mokraď Mv x 
  7/2006 Šúrsky les - stred juv x 
  9/2006 Šúrsky les - stred subad,M,F 1,5,8 
  10/2006 Šúrsky les - stred subad,M,F 2,5,2 
  5/2007 Panónsky háj juv,subad 4,3 
  7/2007 Panónsky háj juv 3 
  4/2008 Biologická stanica PriF UK Mv 1 
  4/2008 Nové lúky juv,M 2,1 
  4/2008 Šúrsky les - SV časť zn 2 
  4/2008 Panónsky háj - slanisko juv 2 
  4/2008 Šúrsky les - SV časť juv 3 
  5/2008 Šúrsky les juv, subad,ad x 
  6/2008 Šúrsky les juv,subad 2,3 
  9/2008 Šúrsky les - SV časť juv x 
  9/2008 Domové kúsky - lúka juv x 
  10/2008 Panónsky háj - slanisko subad 1 
  4/2009 Nové lúky juv x 
  4/2009 Šúrske kúsky M,zn 1,3 
  4/2009 Panónsky háj - slanisko juv 3 
  4/2009 Domové kúsky juv x 
  4/2009 Biologická stanica PriF UK juv 4 
  5/2009 Šúrsky les juv,subad,ad x 
  6/2009 Panónsky háj - slanisko subad., ad 2,1 
  6/2009 Panónsky háj - slanisko juv, ad 4,1 
  6/2009 Domové kúsky - lúka juv,subad,ad x 
  6/2009 Šúrsky les juv,ad x 
  6/2009 Domové kúsky - lúka juv, subad 6,7 
  6/2009 Biologická stanica PriF UK subad 2 
  7/2009 Domové kúsky - lúka juv, subad,ad 15,x,6 
  7/2009 Šúrsky les - JZ časť juv,ad x 
  8/2009 Šúrsky les juv,subad,ad x 
  9/2009 Šúrsky les juv,subad,ad x 
  10/2009 Domové kúsky - lúka juv 6 
  10/2009 Biologická stanica PriF UK ad 2 
Rana dalmatina 3/2005 Listové - mokraď M,F 15,1 
  3/2005 Šúrsky les - Blahutov kanál M 1 
  3/2005 Blahutov kanál - stavidlo M 1 
  4/2005 Listové - mokraď M 1 
  6/2005 Šúrsky les - V časť juv 1 
  6/2005 Panónsky háj ad 3 
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druh mesiac/rok lokalita vývinové št., pohl.  poč. jedincov 
  10/2005 Šúrsky les - stred M,F 5,1 
  3/2006 Listové - mokraď zn 6 
  7/2006 Šúrsky les - stred juv x 
  9/2006 Šúrsky les - stred ad x 
  9/2006 Listové kúsky M 1 
  10/2006 Šúrsky les - stred M 2 
  10/2006 Listové kúsky M 3 
  5/2007 Panónsky háj juv,subad,ad 20,22,6 
  7/2007 Panónsky háj juv, subad,F 10,16,1 
  3/2008 Šúrske kúsky zn 3 
  4/2008 Panónsky háj - Hájsky potok zn 5 
  4/2008 Panónsky háj F,ad 1,3 
  4/2008 Listové - mokraď M 1 
  4/2008 Šúrsky les - SV časť zn 8 
  4/2008 Biologická stanica PriF UK M 1 
  4/2008 Panónsky háj - slanisko juv 8 
  5/2008 Šúrsky les subad,ad 5,1 
  8/2008 Šúrsky les juv x 
  10/2008 Panónsky háj – slanisko juv,F,ad 2,2,1 
 3/2009 bývalé kúpalisko ad, zn x 
  4/2009 Panónsky háj - slanisko juv 2 
  5/2009 Biologická stanica PriF UK juv, subad 2,2 
  5/2009 Panónsky háj juv, subad 3,1 
  6/2009 Panónsky háj juv,subad 2,2 
  6/2009 Panónsky háj - Slanisko subad 1 
  6/2009 Šúrsky les subad 3 
  6/2009 Biologická stanica PriF UK subad,ad 4,2 
  7/2009 Domové kúsky - lúka subad 2 
  7/2009 Šúrsky les - JZ časť ad 2 
  8/2009 Šúrsky les subad,ad 1,2 
  9/2009 Biologická stanica PriF UK ad 1 
  10/2009 Biologická stanica PriF UK ad 1 
Rana temporaria 5/2007 Panónsky háj subad 3 
  7/2007 Panónsky háj juv, subad 5,2 
  3/2009 býv. kúpalisko M,F 1,1 
  3/2009 vetva Fanglov. p. pri vtoku do Šúru M 1 
Pelophylax ridibundus 3/2005 Šúrsky kanál - Kúpeľné F 1 
  3/2005 Kúpeľné - priesak. k. pod Šúrskym k. ad 5 
  3/2005 Šúrsky rybník ad x 
  4/2005 Štrková jama pri býv. kúpalisku ad, subad x 
  4/2005 Šúrsky les - S časť Mv x 
  6/2005 Listové - mokraď juv 6 
  3/2006 Štrková jama pri býv. kúpalisku juv 4 
  10/2006 Šúrsky rybník F 1 
  7/2007 Panónsky háj ad 1 
  5/2007 Šúrsky rybník ad x 
  5/2007 Biologická stanica PriF UK Mv x 
  7/2007 Biologická stanica PriF UK subad,ad,Mv x 
  3/2008 Biologická stanica PriF UK F 1 
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druh mesiac/rok lokalita vývinové št., pohl.  poč. jedincov 
  4/2008 Panónsky háj - Hájsky potok ad 1 
  4/2008 Biologická stanica PriF UK ad x 
  4/2008 Nové lúky Mv x 
  5/2008 Šúrsky les - SV časť, Nové lúky Mv x 
  5/2008 Šúrsky rybník subad,ad,Mv  2,4,x 
  5/2008 Nové lúky Mv x 
  8/2008 Šúrsky les - SV a V časť, Nové lúky juv x 
  9/2008 Šúrsky les - SV časť juv x 
  4/2009 Nové lúky Mv x 
  5/2009 Biologická stanica PriF UK M,F 3,1 
  6/2009 Biologická stanica PriF UK juv, ad x 
  6/2009 Šúrsky rybník juv,ad x 
  7/2009 Biologická stanica PriF UK ad x 
  8/2009 Šúrsky les - SV časť juv,subad 12,1 
  9/2009 Biologická stanica PriF UK ad x 
  9/2009 Šúrsky les - SV a V časť juv x 
  10/2009 Biologická stanica PriF UK juv,ad x 

 
Použité skratky: št. – štádium: zn – znáška, lar – larva, juv – juvenil, subad – 
subadult, ad – adult, † - uhynutý jedinec; pohl. – pohlavie: M – samec, F – samica, Mv 
– volajúci samec; x – nezistený počet jedincov, z.p. – zemná pasca  
 
Poznámky k zisteným druhom:  
 
Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903)  
Výskyt a rozmnožovanie zistené v oblasti Šúrskeho lesa a na pozemkoch (trvalé trávne 
porasty) medzi Šúrskym lesom a Panónskym hájom (Listové – mokraď). Rozmnožuje 
sa predovšetkým vo vodách bez prítomnosti rýb, s porastom vodných rastlín 
a zatopených tráv, pričom dáva prednosť hlbším mlákam a zaplaveným jamám. 
Vyskytuje sa pravdepodobne na väčšine územia  PR Šúr, ale pre skrytý spôsob života 
ľahko uniká pozornosti.  
 
Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) (obr. 2) 
Relatívne hojný druh na rovnakých miestach ako T. dobrogicus, ale výskyt a 
rozmnožovanie boli zaznamenané aj v oblasti Panónskeho hája (slanisko), vo vodných 
nádržiach v areáli Biologickej stanice PriF UK a pri hrádzi Šúrskeho kanála v okolí 
bývalého kúpaliska. Má menšie nároky na prostredie, čomu zodpovedá aj zistenie, že 
jeho početnosť na území Šúru je podľa doterajších výskumov výrazne vyššia než T. 
dobrogicus. Na rozmnožovanie preferuje plytšie, zarastené vodné plochy bez rýb. 
  
Bombina bombina (Linnaeus, 1761)  
V hľadiska súčasného zriedkavého výskytu predstavuje najviac ohrozený druh 
obojživelníka v PR Šúr. Vyskytuje sa skôr len lokálne, v priebehu roka mení 
stanovištia (migruje). Na jar, počas obdobia rozmnožovania, sa vyskytuje najmä na 
zaplavených lúkach medzi potokom Čierna voda a Šúrskym lesom (Nové lúky), 
priamo v zaplavených častiach Šúrskeho lesa (hlavne S a SV časť), menej často bol 
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druh zistený vo vodných nádržiach v Z časti PR Šúr (areál Biologickej stanice PriF 
UK, Šúrsky rybník a blízke vodné plochy), tiež v okolí Šúrskeho kanála smerom k 
Rači. Podľa údajov KMINIAKA (1966) bola v PR Šúr v minulosti rozšírená vo všetkých 
typoch biotopov. Teda za posledných 50 rokov sa areál jej výskytu na území rezervácie 
dokázateľne zredukoval. 
 
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) (obr. 3) 
Bežný  druh, rozšírený na takmer celom území PR Šúr. Najväčšiu početnosť  dosahuje 
v Šúrskom lese a na okolitých lúkach. Na rozmnožovanie využíva dočasné aj trvalejšie 
stojaté vody v lokalitách Šúrsky les, Nové lúky, Listové, Domové kúsky, Panónsky 
háj, areál Biologickej stanice PríF UK, Šúrsky rybník a blízke vodné nádrže. Pre 
nenápadný spôsob života však môže unikať pozornosti.  
 
Bufo bufo (Linnaeus, 1758)  
Vyskytuje sa pomerne bežne hlavne v lesných a krovinatých biotopoch na celom území 
PR Šúr (Šúrsky les, Panónsky háj, areál Biologickej stanice PríF UK, okolie Šúrskeho 
rybníka). Z hľadiska rozmnožovania má veľký význam Šúrsky rybník a blízke 
trvalejšie vodné plochy (štrkoviská, nádrže bývalého kúpaliska).  
 
Pseudepidalea viridis (Laurenti, 1768)  
Nálezy v PR Šúr sú menej časté než B. bufo. Zistená v Panónskom háji a v areáli 
Biologickej stanice PriF UK. Rozmnožuje sa v periodických stojatých vodách v 
depresiách na poliach a lúkach v okolí Šúrskeho lesa a Panónskeho hája (napr. lokalita 
Studienkové). Ako pôvodne stepný druh je skôr bežná v kultúrnej krajine v okolí PR 
Šúr.  
 
Hyla arborea (Linnaeus, 1758)  
Bežný  druh na celom území PR Šúr. Vyskytuje sa hlavne v lesných a krovinatých 
porastoch; na rozmnožovanie využíva stojaté vody s dočasným aj trvalejších 
charakterom zarastené vegetáciou. Samce sa často ozývajú až do jesene. Z kultúrnej 
krajiny JZ Slovenska sa na mnohých miestach tento druh postupne vytráca. V záujme 
jeho efektívnej ochrany je potrebné zachovávať refúgiá so stanovišťami vyhovujúcimi 
jeho nárokom, aké nachádza aj v PR Šúr. 
     
Rana arvalis Nilsson, 1842 
Na sledovanom území  prekvapivo početný druh, vyskytuje sa v rozličných, no najmä 
vlhších biotopoch: Šúrsky les (tu dosahuje najvyššiu hustotu), Šúrske kúsky, Nové 
lúky, Listové, Listové kúsky, Domové kúsky, Panónsky háj, areál Biologickej stanice 
PríF UK, okolie Šúrskeho rybníka a blízkych vodných nádrží. Rozmnožovanie bolo 
zistené predovšetkým na presvetlených stanovištiach v oblasti Šúrskeho lesa a na 
okolitých lúkach.  
 
Rana dalmatina Bonaparte, 1839 (obr. 1) 
Vyskytuje sa v rámci celého územia PR Šúr, oproti druhu R. arvalis javí afinitu skôr 
k suchším stanovištiam (je dominantným druhom skokana v Panónskom háji). Vo 
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výbere miest na rozmnožovanie je plastickejší než R. arvalis, s výnimkou veľmi 
plytkých mlák sa znášky objavujú v takmer každom type stojatých vôd: Šúrsky les 
a okolité lúky, Panónsky háj (Hájsky potok, Slanisko), vodné plochy v areáli 
Biologickej stanice PriF UK, Šúrsky rybník a blízke vodné nádrže.  
 
Rana temporaria Linnaeus, 1758  
Nový  druh obojživelníka pre PR Šúr, doposiaľ z tohto územia nebol uvádzaný. Výskyt 
hlavne mladých jedincov bol zaznamenaný v roku 2007 (máj-júl) počas nočných 
monitoringov obojživelníkov v Panónskom háji (VONGREJ nepubl.). V marci 2009 boli 
nájdené dospelé jedince pri Šúrskom kanáli (1 samec v šachte rozdeľovacieho objektu, 
ktorý rozdeľuje vodu z Fanglovského potoka do Šúrskeho rybníka a Šúrskeho lesa; pár 
v amplexe pri nádrži bývalého kúpaliska). Rozmnožovanie tohto druhu v oblasti 
Panónskeho hája doteraz nebolo preukázané. Výskyt v Šúri je možno výsledkom 
občasného rozmnožovania jedincov zatúlaných z Malých Karpát počas jarného ťahu, 
prípadne migrácie juvenilných jedincov malokarpatskej populácie. Nedá sa však 
vylúčiť ani možnosť existencie samostatnej šúrskej populácie, dosiaľ unikajúcej 
pozornosti.  
 
Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) (obr. 4) 
Vyskytuje sa predovšetkým v blízkosti vodných plôch. V Šúri je hojný najmä 
v Šúrskom rybníku a okolitých nádržiach (významné aj z hľadiska reprodukcie), 
vyskytuje sa často aj pri Šúrskom kanáli. Pomerne hojný výskyt bol zistený 
v S a V časti Šúrskeho lesa a pri potoku Čierna voda. V tejto oblasti sa na jar počas 
zátopy aj rozmnožuje (Nové lúky, okraj priľahlej časti Šúrskeho lesa) a juvenilné 
jedince sa tu zdržiavajú až do jesene, keď už voda v Šúrskom lese klesne pod povrch. 
Dospelé jedince sa po rozmnožovaní stiahnu k trvalejším vodám (p. Čierna voda, 
Chlebnický kanál, Šúrsky kanál). Hoci vo všeobecnosti nepatrí medzi migrujúce druhy, 
niektoré nálezy svedčia o pomerne dobrých migračných schopnostiach tohto druhu 
v Šúri (nálezy dospelých jedincov v Panónskom háji, juvenilných jedincov na lokalite 
Listové – mokraď, kde predtým nebolo zistené rozmnožovanie).  
 
Pelophylax kl. esculentus Linnaeus, 1758 ?  
Jeho pozorovania počas r. 1960 udáva KMINIAK (1966) z lokalít Blahutov kanál, 
Čierna voda a trvalých vodných plôch v severozápadnej a západnej časti rezervácie. 
Pravdepodobne sa v PR Šúr (v súčasnosti) nevyskytuje. 
 

Podľa aktuálneho Červeného (ekosozologického) zoznamu obojživelníkov 
Slovenska (KAUTMAN et al. 2001) patria zo zistených taxónov do kategórie EN 
(ohrozený)  T. dobrogicus a P. ridibundus a do kategórie VU (zraniteľný) L. vulgaris 
a R. arvalis. Ekosozologický status LR:cd (menej ohrozený: závislý na ochrane) majú 
B. bombina, P. fuscus, B. bufo a P. viridis, status LR:nt (menej ohrozený: takmer 
ohrozený) má H. arborea a status LR:lc (menej ohrozený: najmenej ohrozený) majú R. 
dalmatina a R. temporaria.  
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Lokality významné z hľadiska reprodukcie obojživelníkov:  
 
Na území Šúru bolo zistených až 6 lokalít s výskytom 5 a viac druhov obojživelníkov 
(tabuľka 2). Tieto plochy, vyznačujúce sa vysokým druhovým bohatstvom, si 
zasluhujú zvýšenú pozornosť z hľadiska manažmentu chráneného územia a priebežný 
monitoring populácií zachytených taxónov. Najviac (9) druhov bolo zaznamenaných 
v severovýchodnej časti Šúrskeho lesa. V nasledujúcom texte sú detailnejšie opísané 
len najvýznamnejšie lokality a ich biotopy, ktoré sa zdajú byť kľúčové pre udržanie 
populácií obojživelníkov v PR a jej okolí .  

 

Obr. 2. Lissotriton vulgaris - terestrická fáza (foto V. Vongrej). 
 
Tabuľka 2. Prehľad druhov obojživelníkov na jednotlivých lokalitách. 
 

lokalita zistené druhy 
Šúrsky les B. bufo, R. arvalis, R. dalmatina,  
Šúrsky les - S časť B. bombina, P. fuscus, P. ridibundus 
Šúrsky les - V časť B. bufo, R. arvalis, R. dalmatina, P. ridibundus 
Šúrsky les - SV časť T. dobrogicus, L. vulgaris, B. bombina, P. fuscus, B. bufo,  
  H. arborea, R. arvalis, R. dalmatina, P. ridibundus 
Šúrsky les - stred L. vulgaris, P. fuscus, H. arborea, R. arvalis, R. dalmatina   
Šúrsky les - Z časť B. bufo 
Šúrsky les - JZ časť H. arborea, R. arvalis, R. dalmatina  
Šúrsky les - Blahutov kanál L. vulgaris, P. fuscus, R. dalmatina   
Šúrsky les - vyhorenisko za Blahutovým k. B. bombina 
Blahutov kanál - stavidlo R. dalmatina  
Nové lúky B. bombina, P. fuscus, H. arborea, R. arvalis, P. ridibundus 
Nové lúky - hrádza p. Čierna voda L. vulgaris, H. arborea  
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lokalita zistené druhy 
Listové - mokraď T. dobrogicus, L. vulgaris, P. fuscus, B. bufo, H. arborea,  
  R. arvalis, R. dalmatina, P. ridibundus 
Listové kúsky P. fuscus, R. dalmatina  
Šúrske kúsky L. vulgaris, H. arborea, R. arvalis, R. dalmatina   
Domové kúsky  H. arborea, R. arvalis 
Domové kúsky - lúka P. fuscus, R. arvalis, R. dalmatina  
bývalé kúpalisko L. vulgaris, P. fuscus, R. dalmatina, R. temporaria 
Štrková jama pri býv. kúpalisku H. arborea, P. ridibundus 
Šúrsky rybník B. bufo, P. ridibundus, 
Biologická stanica PriF UK L. vulgaris, P. fuscus, B. bufo, P. viridis, H. arborea,  
  R. arvalis, R. dalmatina, P. ridibundus 
Panónsky háj P. fuscus, B. bufo, H. arborea, R. arvalis, R. dalmatina,  
  R. temporaria, P. ridibundus 
Panónsky háj - slanisko L. vulgaris, B. bufo, R. arvalis, R. dalmatina  
Panónsky háj - Hájsky potok R. dalmatina, P. ridibundus 
Studienkové - pole P. viridis 
Šúrsky kanál - Kúpeľné P. ridibundus 
Šúrsky kanál - hrádza za býv. kúpaliskom B. bombina 
Kúpeľné – priesak. kanál pod Šúrskym k. P. ridibundus  
vetva Fanglovského p. pri vtoku do Šúru R. temporaria  
 
Šúrsky les  
 
Komplex slatinného jelšového lesa predstavuje plošne najrozsiahlejšiu periodicky 
zaplavovanú plochu na území Šúru. Rozsah a doba zaplavenia sa počas roka výrazne 
mení a vo veľkej miere je závislá na meteorologických pomeroch v jednotlivých 
častiach roka. Maximálna výška vody je dosahovaná väčšinou v mesiacoch marec 
a apríl. V dôsledku celkovej porastovej heterogénnosti Šúrskeho lesa (partie lesa 
rozličných vekových kategórií, plochy v rozdielnych štádiách sukcesie, s rôznym 
zastúpením trstiny a krovitých vŕb) vznikajú habitaty (resp. mikrohabitaty), ktoré sú 
svojimi vlastnosťami pre obojživelníky atraktívnejšie než okolité prostredie, a na 
týchto sa za účelom párenia koncentruje najviac jedincov. K druhom bežne sa 
rozmnožujúcim priamo v priestore Šúrskeho lesa patria najmä R. dalmatina, R. arvalis, 
P. fuscus, T. dobrogicus a L. vulgaris. Lokálne sa v Šúrskom lese pári aj P. ridibundus 
a B. bombina (severná a severovýchodná časť lesa). Od konca jari voda v Šúrskom lese 
postupne klesá a v druhej polovici leta sa vo väčšom rozsahu udrží len v 
severovýchodnej a východnej časti lesa, kde úroveň terénu dosahuje najnižšiu 
nadmorskú výšku. Ku koncu leta, resp. začiatkom jesene aj táto časť územia vyschne. 
Doba zaplavenia Šúrskeho lesa je postačujúca najmä pre druhy so skorým nástupom do 
rozmnožovania, ako sú najmä druhy T. dobrogicus, L. vulgaris, R. dalmatina a R. 
arvalis. V čase ustupujúcej zátopy (od konca mája do júla) sa už v lese pohybujú 
metamorfované jedince. Druh P. fuscus sa síce tiež rozmnožuje relatívne skoro 
(začiatok párenia v podmienkach Šúru sa väčšinou fenologicky kryje s R. arvalis), ale 
vývin lariev prebieha často dlhšie než u iných druhov (tendencia k dosahovaniu 
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väčšieho vzrastu na úkor neskoršej metamorfózy). Preto sú larvy tohto druhu 
v Šúrskom lese pomerne často vystavené stresovým podmienkam vysychajúcich 
vodných plôch počas leta. Druhy P. ridibundus a B. bombina, páriace sa neskôr než 
predošlé druhy, sú rozmnožovaním viazané na severovýchodnú časť lesa práve z toho 
dôvodu, že sa tu voda nad úrovňou terénu drží najdlhšie.  
 
Vlhké  lúky v okolí Šúrskeho lesa  
 
Predstavujú  väčšinou po dlhé desaťročia neobhospodarovanú poľnohospodársku pôdu, 
ktorá zarástla močiarnou vegetáciou, hlavne trstinou (Šúrske kúsky, Nové lúky, 
Domové kúsky). Doba zaplavenia je tu kratšia než v Šúrskom lese, väčšinou len do 
konca mája, zriedkavo až k začiatku júla (najdlhšie sa udrží na lokalite Nové lúky 
medzi Šúrskym lesom a potokom Čierna voda). Oslnená a plytká prehriata voda 
poskytuje dobré podmienky pre reprodukciu obojživelníkov. Najvýznamnejšími 
druhmi rozmnožujúcimi sa v tomto biotope sú L. vulgaris, B. bombina, P. fuscus, H. 
arborea, R. arvalis, a R. dalmatina. Druh T. dobrogicus tu síce počas výskumu nebol 
zaznamenaný, ale jeho výskyt a reprodukcia je tu takisto veľmi pravdepodobná.   
 
Listové  – mokraď  
 
Terénna depresia zaplavovaná v jarných mesiacoch má charakter periodickej mláky 
v kultúrnej krajine. Nachádza sa na pravidelne kosených lúkach medzi Šúrskym lesom 
a Panónskym hájom. V najhlbšej časti mokrade sa voda drží až do júla alebo augusta. 
Je veľmi významným biotopom pre obojživelníky v tejto časti Šúru. Bolo tu zistené 
rozmnožovanie T. dobrogicus, L. vulgaris, P. fuscus, H. arborea, R. dalmatina, R. 
arvalis. Predpokladané je aj rozmnožovanie P. viridis. Na lokalite bol v reprodukčnom 
období zaznamenaný aj samec B. bufo a v postreprodukčnom období juvenilné jedince 
P. ridibundus (zrejme výsledok migračnej aktivity počas leta).  
 
Umelé  vodné nádrže, štrkoviská  
 
Predstavujú  vodné plochy väčšinou trvalého charakteru (iba nádrže bývalého 
kúpaliska cez leto vysychajú; Šúrsky rybník býva niekedy koncom roka dočasne 
vypustený). Sú lokalizované v západnej časti Šúru. V dôsledku trvalej prítomnosti rýb 
sú tieto vody vo väčšej miere využívané na reprodukciu len tými druhmi 
obojživelníkov, ktoré sú schopné odolávať ich predačnému tlaku. K hlavným druhom, 
ktoré sa tu pravidelne úspešne rozmnožujú, patrí B. bufo a P. ridibundus, v menšej 
miere aj H. arborea a R. dalmatina.  

V trvalých vodných plochách sa rozmnožuje menej druhov obojživelníkov než vo 
vodách periodických. K prvým patria predovšetkým druhy B. bufo a P. ridibundus, 
k druhým najmä T. dobrogicus, L. vulgaris, B. bombina, P. fuscus, P. viridis a R. 
arvalis. Druhy H. arborea a R. dalmatina sú pomerne plastické a hoci preferujú 
periodické vody, predsa sa ich znášky dosť často objavujú aj v rybníku a štrkoviskách. 
Opačným prípadom reprodukčnej adaptability v Šúri je druh P. ridibundus, vo 
všeobecnosti viazaný na trvalé vodné plochy, ktorý sa pravidelne rozmnožuje aj 
v periodických vodách každoročne zatápanej severovýchodnej časti Šúrskeho lesa.   
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Amphibians (Amphibia) of NR Šúr 
 
According to recent investigations 11 amphibian species have been recorded from Šúr 
Nature Reserve: Triturus dobrogicus, Lissotriton vulgaris, Bombina bombina, 
Pelobates fuscus, Bufo bufo, Pseudepidalea viridis, Hyla arborea, Rana arvalis, R. 
dalmatina, R. temporaria and Pelophylax ridibundus. The reserve can be therefore 
evaluated as an area with high species richness. R. temporaria is a new species for Šúr 
as its presence has been confirmed only recently. The most important localities with 
regard to the reproduction potential include Šúrsky les, humid meadows surrounding 
Šúrsky les, Listové - wetland and artificial water basins.  
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Obr. 3. Pelobates fuscus (foto V. Vongrej). 
 

 
Obr. 4. Pelophylax ridibundus  (foto V. Vongrej).  


