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Úvod  
 
Plazy patria na Slovensku k druhovo najchudobnejšie zastúpeným triedam stavovcov. 
Azda  preto sa ich výskumu venovala pomerne úzka skupina vedeckých pracovníkov. 
Paradoxne, hoci najmä staršie práce boli zamerané prevažne faunisticky, plazy PR Šúr 
boli študované zväčša len ako súčasť herpetofauny regiónu Bratislavy a Malých 
Karpát. K dispozícii sú tak najmä roztrúsené záznamy v prácach orientovaných na 
väčšiu územnú rozlohu.  

Ani komplexný historický prehľad výskumu plazov na našom území publikovaný 
LÁCOM a LECHOVIČOM  (1964) neobsahuje prakticky žiadnu zmienku o PR Šúr. Až ich 
neskoršia práca (LÁC a LECHOVIČ 1971) venovaná herpetofaune Malých Karpát 
vydáva svedectvo o výskyte plazov na tejto lokalite. Autori dokladujú výskyt druhov 
Lacerta agilis a Natrix tesselata, z okolitých svahov a úpätia M. Karpát pri Sv. Jure 
ďalej uvádzajú Lacerta viridis, Coronella austriaca, Natrix natrix (forma persa) 
a Zamenis longissimus. Údaje z jednoročného štúdia fenologických aspektov 
obojživelníkov a plazov priamo v PR Šúr pretavil KMINIAK (1961) do svojej 
diplomovej práce. Na rozdiel od obojživelníkov však svoje výsledky výskumu plazov 
ďalej samostatne nepublikoval. SZALAY (in: KOVÁČ 1994) udáva zo Šúru 5 druhov 
plazov: L. agilis, N. natrix, N. tessellata, C. austriaca a Z. longissimus. 

Z novších prác je nesporne najucelenejším dielom monografia SMOLINSKÉHO et al. 
(2007) obsahujúca podrobné dáta o výskyte plazov v Bratislave aj jej blízkom okolí. 
Zo Šúru uvádzajú výskyt 7 druhov plazov: Lacerta agilis, Anguis fragilis, Natrix 
natrix, N. tessellata, Coronella austriaca, Zamenis longissimus a Trachemys scripta 
elegans.   

 
Materiál a metódy  
 
Údaje o plazoch PR Šúr boli získavané počas viacročného výskumu (2005-2009). 
Terénny výskum  zahŕňal opakované návštevy vybraných lokalít počas vegetačnej 
sezóny. Zástupcovia skupiny Reptilia boli zaznamenávaní metódou priameho 
vizuálneho pozorovania na líniových transektoch a prehľadávaním potenciálnych 
úkrytov. Vo väčšine prípadov bol vykonávaný súbežný výskum obojživelníkov 
a plazov (prehľad všetkých skúmaných lokalít - pozri kapitolu Obojživelníky). Denná 
doba pozorovania bola volená s ohľadom na ročné obdobie a aktuálne poveternostné 
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podmienky v čase, keď sa predpokladala najvyššia aktivita sledovaných živočíchov. 
V niektorých prípadoch boli jedince odchytené rukou za účelom druhovej determinácie 
a určenia pohlavia a následne spätne vypustené na mieste odchytu. Okrem údajov 
o živých jedincoch boli zaznamenávané aj nálezy uhynutých plazov, ktoré pomohli 
odhaliť prítomnosť niektorých ťažšie pozorovateľných a zriedkavých zástupcov. 
 
Výsledky a diskusia 
 
Na území PR Šúr bolo v rámci prezentovaného výskumu zaznamenaných 7 druhov 
plazov (2 druhy jašterov, 4 druhy hadov a 1 druh korytnačky). Z nich 6 taxónov patrí 
k autochtónnym zástupcom herpetofauny Slovenska: Lacerta agilis, Anguis fragilis, 
Natrix natrix, N. tessellata, Coronella austriaca a Zamenis longissimus; v jednom 
prípade ide o nepôvodný, introdukovaný druh: Trachemys scripta elegans. Teda aj 
z herpetologického hľadiska ide o významné územie, na ktorom bol potvrdený výskyt 
až polovice všetkých autochtónnych druhov plazov žijúcich na Slovensku. Jednotlivé 
záznamy dokumentuje tabuľka 1. 

Navyše, nemožno celkom opomenúť ani chovnú skupinu kriticky ohrozenej 
korytnačky močiarnej (Emys orbicularis), množenej v ohradených vonkajších 
výbehoch Biologickej stanice, v tomto smere jedinej svojho druhu na Slovensku. 

Z ekologického hľadiska sa dajú zistené druhy rozdeliť do 2 skupín. Prvú tvoria L. 
agilis, A. fragilis a N. natrix , ktoré nemajú prísne špecifické nároky na prostredie a sú 
rozšírené prakticky v celej oblasti Podunajskej nížiny a Malých Karpát. Tieto 
eurytopné a euryékne druhy (najmä L. agilis) prenikajú aj do extenzívne 
obhospodarovanej kultúrnej krajiny.  K druhej skupine by sa mohli zaradiť druhy C. 
austriaca a Z. longissimus. Oba majú na JZ Slovensku centrum rozšírenia v oblasti 
Malých Karpát a preferujú najmä lesostepné habitaty bez výraznejšieho 
antropogénneho impaktu. Z. longissimus však z takýchto miest často lokálne preniká aj 
do tesnej blízkosti človeka (záhrady, staršie hospodárske budovy, chatové oblasti). 
Mimo uvedených 2 skupín zaujíma zvláštne postavenie druh N. tessellata, ktorého 
výskyt je z dôvodu vysokej afinity k vodnému prostrediu limitovaný práve dostatkom 
vhodných vodných plôch (najmä pomaly až mierne tečúce vody, zriedkavejšie stojaté 
vody, s dostatkom rýb).      
 

 
 

Obr. 1. Jašterica krátkohlavá (Lacerta agilis) – pár (foto V. Vongrej). 
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Tabuľka 1. Prehľad faunistických údajov o plazoch (Reptilia) PR Šúr.   
 

druh mesiac/rok lokalita 
vývinové 
št., pohl.  

počet 
ex. 

Lacerta agilis 8/2006 Listové kúsky - okraj Šúrskeho lesa juv,ad 2,4 
  4/2008 Panónsky háj juv 1 
  4/2008 Biologická stanica PriF UK juv x 
  5/2008 V okraj Šúrskeho lesa - lúka ad 8 
  5/2008 Šúrsky rybník - hrádza juv,subad 4 
  5/2008 Nové lúky - hrádza p. Čierna voda juv,subad 1,1 
  5/2008 Panónsky háj subad,F 1,2 
  6/2008 Šúrsky rybník - hrádza M 1 
  4/2009 Biologická stanica PriF UK M 1 
  4/2009 Biologická stanica PriF UK M,F 2,3 
  5/2009 Biologická stanica PriF UK M,F,zn 4,4,1 
  6/2009 Listové kúsky - okraj Šúrskeho lesa juv,M,F 2,1,1 
  6/2009 Panónsky háj subad,M,F 2,1,2 
  7/2009 Biologická stanica PriF UK M,F 2,3 
  8/2009 Biologická stanica PriF UK juv,subad, F 1,1,1 
  8/2009 Panónsky háj juv,M,F 3,1,3 
  9/2009 Biologická stanica PriF UK juv,M,F 10,1,2 
  9/2009 Panónsky háj - slanisko juv 1 
Anguis fragilis 6/2008 Panónsky háj subad 1 
  8/2009 Biologická stanica PriF UK †ad 1 
Coronella austriaca 8/2009 Šúrsky kanál - hrádza pri Blahut. k. †juv 1 

  10/2009 Panónsky háj subad 1 
Natrix natrix 3/2005 Šúrsky rybník ad 1 
  4/2005 býv. kúpalisko juv,ad 1,1 
  4/2005 Listové - mokraď ad 2 
  4/2006 Listové - mokraď ad 5 
  10/2006 Šúrsky rybník juv 1 
  5/2007 Biologická stanica PriF UK juv,ad 4,6 
  5/2007 Šúrsky rybník ad 4 
  3/2008 Biologická stanica PriF UK ad 4 
  4/2008 Panónsky háj ad 3 
  4/2008 štrkovisko pri býv. kúpalisku ad 2 
  4/2008 Biologická stanica PriF UK ad 5 
  4/2008 Biologická stanica PriF UK ad x 
  5/2008 Šúrsky les - stred, Šúrske kúsky ad, subad x 
  5/2008 Šúrsky rybník ad 6 
  6/2008 Nové lúky - hrádza p. Čierna voda ad 3 
  7/2008 Šúrsky les subad 1 
  4/2009 Biologická stanica PriF UK juv,F 3,1 
  5/2009 Biologická stanica PriF UK ad 12 
  6/2009 Šúrsky rybník subad,ad 3,3 
  6/2009 Nové lúky - hrádza p. Čierna voda ad 6 
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druh mesiac/rok lokalita 
vývinové 
št., pohl.  

počet 
ex. 

  6/2009 Biologická stanica PriF UK juv,ad 2,5 
  7/2009 Šúrsky rybník ad 1 
  7/2009 Nové lúky - hrádza p. Čierna voda ad 8 
  7/2009 Biologická stanica PriF UK subad,ad 1,1 
  8/2009 Biologická stanica PriF UK ad 4 
  8/2009 Panónsky háj M,F 1,1 
  9/2009 Biologická stanica PriF UK ad 4 
  10/2009 Biologická stanica PriF UK ad 1 
  10/2009 Panónsky háj ad 5 
Natrix tessellata 4/2005 Šúrsky kanál - Kúpeľné F 1 
  5/2007 Šúrsky rybník juv,ad 2,1 
  4/2008 Biologická stanica PriF UK ad 3 
  5/2008 Šúrsky rybník ad 2 
  6/2008 Šúrsky rybník subad,ad 1,3 
  4/2009 Biologická stanica PriF UK subad,ad 1,2 
  5/2009 Biologická stanica PriF UK subad,ad 1,1 
  6/2009 Šúrsky rybník ad 4 
  7/2009 Biologická stanica PriF UK subad 2 
  7/2009 Šúrsky rybník ad 6 
  8/2009 Biologická stanica PriF UK subad,ad 1,1 
  9/2009 Biologická stanica PriF UK ad 2 
  10/2009 Biologická stanica PriF UK juv 1 
Zamenis longissimus 4/2005 Panónsky háj M 1 
  7/2006 Šúrsky les - Blahutov kanál ad 1 
  3/2007 Biologická stanica PriF UK ad 1 
  8/2007 Biologická stanica PriF UK subad 1 
  4/2008 Biologická stanica PriF UK juv,ad 1,5 
  5/2008 Biologická stanica PriF UK ad 1 
  10/2008 Panónsky háj †juv 1 
  11/2008 Biologická stanica PriF UK ad 1 
  3/2009 Biologická stanica PriF UK ad 1 
  4/2009 Biologická stanica PriF UK ad 10 
  5/2009 Biologická stanica PriF UK ad 5 
  6/2009 Biologická stanica PriF UK juv,ad 1,2 
  7/2009 Listové - okraj Šúrskeho lesa ad 1 
  7/2009 Biologická stanica PriF UK ad 2 
Trachemys scripta elegans 6/2008 Biologická stanica PriF UK ad 1 
  7/2008 Biologická stanica PriF UK ad 2 
  8/2008 Biologická stanica PriF UK ad 1 
  5/2009 Biologická stanica PriF UK ad 2 
  7/2009 Biologická stanica PriF UK ad 1 
 

Použité skratky: št. – štádium: zn – znáška, juv – juvenil, subad – subadult, ad – adult, 
† - uhynutý jedinec; pohl. – pohlavie: M – samec, F – samica 
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Poznámky k zisteným druhom:  
 
Lacerta agilis Linnaeus, 1758  (obr. 1) 
V PR Šúr sa vyskytuje predovšetkým na suchších výslnných stanovištiach v rámci 
celého územia PR (nálezy chýbajú z centrálnych častí jelšového lesa): Panónsky háj, 
Biologická stanica PríFUK, okolie Šúrskeho rybníka, hrádza potoka Čierna voda, 
hrádza Šúrskeho kanála, Listové, Listové kúsky,  J a Z okraj Šúrskeho lesa. V kultúrnej 
a urbánnej krajine sa stráca najmä v dôsledku intenzifikovaného poľnohospodárstva 
a likvidácie ruderálnych stanovíšť, resp. ich premeny na zastavané plochy. 
  
Anguis fragilis Linnaeus, 1758 
V rezervácii zrejme nedosahuje takú abundanciu ako v okolitých Malých Karpatoch. 
Nálezy majú skôr náhodný charakter. Jeden exemplár bol pozorovaný v Panónskom 
háji, ďalší (uhynutý jedinec) bol nájdený na prístupovej komunikácii blízko 
Biologickej stanice PríF UK. Z PR Šúr má záznam aj KAUTMAN (1992, 1997; publ. 
in: SMOLINSKÝ et al. 2007). SMOLINSKÝ (in verb.) udáva nález z r. 2007 na 
Biologickej stanici PriF UK. 
 
Natrix natrix (Linnaeus, 1758) (obr. 3, 4) 
Bežne sa vyskytuje v rámci celého územia PR Šúr s preferenciou stanovíšť v blízkosti 
vodných plôch, kde nachádza bohaté zdroje potravy (obojživelníkov),  ale objavuje sa 
aj na suchých stanovištiach. Lokality s potvrdeným výskytom: hrádza Šúrskeho kanála, 
hrádza potoka Čierna Voda, okraje aj interiér Šúrskeho lesa, Panónsky háj, Biologická 
stanica PríF UK, Šúrsky rybník a ďalšie vodné nádrže v jeho okolí. Najviac jedincov 
bolo pozorovaných v areáli Biologickej stanice. Údaj však môže byť skreslený vyššou 
navštevovanosťou tejto lokality. 
 
Natrix tessellata (Laurenti, 1768) 
Je to náš jediný druh hada striktne viazaný na prítomnosť vodných plôch. Výskyt bol 
zistený najmä pri vodných plochách s prítomnosťou rýb, ktoré sú hlavnou zložkou jej 
potravy: Šúrsky rybník a okolité vodné nádrže, výtok zo Šúrskeho rybníka do Šúrskeho 
lesa, Šúrsky kanál, Biologická stanica PríF UK. Miestami je pomerne hojná, 
optimálnym obdobím na jej pozorovanie je neskorá jar a začiatok leta, kedy sa výdatne 
slní a prejavuje zvýšenú pohybovú aktivitu.   
 
Coronella austriaca Laurenti, 1768 (obr. 5) 
Nálezy sú pomerne zriedkavé. Objavuje sa na suchších slnečných stanovištiach 
s výskytom iných druhov plazov, ktoré jej slúžia za potravu. Zistená bola na lokalitách 
Panónsky háj a na hrádzi Šúrskeho kanála pri Sv. Jure. Ďalšie záznamy pochádzajú z 
lokalít neďaleko Šúru (pri bývalých vojenských objektoch smerom na Vajnory).  
 
Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) (obr. 2) 
Obľubuje xerotermné stanovištia s porastmi drevín a presvetlené lesy. Na vidieckych 
miestach s nižšou hustotou osídlenia, najmä pri výskyte opustených hospodárskych 
budov prejavuje určitú tendenciu k synantropizácii. Do blízkosti človeka ju lákajú 
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potravné možnosti (hlodavce) a vhodné podmienky na prezimovanie. Dokazujú to 
i početné nálezy v areáli Biologickej stanice PriF UK. Pri chatke ŠOP bolo na jar 2009 
pri jednej návšteve zaznamenaných až 10 dospelých jedincov tohto druhu, ktoré 
pravdepodobne opúšťali zimovisko. Viacero exemplárov bolo pozorovaných aj vo 
vtáčích búdkach inštalovaných za účelom ornitologického výskumu (obr. 2). Ďalej sa 
s ňou možno stretnúť v Panónskom háji a v okrajových partiách Šúrskeho lesa. 
 

 
 

Obr. 2. Užovka stromová (Zamenis longissimus) - 2 dospelé exempláre ukryté vo vtáčej 
búdke (foto J. Šalát). 
 
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)  
Prirodzená životaschopná populácia korytnačky močiarnej sa na území PR Šúr 
nevyskytuje, prebieha tu však „Program záchrany chráneného kriticky ohrozeného 
druhu korytnačka močiarna“. Chovná stanica korytnačky močiarnej v areáli 
Biologickej stanice Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave v PR Šúr bola 
vybudovaná v rokoch 1988-1989 Strediskom štátnej ochrany prírody Bratislava. Tvorí 
ju oplotený areál s umelými chovnými bazénmi a terénnou stanicou. Chovné jedince 
korytnačky močiarnej boli získané odchytom z voľnej prírody v Maďarsku. Cieľom 
chovnej stanice je udržanie a obnova chovnej skupiny korytnačky močiarnej vhodnej 
(podunajskej) genetickej proveniencie a jej reprodukčný chov so zámerom 
znovuosídlenia vhodných lokalít jej pôvodného výskytu na Slovensku (BUREŠOVÁ et 
al. 2001). Údaje o takýchto lokalitách možno čerpať napr. z práce RANDÍKA et al. 
(1971).  
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Lacerta viridis (Laurenti, 1768) ?  
Jašterica zelená sa pomerne bežne vyskytuje aj v tesnej blízkosti Šúru (okolie bývalých 
vojenských objektov smerom na Vajnory, železničný násyp pri Sv. Jurom). Zo Šúru 
uvádza KAUTMAN starší údaj z r. 1963 (in: SMOLINSKÝ et al. 2007). Šúrsky kanál však 
zrejme predstavuje určitú bariéru pre preniknutie tohto druhu na územie rezervácie. 
V súčasnosti výskyt v záujmovom území nebol verifikovaný, no objavenie sa tohto 
druhu je možno iba otázkou času. 
 
Nepôvodné druhy: 
 
Trachemys scripta elegans (Weid, 1839) 
V PR Šúr bol zaznamenaný sporadický výskyt jednotlivých exemplárov vo vodných 
nádržiach v oblasti Biologickej stanice PriF UK; SZALAY (in verb.) udáva z r. 1995 1 
samicu v Šúrskom rybníku. Atraktívne mláďatá tohto severoamerického druhu 
korytnačky sa k nám masovo dovážali z farmových odchovov najmä počas 80. a 90. 
rokov 20. storočia. Dospelé jedince, nezriedka dorastajúce až do 30 cm, však 
jednoducho „prerástli“ priestorové možnosti ich majiteľov a preto boli často 
ponechávané osudu a vypúšťané do voľnej prírody. Mnohé exempláre sa aj v našich 
klimatických podmienkach úspešne aklimatizovali a vďaka vysokej početnosti na 
niektorých vodných plochách môžu ohrozovať pôvodnú faunu. Týka sa to najmä 
vodných bezstavovcov a obojživelníkov, ktoré predstavujú významnú zložku jej 
prirodzenej potravy. V súčasnosti je jej import do krajín EÚ zakázaný. V niektorých 
mediteránnych krajinách, kde jej priaznivejšie klimatické podmienky umožňujú 
reprodukciu, sa totiž považuje za invázny druh. Na území Slovenska sa možnosť jej 
prirodzenej reprodukcie zatiaľ nepotvrdila a všetky v prírode pozorované jedince sú tak 
zrejme dôsledkom neuváženého počínania mnohých chovateľov. V posledných rokoch 
sa miesto nej začali intenzívnejšie dovážať teplomilnejšie poddruhy tejto korytnačky 
(T. s. scripta, T. scripta troosti) pochádzajúce z južných štátov USA a Mexika.  
 
Pseudemys concinna (LeConte, 1830) 
SZALAY (in verb.) udáva z r. 2003 1 samca a 1 samicu v štrkovisku pri bývalom 
kúpalisku. Je ďalšou vodnou korytnačkou pôvodom z centrálnej a južnej časti USA, 
s areálom zasahujúcim na juh až do Mexika. V mladosti sa vyznačuje nápadnou 
kresbou, avšak jej celkový vzhľad je podobný predchádzajúcemu druhu. Na Slovensku 
sa sporadicky objavovala v ponukách niektorých chovateľských predajní koncom 90. 
rokov minulého storočia. Nález možno považovať skôr za raritný a pripísať ho opäť na 
vrub nezodpovedným chovateľom.  
 
Ekosozologický status zaznamenaných druhov 
 
V Červenom zozname plazov Slovenska (KAUTMAN et al. 2001) sú zistené druhy 
uvádzané v nasledovných kategóriách podľa IUCN: VU (zraniteľný): Coronella 
austriaca, Natrix tessellata; LR (menej ohrozený): Zamenis longissimus (LR:cd – 
závislý na ochrane), N. natrix (LR:lc – menej ohrozený); NT (takmer ohrozený): 
Anguis fragilis. Lacerta agilis  aktuálne v Červenom zozname nefiguruje.  
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Lokality významné z hľadiska diverzity plazov  
 
Pestrá mozaika málo narušených biotopov a dostatok otvorenejších stanovíšť patria 
k hlavným predpokladom vysokého druhového bohatstva plazov na území s relatívne 
malou rozlohou. Diverzitu navyše nežiaduco zvyšuje aj prenikanie nepôvodných 
druhov, ktoré sú v prípade plazov na našom území obmedzené len na niekoľko druhov 
vodných korytnačiek. Najvyšší počet druhov bol zistený v Panónskom háji, kde 
viacerým zástupcom vyhovujú xerotermnejšie podmienky; v areáli Biologickej stanice 
a v okrajových častiach Šúrskeho lesa s ekotónovým charakterom. Prehľadný zoznam 
lokalít s výskytom plazov je uvedený v tabuľke 2. 
 
Tabuľka 2. Prehľad druhov plazov na jednotlivých lokalitách. 
 

lokalita zistené druhy 
Šúrsky les Natrix natrix 
Šúrsky les - V časť Lacerta agilis 
Šúrsky les - Blahutov kanál Zamenis longissimus 
Nové lúky - hrádza p. Čierna voda Lacerta agilis, Natrix natrix  
Listové - mokraď Natrix natrix 
Listové kúsky - okraj Šúrskeho lesa Lacerta agilis, Zamenis longissimus 
Šúrske kúsky Natrix natrix 
bývalé kúpalisko Natrix natrix 
Štrková jama pri býv. kúpalisku Natrix natrix 
Šúrsky rybník Natrix natrix, N. tessellata  
Šúrsky rybník - hrádza Lacerta agilis 
Biologická stanica PriF UK Lacerta agilis, Anguis fragilis, Natrix natrix, N. tessellata,  
  Zamenis longissimus, Trachemys scripta elegans 
Panónsky háj Lacerta agilis, Anguis fragilis, Coronella austriaca,  
  Natrix natrix, Zamenis longissimus 
Panónsky háj - slanisko Lacerta agilis 
Šúrsky kanál - Kúpeľné Natrix tessellata 
Šúrsky kanál - hrádza pri Blahut. k. Coronella austriaca 
 
Reptiles (Reptilia) of NR Šúr 
 
In the research period from 2005 to 2009 presence of 7 reptile species was confirmed 
in the studied area. They are represented by 6 autochtonous species: Lacerta agilis, 
Anguis fragilis, Natrix natrix, N. tessellata, Coronella austriaca and Zamenis 
longissimus; and 1 introduced turtle species (Trachemys scripta elegans). L. agilis and 
N. natrix seem to be recently the most common reptiles in Šúr. The species richness is 
positively influenced by heterogenous composition of habitats and its highest numbers 
were observed in Panónsky háj and at Biological station. Conservation program of 
European pond turtle (Emys orbicularis) is one of the scopes of the Biological station 
in Šúr producing captive bred specimens used to be released at localities of its former 
natural occurence in Slovakia.  



 347 

Literatúra  
 
BUREŠOVÁ, A., DANKO, S., NOVOTNÝ, M., HAVAŠ, P., SZALAY, F. 2001. Program 

záchrany kriticky ohrozeného druhu korytnačka močiarna (Emys orbicularis). ŠOP 
SR, Banská Bystrica, 23 pp.    

KAUTMAN, J., BARTÍK, I., URBAN, P. 2001. Červený (ekosozologický) zoznam plazov 
(Reptilia) Slovenska, pp. 148-149. In: BALÁŽ, D., MARHOLD, K., URBAN, P. (eds),, 
Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. Ochrana prírody 20, supplement.  

KMINIAK, M. 1961. Amphibia a Reptilia rezervácie Jurský Šúr (Faunisticko-
ekologické zhodnotenia). Diplomová práca. PriF UK, Bratislava, 89 pp. 

KOVÁČ, V. 1994. Štátna prírodná rezervácia Svätojurský Šúr. Záverečná správa. PriF 
UK,  Bratislava, 113 pp. 

LÁC, J., LECHOVIČ, A. 1964. Historický prehľad výskumu plazov na území Slovenska 
do roku 1963. Ac. Rer. Natur. Mus. Nat. Slov. 10: 124-154.     

LÁC, J., LECHOVIČ, A. 1971. Plazy Malých Karpát. Československá ochrana prírody 
12: 63-78. 

RANDÍK, A. VOSKÁR, J., JANOTA, D., TOKARSKÝ, A. 1971. Rozšírenie a ochrana 
korytnačky močiarnej (Emys orbicularis L.) v Československu. Československá 
ochrana prírody 12: 27-59. 

SMOLINSKÝ, R., VONGREJ, V., KAUTMAN, J. 2007. Obojživelníky a plazy Bratislavy 
a okolia.  Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 106 pp.   

 
 

 
 
Obr. 3. Užovka obojková (Natrix natrix) v Panónskom háji (foto O. Majzlan).  
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Obr. 4. Užovka obojková (Natrix natrix) na brehu rybníka (foto D. Gruľa). 
 

 
Obr. 5. Užovka hladká (Coronella austriaca) (foto D. Gruľa). 
 


