
Prírodnú rezerváciu Šúr, alebo aj Jurský šúr, tvoria dva rozličné ekosystémy – jelšový les so svojimi mokradnými spoločenstvami a  Panónsky háj, ktorý je jedným  
zo zvyškov dubovo-brestovo-jaseňových lesov v Podunajskej rovine. Šúr má mnoho tvárí – mokrú a suchú, cyklistickú, rybársku, poľovnícku, historickú…   

Je zapísaný do zoznamu území európskeho významu NATURA 2000 i do zoznamu tzv. Ramsarských lokalít. Prečo? Aké poklady skrýva?

Príbeh vzniku, fungovania a záchrany Šúru je jedným  
z najkrajších v Geoparku Malé Karpaty. Hoci ide o lokalitu, 
ktorú vnímame najmä ako biologickú, má silné prepojenie 
s geologickými fenoménmi. Prepojenie neživého, živého  
a kultúry viazanej na pastevné časti tejto lokality a spo-
lupráca pri ich objavovaní je presne tým, čo tvorí geo-
park. Bohatá minulosť lokality prechádza do snahy 
pochopiť jej funkciu v súčasnej krajine, aby budúcnosť  
v tomto kúsku Malých Karpát bola nielen pre človeka, ale aj 
pre ostatné časti prírody.

Geologické aspekty  
vzniku Šúru

Viditeľná história Šúru sa začala písať približne pred 10 000 
rokmi, v geologickom ponímaní času len nedávno. Procesy 
poklesu blokov hornín ako kompenzácia výzdvihov malokar-
patského pohoria vytvorili plochý preliačený terén. Do tejto 
depresie okrem občasných tokov pritekalo aj päť väčších 
potokov, a to Rakovský, Fanglovský, Fofovský, Jurský a Gri-
navský. Voda naplnila prázdny priestor, v plytkom jazierku 
sa objavili prvé rastliny a stromy, za nimi nasledovali drobné 
živočíchy, vtáky a nakoniec veľké cicavce. Zjednodušene 
takto vznikol šúrsky močiar.  
Príbeh krajiny, v ktorej vznikol Šúr, je však omnoho starší. 
Na jej vznik majú vplyv aj deje, ktoré prebiehali pred milión- 
mi rokov. Počas treťohôr bolo územie dnešného močiara  
a pasienkového hája morským dnom. Na základe morských 
fosílií z okolia vieme, že morské sedimenty sa v tejto oblasti 
usadzovali počas neogénu, konkrétne počas stredného 
miocénu pred cca 16 – 11,5 milióna rokov. More bolo plné 
života, miestami plytké a miestami, naopak, hlboké. Ústili 
doň rieky, ktoré prinášali materiál z okolitej pevniny. Malé 
Karpaty vtedy začínali vystupovať na povrch a dvíhali sa 
vo forme rozptýlených vrcholov. Materiál, ktorým sa plni-
lo praveké more, bol rôzny, dno bolo piesčité i bahnité. 
Práve tam, kde bolo bahnité dno, vznikli za milióny ro-
kov pevné nepriepustné íly. Mimochodom toto more tiež 
vytvorilo hrnčiarske íly, ktoré prostredníctvom keramiky 
preslávili Modru. More však bolo stále plytšie a začali  
v ňom prevažovať priepustné piesky. Z nich sa vekmi vy-
tvorili pieskovce. Pokračujúci rast Malých Karpát rozlámal 
ich okolie na menšie či väčšie kryhy, ktoré klesali alebo sa 
vyzdvihovali. Počas dôb ľadových a medziľadových sa reliéf 
krajiny zmenil do dnešnej podoby. Vody a vietor za tisícky 
rokov odniesli nespevnené čiastočky a naoko zrovnali hrani-
ce rozlámaných blokov v predpolí Karpát.
Povrch bol aj bez výrazných a ostrých zlomov plastický. Aj 
v rámci pahorkatín sa nachádzali výraznejšie kopčeky, no  
i priehlbiny. Takýto reliéf sa nachádzal aj medzi Bratislavou  
a Modrou, na západe ohraničený Malými Karpatmi a na vý- 
chode končil v okolí Bernolákova. Celá táto oblasť niekedy 
vyzerala ako Šúr. Na nepriepustných íloch v priehlbniach sa 
hromadila voda, v ktorej sa rýchlo uchytili močiarne rastliny. 

Na spevnených pieskoch zase vznikali ostrovy s riedkym 
porastom dubov vhodné na pastvu. Mozaika geologického 
podložia v tejto oblasti vystupovala na povrch v podobe mo-
zaiky krajiny. Biodiverzita ovplyvnená striedaním močarín  
a hájov viditeľných na povrchu má svoju tichú spoločníčku 
v hĺbke – geodiverzitu. Čím väčšie časti vodnej plochy kolo-
nizovali močiarne rastliny a ako rástli jelše do výšky, tým 
ťažšie bolo rozpoznať pôvodný reliéf krajiny. Živá príroda 
všetko prekryla a na geológiu sa zabudlo. Šúr však nie je 
iba skanzen neviditeľného, no tušiteľného geologického 
podložia, ale aj miesto so živým geologickým fenoménom.

Hornina, ktorá stále vzniká 
pod našimi nohami

Potoky a rieky sa vytrvalo zarezávajú do údolí Malých Kar-
pát a odnášajú úlomky hornín do nížin, kde z nich vznikajú 
štrky, piesky až jemné bahno. Po miliónoch rokov sa z nich 
stanú horniny, pieskovce, zlepence, íly. V našom okolí je však 
lokalita, kde horniny vznikajú v „priamom prenose“, stačí 
na to pár mesiacov či rokov, nepotrebujeme čakať milió- 
ny rokov. Tušíte správne, že aj toto sa deje v Šúre. Vlastne 
aj jeho názov je odvodený od ľudového názvu „šúry“, tie 
predstavujú močiare, slatiny, priehlbiny naplnené vodou. 
Rašelina je hornina, ktorá vzniká v močaristých oblastiach 
rozkladom rastlinnej hmoty. Rašeliniská vznikajúce v hor-
ských oblastiach sa nazývajú vrchoviskové. Naopak, nížinné 
rašeliniská dostali pomenovanie slatiny. Podľa toho, z akých 
materiálov vznikajú, ich ešte delíme napríklad na machové, 
jelšové, brezové, ostricové ... 
Vznik rašeliny je jedným z mnohých geofenoménov Šúru. 
Jelšové rašeliny sú typické pre slatinné rašeliniská, akým 
je aj toto územie. Vyťažená rašelina sa používa najmä  
v záhradníctve na zlepšenie kvality pôdy, jej nadľahčenie, 
zvýšenie nasiakavosti a obohatenie o organickú hmotu. 

Menej známou funkciou rašeliny je schopnosť pri vzni-
ku viazať ohromné množstvá uhlíka. Močiare sú jedným 
z hlavných nástrojov prírody, ktorým si reguluje obsah 
oxidu uhličitého vo vzduchu (a tým nepriamo aj rýchlosť 
otepľovania planéty). Šúr nielen priaznivo ovplyvňuje vod-
ný režim krajiny, ale je aj najdokonalejšou suchozemskou 
technológiou na odstraňovanie oxidu uhličitého z ovzdušia. 
Technológiou, ktorú nevymyslel človek, čo horšie, svojou 
vlastnou nevedomosťou ju skoro zničil. Teraz skúmame 
drahé dočasné riešenia na ukladanie CO2 do horninové-
ho prostredia. Pritom stačilo chrániť močaristé územia.  
V našich klimatických podmienkach mierneho pásma začali 
močiare a rašeliniská vznikať počas posledných cca 3 milió- 
nov rokov. Počas tohto obdobia neustálych zmien klímy, 
dôb ľadových a medziľadových sa močiare rozšírili v celom 
miernom pásme a pôsobili ako prirodzený mikroklimatický 
termostat. Človek so svojimi potrebami v posledných 
stovkách rokov tento termostat ignoroval, obmedzoval  
a miestami nenávratne ničil. Hodnota Šúru nespočíva len  
v jeho biodiverzite, stromoch, rastlinách a živočíchoch, ktoré 
vidíme. Je mimoriadne hodnotný aj tým, čo je našim očiam 
ukryté. Zásobník uhlíka ukrytý pod hladinou a koreňmi stro-
mov spravil sám od seba pre klímu viac ako desiatky strán 
noriem a regulácií. Veľká časť diverzity a ekologickej stabi-
lity Šúru je spojená s prítomnosťou rašeliny.
Rašelina ako organosedimentárna hornina  plná zvyškov  
organizmov vie paleontológom a paleobiológom poskytnúť 
cenné údaje o zmenách prostredia v dobách, kam nesiaha 
ľudská pamäť. Čím lepšie poznáme históriu krajiny, tým 
lepšie chápeme vzájomné vzťahy jej sprvu možno nesúvi-
siacich zložiek. Šúr je stále živá lokalita, nielen z hľadiska 
vzniku hornín, zmien v zložení prírodných spoločenstiev, ale 
je živá aj pre vedu. Výskum mechanizmov vzniku rašeliny, 
jej zloženia, adaptácie živých spoločenstiev na zmeny (aj 
klimatické) sú aktuálne témy vedeckých výskumov. V tom 
spočíva aj potenciál Šúru, stalo sa z neho laboratórium,  
v ktorom môžeme sledovať, ako sa príroda vyrovnáva  
s takým obrovským šokom, akým je takmer úplné zničenie 
krehkého ekosystému.

Tomáš Fuksi, Geopark Malé Karpaty
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ŠÚR, VÝZNAMNÁ LOKALITA 
GEOPARKU MALÉ KARPATY

Základom budovania geoparkov je spojenie neživej  
i živej prírody s kultúrou. Komplikovaná geologická stav-
ba Malých Karpát, vysoká geologická a biologická di-
verzita a nimi ovplyvnená kultúra sú zdrojom mnohých 
príbehov. Súčasťou územia je množstvo výnimočných 
lokalít, počnúc hradnou skalou na Devíne cez Sand-
berg, Marianku, banskú oblasť medzi Pernekom a Pezin- 
kom, vinohrady na úbočí Malých Karpát až po kraso-
vé oblasti. Šúr so svojou diverzitou a kultúrou je vý- 
znamnou lokalitou. Lokalitou s príbehom, potenciálom  
a budúcnosťou. V rámci projektu 
AINovy „Poklad na Šúrskom ja- 
zere – voda pre deti“ bol náučný 
chodník Prírodné klenoty Šúru  
v spolupráci s Geoparkom Malé 
Karpaty prenesený aj do online 
priestoru:



Šúr a voda
Poznáme situácie, keď je výpadok elektriny. Zrazu nemôžeme 
robiť milión vecí. Ale predstavme si, že nebude tiecť voda  
z kohútika, že zrazu stratíme prístup k vode. Koľko by sme 
vydržali? Nie nadarmo sa hovorí, že voda je život. Na Sloven-
sku máme zatiaľ dostatok vodných zdrojov, ale aj u nás sú 
oblasti,  kde je jej najmä v lete nedostatok. 
Šúr je mokraď – územie závislé od vody. V súvislosti so 
Šúrom sa uvádza, že je to lokalita zapísaná do zoznamu 
medzinárodne významných mokradí v rámci Ramsarského 
dohovoru o mokradiach. V praxi to znamená, že Sloven-
sko má povinnosť sa o toto  územie (a ďalších 13 mokradí) 
obzvlášť starať, aby sa zachovalo ako biotop, kde žijú 
špecifické rastliny a živočíchy. Mokrade majú veľký význam 
pre zachovanie biodiverzity, pôsobia ako čistiarne vody, 
produkujú biomasu, kyslík, ukladajú uhlík, sú zdrojom vody 
a potravy pre vodné živočíchy a vtáky, ochraňujú pred 
povodňami a predstavujú prírodnú chladničku, keďže pohl-
cujú teplo.

Vodný plán Slovenska
Starostlivosť o mokrade a vôbec vodstvo na Slovensku 
je úloha Ministerstva životného prostredia SR, ktoré má 
zabezpečiť, postupné obnovenie poškodených vodných 
útvarov, zastaviť znečisťovanie vôd, pokles množstva 
podzemných vôd a má zabezpečiť dostatok pitnej vody  
v regiónoch. 
Na Slovensku máme jedno hlavné povodie Dunaja, takmer 
všetky slovenské rieky sa vlievajú práve do Dunaja  
a následne do Čierneho mora. Výnimku tvorí rieka Dunajec 
na severe Slovenska, ktorá sa s prítokom rieky Poprad vlieva 
do rieky Visla (teda je v povodí Visly) a odteká do Baltic-
kého mora. Na mape Slovenska možno pozrieť, ktoré rieky 
sa vlievajú do Dunaja na území Slovenska. Rieka Tisa sa 
vlieva do Dunaja v Rumunsku. 
Každých 6 rokov má SR povinnosť vypracovať Vodný plán 
Slovenska, ktorý schvaľuje vláda SR. Táto povinnosť nám vy-
plýva z Rámcovej smernice o vode (2000/60/ES). Prvýkrát 
bol Vodný plán Slovenska spracovaný v roku 2009. V tomto 
pláne boli podrobne spracované ciele a opatrenia pre povo-
die Dunaja (a jeho čiastkových povodí Morava, Dunaj, Váh, 
Hron, Ipeľ, Slaná, Bodva, Hornád, Bodrog) a pre povodie Visly 
(pre čiastkové povodia Dunajec a Poprad). Časovým plnením 
v r. 2009 – 2015 sme veľmi nepostúpili, pretože vyhodnotenie 
konštatovalo výrazné zaostávanie, hlavne pri znižovaní 
zdrojov znečistenia z mestských aglomerácií. V súčasnosti sa 
nachádzame v druhom plánovacom cykle (roky 2016 – 2021). 
Slovenská vodohospodárska politika je súčasťou celoeuróp-
skej vodnej politiky, ktorej cieľom je dosiahnutie dobrého 
stavu všetkých vôd. Je to veľmi komplexná úloha pre 
obce, priemyselnú sféru, poľnohospodárstvo, vodárenské 
spoločnosti. V plánovacom procese majú významné úlohy 
a účasť aj vedecké inštitúcie, environmentálne agentúry,  
mimovládne organizácie, ako aj samotní občania. 

Spracovala AINova na základe podkladov 
Danky Thalmeinerovej, MŽP SR

Svetová správa o stave vody
Pri príležitosti Svetového dňa vody (22. marec) bola v roku 
2020 uverejnená Svetová správa o stave vody, zameraná 
na vzťah medzi vodou a klimatickými zmenami UN World  
Water Development Report (WWDR), ktorá je voľne 
dostupná na:

https://en.unesco.org/themes/water-security/wwap/wwdr/2020
Správa varuje, že pokiaľ krajiny neprijmú urgentné opat-
renia na zastavenie rastu teploty atmosféry, naplnenie 
cieľa udržateľného rozvoja číslo 6 (Zabezpečiť dostupnosť 
a udržateľný manažment vody a sanitárnych opatrení pre 
všetkých) bude ohrozené a miliardy ľudí budú naďalej trpieť 
nedostatkom pitnej vody a sanitácie. Zvýšená celoročná 
teplota ovzdušia redukuje samočistiacu vlastnosť sladkej 
vody a poškodzuje biodiverzitu vodných zdrojov. Územia 
zasiahnuté povodňami, či dlhými obdobiami sucha trpia 
zvýšeným znečistením a výskytom patogénov vo vodných 
zdrojoch, čím klimatické zmeny priamo vplývajú na zdravie 
a potravinovú bezpečnosť v oblasti.
Najohrozenejšie je tropické pásmo, ktoré sa dôsledkom kli-
matických zmien môže stať neobývateľným, ako aj malé os-
trovy, ktoré môžu byť dôsledkom klimatických zmien zma-
zané z mapy. Klimatickými zmenami trpia ľadovce v horách  
a za polárnymi kruhmi, ale aj vodné zdroje ostrovných 
štátov. Správa o vode WWDR formuluje technologické  
a vedecké opatrenia, ktoré môžu prispieť k adaptácii postih-
nutých území, ale aj dlhodobé riešenia klimatických zmien 
zamerané na redukciu oxidu uhličitého.

Svätý    Jur
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V diskusii o ochrane prírody niekedy stoja proti sebe dva 
pohľady: ponechanie územia spontánnym prírodným pro-
cesom a aktívny manažment. Obhajcovia nezasahovania 
hovoria, že – príroda vie všetko najlepšie – a majú na to 
dobré dôvody. Obhajcovia aktívneho manažmentu pouka-
zujú na lúky miznúce pod náporom mladých stromov a krov  
a spolu s nimi miznúce vzácne orchidey a motýle. „Hypotéza 
o veľkých bylinožravcoch“ tento konflikt šalamúnsky rieši. 
Ako sa ďalej v našom príbehu o pravekej krajine dočítate, 
pastva nebola nikdy prerušená. Od čias mamutov a srst-
natých nosorožcov nikdy nenastal okamih, kedy by v kra-
jine úplne chýbali veľké spásače. Až dnes. Kravy dostávajú 
kukuričnú siláž a bývajú v „domčekoch“. Štvornohé kone 
nahradili „kone pod kapotou“ – a tie žiadne pasienky nepo-
trebujú. Výsledok vidíme okolo seba. Stavy vysokej poľovnej 
zveri síce desaťročia stúpajú, lenže daniele a srnky sa zame-
riavajú skôr na kvety a kvitnúce byliny, ich rastúca početnosť 
vedie k poklesu kvetnatosti – na rozdiel od pastvy kráv  
a koní.
Bezzásahový režim je vhodný tam, kde je ekosystém kom-
pletný, napr. horské smrečiny sú plne funkčný ekosystém, 
veľké tury ani kone nikdy neboli jeho trvalou či nedeliteľnou 
súčasťou – kravy nie sú kamzíky. Naproti tomu nížinná 
krajina bola oddávna formovaná prítomnosťou veľkých 
bylinožravcov. Otvorené ekosystémy s dominanciou tráv 
a veľkými spásačmi sa v Európe formovali asi 20 miliónov 
rokov. Dôb ľadových a medziľadových sa vystriedalo veľké 
množstvo a v dobách medziľadových v Európe žila mega-
fauna takmer zrkadlovo identická s tou glaciálnou: slony, 
nosorožce, hrochy a vodné byvoly, zubry, kone, jelene, atď. 
Ak sa vám zdá, že zubor je veľké zviera, skúste si predstaviť, 
aký vplyv môžu mať slony, ktoré vyvracajú stromy a denne 
zožerú 300 kg potravy. A len tak mimochodom, tie európske 
boli väčšie ako africké. Najväčší zaznamenaný jedinec dosa-
hoval hmotnosť 11 ton, samce dnešných afrických slonov 
dosahujú okolo 5 ton.
Pastvu nevymysleli valasi. Je to prastarý systém vytvo-
rený a cizelovaný prírodou, ktorý ľudia iba odpozorovali  
a nasadli do idúceho vlaku. Či skôr vyhodili rušňovodiča 
a prevzali celú súpravu. A potom ešte odpojili zopár 
zbytočných vagónov. Dnes nachádzame už len kosti,  

z ktorých sa snažíme poskladať príbeh o megafaune, kedysi 
takmer všadeprítomnej a rozmanitej. Bol to svet, z ktorého 
sme vzišli a ktorý sme aj vinou vlastnej úspešnosti takmer 
dokonale zničili.
Či už uprednostňujeme rozoklané horské scenérie bez 
rušivej ľudskej činnosti, alebo harmonickú vidiecku krajinu 
s políčkami, medzami a starými jabloňami, starať sa o biodi-
verzitu potrebujeme. Význam opeľovačov je každému dobre 
zrozumiteľný a opeľovače sú druhy otvorenej, nelesnej kra-
jiny. Najlepším spôsobom údržby nelesnej krajiny je pastva. 
Je to prírodou navrhnutý a geologickými érami overený sys-
tém. V ľudských  rukách je pastva domácich zvierat užitočný 
nástroj a ak ho správne použijeme, budeme profitovať 
všetci. Uchováme rozmanitosť, krásu aj kus histórie našej 
prírody, vytvoríme krajinu, v ktorej sa cítime dobre a v ktorej 
sa cítia doma aj včely samotárky, pestrice, motýle a iné krásy 
živého sveta.

Práve teraz prebieha v Panónskom háji obnova pastvy. Až 
nečakane rýchlo po začatí pastvy sme spolu s ďalšími kolega-
mi zachytili pozitívne zmeny. Napríklad sa takmer okamžite 
vrátil mravec lužný (Liometopum microcephalum), náš 
jediný zákonom chránený mravec, ktorý si mraveniská za-
kladá v dutinách mohutných solitérnych stromov. V Panón- 
skom háji sme tiež objavili vzácnu pestricu (Myolepta potens), 
v Európe je to ohrozený druh a na Slovensku nebol tento 
druh dosiaľ zaznamenaný – až tento rok v Panónskom háji. 
Vyskytuje sa tu aj juhoeurópsky koník (Pezzotettix giornae),  
v súčasnosti je Panónsky háj najsevernejšia známa lokalita 
jeho výskytu v rámci Slovenska. A medzičasom pribudlo  
zopár pozorovaní dudka. Veríme, že časom tu zahniez- 
di a možno sa jedného dňa dočkáme aj krakle.

Marek Semelbauer, 
Ústav zoológie SAV



Ako asi vyzerala krajina pred príchodom nás ľudí? Obyčajne 
si predstavíme hustý tienistý les, z ktorého naši predko-
via ohňom a sekerou získali krajinu priateľskú ľuďom:  
s úrodnou pôdou, lúkami, pasienkami, ovocnými stromami  
a záhradami okolo domov. 
Súčasťou európskej kultúrnej krajiny boli – a kde-tu stále 
sú – aj pasienkové alebo pastevné lesy. Pozostávali z mohut-
ných solitérnych dubov, bukov či planých ovocných stromov  
a pomedzi ne sa pásli domáce zvieratá: kravy a kone. Na 
jeseň, keď dozreli žalude, bukvice a ovocie popadalo na zem, 
ľudia sem vyháňali prasce, aby sa pred zabíjačkou poriadne 
vypásli. Stromy slúžili aj ako zdroj stavebného a palivového 
dreva, neboli však vždy vyťažené tak, ako to vidíme dnes. 
Orezali im len konáre v takej výške, aby na obrážajúce vý-
mladky nedočiahli kravy ani ďalšie zvieratá. Väčšina stro-
mov totiž dobre zvláda orez, ak má dostatok svetla. Na prvý 
pohľad sa to javí ako barbarstvo, ale pravidelne a správne 
orezávané stromy sa bez problémov dožívajú stoviek rokov. 
Solitéry boli aj zdrojom letniny: mladé, olistené konáre stro-
mov sa osekávali počas leta (preto letnina), sušili sa a skla-
dovali. Pred vynájdením kosy to bol praktický spôsob, ako 
zabezpečiť potravu pre domáce zvieratá aj v zime.
Prastaré košaté duby nie sú len pôsobivou kulisou pre 
pasúce sa kone a kravy. Pasienkové lesy vynikajú svojou 
biodiverzitou. Takmer každý starší strom tu má dutinu,  
v ktorej môžu hniezdiť krakle a dudky – kedysi hojné, no dnes 
miznúce druhy vtáctva kultúrnej krajiny. Vďaka dostatku 
svetla medzi stromami je pasienok bohato zakvitnutý a hostí 
množstvo druhov hmyzu. Najmä veľkého hmyzu: rôzne ko-
bylky, koníky, motýle, v práchne mohutných stromov sa vyví-
jajú larvy roháčov a nosorožtekov. V osvetlených kmeňoch 
dubov, pod kôrou, sa vyvíjajú larvy fuzáčov obrovských. 
Miestami spôsobia odumretie kôry, ktorá opadne a odhalí 
spleť ako prst hrubých chodieb. Osvetlené mŕtve drevo  
s chodbami je vynikajúci prírodný hmyzí hotel, v ktorom si 
hniezda zakladajú samotárske včely. A v kravských a kon-
ských lajnách sa zase vyvíjajú larvy rôznych lajniakov. Krak-
le, dudky a množstvo ďalších vtákov tu veru nehladovalo.  
Behom posledných desaťročí ľudia postupne opustili staré 
formy hospodárenia a pasienkové lesy upadli takmer do 
úplného zabudnutia. Spolu s pastvou postupne mizli aj krak-
le a dudky, a množstvo bežnejších a vzácnejších obyvateľov 
otvorenej, nelesnej krajiny. 

Paleolit
Vráťme sa však ku pravekej krajine. Pred asi 30-tisíc rokmi 
práve vrcholila doba ľadová. Klíma bola o poznanie 
chladnejšia a drsnejšia, väčšinu krajiny však nepokrýval ľad, 
ale zdanlivo nekonečný trávnik – mamutia step. Stromy  
a kry boli prítomné, ale boli sústredené do chránených  
miest s dostatkom vlhkosti, napr. v južne orientovaných 
údoliach hôr, okolí potokov a riek. Krajina bola oživená 
obrovskými stádami veľkých bylinožravcov, okrem mamu-
tov a srstnatých nosorožcov by sme tu videli aj pižmone, 
soby, kone, stepné bizóny, sajgy a prirodzene aj ich predá-
torov: levy, leopardy, hyeny aj vlky. Napriek drsným pod-
mienkam bol tento ekosystém nesmierne produktívny  
a prví moderní ľudia (Homo sapiens) obývajúci Európu boli 
práve známi „lovci mamutov“, autori nádherných jaskyn-
ných malieb, na ktorých zobrazili neuveriteľnú faunu tých 
čias. Pravdepodobne niekedy v tomto období sa objavuje aj 
prvé domáce zviera – pes.

Mezolit
Po skončení doby ľadovej asi pred 10 – 12-tisíc rokmi 
sa mamuty a nosorožce stiahli do Ázie, niekde sa udržali 
ešte niekoľko tisícročí, napr. na ostrove Wrangel až do 
čias egyptských pyramíd. Údajne nechýbalo veľa a dožili 
by sa dneška. Niektoré zvieratá mamutej stepi, chvala- 
bohu, nevyhynuli, napr. soby, sajgy alebo pižmone.  
V Európe niekoľko tisícročí po skončení doby ľadovej 
stále dominovala otvorená, nelesná krajina. Zvoľna sa 
v nej šírili svetlomilné dreviny, spočiatku najmä boro-
vica, breza a dub, krajina však bola prevažne otvorená, 
pripomínala by nám africkú savanu. Z veľkých zvie- 
rat krajine dominovali tury, ako bol zubor a pratur, divé 
kone a zriedkavejšie dokonca divé somáre. Tieto zvieratá 
sú typické tým, že sú podobne ako fauna mamutej stepi 
prispôsobené na spásanie trávy. Vyskytovali sa tu aj nám 
povedomejšie zvieratá: jelene, srnky, daniele a menej aj losy. 
Tieto však majú iné preferencie, trávu spásajú iba na jar, 
kým je mladá a svieža, zvyšok roka ohrýzajú kvitnúce byliny, 
listy a vetvičky stromov. Obrázok dopĺňal bobor a diviak,  
v horách tiež kamzík a kozorožec. Po krajine sa pohybovali 
aj vlky, rysy, medvede a ešte stále aj levy. Ľudia sa z „lovcov 
mamutov“ premenili na „Euroindiánov“. Lovili jelene a tury, 
v okolí riek a jazier vodné vtáctvo aj ryby. 

Neolit
Život lovcov a zberačov nabúral príchod prvých 
poľnohospodárov – neolitikov. Zo svojej domoviny si zobrali 
okrem kultúry a obilnín aj domáce zvieratá: kravy, ovce 
a kozy. Kravy boli potomkami praturov, kozy a ovce zase 
potomkami divých kôz a oviec, ktoré dodnes obývajú su-
ché pohoria na Blízkom a Strednom východe. V priebehu 
niekoľkých tisícročí neolitici osídlili takmer celú Európu  
a postupne nahradili alebo asimilovali pôvodné obyvateľstvo. 
Dôležité je, že neolitici osídľovali prednostne nížiny. Pôda 
je tam vždy úrodnejšia, klíma znesiteľnejšia (pamätajme, 
že prišli z klimaticky teplejšej oblasti) a hlavne nebola ešte 
zalesnená. V horách sa vďaka výdatnejším dažďom formujú  
v tom čase zmiešané listnaté lesy, nížiny sú však suchšie, 
čo spomaľuje nástup stromov. Vďaka suchému letu navyše 
častejšie horí, čo stromy opäť brzdí. Teda okrem dubov  
a borovíc, ktoré majú zhrubnutú borku a pozemné požiare 
dobre prežívajú. Tu mohli „imigranti“ – teda naši predkovia 
– pohodlne hospodáriť a rozvíjať svoju kultúru. 

Šúr proti povodniam
S povodňami sa môžeme stretnúť po celý rok. Počas jari  
a začiatkom leta je to dôsledok kombinácie zrážok  
a topiaceho sa snehu, v lete a na jeseň v dôsledku búrok, 
a v zime v dôsledku náhleho topenia sa snehu alebo  
v dôsledku zámrzu na toku. Pre miestne malé toky povodeň 
hrozí ako následok obmedzenia plynulého prúdenia vody  
v koryte vodného toku, na moste alebo priepuste. 
Keď vodohospodári plánujú protipovodňové opatrenia, 
musia zmapovať situáciu a zamerať sa na celé povodie. Nie 
je to len vybudovanie hrádze na niektorom úseku rieky. 
Koniec koncov, vodohospodári sú až (skoro) na samom 
konci úsilia zamedziť zničujúcim povodniam. Pokazené 
počasie, pokazené územia a pokazená pôda nám to vraca-
jú každý rok vo forme deštrukčných povodní, extrémnych 
súch, a poškodenia krajiny. K tomuto poškodeniu významne 
prispieva človek – zabetónované plochy nákupných centier 
a obytných zón, odvodnené územia na poľnohospodársku 
produkciu, výrub lesov – to všetko spôsobuje obmedzené 
vsakovanie dažďov do pôdy a zrýchlenie odtoku vody  
z územia. Často sa takto podobne chováme na vlastnom 
pozemku – poukladáme dlažbu okolo celého domu, aby 
sme pohodlne parkovali, vyrúbeme stromy, aby sme mali 
zelený trávnik bez zbytočného lístia, nasadíme dookola tuje 
a ešte odvedieme vodu zo strechy do kanalizácie – to všetko 
nie sú dobré kroky.
Vlhká pôda a mokrade sú schopné prijať viac dažďovej vody 
ako vysušené plochy. Ten istý dážď, ktorý padne do vlhkejšej 
krajiny, sa ľahšie absorbuje a hladiny v potokoch stúpajú 
pomalšie. O tejto „špongii“ v Jurskom šúre sme už písali  
v prvom čísle žurnálu.
Štát v spolupráci so samosprávami a občanmi by mal 
plánovať ochranu pred povodňami v celom povodí a v celej 
krajine. Nie len budovaním priehrad a hrádzí (niekedy 
sa to volá sivá infraštruktúra), ale aj opatreniami, ktoré 
majú schopnosť ozdraviť a posilniť ekosystém. Tradičná 
sivá infraštruktúra je stále potrebná, možno ju však často 
podporiť prirodzenými riešeniami. To znamená integrovaný 
prístup v manažmente krajiny. Niektoré príklady v pod-
mienkach obcí a miest sú zelené strechy, zelené steny, 
zelené infiltračné pásy pre zrážkovú vodu pozdĺž ciest 
a na parkoviskách. Takéto zazeleňovanie má výrazný úžitok 
pre zlepšenie kvality ovzdušia a mikroklímy v obciach  
a mestách. Má aj sociálnu dimenziu, keďže prvky zelenej 
infraštruktúry prispievajú k združovaniu komunity, iniciujú  
k dobrovoľníckym a kultúrno-športovým akciám. Viete, aký 
je plán zazeleňovania vo vašej obci?

Obnova historickej štruktúry 
Panónskeho hája – NPR Šúr

V roku 2018 bolo v Šúre množstvo stromov vyťatých. 
Dôvod? Obnova Panónskeho hája. Na informačnej tabuli  
k tejto iniciatíve čítame:  Mohutné stáročné stromy, prevažne 
duby, kedysi samostatne stojace (solitérne) boli uvoľnené 
odstránením podrastu náletových drevín. Pri obnove boli 
ponechané aj mladé jedince, ktoré časom nahradia soli-
térne duby po ich prirodzenom dožití. Pôvodné ležiace aj 
stojace mŕtve drevo dožitých dubov je ponechané v území  
na prirodzené rozpadnutie. Presvetlením plôch vznikli 
vhodné podmienky na rast trávno-bylinných spoločenstiev, 
ktoré sú udržiavané vďaka obnovenej extenzívnej pastve 
hospodárskych zvierat – hovädzieho dobytka. Človek týmto 
spôsobom po stáročia udržiaval jedinečný charakter Panón-
skeho hája – pasienkový riedkoles s majestátnymi jedincami 
dubov. Obnova Panónskeho hája má význam pre obnovu 
pôvodnej vysokej druhovej rozmanitosti – biodiverzity, 
čím človek vracia tomuto územiu opäť náučné hodnoty  
a kultúrny význam. 
Projekt obnovy realizujú partneri Mesta Svätý Jur, 1. Sväto-
jurská, a.s., Bratislavské regionálne ochranárske združenie 
– BROZ, Štátna ochrana prírody SR – správa CHKO Malé Kar-
paty a PS Farm, s.r.o.

Koľko farieb má voda?
Modrá predstavuje povrchovú alebo podzemnú vodu. Z pôdy 
sa prirodzene odparuje alebo sa zapracuje do výrobku, či 
transferuje medzi jednotlivými vodnými útvarmi.
Zelená predstavuje vodu zo zrážok. Takáto voda je uložená 
v koreňoch rastlín, odkiaľ sa prirodzene odparuje, alebo im 
pomáha rásť.
Šedá je voda znečistená priemyslom. Odtokom sa vypúšťa 
do tečúceho vodného zdroja alebo sa posiela do čistiarní 
odpadových vôd.

Spracovala AINova  
na základe podkladov 

Danky Thalmeinerovej,  
MŽP SR
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Ďakujeme mestu Svätý Jur za podporu pri  
distribúcii Šúrskeho žurnálu.  
Za obsah zodpovedá AINova.   
Tento projekt bol podporený zo Zeleného  
vzdelávacieho fondu. 

Projekt Poklad na Šúrskom jazere – Voda pre deti sa realizuje  
v rámci aktivít AINovy Ochrana kultúrneho dedičstva a krajiny. Prírodu 
Slovenska vnímame ako súčasť národného dedičstva. Vzdelávaním  
a osvetou prispievame k tomu, aby miestna i širšia komunita chápala 
potrebu ochrany tohto dedičstva a využívania prírodných zdrojov tak, 
aby sa zachovali aj pre budúce generácie. Globálne témy udržateľného 
rozvoja prezentujeme na lokálnom príklade ochrany prírodnej 
rezervácie a mokrade Šúr. Komunikujeme, informujeme a snažíme 
sa budovať pocit zodpovednosti za udržateľný rozvoj u najmladšej  
i dospelej populácie.

Od staroveku po dnešok
Postupný rast a zahusťovanie ľudskej populácie znamenali 
záhubu pre veľké spásače. Ako prvý sa „vzdal“ divý osol, 
zato pratur to vydržal takmer do súčasnosti, definitívne 
vyhynul až v r. 1623 v Poľsku. Divé kone sa údajne udržali až 
do polovice 19. storočia, ale to je sporné, odlíšiť divé kone 
a zdivené (t. j. do prírody uniknuté domáce zvieratá) nie je 
celkom jednoduché. Zubor sa ako jediný spásač zachrá-
nil, dnes ich žije v rôznych chovoch a vo voľnej prírode asi  
5-tisíc, všetci sú však potomkami len 12 jedincov. Vyhynutiu 
unikol skutočne o vlások. Podarilo sa mu to zrejme aj preto, 
že je pomerne ochotný prežívať v lesnom prostredí. 
Prečo vyhynuli práve kone a kravy, kým jelene a losy nie? Pre 
chovateľov dobytka predstavujú voľne žijúce „divé kravy“ 
konkurenciu: pasú sa na pasienkoch určených pre „ich“ 
zvieratá, ale ľudské záujmy krížia aj iným spôbom. Napr. 
žrebce divých koní si snažia odviesť plodné kobyly do svojho 
háremu, čím sa dostávajú do konfliktu s majiteľmi domácich 
zvierat. Divý dobytok a kone sa tak stali neželanými zviera- 
tami. 
Podobný osud stíhal aj šelmy. Levy sa v Európe udržali zhruba 
do čias Rimanov, vlky, rysy a medvede prežili v riedko osíd- 
lených horách. Veľké a dravé zvieratá celý čas od počiatku 
neolitickej kolonizácie ustupovali, pre krakle, motýle a včely 

to však predstavovalo novú príležitosť. Ľudia usilovnou 
prácou a pomocou domácich zvierat udržiavali a pomaličky 
rozširovali pestrú a mozaikovitú krajinu. Tvorili krajinu 
odlišnú od tej divej, ale predsa podobnú. Pribudli políčka, 
úhory a záhrady so zeleninou, ovocné sady a vinice. V krajine 
sa však stále pásli stáda veľkých bylinožravcov. Kravy, kozy 
a ovce boli dôležitým zdrojom obživy, kone boli významné 
vojenské a ťažné zvieratá („Kráľovstvo za koňa!“). Početné 
stáda domácich zvierat vyžadovali rozľahlé pasienky a lúky.
Zhruba v 17. storočí sa objavuje v darovacích listinách fran-
ských kráľov písaných latinsky slovo forestis. V nasledu-
júcich storočiach sa z neho vyvinulo slovo „forest“ (angl.),  
„Forst“ (nem.) alebo „foret“ (franc.), teda „les“. Týmto slo-
vom dnes označujeme vysoký a zapojený les, ale v 17. storočí 
tým označovali jednoducho nekultivovanú krajinu, dnes by 
sme použili slovo „divočina“. Ako to môžeme vedieť? Výsad-
né právo užívať „divočinu“ mal kráľ (obyčajne ako lovecký 
revír), ktorý však mohol udeliť právo využívať ju aj poddaným. 
Užívanie „divočiny“ vymedzoval zákon „Ius forestis“. Slovo 
„forestis“ je odvodené zo slova „foris“, latinsky „brána“. 
Zákon sa vzťahoval na územie „za bránou“, teda mimo miest  
a dedín. V germánskych jazykoch tých čias sa v rovnakom 
význame používalo slovo „wold“, „weld“, „walde“, „weald“ 
alebo „woulds“, v modernej nemčine slovo „Wald“ označuje 
les, kým anglické a holandské „wild“ si zachovalo význam 
„divočina“. 
Jeden zo spôsobov, ako mohli poddaní „forestis“ (ľudovo 
„wild“) užívať, bolo pásť domáce zvieratá a sekať letninu. 
Ľuďom bolo umožnené získavať aj stavebné drevo, ale výrub 
stromov s jedlými plodmi bol veľmi prísne regulovaný. Duby, 
buky, plané hrušky a jablone boli veľmi cenené ako zdroj po-
travy pre svine. Tieto spôsoby využitia ukazujú, že nemohlo 
ísť o husté, tienisté lesy, ako ich poznáme dnes. Využívanie 
„forestis/wild“ sa však nápadne zhoduje s využitím pasien-
kových lesov. Slovo „forest“ alebo „Wald“ teda pôvodne 
označovalo úplne iný typ krajiny, než aký si pod týmto slo-
vom predstavujeme dnes. Ľudská spoločnosť má krátku 
pamäť. 

Marek Semelbauer, Ústav zoológie SAV

Už samotný názov napovedá, že slaniská sú späté so soľou. 
Odborníci takto označujú biotopy, ktoré sa vyznačujú 
zvýšeným obsahom rozpustných solí v pôde. Takže by sme 
očakávali, že väčšina slanísk sa nachádza v prímorských 
oblastiach. Sú aj vnútrozemské slaniská, ktoré vznikajú  
a  formujú sa súhrou prítomnosti podzemnej vody s  vyšším 
obsahom ľahko rozpustných solí, výparného vodného 
režimu a teplej klímy. Soľ sa môže vyzrážať na povrchu pôdy 
vo forme bielych kryštálikov, ktoré nazývame soľný kvet. Sú 
to kryštáliky rôznych solí, ako je uhličitan sodný (Na2CO3), 
síran vápenatý (CaSO4), chlorid sodný (NaCl) a pod., v závis-
losti od zloženia podzemnej vody. Takéto podmienky sú 
na Slovensku najmä na Podunajskej a Východoslovenskej 
nížine. V Jurskom šúre máme slanisko – malú izolovanú  
lokalitu v juhozápadnej časti chráneného územia.
Existuje veľa negatívnych vplyvov, ktoré ich ohrozujú.  

K najvážnejším patrí výskyt a šírenie inváznych druhov rast-
lín, ako aj burinových druhov. Invázne dreviny sa na viatych 
pieskoch často aj vysádzali, aby sa zabránilo veternej eró-
zii piesočnatej pôdy. Typickým príkladom takejto dreviny 
je agát biely a pajaseň žliazkatý. Agát biely (pôvodom zo 
Severnej Ameriky) a pajaseň žliazkatý (pôvodom z Číny) 
sú nepôvodné druhy (agát bol zavlečený na naše územie 
približne v 17. storočí). Ich korene produkujú toxíny, ktoré 
zabraňujú klíčeniu a rastu ostatných rastlinných druhov  
v okolí, takže pôvodné druhy na viatych pieskoch postupne 
vytláčajú. Šírenie inváznych druhov súvisí najmä so zánikom 
tradičného využívania týchto biotopov, najmä pasenia.  
V minulosti sa na viatych pieskoch extenzívne pásli hospo-
dárske zvieratá, napr. ovce, kravy a  kone. Bez pasenia sa na 
pieskových dunách hromadí odumretá biomasa, piesok sa 
obohacuje humusom a vzácne pieskomilné druhy ustupujú.

Najvážnejším problémom je odvodnenie pozemkov. Pre exis- 
tenciu slanísk je nevyhnutné, aby vo vlhkých obdobiach 
roka podzemná voda s vysokým obsahom solí vzlínala až 
k povrchu pôdy a dochádzalo tak k zasoleniu najvrchnejšej 
vrstvy pôdy. Takmer celá Podunajská nížina je však pretkaná 
hustou sieťou melioračných kanálov, ktoré spôsobili pokles 
hladiny podzemnej vody hlboko pod povrch pôdy. Tento 
zásah postihol aj slaniská a mnohé z nich zanikli alebo sa 
výrazne zmenšili po odvodnení okolitých pozemkov.

Danka Thalmeinerová,  
Ministerstvo životného prostredia SR

Splavovanie riek je veľmi obľúbené, či už ako návrat k silnej 
tradícii pltníctva, alebo ako adrenalínový športový zážitok.  
V prípade Šúrskeho kanála ide skôr o objavný splav. Veď kto 
by tušil, že zo Svätého Jura sa môžeme doplaviť až do Čierneho 
mora? Základným predpokladom na úspešný splav Šúrskeho 
kanála je zvoliť si vhodnú loď a vhodné obdobie. Prietoky 
na tomto kanáli sú totiž závislé najmä od zimných zrážok  
a počas roka jeho hladina stúpne po silných letných búrkach 
len na pár hodín. So širokým raftom by ste sa len ťažko predie-
rali zarasteným kanálom. Preto odporúčame čo najužšiu loď 
s nízkym ponorom. My sme sa na splav vybrali začiatkom 
leta 2019. Po daždivom máji vodomerná lata na moste pri 
bývalej ČOV ukazovala ešte aj 3. júna vyše 2 m. Prvý úsek bol  
naozaj dobrodružný. Trstina vysoko prerastala oba brehy. 

Nebola potrebná ani fantázia a mali sme pocit, že splavujeme  
neznámu rieku v Afrike, či Južnej Amerike. V trstine každú 
chvíľu šuchotali zvieratá. Menšie i väčšie. Na hladine plávali 
kačky a pod hladinou sa vlnil had. Nebol by problém uveriť 
vlastnej predstavivosti, že pri prevrátení by nás roztrhali  
pirane alebo nás zožral krokodíl. Za druhým mostom trsti-
na ustúpila a uvideli sme trávnaté brehy protipovodňových 
hrádzí kanála. Z tichého šepotu sme hneď prešli do radost-
ného mávania cyklistom, ktorí nás míňali po ľavom brehu cyk-
lotrasou Jurava. Vody bolo stále dosť aj na cyklotrase, takže 
cyklisti mohli nám vodákom suché topánky len a len závidieť. 
Žiadny poriadny splav sa nezaobíde bez prenášania lode.  
Malá hať zastaví vodákov pri Zálesí. Prenášali sme po 
trávnatom pravom brehu. Najkrajší úsek nás čakal medzi  

haťou a ústím do Malého Dunaja. Zmizli protipovodňové  
hrádze a Šúrsky kanál sa premenil na neupravený ľavostranný 
prítok Malého Dunaja, nazývaný Blatina. Hladina sa tu roz-
prestiera do šírky skoro 50 m. Voda skoro netečie, je plytká  
a každú chvíľu hrozilo, že budeme preliezať aj s loďou na-
padané stromy. Volavky, kačice, labute, lekná a ryby víriace 
vodu pred loďou tu boli doma. My a okolostojaci tichí rybári len 
ako hostia. Po jednom  kilometri sa stromy rozostúpili a spolu  
s priezračnou tmavohnedou Blatinou sme zaústili do kalného 
bielozeleného Malého Dunaja tesne za mostom. Je tam aj 
vodácke táborisko vhodné na bivak. A čo ďalej? No predsa 
Dunaj a potom Čierne more.

Natália Bahnová,  
obyvateľka Svätého Jura  

www.ainova.sk


