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abstract: The totals of 262 specimens of 13 species from 5 families of pseu-
doscorpions were examined in tree hollows, nests and under the bark of trees 
from several localities in Slovakia. In the nests of birds and mammals 118 spec-
imens of 8 species were recorded. Pseudoscorpions from the families of Chtho-
niidae and Neobisiidae occurred in nests mainly accidentally, on the contrary 
pseudoscorpions from the families of Cheiridiidae, Cheliferidae and Cherneti-
dae more regularly. This type of habitat provided pseudoscorpions a suitable 
food offer and suitable conditions for their development. In the tree hollows 
134 specimens of 8 species were found, 7 of them were recorded in this habitat 
for the first time in Slovakia. Under the bark of trees 10 specimens of 3 species 
were found and all of them were recorded in this habitat for the first time in 
Slovakia. In relation to the tree hollows, the species of pseudoscorpions were 
classified into three groups: species which were occurred regularly in the tree 
hollows (Dinocheirus panzeri, Allochernes wideri), species which were occurred 
in the tree hollows and partly in other habitats (Mundochthonius carpaticus, 
Chernes hahnii, Pselaphochernes scorpioides) and species which have accidental-
ly occurred in the tree hollows (Chthonius tetrachelatus, Neobisium carcinoides, 
Dactylochelifer latreillii).

key words: Pseudoscorpiones, tree hollows, tree bark, nests, Slovakia, Central 
Europe.

úvod

O šťúrikoch žijúcich pod kôrou stromov, v hniez-
dach a v práchne stromových dutín bolo doteraz na 
Slovensku publikovaných len niekoľko prác.

Nosek & Lichard (1962) skúmali faunu z vtáčích 
hniezd, v hniezde Turdus merula Linnaeus, 1758 
našli druh Chelifer cancroides (Linnaeus, 1758). 
Krumpál & Cyprich (1987) prvýkrát na území Slo-
venska zaznamenali druh Dendrochernes cyrneus 
(L. Koch, 1873) v búdkach s hniezdami Passer mon-
tanus (Linnaeus, 1758). Druhové spektrum šťúri-
kov z hniezd narastalo postupným publikovaním 
ďalších prác. Išlo prevažne o práce skúmajúce fau-
nu článkonožcov v hniezdach vtákov, v rámci kto-
rých boli nájdené aj šťúriky. Cyprich et al. (1992) 

našli v hniezdach Columba livia f. domestica Gmelin, 
1789 v synantropných podmienkach druh Chelifer 
cancroides. Krištofík et al. (1993, 1995) skúma-
li faunu hniezd Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758), 
zo šťúrikov sa tu vyskytovali druhy Dactyloche-
lifer latreillii (Leach, 1817), Cheiridium museorum 
(Leach, 1817) a Lamprochernes nodosus (Schrank, 
1803). V hniezdach Merops apiaster Linnaeus, 1758 
boli nájdené šťúriky Lamprochernes nodosus a 
Chernes hahnii (C. L. Koch, 1839) (Krištofík et al. 
1996). Cyprich et al. (2000) potvrdili výskyt druhu 
Chelifer cancroides v hniezdach vtákov v synantrop-
ných podmienkach, konkrétne u hniezdiča Taenio-
pygia guttata guttata (Gould, 1837) na chovateľ-
skej farme. Ďalšie druhy pribudli po preskúmaní 
zloženia fauny v hniezdach Lanius collurio Linna-
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eus, 1758 a Lanius minor Gmelin, 1788 (Krištofík 
et al. 2002). Bol v nich zistený už aj zástupca čeľa-
de Neobisiidae − Neobisium sylvaticum (C. L. Koch, 
1835). Ďalej sa tu vyskytovali druhy Dactyloche-
lifer latreillii, Chernes cimicoides (Fabricius, 1793) 
a Dinocheirus panzeri (C. L. Koch, 1837) (Krišto-
fík et al. 2002). Ďalším preskúmaným hniezdičom 
bol Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798), v je-
ho hniezdach sa vyskytoval šťúrik Neobisium ina-
equale Chamberlin, 1930 (Krištofík et al. 2005). 
Na našom území bol robený aj podrobnejší sys-
tematický výskum zameraný na šťúriky žijúce  
v hniezdach. Krumpál & Cyprich (1988) zazname-
nali vyše 900 jedincov v 162 hniezdach vtákov a ci-
cavcov (voľné hniezda a hniezda z búdok) patriacich 
ku 16 druhom. Pri jednotlivých druhoch šťúrikov 
žiaľ nie sú uvedené počty jedincov, lokality nálezov a 
konkrétne hniezdiče. Autori sledovali aj sezónnu dy-
namiku šťúrikov v tomto prostredí. Krumpál et al. 
(2000–2001) zaznamenali viacero druhov šťúrikov  
v hniezdach v búdkach vrabcov v Poľsku a porovna-
li ich s výskytom v hniezdach vrabcov na Slovensku.  
V práci taktiež chýbajú počty jedincov a lokality ich 
výskytu. Celkovo z územia Slovenska udávajú vý-
skyt 11 druhov, pričom charakteristickými pre tieto 
hniezda boli Cheiridium museorum, Chelifer cancroi-
des a Dendrochernes cyrneus. Literárne údaje o šťúri-
koch z vtáčích hniezd zhrnuli Christophoryová 
et al. (2007) a doplnili ich o výsledky výskumu z 
hniezd z búdok Passer montanus v NPR Šúr. Zazna-
menali 254 šťúrikov patriacich ku 6 druhov. Chris-
tophoryová & Krištofík (2008) spracovali ma-
teriál z hniezd 27 druhov vtákov viacerých lokalít 
Slovenska, celkovo bolo získaných 278 jedincov 
patriacich ku 8 druhom.

V prostredí stromových dutín bol doteraz na Slo-
vensku zaznamenaný len 1 samec Dinocheirus pan-
zeri, konkrétne v dutine buka (Krumpál & Krum-
pálová 2003).

Pod kôrou stromov boli zistené viaceré druhy. Pod 
kôrou borovice zaznamenali Krumpálová & Krum-
pál (1993) druh Mesochelifer ressli Mahnert, 1981. 
Pod kôrou duba našiel Verner (1960) druh Rhaco-
chelifer quadrimaculatus (Tömösváry, 1882) a pod 
kôrou bližšie neurčeného stromu našli Krumpál 
& Christophoryová (2007) druh Lamprochernes 
nodosus.

Cieľom práce bolo doplniť poznatky o druhovom 
zastúpení šťúrikov v doteraz málo preskúmaných 
typoch prostredia na Slovensku a pokúsiť sa vy-
hodnotiť ich vzťah k študovaným typom prostre-
dia.

materiál a metódy

Postupne bol nazhromaždený materiál šťúrikov  
zo skúmaných prostredí z rokov 1987, 2004, 2006–
2009. Materiál z hniezd pochádzal z viacerých dru-
hov vtákov, cicavcov a kombinovaných hniezd vták 

– cicavec. Voľné hniezda aj hniezda z búdok boli ex-
trahované v Tullgrenových aparátoch, z králikární  
a z voliér boli šťúriky získané aj metódou individu-
álneho zberu.

zoznam odobratých vzoriek hniezd:

Pri vzorkách sú uvedené nasledovné údaje: orogra-
fický celok, lokalita výskytu spolu so štvorcom ma-
povacej siete databanky fauny Slovenska – DFS (obr. 
1), typ hniezda (voľné hniezdo, hniezdo v búdke), 
hniezdič, dátum zberu a zberateľ (lgt.).
1. Biele Karpaty, Chotuč (DFS 6975), 18.3.2007, lgt. 
M. Melíšková, M. Filípek
a. hniezdo v búdke Muscardinus avellanarius (Linna-
eus, 1758)
b. kombinovaný typ hniezda v búdke Sitta europaea 
Linnaeus, 1758 a Apodemus sp.
2. Borská nížina, Devínska Nová Ves (DFS 7867), voľ-
né hniezdo Pica pica Linnaeus, 1758, 14.2.2008, lgt. 
J. Jamriška
3. Malé Karpaty, Bratislava – Dlhé Diely (DFS 7868), 
voľné hniezdo Turdus merula, 11.11.2008, lgt. M. 
Duda, J. Plachý
4. Veporské vrchy, Hriňovské lazy (DFS 7382), 10.8. 
2004, lgt. K. Sobeková, A. Krištín
a. voľné hniezdo Hirundo rustica Linnaeus, 1758
b. voľné hniezdo Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 
1774)
5. Podunajská rovina, Imeľ (DFS 8175), lgt. H. Imri-
chová
a. hniezdo vo voliére Columba livia f. domestica, de-
cember 2008
b. individuálny zber z hniezda v králikárni, 20.7.2009
c. hniezdo vo voliére Columba livia f. domestica, 
18.10. 2009
6. Kysucké Beskydy, Oščadnica (DFS 6579), lgt. D. 
Cyprich, M. Duda, J. Plachý
a. voľné hniezdo Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 
1758), 3.11.2008
b. voľné hniezdo Turdus philomelos Brehm, 1831, 
4.11.2008
c. hniezdo v búdke Parus major Linnaeus, 1758, 
15.10.2009
7. Podunajská rovina, Rusovce (DFS 7969), voľné 
hniezdo Turdus philomelos, 4.6.2008, lgt. M. Duda, J. 
Plachý
8. Podunajská rovina, Vozokany pri Galante (DFS 
7872), lgt. E. Énekesová
a. individuálny zber z hniezd zajacov v králikárni, 
apríl 2008
b. individuálny zber z hniezda z voliéry Streptopelia 
roseogrisea (Sundevall, 1857), 28.6.2008

zoznam odobratých vzoriek práchna z dutín 
stromov a pňov a pod kôrou stromov:

Pri vzorkách sú uvedené nasledovné údaje: lokalita 
výskytu spolu so štvorcom mapovacej siete DFS (obr. 
1), dátum zberu a zberateľ (lgt.). Ak bolo známe sú 
pri vzorkách uvedené aj druh stromu, typ dutiny, 
poloha nadzemnej dutiny (cm) a relatívna vlhkosť 
práchna (Wh, %).
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9. Štiavnické vrchy, Banská Štiavnica – botanická 
záhrada (DFS 7579), nadzemná dutina, 29.8.2007, 
lgt. J. Christophoryová
10. Čierna hora, Hrešná pri Kavečanoch (DFS 7293), 
2.4.2007, lgt. S. Tomaszová, A. Mock
a. prízemná dutina Betula verrucosa, Wh 53,76 %
b. prízemná dutina Alnus glutinosa, Wh 65,47 %
c. prízemná dutina Alnus glutinosa, Wh 69,3 %
11. Malé Karpaty, Devínska Kobyla (DFS 7867), nad-
zemná dutina v rozpadnutom pni, 7.7.2007, lgt. J. 
Christophoryová
12. Ipeľská kotlina, Ipeľské Predmostie (DFS 7980), 
nadzemné aj prízemné dutiny Salix alba, 21.6.2008, 
lgt. J. Christophoryová, Z. Krumpálová
13. Malé Karpaty, Karlova Ves – zastávka nad Lúčka-
mi (DFS 7868), pod kôrou Platanus orientalis
a. 16.7.2009, lgt. J. Plachý
b. 23.10.2009, lgt. J. Christophoryová, J. Plachý
14. Ipeľská kotlina, Kiarov (DFS 7882), dubový les, 
nadzemná dutina v pni, 2.4.2007, lgt. J. Šalát
15. Košická kotlina, Košice – areál Fakultnej nemoc-
nice Luisa Pasteura (DFS 7293), 12.4.2007, lgt. S. To-
maszová, A. Mock
a. nadzemná dutina Robinia pseudoacacia, 110 cm, 
Wh 25,6 %
b. nadzemná dutina Tilia platyphyllos, 40 cm, Wh 
78,56 %
c. nadzemná dutina okrasnej jablone, 40 cm, Wh 
67,49 %
d. prízemná dutina Tilia sp., Wh 60,33 %
e. nadzemná dutina Tilia platyphyllos, 110 cm, Wh 
19,2 %

f. nadzemná dutina Acer negundo, 5 cm, Wh 22,9 %
16. Košická kotlina, Košice – Komenského park a 
okolie (DFS 7293), lgt. S. Tomaszová, A. Mock
a. nadzemná dutina Acer campestre, 60 cm, Wh 
20,29 %, 11.4.2007
b. nadzemná dutina Acer negundo, 45 cm, Wh 75,8 %, 
11.4.2007
c. prízemná dutina Acer pseudoplatanus Wh 17,17 %, 
11.4.2007
d. nadzemná dutina Corylus colurna, 90 cm, Wh 
41,75 %, 11.4.2007
e. prízemná dutina Tilia platyphyllos, Wh 18,71 %, 
11.4.2007
f. prízemná dutina Tilia platyphyllos, Wh 71,13 %, 
11.4.2007
g. nadzemná dutina Acer campestre, 140 cm, Wh 
72,25 %, 25.10.2007
h. nadzemná dutina Acer negundo, 100 cm, Wh 
35,52 %, 25.10.2007
i. prízemná dutina Ulmus glabra, Wh 37,97 %, 25.10. 
2007
j. prízemná dutina Corylus colurna, Wh 17,03 %, 
25.10.2007
k. prízemná dutina Tilia platyphyllos, Wh 19,71 %, 
25.10.2007
17. Košická kotlina, Košice – Park Anička (DFS 7293), 
8.10.2006, lgt. S. Tomaszová, A. Mock
a. nadzemná dutina Acer pseudoplatanus, 60 cm, su-
chá dutina
b. nadzemná dutina Tilia cordata, 25 cm, suchá du-
tina
18. Kysucké Beskydy, Oščadnica – Lalici (DFS 6579), 
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obr. 1. Mapa Slovenska s označením lokalít odberu vzoriek.
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nadzemná dutina Quercus robur, 150 cm, 8. 11. 2007, 
lgt. M. Duda, J. Plachý
19. Pieniny, Poľana (DFS 6688), pod kôrou Picea 
abies, lgt. J. Svatoň
a. 14. 0.1987
b. 10.11.1987
20. Borská nížina, Stupava – park (DFS 7768), pod 
kôrou Platanus hispanica, jún 2009, lgt. J. Jamriška

Vzorky práchna z dutín stromov a pňov boli extra-
hované v Tullgrenových aparátoch. Pri vzorkách  
z Čiernej hory a Košíc bol určený druh stromu, typ 
dutiny (prízemná, nadzemná dutina) a pri nadzem-
ných dutinách aj poloha dutiny nad zemou (cm). Za 
prízemné dutiny boli považované tie, ktoré mali 
spodný okraj otvoru do dutiny v priamom kontak-
te s pôdnym substrátom. Pri väčšine vzoriek z Čier-
nej hory a Košíc bola stanovená relatívna vlhkosť 
práchna. Boli odvážené prázdne Kopeckého valče-
ky na gravimetrické stanovenie vlhkosti práchna v 
sušičke – prvé váženie. Druhé váženie prebehlo po 
nabratí práchna do valčekov. Odoberal sa vždy čo 
najväčší možný objem, čo záležalo predovšetkým 
od rozmerov dutinového otvoru alebo otvoru v pni. 
Objem vzorky sa pohyboval od 50–700 ml. Násled-
ne boli valčeky vložené do sušičky na 24 hodín pri 
teplote sušenia 102 °C a po sušení boli tretíkrát od-
vážené. Relatívna vlhkosť práchna (%) bola vypo-
čítaná na základe modifikovaného vzorca podľa 
Dykyjovej (1989):

Wh = relatívna vlhkosť práchna
m1 = hmotnosť valčeka s práchnom (2. váženie)
m2 = hmotnosť valčeka po vysušení (3. váženie)
m3 = hmotnosť prázdneho valčeka (1. váženie)

Šťúriky nájdené pod kôrou stromov boli zbiera-
né metódou individuálneho zberu. Všetky šťúri-
ky, vrátane nymfálnych štádií, boli spracované na 
trvalé mikroskopické preparáty s použitím média 
Liqido de Swan. U determinačne náročných druhov 
boli fotografované jednotlivé články tela a končati-
ny na stereoskopickom mikroskope Carl Zeiss Stemi 
2000CS kamerou AxioCam ICc 3 a následne merané 
pomocou programu AxioVision 40LE v. 4.5. Použi-
tá nomenklatúra a systém šťúrikov je podľa práce 
Harvey (2009). V texte pri faunistických údajoch 
sú pre nymfálne štádia použité označenia: Tn – tri-
tonymfa, Dn – deutonymfa, Pn – protonymfa.

výsledky a diskusia

Celkovo bolo nájdených 262 šťúrikov patriacich  
ku 13 druhom a do 5 čeľadí. Najväčším počtom 
druhov bola zastúpená čeľaď Chernetidae (5 dru-
hov) a najmenším čeľaď Cheiridiidae (1 druh). Z 
hniezd bolo získaných 118 jedincov patriacich ku 
8 druhom (4 čeľade), druhy Cheiridium museorum, 
Chelifer cancroides a Lamprochernes nodosus boli 

zo skúmaných prostredí nájdené len v hniezdach. 
V práchne dutín bolo nájdených 134 jedincov pat-
riacich ku 8 druhom (4 čeľade), len v dutinách bo-
li zaznamenané šťúriky Chthonius tetrachelatus, 
Mundochthonius carpaticus, Neobisium carcinoides 
a Pselaphochernes scorpioides. Pod kôrou stromov 
bolo získaných 10 jedincov 3 druhov (2 čeľade) a 
zo skúmaných prostredí bol len v tomto prostredí 
nájdený šťúrik Neobisium carpaticum. Spoločným 
druhom nájdeným vo všetkých typoch skúmaných 
prostredí bol Chernes hahnii.

Čeľaď chthoniidae daday, 1888

Chthonius (Ephippiochthonius) tetrachelatus 
(Preyssler, 1790)

Dutiny: [10a] – 1Tn, 3Dn.

V strednej Európe je druh považovaný za eurypo-
tentný druh, často aj za najpočetnejší druh čeľade 
Chthoniidae. Rovnako na Slovensku patril medzi 
najčastejších zástupcov rodu, ktorý uprednost-
ňuje suchšie až mierne vlhké biotopy (Krumpál & 
Kiefer 1981; Krumpál & Krumpálová 2003). Na 
Slovensku bol nájdený najmä pod kameňmi, v hra-
banke, v synantropných podmienkach a vo vtáčích 
hniezdach. Christophoryová & Krumpál (2007) 
skúmali šťúriky na viacerých lokalitách Malých 
Karpát a Trnavskej pahorkatiny, zaznamenali 3 
druhy čeľade Chthoniidae a z nich bol Chthonius tet-
rachelatus naopak najmenej zastúpený.

V študovanom materiáli bol druh získaný v prách-
ne stromových dutín, pričom v tomto type prostre-
dia nebol na Slovensku doteraz zaznamenaný. Boli 
nájdené 4 nymfy v práchne prízemnej dutiny s rela-
tívnou vlhkosťou 53,76 %. V dutinách bol nájdený 
aj v iných krajinách Európy. Šťáhlavský (2001) ho 
v Českej republike získal v práchne 20 dutín 8 dru-
hov stromov a Drogla & Lippold (2004) ho z dutín 
uvádzajú v Nemecku.

Mundochthonius carpaticus rafalski, 1948

Dutiny: [10b] – 1♀, 1Tn, 1Dn; [10c] – 1♀, 1Dn.

Druh M. carpaticus predstavuje karpatský prvok 
rozšírený v Poľsku, na Ukrajine (Harvey 2009) a 
na Slovensku. Z nášho územia bol donedávna publi-
kovaný len verbálny údaj o jeho výskyte v Národnom 
parku Poloniny (Krumpál & Krumpálová 2003), 
chýbali informácie o dátume nálezu, počte jedincov 
a v akom prostredí boli nájdené. Len nedávno boli 
publikované konkrétne faunistické údaje o jeho vý-
skyte v hrabanke vchodov jaskýň Cerovej vrchovi-
ny a Slovenského krasu (Christophoryová 2009). 
V študovanom materiáli bol M. carpaticus nájdený 
v práchne stromových dutín, konkrétne 5 jedincov 
v prízemných dutinách s relatívnou vlhkosťou oko-
lo 60 %. Na Slovensku bol v dutinách zaznamenaný  
po prvýkrát. V hrabanke aj v dutinách stromov bol 
druh udávaný aj z Poľska (Jędryczkowski 1985, 
1987a, 1987b; Rafalski 1967). 
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Čeľaď Neobisiidae Chamberlin, 1930

Neobisium (Neobisium) carcinoides (hermann, 
1804)
Dutiny: [10b] – 1♂, 1Dn; [18] – 1Dn.

Druh N. carcinoides je v strednej Európe považova-
ný za najpočetnejší druh. Je to eurypotentný druh, 
ktorý sa vyskytuje hlavne v hrabanke, ale aj v ma-
chu, v dutinách, pod kôrou, v hniezdach aj v jasky-
niach (Beier 1963; Drogla & Lippold 2004).

V skúmanom materiáli bol nájdený v práchne du-
tín a ide o jeho prvý nález v tomto prostredí na Slo-
vensku. Boli získané 3 jedince v prízemnej dutine  
s relatívnou vlhkosťou 65,47 % a v nadzemnej duti-
ne. V práchne dutín bol zaznamenaný aj v okolitých 
krajinách (Drogla & Lippold 2004; Jędryczkow-
ski 1987b). V Českej republike bol s výnimkou jed-
ného prípadu nájdený len v prízemných dutinách 
(Ducháč 1993; Šťáhlavský 2001).

Neobisium (Neobisium) carpaticum Beier, 1935

Pod kôrou: [19a] – 1♂; [19b] – 1♀, 2♂.

Druh N. carpaticum je známy z Karpatského oblú-
ka – Karpaty, Transylvánske Alpy (Beier 1963). O 
jeho bionómii aj systematike sa vie pomerne málo.  
Na našom území bol doteraz zaznamenaný v hra-
banke (Christophoryová & Krumpál 2007; Krum-
pál 1980; Krumpál & Krumpálová 2003) a v jasky-
niach (Krumpál 2000).

V študovanom území bol po prvýkrát nájdený pod 
kôrou stromov, konkrétne štyri jedince pod kôrou 
smreka.

Neobisium (Neobisium) sylvaticum (c. l. koch, 
1835)

Hniezda: [6a] – 2♀; [6b] – 4♀; [6c] – 1♀.

Pod kôrou: [20] – 1♀.

Druh je rozšírený v celej Európe (Harvey 2009), 
vyskytujúci sa v lesných biotopoch v hrabanke  
a machu, ale je známy aj z vchodov jaskýň, pod kô-
rou stromov a v hniezdach (Beier 1963; Drogla & 
Lippold 2004).

V študovanom materiáli bol zaznamenaný v hniez-
dach a pod kôrou. V hniezdach bolo celkovo nájde-
ných 7 samíc druhu N. sylvaticum. Jedince sa 
vyskytovali vo voľných hniezdach Troglodytes troglo-
dytes, Turdus philomelos a jedna samica bola nájdená 
v hniezde v búdke Parus major. Na Slovensku bol 
už zaznamenaný v hniezde Lanius collurio (Kriš-
tofík et al. 2002). Z okolitých krajín bol nájdený 
v Českej republike v niekoľkých hniezdach Turdus 
sp. na okraji lesa asi 1,5 – 2 m nad zemou (Šťáhlav-
ský 2001). Ressl & Beier (1958) ho zaznamenali 
v Rakúsku v hniezdach Corvus corone corone Linna-
eus, 1758 a z neurčeného hniezdiča.

Pod kôrou stromov bol N. sylvaticum zaznamenaný 
na Slovensku po prvýkrát, bola nájdená 1 samica 

pod kôrou platana. Rovnako bol v tomto prostredí 
nájdený aj v okolitých krajinách (Drogla & Lippold 
2004; Jędryczkowski 1987b; Jost 1982; Ressl & 
Beier 1958; Šťáhlavský 2001).

Čeľaď cheiridiidae hansen, 1894

Cheiridium museorum (leach, 1817)

Hniezda: [4a] – 7♀, 5♂, 2Tn.

Šťúrik Cheiridium museorum je prevažne synan-
tropný druh, býva ale nájdený aj pod kôrou stro-
mov, v dutinách a v hniezdach (Beier 1963; Drogla 
& Lippold 2004).

V študovanom materiáli bolo nájdených 14 jedincov 
v synantropných podmienkach v hniezde Hirundo 
rustica. Podľa Krumpála & Cypricha (1988) sa druh 
často vyskytuje vo voľných hniezdach. Krištofík 
et al. (1995) našli len 1 samicu v hniezde Remiz pen-
dulinus (Linnaeus, 1758) a predpokladali tak, že to-
to hniezdo predstavuje menej vhodné podmienky 
pre jeho výskyt. Bol nájdený aj v hniezdach v búd-
kach Passer montanus (Krumpál et al. 2000–2001). 
Z okolitých krajín ho zaznamenali Rafalski (1967) 
v hniezdach vrabca a lastovičky a Drogla & Lip-
pold (2004) vo voľných nadzemných hniezdach a v 
budovách v hniezdach a vtáčom truse.

Čeľaď cheliferidae risso, 1826

Chelifer cancroides (linnaeus, 1758)

Hniezda: [4a] – 4♀, 8♂, 2Tn, 15Dn, 23Pn; [4b] – 1♀, 
1♂; [5a] – 2♂; [5b] – 1♀; [8a] – 1♀; [8b] – 1♀.

Šťúrik Chelifer cancroides je kozmopolitný synan-
tropný druh vyskytujúci sa prevažne v ľudských 
príbytkoch, ale bol nájdený aj v hniezdach vtákov, v 
dutinách stromov a v hrabanke (Beier 1963; Dro-
gla & Lippold 2004; Šťáhlavský 2001).

V študovanom materiáli bolo nájdených 59 jedin-
cov druhu Chelifer cancroides v hniezdach v králi-
kárňach a vo voliérach Columba livia f. domestica 
a Streptopelia roseogrisea a vo voľných hniezdach 
Hirundo rustica a Phoenicurus ochruros. Podobné 
údaje boli zo Slovenska publikované už v minulos-
ti. Chelifer cancroides bol získaný z hniezd Columba 
livia f. domestica v drevených holubníkoch a v hos-
podárskych budovách roľníckeho družstva (Cypri-
ch et al. 1992) a z hniezd z búdok Taeniopygia gut-
tata castanotis na chovateľskej farme (Cyprich et 
al. 2000). Krumpál et al. (2000–2001) našli druh 
v hniezdach Passer domesticus (Linnaeus, 1758) a 
Nosek & Lichard (1962) našli jedného jedinca v 
hniezde Turdus merula v kríkoch. Z okolitých krajín 
jeho výskyt uvádzajú Ressl & Beier (1958) v hniez-
dach Phoenicurus ochruros, Hirundo rustica a Apus 
apus Linnaeus, 1758. Rafalski (1967) ho zazname-
nal v hniezdach vrabca a lastovičky.

Dactylochelifer latreillii (leach, 1817)

Hniezda: [2] – 1Tn; [3] – 3♀, 4Tn, 1Dn; [7] – 1♀.
Dutiny: [11] – 1♀, 2Tn.
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Dactylochelifer latreillii je európsky druh vyskytu-
júci sa v listovej opadanke, pod kôrou stromov a  
v hniezdach vtákov (Beier 1963; Harvey 2009).

V študovanom materiáli bol nájdený v hniezdach  
a práchne dutín. Bolo nájdených 10 jedincov Dacty-
lochelifer latreillii vo voľných hniezdach Pica pica, 
Turdus merula a Turdus philomelos. Krumpál & Cyp-
rich (1988) ho na Slovensku zaznamenali v hniez-
dach v búdkach aj vo voľných hniezdach. Krištofík 
et al. (1993, 2002) našli jedince v hniezdach Lanius 
collurio a Remiz pendulinus a pri druhu uviedli, že je 
vysoko viazaný na rôzne situované hniezda. Jedin-
ce boli zaznamenané aj v hniezdach v búdkach Pas-
ser montanus (Christophoryová et al. 2007; Krum-
pál et al. 2000–2001). Z okolitých krajín ho Ressl & 
Beier (1958) našli v Rakúsku v hniezde Emberiza 
citrinella Linnaeus, 1758. Rafalski (1967) pri jeho 
výskyte v Poľsku uvádza, že býva nájdený aj vo vtá-
čích hniezdach. 

V práchne dutín bol nájdený po prvýkrát na Sloven-
sku, konkrétne 3 jedince v nadzemnej dutine v roz-
padnutom pni. Z okolitých krajín sú známe nálezy 
z dutín v Nemecku (Drogla & Lippold 2004).

Čeľaď chernetidae menge, 1855

Chernes hahnii (c. l. koch, 1839)

Hniezda: [7] – 1♀.

Dutiny: [12] – 1♀, 1Tn; [15c] – 1♂; [16d] – 1♂; 
[17b] – 1♀, 1♂.

Pod kôrou: [13a] – 1♀; [13b] – 1♀, 1♂, 2Tn.

Druh Chernes hahnii žije hlavne pod kôrou a v duti-
nách listnatých stromov, bol nájdený aj v hniezdach 
a len zriedka v hrabanke (Drogla & Lippold 2004; 
Rafalski 1967; Šťáhlavský 2001).

V študovanom materiáli bol zaznamenaný vo 
všetkých typoch vybraných prostredí. Bola nájdená 
jedna samica vo voľnom hniezde Turdus philomelos. 
Podľa Krumpála & Cypricha (1988) sa na Sloven-
sku vyskytuje vo voľných hniezdach a aj v hniezdach 
v búdkach. Krištofík et al. (1996) zaznamenali 
1 samca v hniezde Merops apiaster. Krumpál et al. 
(2000–2001) ho našli v hniezdach v búdkach Passer 
montanus.

V práchne dutín boli jedince Chernes hahnii zazna-
menané po prvýkrát na Slovensku, a to 6 jedincov 
prevažne v nadzemných dutinách (25–90 cm) s re-
latívnou vlhkosťou práchna okolo 40–60 %.

Rovnako bol po prvýkrát nájdený na našom úze-
mí pod kôrou stromov, a to 5 jedincov pod kô-
rou Platanus orientalis. Rovnako je výskyt 
druhu prevažne pod kôrou a z dutín udáva-
ný z okolitých krajín (Drogla & Lippold 2004; 
Jędryczkowski 1985, 1987a, 1987b; Rafal-
ski 1967; Šťáhlavský 2001). V Českej republi-
ke Šťáhlavský (2001) zaznamenal 269 jedincov, 

z ktorých len 1 deutonymfa bola nájdená v hraban-
ke, ostatné jedince pod kôrou 11 druhov stromov.

Dinocheirus panzeri (c. l. koch, 1837)

Hniezda: [1a] – 1♂.

Dutiny: [9] – 2♀, 2♂, 3Tn, 2Dn, 10Pn; [10a] – 3♀, 
4Dn, 3Pn; [15a] – 1♀; [15b] – 1♀; [15d] – 1Pn; 
[15e] – 1♀, 1Pn; [15f] – 16♀, 1♂, 3Tn, 2Dn, 6Pn; 
[16a] – 1Pn; [16b] – 1♀; [16c] – 1♂, 1Tn, 1Dn, 1Pn; 
[16f] – 2Dn, 1Pn; [16g] – 1Dn.

Druh Dinocheirus panzeri býva najčastejšie nájdený 
v dutinách stromov, ale aj pod kôrou, v hniezdach, 
komposte a v budovách (Beier 1963; Drogla & Lip-
pold 2004).

V študovanom materiáli bol zaznamenaný v hniez-
de a v dutinách. V hniezde v búdke Muscardinus 
avellanarius bol nájdený jeden samec. Podľa Krum-
pála & Cypricha (1988) sa len náhodne vyskytuje 
vo voľných hniezdach. Krumpál et al. (2000–2001) 
ho zaznamenali v búdkach Passer montanus a Kriš-
tofík et al. (2002) v hniezde Lanius minor. Z okoli-
tých krajín je známy z hniezd vtákov (Beier 1948; 
Jost 1982) aj z hniezd cicavcov (Beier 1948; Ra-
falski 1967).

Jedince D. panzeri boli nájdené v prízemných aj nad-
zemných dutinách (5–140 cm) s vlhkosťou práchna 
17–78 %. Bolo nájdených 72 jedincov a zazname-
nané všetky nymfálne štádia. Na Slovensku už bol 
nájdený jeden samec v práchne dutiny buka (Krum-
pál & Krumpálová 2003). Z dutín je bežne udáva-
ný aj z ostatných krajín (Drogla & Lippold 2004; 
Jędryczkowski 1985, 1987a, 1987b; Jost 1982). V 
Českej republike bol nájdený v prízemnej dutine 
duba (Ducháč 1993) a v 43 prízemných aj nadzem-
ných dutinách 10 druhov stromov, kde bolo získa-
ných vyše 1000 jedincov (Šťáhlavský 2001).

Allochernes wideri (c. l. koch, 1843)

Hniezda: [1a] – 2♀, 1♂, 4Dn; [1b] – 2♀, 4♂, 4Tn, 
3Dn; [4a] – 1♀, 2♂, 1Tn.

Dutiny: [15f] – 2♀, 2♂, 1Tn, 6Pn; [16e] – 2♀, 2Tn, 
6Pn; [16h] – 1Dn; [16i] – 2Pn; [16j] – 2Dn, 2Pn; 
[16k] – 1♂, 1Tn, 3Dn, 2Pn; [17a] – 1Pn.

Druh sa vyskytuje hlavne v dutinách stromov, tak-
tiež pod kôrou stromov, hniezdach vtákov a v mra-
veniskách (Beier 1963; Drogla & Lippold 2004).

V študovanom materiáli bol nájdený v hniezdach 
aj v práchne dutín. Bolo nájdených 24 jedincov  
v hniezdach v búdkach Muscardinus avellana-
rius, Sitta europaea spolu s Apodemus sp. a vo voľ-
nom hniezde Hirundo rustica. Na Slovensku už bol 
v hniezdach zaznamenaný v minulosti. Podľa Krum-
pála & Cypricha (1988) sa náhodne vyskytuje 
vo voľných hniezdach a často v hniezdach v búdkach. 
Christophoryová et al. (2007) našli jedince v búd-
kach Passer montanus. Z okolitých krajín bol nájdený 
v hniezde Emberiza citrinella (Ressl & Beier 1958) 
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a vo voľných nadzemných hniezdach vtákov (Dro-
gla & Lippold 2004).

V prostredí dutín bol Allochernes wideri nájdený po 
prvýkrát na Slovensku, a to 36 jedincov v prízem-
ných aj nadzemných dutinách (5–100 cm) v práchne 
s maximálnou relatívnou vlhkosťou 37,97 %. V prách-
ne stromových dutín bol zaznamenaný aj v iných 
krajinách (Drogla & Lippold 2004; Jędryczkowski 
1985, 1987b; Rafalski 1967). V Českej republike bol 
nájdený v prízemnej dutine duba (Ducháč 1993) a 
v 49 prízemných aj nadzemných dutinách 14 dru-
hov stromov (Šťáhlavský 2001). Bol druhým naj-
početnejšie zastúpeným druhom v dutinách po Di-
nocheirus panzeri (Šťáhlavský 2001).

Lamprochernes nodosus (schrank, 1803)

Hniezda: [5c] – 2♀.

Druh Lamprochernes nodosus býva nájdený hlavne 
v tlejúcom kompostovom materiáli, v budovách, 
foreticky na hmyze a zriedkavejšie v hniezdach a 
pod kôrou (Beier 1963; Drogla & Lippold 2004; 
Krumpál & Cyprich 1988).

V študovanom materiáli boli nájdené 2 sami-
ce v hniezde vo voliére Columba livia f. domestica. 
Na Slovensku bol v hniezdach zaznamenaný aj v 
minulosti. Podľa Krumpála & Cypricha (1988) 
sa druh vyskytuje vo voľných hniezdach. Bol za-
znamenaný aj v hniezdach v búdkach Passer mon-
tanus (Christophoryová et al. 2007; Krumpál et 
al. 2000–2001). Bol nájdený aj v hniezdach ďalších 
druhov hniezdičov – 1 samica v hniezde Remiz pen-
dulinus, a 1 samica v hniezde Merops apiaster (Kriš-
tofík et al. 1995, 1996).

Pselaphochernes scorpioides (hermann, 1804)

Dutiny: [14] – 3♀, 1♂, 1Tn.

Šťúrik P. scorpioides sa vyskytuje hlavne v rozkla-
dajúcom tlejúcom materiáli, v komposte, v dutinách 
stromov a mraveniskách, menej býva nájdený fore-
ticky na hmyze a v hrabanke (Beier 1963; Drogla 
& Lippold 2004).

V študovanom materiáli bolo nájdených 5 jedin-
cov v nadzemnej dutine v pni v dubovom lese. Ide 
o prvý nález druhu v prostredí dutín na Slovensku. 
Druh bol nájdený v práchne dutín aj v okolitých 
krajinách (Drogla & Lippold 2004; Jost 1982; Ra-
falski 1967). V Českej republike bol zaznamenaný 
v prízemnej dutine lipy (Ducháč 1993) a v 36 prí-
zemných a nadzemných dutinách 10 druhov stro-
mov (Šťáhlavský 2001).

Šťúriky v hniezdach vtákov a cicavcov. V hniez-
dach vtákov a cicavcov sa vyskytujú živočíchy, kto-
ré tu vyhľadávajú potravu, úkryt, prekonávajú tu 
svoj vývin alebo je ich prítomnosť v tomto prostre-
dí viac-menej náhodná a nepravidelná (Pomykal 
1988). Beier (1948) uvádza, že fauna šťúrikov 

v hniezdach vtákov je nejednotná a má náhod-
ný charakter, kedy pozostáva najmä zo šťúrikov 
vyskytujúcich sa pod kôrou stromov – zástup-
covia čeľadí Cheiridiidae, Atemnidae, Cherneti-
dae a Cheliferidae. Naopak obyvatelia hrabanky a 
pôdy, zástupcovia čeľadí Chthoniidae a Neobisii-
dae, v hniezdach vtákov úplne chýbajú. Pravidel-
ne sa v hniezdach vtákov vyskytujú len ubiquis-
ti a druhy žijúce v synantropných podmienkach 
– Cheiridium museorum, Dinocheirus panzeri a 
Chelifer cancroides. Tieto druhy bývajú nájde-
né v hniezdach domestifikovaných vtákov a  
v synantropných podmienkach (Beier 1948). Na-
opak podľa Krumpála & Cypricha (1988) nie je vý-
skyt šťúrikov v hniezdach vtákov náhodným javom, 
ale šťúriky vyhľadávajú hniezda ako zdroj potravy, 
možnosť úkrytu a zároveň sa v hniezdach pravidelne 
rozmnožujú. Druhy Chelifer cancroides a Cheiridium 
museorum autori považujú za typických nidikolov. 
Na Slovensku boli v hniezdach zaznamenané aj šťúri-
ky čeľadí Chthoniidae a Neobisiidae, ale vyskytujú 
sa v hniezdach skôr náhodne. Býva nájdený malý 
počet jedincov len niekoľkých druhov, a to prevažne  
v hniezdach umiestnených na zemi. Málokedy bý-
vajú zaznamenané nymfálne štádiá (Christo-
phoryová et al. 2007). Naopak zástupcovia če-
ľadí Cheiridiidae, Cheliferidae a Chernetidae 
sa v hniezdach vyskytujú pravidelnejšie. Sved-
čí o tom vyšší počet zaznamenaných druhov za-
stúpených väčším počtom jedincov. Častokrát 
bývajú nájdené nymfálne štádiá a samice  
s marsupiami (Christophoryová et al. 2007).

Potvrdzujú to aj výsledky v predloženej práci.  
Vo vzorkách bol nájdený zástupca čeľade Neobisii-
dae, druh N. sylvaticum. Boli nájdené len dospelé je-
dince. Na Slovensku bola doteraz nájdená len 1 de-
utonymfa v hniezde Lanius collurio (Krištofík et 
al. 2002). Ide o epigeický druh bežne žijúci v hra-
banke a pôde, vyskytuje sa najmä na okrajoch le-
sa a často vystupuje na kríky a byliny (Beier 1963; 
Drogla & Lippold 2004; Rafalski 1967; Ressl & 
Beier 1958). Potvrdzujú to aj nálezy na Slovensku 
v hniezdach umiestnených prevažne na kríkoch a 
padnutých stromoch.

Z čeľade Cheiridiidae bol v študovaných vzorkách 
zaznamenaný druh Cheiridium museorum. Najviac 
jedincov bolo nájdených v synantropných podmien-
kach v hniezde Hirundo rustica, kedy bolo získaných 
14 jedincov, z nich 2 tritonymfy. Výskyt v hniezdach  
v synantropných podmienkach je oveľa zreteľnej-
ší pri druhu Chelifer cancroides z čeľade Chelife-
ridae, ktorý bol v predloženej práci zaznamena-
ný v hniezdach odoberaných v stodolách, kôľňach 
a králikárňach. Najviac jedincov bolo nájdených 
v hniezde Hirundo rustica odobratého v stodole 
s celkovým počtom 52 jedincov. V ňom sa vysky-
tovali okrem dospelých jedincov, aj všetky nym-
fálne štádiá – 23 protonýmf, 15 deutonýmf a 2 
tritonymfy. U druhu Dactylochelifer latreillii bo-
li v predloženej práci získané dospelé aj nymfál-
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ne štádiá. Podľa Krištofíka et al. (1993, 2002) 
sa vyskytuje v rôzne situovaných hniezdach, čo 
súhlasí s výsledkami práce, kedy boli nájdené  
v hniezdach na kríkoch aj vysoko na stromoch (Pica 
pica). Z čeľade Chernetidae boli v skúmaných hniez-
dach zaznamenané 4 druhy. Allochernes wideri bol 
zastúpený najväčším počtom jedincov. Je to druh 
bežne sa vyskytujúci v hniezdach, vo všetkých zís-
kaných hniezdach boli nájdené aj nymfálne štádia. 
Menej boli v hniezdach zastúpené druhy Chernes 
hahnii a Dinocheirus panzeri, ktoré sú viazané najmä 
na dutiny a kôru stromov. Bol nájdený len jeden sa-
mec Dinocheirus panzeri, ale v minulosti našli Kriš-
tofík et al. (2002) v hniezde Lanius minor 6 jedin-
cov a z nich 2 tritonymfy. V študovanom materiáli 
bola nájdená jedna samica Chernes hahnii v hniez-
de Turdus philomelos. V skúmaných hniezdach boli 
nájdené 2 samice Lamprochernes nodosus v hniezde 
Columba livia f. domestica. Doteraz boli na Sloven-
sku v hniezdach vtákov zaznamenané len dospelé 
jedince tohto druhu (Krištofík et al. 1995, 1996).

Beier (1948) tvrdil, že na rozdiel od fauny šťúrikov 
v hniezdach vtákov sa v hniezdach cicavcov vysky-
tujú aj typickí obyvatelia, nielen príležitostní hostia.  
V hniezdach cicavcov boli totiž zaznamenaní prí-
slušníci viacerých rodov, ktorí sú charakteristickí 
len pre toto prostredie. Napriek tomu, že u drob-
ných zemných cicavcov ide často o hniezda umiest-
nené na zemi alebo pod zemou, príslušníci epige-
ickej fauny čeľadí Chthoniidae a Neobisiidae sa tu 
vyskytujú minimálne (Beier 1948). Na Slovensku 
bol doteraz zaznamenaný jediný druh považova-
ný za typického obyvateľa hniezd Talpa europaea 
Linnaeus, 1758, a to druh Lasiochernes pilosus (El-
lingsen, 1910) nájdený v Borinke (Krumpálová & 
Krumpál 1993). V predloženej práci boli v hniez-
dach cicavcov zaznamenané druhy, ktoré možno 
považovať len za príležitostných hostí – Chelifer 
cancroides, Allochernes wideri a Dinocheirus panzeri.

Zhrnutím výsledkov a literárnych údajov je zreteľ-
né, že šťúriky sa v hniezdach nevyskytujú náhodne, 
ale pomerne pravidelne. Nie sú špecificky viazané 
na druh hostiteľa, ale skôr na umiestnenie a stav-
bu hniezda. Epigeické druhy sa vyskytujú prevažne 
v hniezdach na zemi a dutinové či pod kôrou žijú-
ce druhy aj vyššie na stromoch. Rovnako druhy vy-
skytujúce sa v synantropných podmienkach bývajú 
bežne nájdené v hniezdach budov, králikární, cho-
vateľských staníc a podobne. Hniezda vtákov aj ci-
cavcov predstavujú pre šťúriky vhodné prostredie 
najmä pre bohatú potravnú ponuku, kedy sa tu vy-
skytujú larvy chrobákov, múch, bĺch, roztoče a švo-
ly (Beier 1948; Pomykal 1988). Beier (1948) po-
zoroval šťúriky opakovane na samotných vtákoch 
a predpokladal tak, že vyhľadávajú roztoče a švoly 
nielen v hniezde, ale aj na nich samotných. Rovnako 
našiel šťúriky aj v srsti cicavcov. Šťúriky využíva-
jú vtáky a cicavce aj na foréziu, čiže prenos na väč-
šie vzdialenosti, kedy boli na nich nájdené samice s 
marsupiami a nymfy (Beier 1948). Hniezda šťúri-

kom okrem potravnej ponuky ponúkajú vhodné 
prostredie na prekonanie vývinu. Bývajú tak čas-
to zaznamenané nymfálne štádia a taktiež samič-
ky, ktoré nesú na spodnej strane bruška vak s va-
jíčkami.

Šťúriky v práchne stromových dutín. Živočíchy 
vyhľadávajú stromové dutiny z viacerých dôvo-
dov, ako sú napríklad možnosť úkrytu, hniezdna 
príležitosť alebo vyhľadávanie potravy. Stromové 
dutiny predstavujú biotop s vyrovnanejšími mik-
roklimatickými podmienkami ako v okolí stro-
mov. Preto tu nachádzame niektoré druhy, ktoré 
sa vyskytujú pod kôrou stromov, v norách cicav-
cov, hniezdach vtákov, pod kameňmi alebo v jas-
kyniach (Růžička & Boháč 1991). Šťúriky vyhľa-
dávajú dutiny pravdepodobne pre vyhovujúce 
mikroklimatické a potravné podmienky. Pod-
ľa Růžičku & Boháča (1991) sú šťúriky typic-
kými obyvateľmi suchých nadzemných dutín.  
V Českej republike boli publikované dve práce za-
oberajúce sa šťúrikmi stromových dutín (Du-
cháč 1993; Šťáhlavský 2001), kedy boli jedince 
nájdené v suchých aj vlhkých dutinách, v prízem-
ných aj nadzemných dutinách. Šťáhlavský (2001) 
podrobne spracoval šťúriky zo 149 dutín (101 po-
zitívnych na výskyt šťúrikov), vyhodnotil ich vzťah 
k tomuto prostrediu a kategorizoval ich na: (1) 
druhy silno viazané svojim výskytom na prostre-
die dutín (Mundochthonius styriacus Beier, 1971, 
Dinocheirus panzeri, Allochernes wideri, Anthre-
nochernes stellae Lohmander, 1939); (2) dru-
hy s väzbou na dutiny vyskytujúce sa čiastočne 
v inom prostredí (Pselaphochernes scorpioides); 
(3) druhy, ktoré nie sú svojim výskytom viazané 
na dutiny, ale sa v nich často vyskytujú (Chthonius 
tetrachelatus); (4) druhy len náhodne sa vyskytujú-
ce v dutinách (Neobisium carcinoides) a (5) druhy, 
ktoré sa v dutinách nevyskytovali.

Na základe získaného materiálu bola snaha vy-
hodnotiť šťúriky podľa ich vzťahu k prostrediu 
dutín na Slovensku. Základom bola kategorizácia 
podľa Šťáhlavského (2001), v ktorej bol zahrnu-
tý materiál zbieraný systematicky z jedného sú-
vislého územia Prahy. Navyše autor zbieral v Pra-
he druhy z viacerých typov habitatov a mohol tak 
vyhodnotiť, ako sú druhy zastúpené v jednotli-
vých typoch prostredí. Na rozdiel od toho, mate-
riál v predloženej práci bol kombináciou pravidel-
ných zberov z územia Košíc a Čiernej hory, ale aj 
postupne nazhromaždených ojedinelých zberov. 
Nebol tak cielene zbieraný materiál ani z viacerých 
typov prostredí jedného územia. Predložená ka-
tegorizácia tak vychádza zo získaného materi-
álu šťúrikov z dutín a z doteraz publikovaných 
údajov o ich výskyte v iných typoch prostredia z 
celého Slovenska. Preto boli aj jednotlivé kategó-
rie upravené a je možné, že budú neskôr doplnené, 
poprípade pozmenené na základe ďalších zberov  
z práchna dutín.
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Šťúriky boli podľa ich výskytu v stromových duti-
nách kategorizované na: (1) druhy vyskytujúce sa 
pravidelne v stromových dutinách – do tejto kategó-
rie boli zaradené druhy, ktoré sa vyskytujú prevaž-
ne v práchne dutín, poprípade mikroklimaticky po-
dobnom prostredí hniezd (najčastejšie dutinových). 
Len zriedka ich nájdeme v hrabanke a pôde, pričom 
nie sú typickými epigeickými a edafickými druhmi. 
Nachádzajú sa v prízemných aj nadzemných duti-
nách, a to aj s otvorom vyššie ako 50 cm nad zemou.  
Zo získaného materiálu sem patria druhy Dinochei-
rus panzeri a Allochernes wideri. Oba boli nájdené 
v prízemných aj nadzemných dutinách, D. panzeri 
v dutine s otvorom najvyššie 140 cm a A. wideri 100 
cm. D. panzeri bol na Slovensku nájdený v hniezdach 
(Krištofík et al. 2002; Krumpál & Cyprich 1988; 
Krumpál et al. 2000–2001) a v dutine (Krumpál & 
Krumpálová 2003). Druh A. wideri bol zazname-
naný v hniezdach (Christophoryová & Krištofík 
2008; Christophoryová et al. 2007; Krumpál & 
Cyprich 1988) a 3 jedince boli zbierané v hrabanke 
(Krumpál & Christophoryová 2007).

(2) druhy vyskytujúce sa v stromových dutinách 
a čiastočne v inom prostredí – do tejto kategórie 
boli zaradené druhy, ktoré sa síce vyskytujú aj v du-
tinách, ale rovnako pravdepodobne ich nájdeme aj  
v iných typoch prostredia. Tieto šťúriky sa vy-
skytujú v prízemných aj nadzemných dutinách. 
Zo získaného materiálu sem patria druhy Chernes 
hahnii, Pselaphochernes scorpioides a Mundochtho-
nius carpaticus. Druhy P. scorpioides a M. carpati-
cus boli nájdené v prízemných dutinách, Chernes 
hahnii prevažne v nadzemných dutinách. O dru-

hu Mundochthonius carpaticus bol na našom úze-
mí publikovaný jediný verbálny údaj o jeho vý-
skyte v NP Poloniny (Krumpál & Krumpálová 
2003) bez bližších podrobností. Až v súčasnosti 
sa ho podarilo zaznamenať v hrabanke a vo vcho-
doch jaskýň Cerovej vrchoviny a Slovenského kra-
su (Christophoryová 2009; Papáč et al. 2009). 
V Poľsku je bežne uvádzaný z hrabanky aj dutín 
(Jędryczkowski 1985, 1987a, 1987b; Rafalski 
1967). Druh Chernes hahnii bol doteraz nájdený v 
hniezdach vtákov (Krištofík et al. 1996; Krum-
pál & Cyprich 1988; Krumpál et al. 2000–2001). 
V predloženej práci bol získaný aj pod kôrou stromov 
a v ich dutinách. Podľa literárnych údajov je to druh 
žijúci prevažne pod kôrou stromov (Beier 1963; 
Šťáhlavský 2001). P. scorpioides bol na Slovensku 
nájdený v hrabanke (Christophoryová & Krumpál 
2005, 2007; Krumpál & Christophoryová 2007) 
a v hniezdach vtákov (Christophoryová et al. 
2007). Druh je uvádzaný ako typický obyvateľ 
kompostu, okolia hnojísk, vzácnejšie sa vyskytuje v 
hniezdach vtákov a dutinách (Beier 1963).

(3) druhy náhodne sa vyskytujúce v dutinách stro-
mov – patria sem často eurypotentné druhy vysky-
tujúce sa v rôznych typoch prostredí. Tieto druhy 
sú prevažne epigeické a bývajú tak nájdené hlavne  
v prízemných dutinách nadväzujúcich na okolitú 
hrabanku, menej v nadzemných dutinách. Do tej-
to kategórie boli zaradené šťúriky Neobisium car-
cinoides, Chthonius tetrachelatus a Dactylocheli-
fer latreillii. N. carcinoides je eurypotentný druh, 
na Slovensku nájdený v hrabanke (Christopho-
ryová & Krumpál 2005, 2007; Krumpál & Krum-

obr. 2. Namerané hodnoty relatívnej vlhkosti práchna dutín (Wh, %) pre zaznamenané druhy šťúrikov na loka-
litách Čiernej hory a Košíc: A. w. – Allochernes wideri, D. p. – Dinocheirus panzeri, Ch. h. – Chernes hahnii, Ch. t. – 
Chthonius tetrachelatus, M. c. – Mundochthonius carpaticus, N. c. – Neobisium carcinoides. Farba krúžkov predsta-
vuje počet zaznamenaných jedincov šťúrikov (N); pre biele krúžky N = 1, pre sivé N = 2–4 a pre čierne N = 5 a viac.
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pálová 2003), v jaskyniach (Krumpál 2000; Pa-
páč et al. 2009) a vo vtáčích hniezdach (Krumpál 
& Cyprich 1988; Krumpál et al. 2000–2001). Pod-
ľa Ducháča (1993) nemá užší vzťah k prostrediu 
stromových dutín. Šťáhlavský (2001) ho uvádza 
ako najpočetnejšieho šťúrika obývajúceho hra-
banku na území Prahy. Druh zaznamenal v 7 du-
tinách, z ktorých len 1 bola nadzemná, ostatné 
mali otvory tesne pri zemi a nadväzovali na oko-
litú hrabanku, preto jeho výskyt v dutinách po-
važoval za náhodný. Chthonius tetrachelatus je 
v strednej Európe taktiež považovaný za eurypo-
tentný druh. Na Slovensku bol nájdený v hraban-
ke (Christophoryová & Krumpál 2007; Krum-
pál & Kiefer 1981; Krumpál & Krumpálová 2003) 
a vo vtáčích hniezdach (Krumpál & Cyprich 1988). 
V Prahe bol zaznamenaný v hrabanke, dutinách stro-
mov, pod kameňmi a vo vtáčom hniezde (Šťáhlav-
ský 2001). Šťáhlavský (2001) ho zaradil medzi 
druhy, ktoré nie sú viazané na dutiny, ale často sa  
v nich vyskytujú. Všetky dutiny v ktorých bol zbie-
raný mali otvor umiestnený nižšie ako 50 cm nad 
zemou. Na Slovensku boli nájdené len 4 nymfál-
ne štádiá v prízemnej dutine. Dactylochelifer lat-
reillii bol na Slovensku zaznamenaný v hrabanke 
(Ducháč 1994), v Malaiseho pasciach (Krumpál & 
Christophoryová 2007) a v hniezdach (Christo-
phoryová et al. 2007; Krištofík et al. 1993, 2002; 
Krumpál & Cyprich 1988; Krumpál et al. 2000–
2001). Podľa doterajších poznatkov sa druh vysky-
tuje v dutinách náhodne.

Šťáhlavský (2001) rozdelil šťúriky v závislosti od 
vlhkosti substrátu v dutinách stromov na: (1) dru-
hy uprednostňujúce vlhký substrát. Viac ako polo-
vica vzoriek s výskytom druhov mala obsah vody 
vyše 50 % (M. styriacus, N. carcinoides, D. panze-
ri, P. scorpioides) a (2) druhy uprednostňujúce su-
chý substrát. Viac ako polovica vzoriek s výskytom 
druhov mala obsah vody menej ako 50 % (Chtho-
nius tetrachelatus, Allochernes wideri).

V predloženej práci bola relatívna vlhkosť prách-
na meraná len pri väčšine vzoriek odobratých v 
Čiernej hore a Košiciach (obr. 2). Tým, že šťúriky 
Dactylochelifer latreillii a Pselaphochernes scorpioi-
des neboli v Čiernej hore a Košiciach nájdené, neda-
la sa hodnotiť ich závislosť na vlhkosti substrátu. 
Pri druhoch Chthonius tetrachelatus, Mundochtho-
nius carpaticus a Neobisium carcinoides bola relatív-
na vlhkosť práchna meraná len pri 1 – 2 vzorkách, 
u všetkých bola vyššia ako 50 %. Závislosť od vlh-
kosti substrátu by sa u nich dala jasne stanoviť až 
po získaní väčšieho množstva vzoriek. Rovnako to 
platí pre druh Chernes hahnii, kde bola relatívna 
vlhkosť zistená len pri 2 vzorkách – 41,75 a 67,49 %. 
Relatívna vlhkosť práchna bola u druhu Allochernes 
wideri stanovená pri 6 vzorkách, pričom v ani jed-
nom prípade nepresiahla 40 % a druh tak preferoval 
suchý substrát. Potvrdzujú to aj výsledky z práchna 
dutín v Českej republike, kde rovnako uprednostňo-
val suchý substrát (Šťáhlavský 2001). Dinocheirus 

panzeri patril v Českej republike medzi druhy, kto-
ré dávajú prednosť vlhkému substrátu (Šťáhlav-
ský 2001). Na Slovensku bola vlhkosť meraná pri 
11 vzorkách, pri 6 z nich bola vyššia ako 50 % a pri  
5 menšia ako 50 %. Podľa doterajšieho získaného 
materiálu sa vyskytoval rovnako v suchých, ako aj 
vlhkých dutinách. Závislosť zaznamenaných šťúri-
kov od vlhkosti substrátu v dutinách bude potreb-
né doplniť o podrobnejší odber vzoriek práchna z 
dutín a získanie väčšieho množstva nameraných 
hodnôt relatívnej vlhkosti substrátu.

súhrn

Celkovo bolo zaznamenaných 262 šťúrikov patria-
cich ku 13 druhom a do 5 čeľadí. V hniezdach vtákov 
a cicavcov bolo nájdených 118 jedincov patriacich 
ku 8 druhom. Šťúriky čeľadí Chthoniidae a Neobisii-
dae sa v hniezdach vyskytujú skôr náhodne, šťúri-
ky čeľadí Cheiridiidae, Cheliferidae a Chernetidae 
sa vyskytujú pravidelnejšie. Šťúriky v hniezdach 
nachádzajú vhodnú potravnú ponuku a prostredie 
na prekonanie vývinu. V práchne dutín bolo zazna-
menaných 134 jedincov patriacich ku 8 druhom, 7  
z nich bolo v dutinách na Slovensku zaznamena-
ných po prvýkrát. Pod kôrou stromov bolo nájde-
ných 10 jedincov 3 druhov, všetky boli v tomto ty-
pe prostredia nájdené po prvýkrát. Podľa vzťahu k 
dutinám boli šťúriky rozdelené do 3 kategórií: dru-
hy s pravidelným výskytom v dutinách (Dinochei-
rus panzeri, Allochernes wideri), druhy vyskytujúce 
sa v dutinách stromov a čiastočne v inom prostre-
dí (Mundochthonius carpaticus, Chernes hahnii, Pse-
laphochernes scorpioides) a druhy vyskytujúce sa v 
dutinách len náhodne (Chthonius tetrachelatus, Ne-
obisium carcinoides, Dactylochelifer latreillii). Naj-
početnejšie boli v práchne dutín zastúpené druhy 
Dinocheirus panzeri a Allochernes wideri. A. wideri 
preferoval suché práchno v dutinách a D. panzeri sa 
vyskytoval v suchých aj vlhkých dutinách.
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