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Abstract: Author presents a species spectrum of harvestmen (Opiliones) iden-
tified during vegetation season 2013 in the Nature Reserve Šujské rašelinisko 
peat bog in north-west Slovakia. Nature Reserve Šujské rašelinisko peat bog 
is declared to protect of rare and protected fen and peat bog plant species 
and their communities. In total, 209 specimens of harvestmen, representing 
14 kinds, belonging to four families have been determined from the Šujské 
rašelinisko peat bog. Listed 14 kinds of harvestmen constitutes 40.0% of the 
total species spectrum of harvestmen (n = 35) previously known from Slova-
kia. As the eudominant species were found Lophopilio palpinalis (Dominance = 
23.92), Nemastoma lugubre (20.1), Oligolophus tridens (18.18) and Phalangium 
opilio (13.4). They are eurytopic and hygrophilous (except Phalangium opilio) 
species whose occurrence in moist microhabitats in peat bog is expected. On 
the other hand, the open sun and overheating peat bog microhabitats are suit-
able for occurrence of the heliophilous harvestmen Phalangium opilio. Rilaena 
triangularis was a dominant species (D = 6.7). As the subdominant species were 
recorded Platybunus pallidus (D = 3.83), Platybunus bucephalus and Lacinius 
ephippiatus (both D = 2.87) and Leiobunum rupestre (2.39). Among harvestmen, 
which mostly occur in conditions of peat bogs, fens, wetlands and waterlogged 
floodplain communities in our country we can be classified mainly Lacinius 
ephippiatus, Mitopus morio, Oligolophus tridens, Nemastoma lugubre, Rilaena 
triangularis, Astrobunus laevipes, Mitostoma chrysomelas, Lophopilio palpinalis, 
Platybunus bucephalus and other. 
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ÚVOD

Kosce sú v našich podmienkach najviac rozšírené 
a taktiež aj najviac skúmané v prostredí rôznych 
typov nížinných, podhorských a horských lesných 
ekosystémov. Súčasťou krajiny sú však aj pomer-
ne rozsiahle alebo aj fragmentárne spoločenstvá 
špecifických biotopov, ktoré sú svojim charakte-
rom odlišné od lesných spoločenstiev. Medzi také 
môžeme zaradiť biotopy typických rašelinísk, pod-
máčaných slatín, horských vrchovísk, mokrín a vlh-
kých lúk alebo aj azonálne aluviálne spoločenstvá 

lužných lesov. Aj na takýchto biotopoch sa uskutoč-
ňuje výskum opiliofauny.

Na Slovensku sa výskumu opiliofauny rašelinísk na 
Hornej Orave venovali Astaloš (2003), Astaloš 
et al. (1998), Murín (2008), Stašiov & Maršalek 
(2002) a Stašiov et al. (2007). Na rôznych slatinách 
a slatinných rašeliniskách opiliofaunu skúmali na-
pr. Mihál & Gajdoš (2005) na lokalite NPR Parížske 
močiare, Mihál & Gajdoš (2010) na Hornej Nitre, 
Mihál et al. (2003) v NP Poloniny, Stašiov et al. 
(2003) na Ondavskej vrchovine. V spoločenstvách 
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rôznych mokradí a aluviálnych lužných lesov skú-
mali kosce Stašiov & Kertys (2008) na Ondavskej 
vrchovine, Majzlan & Hazuchová (1997) v Podu-
najsku a Mihál et al. (2009) na Cerovej vrchovine. 
V zahraničí sa výskum opiliofauny rašelinísk a rôz-
nych typov mokradí realizoval napr. v Česku (Kli-
meš 1999), v Rakúsku (Komposch 2000) v Škótsku 
(Swain & Usher 2004) a Fínsku (Biström & Paju-
nen 1989). Výskyt koscov vyskytujúcich sa v spo-
ločenstvách machorastov na podmáčaných bioto-
poch v rámci Európy sumarizuje Glime (2013).   

V tomto príspevku sa venujem opiliofaune PR Šujské 
rašelinisko, ktoré leží v Žilinskej kotline pri rieke 
Rajčianka medzi Strážovskými vrchmi a Malou Fat-
rou na severozápadnom Slovensku. Na tomto úze-
mí sa už v minulosti uskutočnili viaceré zoologic-
ké výskumy, napr. výskumu stavovcov (Vertebrata) 
sa tu venovali Bitušík & Bitušík (1995), chrobáky 
(Coleoptera) na tomto rašelinisku skúmali Igondo-
vá & Majzlan (2015), Majzlan & Igondová (2014) 
a Majzlan et al. (2004), pakomáre (Diptera: Chi-
ronomidae) PR Šujské rašelinisko študoval Bitu-
šík (1998) a štúriky (Pseudoscorpiones) tu skúmali 
Krajčovičová et al. (2016). Údaje o výskyte koscov 
z územia Žilinskej kotliny a z najbližších pohorí 
Strážovské vrchy a Malá Fatra sumarizujú Astaloš 
(2012) a Stašiov (2004).

MATERIÁL A METÓDY

Charakteristika územia

Stručná charakteristika skúmaného územia a opis 
lokalít sú prevzaté z prác autorov Igondová & Maj-
zlan (2015) a Krajčovičová et al (2016), ktorí sa 
v PR Šujské rašelinisko venovali výskumu chrobá-
kov, pavúkovcov a iných bezstavovcov: Prírodná 
rezervácie Šujské rašelinisko je v Správe NP Malá 
Fatra, nachádza sa v nadmorskej výške 470 m a je 
zaradená do 4. stupňa ochrany prírody (10,8 ha), 
pričom je aj súčasťou siete NATURA 2000 (13,48 
ha). V roku 1970 bolo územie zničené ťažbou ra-
šeliny hlavne v jeho severozápadnej časti. Napriek 
tomu je PR Šujské rašelinisko stále dôležitou mok-
raďou na Slovensku, avšak s rastúcou hrozbou  suk-
cesie. Napr. borovica čierna (Pinus nigra) sa na tejto 
lokalite sukcesne šíri v severozápadnej časti z blíz-
keho suchého borovicového lesa a čoraz viac kríkov 
vŕb sa rozširuje do stredu rašeliniska z východnej 
časti rieky Rajčianka. Plocha rezervácie je poras-
tená originálnou a  ruderálnou vegetáciou. Vo vý-
mere Šujského rašeliniska existuje „ostrov“, kde 
sa objavuje zárast Rubus sp. a Urtica sp. Táto časť 
je ovplyvnená poklesom hladiny podzemnej vody. 
Okraje susedných ciest sú porastené stromami (Al-
nus glutinosa, Salix sp.). V severovýchodnej a vý-
chodnej časti rašeliniska je hustý porast rákosia 
(Phragmites sp.).

Pri opise jednotlivých výskumných lokalít v PR Šuj-
ské rašelinisko a jeho najbližšom okolí treba dodať, 
že iba lokality č. V až VIII boli situované priamo vo 
výmere chráneného územia SKUEV0255, pričom 
lokality č. I až IV sa nachádzali na juhozápadnom 
okraji rezervácie mimo územia SKUEV0255:
Lokalita I – 49°03’40,4” N, 18°36’57,2” E, suché 
borovicové porasty – okraje lesa na svahu Strá-
žovských vrchov na vápencovom podklade s Pinus 
sp., dátumy zberov: 17.5., 29.7., 14.9., 27.9., 12.10., 
1.11.2013, lgt. Igondová, Majzlan.
Lokalita II – 49°03’37,7” N, 18°36’58,6” E, vrbina – 
podmáčané plochy na miernej depresii so Salix re-
pens a Salix purpurea, dátumy zberov: 29.7., 12.8., 
27.8., 14.9., 27.9., 12.10., 1.11.2013, lgt. Igondová, 
Majzlan.
Lokalita III – 49°03’37,6” N, 18°37’02,1” E, detské 
ihrisko – mierne suché pokosené lúky s rovným 
povrchom bez stromov, s častým výskytom krtin-
cov, dátumy zberov: 3.5., 12.8., 14.9., 27.9.2013, lgt. 
Igondová, Majzlan.
Lokalita IV – 49°03’40,3” N, 18°37’05,2” E, rašeli-
nové lavice, nevyužitá časť rašeliniska s výskytom 
Rubus idaeus, dátumy zberov: 2.6., 27.8., 14.9., 27.9., 
12.10., 1.11.2013, lgt. Igondová, Majzlan.
Lokalita V – 49°03’42,6” N, 18°37’05,8” E, štrko-
vé lavice v strede rezervácie s porastom Betula sp. 
a Pinus sp., dátumy zberov: 17.5., 14.9., 1.11.2013, 
lgt. Igondová, Majzlan.
Lokalita VI – 49°03’44,6” N, 18°37’05,8” E, vlh-
ké trstinové porasty okolo mierne tečúcej vody 
s Phragmites australis, dátumy zberov: 3.5., 12.8., 
27.8.2013, lgt. Igondová, Majzlan.
Lokalita VII – 49°03’46,3” N, 18°37’09,8” E, zá-
rast na rašelinových laviciach s Rubus sp. a Salix 
sp., dátumy zberov: 3.5., 17.5., 27.8., 27.9., 12.10., 
1.11.2013, lgt. Igondová, Majzlan.
Lokalita VIII - 49°03’36,9” N, 18°37’18,4” E, rude-
rálna vegetácia, okraj lúky a polia u rieky Rajčianka, 
dátumy zberov: 17.5., 1.7., 27.8., 14.9., 12.10.2013, 
lgt. Igondová, Majzlan.

Metodika

Kosce boli zbierané na ôsmych lokalitách v PR Šuj-
ské rašelinisko počas vegetačnej sezóny od 3. mája 
do 1. novembra 2013. Materiál bol získavaný pomo-
cou zemných formalínových pascí. Na každej loka-
lite bolo umiestených 5 pascí v línii, pričom každá 
pasca mala objem 500 ml, priemer otvoru 10 cm 
a naplnená bola 4%-ným roztokom formaldehydu. 
Determinácia koscov bola uskutočnená podľa prác 
Martens (1978) a Šilhavý (1956, 1971). Materi-
ál je konzervovaný v 70% etylalkohole a je depo-
novaný v autorovej zbierke. Index dominancie (D) 
bol vypočítaný podľa metodiky autorov Losos et al. 
(1984). Jednotlivé triedy dominancie (D>10 – eudo-
minant, 5<D<10 – dominant, 2<D<5 – subdominant, 
1<D<2 – recedent, 1<D – subrecedent) boli prevzaté 
z klasifikácie Tischlera (1976).
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VÝSLEDKY

Celkovo bolo v PR Šujské rašelinisko determinova-
ných 209 exemplárov koscov, čo predstavovalo 14 
druhov, patriacich do 4 čeľadí. Uvedené druhové 
spektrum tvorí 40,0 % druhového spektra koscov 
z celkového počtu druhov, doposiaľ známych z úze-
mia Slovenska (n = 35, Šestáková & Mihál 2014).

Prehľad druhov koscov na jednotlivých lokalitách:
I–VIII: označenie lokalít, f – samica, m – samec, 
subad. – subadult, juv. – juvenilný jedinec 

Palpatores Thorell, 1879
Nemastomatidae Simon, 1872
1. Nemastoma lugubre (Müller, 1776) 
I – 14.9.2013: 1f, 2m, 12.10.2013: 1m, II – 29.7.2013: 
2m, 27.8.2013: 1f, 1m, 14.9.2013: 2f, 1m, 27.9.2013: 1f, 
2m, 1 subad., 12.10.2013: 1f, 3m, 1.11.2013: 2f, 1m, III 
– 3.5.2013: 1 subad., IV – 14.9.2013: 1f, 27.9.2013: 1m, 
1.11.2013: 1m, VI – 3.5.2013: 1 subad., VII – 27.9.2013: 
1f, 1m, 12.10.2013: 1m, 1.11.2013: 2f, VIII – 17.5.2013: 
1m, 27.8.2013: 1f, 14.9.2013: 3f, 2m, 12.10.2013: 1f, 2m

2. Mitostoma chrysomelas (Hermann, 1804) 
I – 27.9.2013: 1m, II – 1.11.2013: 1m, VI – 12.8.2013: 
1 subad.

Dicranolasmatidae Simon, 1879
3. Dicranolasma scabrum (Herbst, 1799) 
I – 17.5.2013: 1f

Trogulidae Sundevall, 1833
4. Trogulus nepaeformis (Scopoli, 1763)
V – 17.5.2013: 1m, VII – 17.5.2013: 1m

5. Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767)
III – 3.5.2013: 1m, 1 subad., VII – 1.11.2013: 1m

Phalangiidae Latreille, 1802     
6. Phalangium opilio Linnaeus, 1761
II – 12.10.2013: 1f, 3m, III – 12.8.2013: 1f, 14.9.2013: 4f, 
1m, 27.9.2013: 5f, 2m, IV – 2.6.2013: 1f, 27.8.2013: 1m, 
14.9.2013: 1f, 27.9.2013: 1f, 2m, 12.10.2013: 1f, 1.11.2013: 
1m, V – 14.9.2013: 1f, VII – 27.8.2013: 1f, VIII – 1.7.2013: 1f

7. Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835) 
I – 17.5.2013: 2f, II – 12.10.2013: 1 juv., VI – 3.5.2013: 1 
subad., VII – 1.11.2013: 1 juv.,  VIII – 14.9.2013: 1 juv.

8. Platybunus pallidus Šilhavý, 1938
III – 3.5.2013: 1m, IV – 27.9.2013: 1 juv., 1.11.2013: 1 juv., 
VII – 27.9.2013: 1 juv., VIII – 12.10.2013: 4 juv.

9. Rilaena triangularis (Herbst, 1799) 
I – 17.5.2013: 4m, II – 1.11.2013: 1 juv., V – 17.5.2013: 1m, 
VII – 3.5.2013: 5 subad., 3 juv.

10. Lophopilio palpinalis (Herbst, 1799) 
I – 29.7.2013: 6 subad., 27.9.2013: 1m, 12.10.2013: 
3f, 7m, 1.11.2013: 6f, 9m, 1 subad., II – 29.7.2013: 1 
subad., 12.8.2013: 1 juv., 27.9.2013: 1f, 12.10.2013: 1m, 
1.11.2013: 2f, 3m, V – 1.11.2013: 1f, VIII – 14.9.2013: 1m, 
12.10.2013: 4f, 2m

11. Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836) 
I – 29.7.2013: 2 subad., II – 27.8.2013: 1m, 14.9.2013: 1f, 
12.10.2013: 8f, 2m, 1.11.2013: 7f, 12m, VIII – 14.9.2013: 
2f, 12.10.2013: 3f

12. Lacinius ephippiatus (C. L. Koch, 1835) 
II – 12.8.2013: 1 subad., VII – 1.11.2013: 1m,  
VIII – 27.8.2013: 1m, 14.9.2013: 2f, 12.10.2013: 1f
13. Leiobunum rotundum (Latreille, 1798) 
II – 12.8.2013: 1 subad., VIII – 12.10.2013: 2m
14. Leiobunum rupestre (Herbst, 1799) 
I – 29.7.2013: 1 subad., 1 juv., II – 29.7.2013: 1 subad.,  
VI – 27.8.2013: 2 juv.

Medzi druhy s najvyššou frekvenciou výskytu v PR 
Šujské rašelinisko patrili kosce Nemastoma lugubre 
(7 lokalít), Phalangium opilio (6 lokalít) a Platybunus 
bucephalus (5 lokalít výskytu). Najnižšiu frekven-
ciu výskytu mali kosce Dicranolasma scabrum (1 lo-
kalita), Trogulus nepaeformis, T. tricarinatus a Le-
iobunum rotundum (po 2 lokality výskytu). Medzi 
druhy s najvyššou početnosťou chytených exem-
plárov patrili kosce Lophopilio palpinalis (50 ex.), 
Nemastoma lugubre (42 ex.), Oligolophus tridens (38 
ex.), Phalangium opilio (28 ex.) a Rilaena triangularis 
(14 ex.). Najnižšiu početnosť mali druhy Dicranola-
sma scabrum (1 ex.), Trogulus nepaeformis (2 ex.), 
Mitostoma chrysomelas, Trogulus tricarinatus a Le-
iobunum rotundum (po 3 exempláre).

V tabuľke 1 sú uvedené počty druhov a exemplá-
rov koscov, zistených v PR Šujské rašelinisko počas 
jednotlivých zberov. Počty druhov a jedincov ko-
lísali počas celej sezóny, pričom najmenej druhov 
a jedincov (1 druh a 1 ex.) boli zistené počas júna 
a júla. Najviac druhov (12, resp. 8 a 6) bolo ziste-
ných počas jesenných mesiacov, pričom najviac je-
dincov koscov (54, resp. 52 a 26 ex.) bolo zistených 
taktiež počas jesenných mesiacov, od septembra do 
novembra. Zároveň v tab. 1 sú uvedené aj najpočet-
nejšie a najmenej početné druhy, ktoré sa na lokali-
tách v PR Šujské rašelinisko vyskytovali v daný dá-
tum zberu.

V tabuľke 2 je uvedené druhové spektrum deter-
minovaných koscov v PR Šujské rašelinisko spolu 
s uvedením ich dominancie na jednotlivých lokali-
tách ako aj celkovej dominancie. Z tab. 2 vyplýva, 
že ako eudominantné druhy boli zistené kosce Lo-
phopilio palpinalis (Dominancia = 23,92), Nemasto-
ma lugubre (20,1), Oligolophus tridens (18,18) a Pha-
langium opilio (13,4). Sú to eurytopné a hygrofilné 
(okrem Phalangium opilio) druhy, ktorých výskyt vo 
vlhkých mikrohabitatoch rašeliniska je očakáva-
ný, pričom na otvorených a slnkom prehrievaných 
mikrohabitatoch na rašelinisku je možný výskyt aj 
heliofilného druhu Phalangium opilio. Jediným do-
minantným druhom bol kosec Rilaena triangularis 
(D = 6,7), pričom ako subdominantné druhy boli 
zaznamenané kosce Platybunus pallidus (D = 3,83), 
Platybunus bucephalus a Lacinius ephippiatus (obi-
dva po 2,87) a Leiobunum rupestre (2,39), ktorých 
výskyt na tejto lokalite nie je prekvapujúci, aj keď 
nedosahovali takú dominanciu ako predtým uve-
dené druhy. Zaujímavý je aj výskyt 1 jedinca druhu 
Dicranolasma scabrum (D = 0,48), ktorého výskyt 



v podmienkach rašelinísk zdá sa byť prekvapujúci, 
nakoľko tento kosec uprednostňuje teplejšie list-
naté lesy a presvetlené okraje lesov. Treba dodať, 
že druh D. scabrum sa v predmetnom území našiel 
na lokalite I, ktorú tvorili suché borovicové porasty 
na okraji rašeliniska, t.j. biotop, ktorý je vhodný pre 
výskyt tohto kosca.

DISKUSIA

Prostredie rašelinísk, vlhkých slatín, vrchovísk a 
podmáčaných lúk, príp. charakterom mikrohabi-
tatov príbuzných aluviálnych spoločenstiev je vý-
razne odlišné od prostredia podhorských alebo 

horských lesov, v ktorých sa kosce veľmi často vy-
skytujú a ktoré sú z hľadiska výskumu opiliofauny 
aj najviac preferované. Napriek tomu, v našich pod-
mienkach existujú práce o výskume koscov aj v rôz-
nych typoch rašelinísk, mokradí a slatín.

Astaloš et al. (1998) na troch lokalitách s vlhko-
milnými spoločenstvami, rašeliniskami a slatinami 
na Kysuciach determinovali 7 druhov koscov. Naj-
početnejšie druhy boli kosce Lacinius horridus a Ri-
laena triangularis (po 7 ex.) a Lacinius ephippiatus 
(4 exempláre). Taktiež Astaloš (2003) na 13 lo-
kalitách  s charakterom slatinných rašelinísk a vr-
chovísk na Hornej Orave determinoval celkovo 11 

Tabuľka 1. Početnosť druhov a exemplárov koscov počas jednotlivých zberov s uvedením vybraných druhov koscov.

* druhy Lacinius ephippiatus, Lophopilio palpinalis, Leiobunum rotundum, Mitostoma chrysomelas a Phalangium opilio.

Dátum zberu Počet druhov Počet exemplárov Najpočetnejší druh Najmenej početný druh

3. 5. 2013 5 14 R. triangularis P. bucephalus
17. 5. 2013 5 11 R. triangularis D. scabrum
2. 6. 2013 1 1 P. opilio P. opilio
1. 7. 2013 1 1 P. opilio P. opilio
29. 7. 2013 4 14 L. palpinalis O. tridens
12. 8. 2013 5 5 5 druhov po 1 ex. * 5 druhov po 1 ex. *
27. 8. 203 5 9 N. lugubre O. tridens
14. 9. 2013 6 26 N. lugubre L. palpinalis
27. 9. 2013 5 22 N. lugubre M. chrysomelas
12. 10. 2013 8 52 L. palpinalis P. bucephalus
1. 11. 2013 11 54 L. palpinalis M. chrysomelas
Spolu 14 209 L. palpinalis M. chysomelas

Tabuľka 2. Druhové spektrum koscov, dominancia na jednotlivých lokalitách a celková dominancia.
Vysvetlivky: I–VIII je označenie lokalít.

Taxón I II III IV V VI VII VIII Σ Spolu

Nemastoma lugubre 8,16 26,47 5,88 23,08 20,0 26,32 29,41 42 20,1
Mitostoma chrysomelas 2,04 1,47 20,0 3 1,44
Dicranolasma scabrum 2,04 1 0,48
Trogulus nepaeformis 25,0 5,26 2 0,96
Trogulus tricarinatus 11,76 5,26 3 1,44
Phalangium opilio 5,88 76,47 61,54 25,0 5,26 2,94 28 13,4
Platybunus bucephalus 4,08 1,47 20,0 5,26 2,94 6 2,87
Platybunus pallidus 5,88 15,38 5,26 11,76 8 3,83
Rilaena triangularis 8,16 1,47 25,0 42,11 14 6,7
Lophopilio palpinalis 67,35 13,23 25,0 20,58 50 23,92
Oligolophus tridens 4,08 45,59 14,7 38 18,18
Lacinius ephippiatus 1,47 5,26 11,76 6 2,87
Leiobunum rotundum 1,47 5,88 3 1,44
Leiobunum rupestre 4,08 1,47 40,0 5 2,39
Počet jedincov 49 68 17 13 4 5 19 34 209
Počet druhov 8 10 4 3 4 4 8 8 14
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druhov koscov. Najpočetnejšie zastúpený bol druh 
Mitopus morio (50 ex.), pričom sa vyskytoval na 10 
lokalitách. Ďalej nasledovali druhy Rilaena trian-
gularis (22 ex.), Nemastoma lugubre (18 ex.), Lo-
phopilio palpinalis (12 ex.) a Oligolophus tridens (10 
exemplárov). Autor konštatuje, že po kvantitatív-
nej stránke sú opiliocenózy hornooravských raše-
linísk dosť chudobné, čo poukazuje na malú atrak-
tívnosť týchto špecifických biotopov pre kosce. 
Kosce na rašeliniskách preferujú najmä ich okraje 
(ekotóny otvoreného priestoru a lesa), ako aj sku-
piny stromov a krov. Ďalším negatívnym faktorom 
pôsobiacim na výskyt koscov na rašeliniskách mô-
žu byť špecifické teplotné pomery a vysoký ob-
sah povrchovej vody na týchto biotopoch. Asta-
loš (2003) cituje aj údaje od Klimeša (1999), ktorý 
skúmal kosce na 13 lokalitách v Krkonošskom ná-
rodnom parku v Česku, z ktorých  dve (Pančavská 
louka a Úpska rašelina) patria k rašeliniskám. Kli-
meš (1999) práve na týchto dvoch lokalitách dospel 
k podobným výsledkom, keď zistil, že v porovnaní s 
ostatnými lokalitami, práve na týchto dvoch rašeli-
niskách zistil najnižšiu početnosť a druhovú diver-
zitu koscov, okrem najpočetnejšieho druhu Mitopus 
morio (746, resp. 156 exemplárov). Podobne Kom-
posch (2000) uvádza pre rašeliniská v rakúskych 
mokradiach Horfeld-Moor ako eudominantný druh 
Mitopus morio s 57%-ným zastúpením zo všetkých 
zistených druhov koscov. 

Podobne Murín (2008), Stašiov & Maršalek 
(2002) a Stašiov et al. (2007) skúmali opiliofaunu 
na vybraných rašeliniskách na Hornej Orave, pri-
čom zistili 8 druhov koscov. Najpočetnejší bol druh 
Lacinius ephippiatus (33 ex.), ktorý sa vyskytoval 
na 5 študovaných lokalitách. Ďalším dominantným 
druhom bol Platybunus bucephalus (14 ex.). Auto-
ri konštatujú, že rašeliniskové biotopy preferujú 
najmä atmobiotické kosce a naopak, vyhýbajú sa 
im kavernikolné druhy opadankovej stratocenózy. 
K najlepšie adaptovaným druhom na prostredie ra-
šelinísk patria kosce Lacinius ephippiatus a Mitopus 
morio. Malý počet zistených druhov a nízka epige-
ická aktivita koscov pravdepodobne poukazujú na 
špecifický teplotný a hydrický režim rašelinísk a na 
veľmi malé množstvo detritu, ako dôležitého po-
travného zdroja pre kosce. 

Kosce boli u nás skúmané aj na lokalitách, ktoré 
mali charakter podmáčaných slatín a slatinno-ra-
šelinových spoločenstiev so zárastom rôznych dru-
hov vŕb a mäkkých drevín. Napr. Mihál & Gajdoš 
(2010) na podmáčaných slatinách so zárastom vŕb 
a topoľov na lokalite Koš na Hornej Nitre zistili vý-
skyt celkovo 15 druhov koscov, z ktorých bol eu-
dominantný druh Astrobunus laevipes (993 ex.) a 
medzi dominantné druhy patrili Lacinius ephippia-
tus, Nemastoma lugubre, Oligolophus tridens a Tro-
gulus nepaeformis. Stašiov et al. (2003) na troch 
lokalitách slatinných spoločenstiev v Ondavskej 

vrchovine našli 9 druhov koscov. Medzi najpočet-
nejšie patrili druhy: Lacinius ephippiatus (14 ex.), 
Phalangium opilio (8 ex.), Astrobunus laevipes (6 ex.) 
a Mitostoma chrysomelas (5 exemplárov). Podob-
ne Mihál et al. (2003) v slatinno-rašelinných spo-
ločenstvách s Alnus incana na lokalite PR Slatina 
pod Stinskou v NP Poloniny zistili výskyt 9 druhov 
koscov. Medzi najpočetnejšie patrili druhy: Parane-
mastoma kochi (15 ex.), Lacinius ephippiatus (7 ex.), 
Mitopus morio (6 ex.) a Platybunus pallidus (5 exem-
plárov). Mihál & Gajdoš (2005) na slatiniskách ní-
žinných lužných lesov so zastúpením Phragmites 
australis v NPR Parížske močiare zistili výskyt 12 
druhov koscov, medzi ktorými boli najpočetnejšie 
kosce Astrobunus laevipes (585 ex.), Egaenus conve-
xus (272 ex.), Oligolophus tridens (118 ex.) a Lacinius 
ephippiatus (33 exemplárov).

Rôzne mokraďové spoločenstvá a azonálne pod-
máčané lužné lesy sú svojím charakterom čiastoč-
ne podobné biotopom rašelinísk, slatín a podmá-
čaných lúk. Často sa v lužných lesoch vyskytujú tie 
isté druhy koscov, ako na rašeliniskách. Na mokra-
ďových biotopoch Breznickej mokrade v Ondavskej 
vrchovine determinovali Stašiov & Kertys (2008) 
celkovo 8 druhov koscov. Medzi najviac početné 
patrili druhy Lacinius ephippiatus (273 ex.), Oligo-
lophus tridens (148 ex.), Rilaena triangularis (75 
ex.) a Astrobunus laevipes (52 exemplárov). Mihál 
et al. (2009) v močiarnych spoločenstvách s Alnus 
glutinosa na lokalite CHA Fenek v CHKO Cerová vr-
chovina zistili výskyt 10 druhov koscov. Najpočet-
nejšie z nich boli kosce Lacinius dentiger (4 ex.), Lo-
phopilio palpinalis (3 ex.) a Dicranolasma scabrum (2 
exempláre). Majzlan & Hazuchová (1997) skúmali 
opiliofaunu v lužných lesoch Podunajska, v lesných 
spoločenstvách Salici-Populeum. Celkovo získali 10 
druhov koscov, pričom medzi najhojnejšie kosce 
patrili Nemastoma bidentatum (486 ex.), Nemasto-
ma lugubre (316 ex.), Astrobunus laevipes (141 ex.) 
a Mitopus morio (42 exemplárov).

V zahraničí sa problematikou výskumu koscov 
v podmienkach rašelinísk a v rôznych podmáča-
ných biotopoch zaoberali napr. Biström & Pajunen 
(1989), ktorí na rašeliniskách v južnom Fínsku zis-
tili výskyt 5 druhov koscov (Lacinius ephippiatus, 
Mitopus morio, Nemastoma lugubre, Oligolophus tri-
dens a Rilaena triangularis). Na rašeliniskách v Škót-
sku zistili Swain & Usher (2004) výskyt 7 druhov 
koscov, pričom najpočetnejšie druhy boli Paraoligo-
lophus agrestis (56 ex.) a Mitostoma chrysomelas (29 
exemplárov). Glime (2013) uvádza druhy koscov, 
ktoré sa v Európe často vyskytujú v spoločen-
stvách machov na podmáčaných biotopoch, ako sú 
napr. Leiobunum rotundum, Mitostoma chrysomelas, 
Nemastoma lugubre, Oligolophus tridens, Paraoligo-
lophus agrestis, Rilaena triangularis, Siro carpaticus.

Z uvedeného vidno, že medzi kosce, ktoré sa najčas-
tejšie vyskytujú v podmienkach rašelinísk, slatín, 

113Folia faunistica Slovaca 21 (2) 2016: 109–114



mokradí a podmáčaných aluviálnych spoločenstiev 
u nás možno zaradiť najmä druhy Lacinius ephip-
piatus, Mitopus morio, Oligolophus tridens, Nemas-
toma lugubre, Rilaena triangularis, Astrobunus lae-
vipes, Mitostoma chrysomelas, Lophopilio palpinalis, 
Platybunus bucephalus a iné.
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