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Abstract: The Obrovská Shaft National Natural Monument is situated in the central part of the Dolný vrch Plateau in the Slovak 
Karst region, with the entrance 535 m a.s.l. and total depth of the shaft – 100 m. Entrance abyss is 75 m deep with the bottom com-
posed of the stony debris mixed up with rotten wood and guano. The shaft continues to the 25 m deep blind abyss. Investigations 
on terrestrial invertebrates were carried out in October 2005 and April 2006. Fauna was collected  using visual searching, sampling 
of the wood for the extraction in laboratory, and pitfall trapping with two different fixation liquids at the tree research plots. In total 
29 representatives of terrestrial invertebrates were detected in the Obrovská Shaft. Collembola (10 species), Gamasida and Diptera 
being dominant. Important part of the species consisted of troglophiles or troglobites, e.g. rather rare springtail Arrhopalites inter-
medius with distribution limited to chasms at Dolný vrch Plateau, springtails Pseudosinella aggtelekiensis, Protaphorura janosik, mites 
Uroobovella advena, Parasitus loricatus, Pantelozetes cavaticus, Damaeus lengersdorfi and diptera Bradysia forficulata and Trichocera 
regelationis. Also non-specialized cave forms inhabited the first bottom in the depth 75 m. Thus, the Obrovská Shaft may be consi-
dered as an intact locality with stable populations of the cave fauna.
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ÚVOD

Národná prírodná pamiatka Obrovská 
priepasť sa nachádza v centrálnej časti plani-
ny Dolný vrch v Slovenskom krase (mapový 

štvorec Databanky fauny Slovenska 7490). 
Priepasť má hĺbku 100 m a z genetického hľa-
diska predstavuje korózno-rútivý typ priepasti 
(Bella a Holúbek, 1999). Pomerne veľké ústie 
priepasti leží v nadmorskej výške 535 m a má 

rozmery 2,5 × 5 m. Šachta sa fľaškovito rozši-
ruje a na 1. dne v hĺbke 75 m sa na východ-
nú stranu rozprestiera šikmo uklonený dóm 
s balvanovitou sutinou a kusmi dreva, v naj-
východnejšej časti je dno vyplnené ílovitou 
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hlinou. Západná strana prechádza do slepej  
20 m hlbokej šachty so šikmým dnom uklone-
ným na Z (Vlk et al., 2001).

Prvé zimné sčítanie netopierov sa usku-
točnilo v roku 2000. Zdržiava sa tu počet-
nejšia kolónia pozostávajúca zo 4 druhov: 
Rhinolophus hipposideros, R. ferrumequinum, 
Myotis myotis, Barbastella barbastellus. Druho-
vo a kvantitatívne najvýznamnejšie zimovisko 
netopierov na Dolnom vrchu je priepasť Már-
nica, kde sa zistilo 7 druhov netopierov (Matis, 
2002).

Dosiaľ boli publikované len čiastko-
vé údaje o faune článkonožcov z jaskýň a 
priepastí na Dolnom vrchu. Na dne vstup-
nej šachty Obrovskej priepasti v hĺbke –75 
m a v priepastiach Márnica a Natrhnutá sa 
našiel eutroglobiontný štúrik Neobisium slo-
vacum Gulička, 1977 (Ducháč a Mlejnek, 
2000; Vlk a kol., 2001). Mlejnek a Ducháč 
(2001, 2003) v práci o rozšírení druhu Me-
soniscus graniger (Frivaldsky, 1865) uvádzajú 
len jednu lokalitu s výskytom tohto druhu na 
Dolnom vrchu – Komáriu jaskyňu. Zo zberov 
z priepasti Natrhnutá pochádza dosiaľ jediný 
nález troglobiontného druhu chvostoskoka 
Arrhopalites intermedius Loksa, 1969 na úze-
mí Slovenska (Vlk et al., 2001). 

Zo stavovcov sú z Obrovskej priepasti 
známe plchy (Glis glis, Muscardinus avel-
lanarius) aj mimo obdobia zimovania, pri-
čom bolo potvrdené zimovanie plchov  
a žiab aj v iných menších priepastiach na Dol-
nom vrchu (Plšia a Psia priepasť) (Lešinský, 
2000). Výskyt sovy Strix aluco v Obrovskej 
priepasti, ale aj v ďalších štyroch priepastiach 
Dolného vrchu (Malá a Veľká Sovia priepasť, 
priepasť Priateľ a Fajka) zaznamenal Lešinský 
(1997). Aj počas  návštevy prvého autora  
v priepasti (13. 4. 2006) bol vo vstupnej 
šachte pozorovaný jeden jedinec tohto dru-
hu sovy.

METODIKA

Biospeleologický prieskum v priepasti 
sme uskutočnili v dňoch 7. 10. 2005 a 13. 4. 
2006. Počas októbrovej návštevy prvý autor 
rozmiestil v hĺbke 75 m (1. dno) na troch sta-
novištiach zemné pasce (obr. 1), s dvoma typ-
mi fixačnej tekutiny (95 % etylalkohol a 4 % 
formaldehyd). Stanovištia predstavovali rozlič-
né typy mikrohabitatov: 1 – kamenitá sutina, 2 
– balvanovitá sutina s kusmi dreva, 3 – hlinitý 
sediment.

Pri obhliadke 1. dna prvý autor zbie-
ral faunu priamo z driev, sutiny a stien, pri-
čom odobral aj kúsky dreva na extrakciu v la-
boratóriu. Hodnoty teplôt a vlhkosti vzduchu 
na stanovištiach (tab. 1) meral 1 m nad dnom 
priepasti (vo výklenku a na dreve) termohyg-
rometrom zn. COMET D3120.

VÝSLEDKY

Priepasť je pomerne bohatá na organic-
ký materiál a poskytuje životný priestor pre 
viaceré živočíšne skupiny. Na 1. dne v hĺbke 
75 m je nahromadené drevo a iný organický 
materiál (guáno, lístie), ktoré sú hlavnou potra-
vovou bázou pre prítomné organizmy.

Celkovo sme v priepasti zachytili 29 taxó-
nov terestrických bezstavovcov (tab. 2). Počet 
druhov však bude vyšší po determinovaní je-
dincov pavúkov, kosca a roztočov z čeľade 
Rhagidiidae.

V podzemí Dolného vrchu sa prvýkrát 
uskutočnila analýza spoločenstva roztočov  
a chvostoskokov. Z jaskynných druhov roz-
točov sa v priepasti vyskytuje kliešť Ixodes 
vespertilionis, ktorého prvý autor vizuálne 
pozoroval na stene v hĺbke 75 m a juvenilný 
jedinec bol zachytený formalínovou zemnou 
pascou v hlinitých sedimentoch 1. dna. 

Nahromadený organický substrát a guáno 
na 1. dne priepasti je vhodným biotopom pre 
jaskynné pancierniky (Oribatida) Damaeus 
lengersdorfi a Pantelozetes cavaticus. V pod-
zemných priestoroch boli zachytené aj roz-
toče z čeľade Rhagidiidae, medzi ktorými sa 
môžu vyskytovať  jaskynné druhy.

Jedince zo skupiny Gamasida boli me-
dzi roztočmi druhovo najviac zastúpené. 

Zo zachytených 9 rodov sa poda-
rilo určiť 4 druhy. Najpočetnejšie 
boli zastúpené eutroglofilné druhy 
Parasitus loricatus a Uroobovella 
advena. Tieto druhy môžeme pova-
žovať za typické jaskynné roztoče 
Slovenského krasu. Ostatné jedince 
predstavujú bežné povrchové dru-
hy, zistené aj v niektorých iných jas-
kyniach Slovenska (Fenďa a Košel, 
2000, 2005).

Kvantitatívne aj druhovo najpočetnejšou 
skupinou boli chvostoskoky (Collembola). 
Celkovo bolo determinovaných 10 druhov. Na 
1. dne v hĺbke 75 m sa do pascí aj priamym 
zberom odchytilo viacero povrchových dru-
hov, typických pre lesné pôdy, ako Pseudosi-
nella horaki, Lepidocyrtus lignorum a Folsomia 
penicula. Významný je nález troglobiontného 
druhu Arrhopalites intermedius, ktorý predsta-
vuje druhú známu lokalitu výskytu na území 
Slovenska. Bol objavený v jaskyni Meteor na 
maďarskej strane Dolného vrchu a doterajšie 
nálezy naznačujú, že sa vyskytuje len v jasky-
niach a priepastiach Dolného vrchu. Medzi 
zriedkavejšie jaskynné druhy patrí aj chvos-
toskok Mesogastrura ojcoviensis, ktorého 
môžeme považovať za typický druh priepasti, 
pretože sa vyskytoval na všetkých sledovaných 
stanovištiach (obr. 2). V podobnom prostredí 
sa vyskytoval aj v Diviačej priepasti (Kováč et 
al., 2005). Z  druhov adaptovaných na jaskyn-
né prostredie sa na dreve v hĺbke 75 m vysky-
tuje Pseudosinella aggtelekiensis, typický druh 
pre jaskyne v Slovensko-aggtelekskom krase,  
a Protaphorura janosik, ktorý je nápadný svojou 
veľkosťou (až 4 mm). Je známy z chladnejších 
jaskýň ako endemit Západných Karpát (obr. 3). 
V priepasti úplne absentovali typické jaskynné 
druhy pre podzemie Slovenského krasu Arrho-
palites aggtelekiensis Stach, 1929 a Deutera-
phorura cf. kratochvili (Nosek, 1963).

Zaujímavá je prítomnosť ucholakov (Der-
maptera) (obr. 4), ktoré sa pohybovali po ste-
nách na 1. dne v hĺbke 75 m. Ucholaky sú pre-
važne bylinožravé, občas lovia aj hmyz (vošky, 
rôzne larvy, ale aj švehly a žižiavky). Pravde-
podobne ide o náhodne spadnuté, prípadne 
zavlečené jedince.

Dvojkrídlovce (Diptera) boli zastúpené 
dvomi jaskynnými druhmi Bradysia forficulata 
a Trichocera regelationis. Našli sa len pred ne-

7. 10. 2005 14. 3. 2006
pred vchodom 14,7 °C 74,5 %  9,2 °C 68,7 %
1. dno – st. č. 1 6,1 °C 94,2 % 6,1 °C 94,0 %
1. dno – st. č. 2 6,2 °C 93,7 % 6,3 °C 93,5 %
1. dno – st. č. 3 6,1 °C 94,1 % 6,3 °C 93,5 %

Tab. 1. Teplota a vlhkosť vzduchu na stanovištiach Obrovskej 
priepasti (Slovenský kras)
Tab. 1. Temperature and humidity at sites of the Obrovská 
Shaft (Slovak Karst)

Obr. 1. Mapa Obrovskej priepasti s čierno vyznačenými stacionármi (Vlk a kol., 2001)
Fig 1. Map of the Obrovská Shaft with black marked stationary plots (Vlk et al., 2001)
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dávnom v jaskyniach Slo-
venského krasu (Kováč, 
2000). Tieto druhy sa 
často vyskytujú v jasky-
niach Slovenska, pričom 
sú schopné sa v jasky-
niach aj rozmnožovať.

Chrobáky (Coleop-
tera) sa vyskytovali na 
všetkých sledovaných 
stanovištiach. Zo zís-
kaného materiálu boli 
determinované 3 druhy, 
medzi ktorými je ná-
padný svojou veľkosťou 
najmä druh Quedius me-
somelinus mesomelinus 
s dĺžkou tela až 5 cm.

ZÁVER

Na základe výsledkov 
môžeme skonštatovať, 
že podzemné priestory 
Obrovskej priepasti po-
skytujú vďaka akumulo-
vanej organickej hmote 
vhodný životný priestor 
pre viaceré špecializo-
vané jaskynné formy 
živočíchov. V prevažnej 
miere boli v priepasti za-
chytené jaskynné druhy, 
ktorých výskyt poukazu-
je na zachované a málo 
narušené podmienky 
v subteránnom ekosys-
téme. Na 1. dne v hĺbke  
75 m sa zistili troglobi-
ontné druhy chvosto-
skokov P. aggtelekiensis  
a P. janosik, ktoré sú sú-
časťou kavernikolnej 
fauny Slovenského krasu 
a v prípade P. janosik aj 
jaskýň väčšiny pohorí Zá-
padných Karpát. V prie-
pasti sa zaznamenal 
druhý nález zriedkavého 
troglobiontného druhu 
chvostoskoka A. inter-
medius na Slovensku. Vý-
skyt šťúrika N. slovacum, 
roztočov P. loricatus,  

U. advena, P. cavaticus, D. lengersdorfi a dvoj-
krídlovcov B. forficulata a T. regelationis nazna-
čuje, že priestory Obrovskej priepasti posky-
tujú priaznivé a stabilné podmienky pre život 
jaskynnej fauny.
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Tab. 2 Prehľad fauny terestrických bezstavovcov Obrovskej priepasti z priesku-
mu v roku 2005 – 2006 (čísla stanovíšť – pozri metodika, počet jedincov:  
+ 1, ++ 2 až 10, +++ 10 až 100, ++++ viac ako 100,  • troglobiont, º eutroglofil)
Tab. 2. Cave terrestrial invertebrates of the Obrovská Abyss recorded in 
2005 – 2006 (site no. – see Methods, number of specimens + 1, ++ 2 až 10, 
+++ 10 až 100, ++++ more than 100,  • troglobite, º eutroglophile)

Taxóny / Taxa st. 1 st. 2 st. 3
ARANEA indet.  + ++
OPILIONES indet. +
ACARI
Ixodida
•Ixodes vespertilionis C.L. Koch, 1844 + +
Actinedida
Labidostommatidae indet. +
Rhagidiidae indet. +
Gamasida
Alliphis halleri (G. et R. Canestrini, 1881) +
ºParasitus loricatus (Wankel, 1861) ++
Macronyssus sp. +
Hypoaspis sp. +
Euryparasitus emarginatus (C. L. Koch, 1839) +
Leptogamasus sp. ++
Prozercon sp. +
Proctolaelaps pygmaeus (J. Müller, 1860) +
ºUroobovella advena (Tragardh, 1912) ++
Oribatida
ºPantelozetes cavaticus (Kunst, 1962) +++
ºDamaeus lengersdorfi (Willmann, 1954) +++ + +
Oppiidae ++

COLLEMBOLA
ºMesogastrura ojcoviensis (Stach, 1919) ++  ++  +
Kalaphorura carpenteri (Stach, 1919) ++
Protaphorura armata (Tullberg, 1869) +++ ++
•Protaphorura janosik Weiner, 1990 +
Folsomia penicula Bagnall, 1939 + +++
Lepidocyrtus lignorum (Fabricius, 1775) +++ +
•Pseudosinella aggtelekiensis (Stach, 1929) +
Pseudosinella horaki Rusek, 1985 ++ ++
Oncopodura crassicornis Shoebotham, 1911 ++
•Arrhopalites  intermedius Loksa, 1969 +

DIPTERA
ºBradysia forficulata (Bezzi, 1914) ++ 
ºTrichocera regelationis (Linnaeus, 1758) ++

DERMAPTERA indet. +
COLEOPTERA
Catops longulus Kellner, 1846 +++ ++ ++
Omalium validum Kraatz, 1857 ++ ++ +
Quedius mesomelinus mesomelinus (Marsham, 1802) + +
Cryptophagus sp. ++ +
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Obr. 2. Chvostoskok Mesogastrura ojcoviensis, cha-
rakteristický druh Obrovskej priepasti (dĺžka tela 
1,5 mm). Foto: V. Papáč
Fig. 2. Springtail Mesogastrura ojcoviensis – cha-
racteristic species in Obrovská Shaft (body length  
1.5 mm). Photo: V. Papáč

Obr. 3. Ucholaky (Dermaptera) z hĺbky 75 m (dĺžka 
tela 2,5 cm). Foto: V. Papáč
Fig. 3. Earwing (Dermaptera) from the depth 75 m 
(body length 2.5 cm).  Photo: V. Papáč
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