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Úvod

výskum jaskynnej fauny na Slovensku v po-
sledných rokoch priniesol množstvo poznatkov 
o diverzite a ekológii podzemného prostredia. 
väčšina zoologicky preskúmaných jaskýň na 
Slovensku sa nachádza vo vápencových oblas-
tiach. Táto skutočnosť nie je vôbec prekvapujú-
ca, keďže vápencové jaskyne sú najpočetnej-
šie a najrozšírenejšie prirodzené dutiny na Slo-
vensku. Na Slovensku je známych približne 180 
nekrasových jaskýň, z toho vyše 40 v Cerovej 
vrchovine (Bella et al., 2004). Spoločenstvám 
bezstavovcov v nekrasových jaskyniach Sloven-
ska, najmä vo vulkanitoch, granitoch, pieskov-
coch a magnezitoch, sa nevenovala väčšia po-
zornosť. Platí to aj pre nekrasové jaskyne celé-
ho sveta, ktoré boli do roku 1960 z biologic-
kého hľadiska prehliadané. Zlom nastal až bi-
ospeleologickým výskumom lávových jaskýň 
v Japonsku, na Havajských a Kanárskych ostro-
voch. Tieto špecifické jaskyne sú obývané via-
cerými špecializovanými jaskynnými formami 
porovnateľnými s druhmi, ktoré obývajú vá-
pencové jaskyne (Uéno, 1977).

Literárne údaje o náleze pravej (obligát-
nej) jaskynnej fauny v našich nekrasových jas-
kyniach nie sú známe. Pomerne veľa údajov 
sa týka výskytu netopierov. Na význam jas-

kýň Cerovej vrchoviny ako úkrytu netopierov 
a iných stavovcov poukázali predbežné vý-
sledky z faunistických súpisov (Uhrin, 1995; 
Uhrin a Benda, 1995). v roku 2001 sa na úze-
mí Cerovej vrchoviny v Stĺpovej jaskyni zis-
til nový druh netopiera pre územie Slovenska 
Myotis alcathoe (Benda et al., 2003). Za ob-
dobie rokov 1988 – 2008 sa na území Cero-
vej vrchoviny zistilo spolu 21 druhov netopie-
rov (Uhrin et al., 2008). 

v našich nevápencových jaskyniach sa 
dosiaľ nezrealizoval komplexnejší výskum 
spoločenstiev bezstavovcov. Publikované boli 
ale niektoré zaujímavé faunistické údaje, týka-
júce sa nekrasových jaskýň z viacerých geo-
morfologických celkov Slovenska. Mapova-
nie výskytu rovnakonožca Mesoniscus grani-
ger (Isopoda) v Západných Karpatoch (Mlej-
nek a ducháč, 2001, 2003) odhalilo prvé lo-
kality tohto druhu v jaskyniach Kremnických 
vrchov (Kremnická suchá diera a Jánošíkove 
diery). Celkove je na Slovensku zdokumento-
vaný výskyt tohto druhu na 11 nekrasových lo-
kalitách (jaskyne a povrchové lokality). Pavú-
ky predstavovali súčasť fauny v nevápenco-
vej Zelenej puklinovej jaskyni v pohorí Čier-
na hora. Frekventovaný bol najmä druh Meta 
menardi a užší vzťah k podzemným habitatom 
javí aj Tenuiphanthes flavipes a  Thyreosteni-

cus parasiticus (Mock et al., 2004, 2005). dva 
vzácne druhy chrobákov Bryaxis monstroseti-
bialis a B. frivaldszkyi slovenicus sa zistili v Hro-
chotskej jaskyni na Poľane (Franc a Mlejnek, 
2000a). Ľuptáčik a Gaálová (2004) uvádzajú 
zoznam siedmich druhov článkonožcov ziste-
ných v nekrasových jaskyniach Slovenska.

Najviac poznatkov o faune nekrasových 
jaskýň Slovenska máme z Cerovej vrchoviny. 
Pozoruhodné sú najmä nálezy pavúkov, kos-
cov a chrobákov. Inventarizačný výskum Po-
hanského hradu v roku 1995 priniesol poznat-
ky o vzácnych druhoch pavúkov v jaskyniach a 
sutinách na Pohanskom hrade (Franc a Hanze-
lová, 1995; Franc, 1999). Medzi nimi boli dru-
hy objavené na Slovensku prvýkrát (Kratochvi-
liella bicapitata v Nyáryho jaskyni) alebo dru-
hy s reliktným výskytom v jaskyniach vo vulka-
nitoch Pohanského hradu (Sauron rayi, Cen-
tromerus albidus). Niektorí zistení zástupco-
via araneofauny (Centromerus albidus alebo 
Porrhomma egeria) prejavujú znaky prispôso-
benia sa podzemnému prostrediu (svetlá až 
biela farba tela, redukcia očného aparátu). 
Zoogeograficky veľmi cenný nález sa poda-
ril v roku 1998, kedy sa v Nyáryho jaskyni zis-
til kosec Holoscotolemon jaqueti (Franc a Mlej-
nek, 1999). Tento druh inklinuje k jaskyniam 
a dosiaľ sa na Slovensku zistil len na štyroch lo-
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kalitách Cerovej vrchoviny (Nyáryho j., Črepo-
vá j., Studňa na Ragáči a Steblová skala), pred-
stavujúcich najsevernejší výskyt tohto troglofil-
ného kosca v rámci jeho areálu (Franc a Mlej-
nek, 2000b, Gaál, 2006). Na poslednej spo-
mínanej lokalite bol tento kosec zistený v ka-
mennej sutine v hĺbke 80 cm. Ďalšie druhy 
koscov (Mitostoma chrysomelas, Dicranolasma 
scabrum a Egaenus convexus) sú známe zo Stĺ-
povej j., Labyrintovej j., Nyáryho j., Črepovej j. 
a Šurického úkrytu (Stašiov et al. 2003; Gaál, 
2006). Prvé poznatky o roztočoch pancierni-
koch (oribatida) z nekrasových jaskýň Cerovej 
vrchoviny priniesli Ľuptáčik a Gaálová (2004). 
Z dvoch jaskýň (Nyáryho j. a Ľadová trhlina) sa 
im podarilo z extrakcie organického materiálu 
získať 10 povrchových, lesných druhov. Gulič-
ka (1975) uvádza výskyt piadivky Triphosa du-
bitata z jaskyne Stará Bašta na Pohanskom hra-
de (pravdepodobne ide o Nyáryho alebo La-
byrintovú jaskyňu). ojedinelý nález chrobáka 
Choleva lederiana pochádza zo Stĺpovej jasky-
ne a Šurického úkrytu (Růžička, 2000; Růžič-
ka a vávra, 2003). Mapovanie výskytu rovna-
konôžky Mesoniscus graniger (Isopoda) v Zá-
padných Karpatoch (Mlejnek a ducháč, 2001, 
2003) odhalilo prvé lokality tohto druhu v Ce-
rovej vrchovine. Z jaskýň bol zachytený len 
v Nyáryho jaskyni a Ľadovej trhline a z endo-
génnych lokalít sa zistil vo veľkom počte (80 je-
dincov) na Sv svahu vrchu Ragáč a na JZ sva-
hu Steblovej skaly. R. Mlejnek (1999, 2000, 
2002) zaznamenal v Nyáryho jaskyni slepé-
ho chrobáka z rodu Annomatus (čeľ. Bothride-
ridae) a udáva zároveň výskyt ďalších ôsmich 
druhov chrobákov z piatich čeľadí, početnú 
kolóniu mravca Lasius flavus a ojedinelý výskyt 
mravca Camponotus ligniperda. výskumom 
štruktúry a dynamiky epigeickej mezo- a mak-
rofauny v troch jaskyniach Cerovej vrchoviny 
(Nyáryho j., Šurický úkryt a Črepová jaskyňa) 
sa v rámci svojej diplomovej práce zaoberal 
aj J. Gaál (2006). Faunu analyzoval do úrovne 
vyšších taxónov, s výnimkou koscov a mnoho-
nôžok, ktoré boli určené do druhu (zachytené 
boli povrchové druhy). Údaj o výskyte mnoho-
nôžky Polydesmus denticulatus v jaskyni Šuric-
ký úkryt je uvedený aj v diplomovej práci Ková-
čovej (2003). všetky doterajšie poznatky o fau-
ne pavúkovcov CHKo Cerová vrchovina vrá-
tane niektorých druhov zistených v nekraso-
vých jaskyniach sú sumarizované v pripravova-
nej monografii (Mašán a Mihál, in press). Cie-
ľom tohto príspevku je priniesť komplexnejšie 
poznatky o článkonožcoch, ale aj iných bez-
stavovcoch v jaskyniach vo vulkanitoch Cero-
vej vrchoviny. Zistiť prítomnosť adaptovaných 
foriem jaskynných bezstavovcov a zhodnotiť 
štruktúru spoločenstiev v súvislosti s podmien-
kami podzemného prostredia. 

oPIS ÚZeMIa

Geomorfologický celok Cerová vrchovina 
sa rozprestiera na území dvoch štátov (Sloven-
ská republika a Maďarská republika), pričom 
hlavný hrebeň tohto pohoria zhruba predsta-
vuje rozvodnicu riek Ipeľ a Tisa. východnú 
časť pohoria (Petrovská vrchovina) tvoria me-
nej odolná pieskovcové kopce, v ktorých nie 
sú známe žiadne jaskyne. v strednej časti Ce-
rovej vrchoviny (podcelok Hajnáčska vrchovi-
na) sa na menej odolný pieskovec pred 4,7 až 

1,4 mil. rokov vylial pozdĺž zlomov 30 – 35 m 
hrubý bazaltový pokrov a prúd (Konečný et 
al., 1995). vznikli tak bazaltové vrchy a plo-
šiny, v ktorých je zdokumentovaných 40 jas-

kýň. okrem Cerovej vrchoviny sa ešte bazal-
ty vyskytujú v orografických celkoch Štiavnic-
ké vrchy a Juhoslovenská kotlina (Gaál, 1995). 
v západne situovanom podcelku Cerovej vr-

choviny, v Mučín-
skej vrchovine, sa 
nachádza Mučínska 
jaskyňa. Prestavuje 
jedinú jaskyňu v slo-
venskej časti Cero-
vej vrchoviny, vytvo-
renú v tufoch po vy-
vetraní kmeňa stro-
mu – „tree mould 
cave“ (Bella et al., 
2007). 

Jaskyne Cero-
vej vrchoviny boli 
už v minulosti pred-
metom rôznych 
výskumov. Prvá 
zmienka o nekraso-
vej jaskyni na Slo-
vensku pochádza 
práve z Pohanské-
ho hradu (obr. 1; 
(Nyáry, 1870). Jenö 
Nyáry sa na Pohan-
skom hrade veno-
val archeologické-
mu prieskumu 10 
dutín (z opisu a pri-
loženej mapky je 
zrejmé, že navštívil 
Labyrintovú j. a Ny-
áryho j.). viac ako 
90 rokov po Nyá-
rym publikoval vý-
sledky archeologic-
kého výskumu Bár-
ta (1963). Neskôr 
sa tu uskutočnili aj 
geologické a spe-
leologické výsku-
my (Stárka, 1968; 
Pilous, 1982; vítek, 
1983; Gaál a eszter-
hás, 1990). Podrob-
nejší speleologický 
prieskum sa usku-
točnil v rokoch 
1993 – 1995 v rám-
ci inventarizácie prí-
rodných hodnôt ná-
rodnej prírodnej re-
zervácie Pohanský 
hrad, keď k dovte-
dy známym 11 jas-
kyniam pribudlo 
ďalších 20. Pohan-
ský hrad sa ukázal 
ako jedinečné mo-
delové územie ilu-
strujúce vznik jas-
kýň gravitačnými 
procesmi (Gaál, 
1995; Gaál a Gaál, 
1995). v týchto prá-
cach sa nachádzajú 
aj podrobné opisy 
nami sledovaných 
jaskýň spolu s ich 
mapami. 

Obr. 1. Pohľad na Pohanský hrad od obce Šurice. Foto: V. Papáč
Fig. 1. The Pohanský hrad Castle from the Šurice village. Photo: V. Papáč

Obr. 2. Kamenné more s vchodmi do Labyrintovej jaskyne, pohľad od Nyáryho 
jaskyne. Foto: V. Papáč
Fig. 2. Block sea with entrances of Labyrintová Cave, view from the Nyáry Cave. 
Photo: V. Papáč

Obr. 3. Vchod do jaskyne Šurický úkryt. Foto: I. Balciar
Fig. 3. Entrance of the Šurický úkryt Cave. Photo: I. Balciar



34 Aragonit 14/1Výskum krasu a jaskýň

CHaRaKTeRISTIKa SLedovaNýCH 
JaSKýň

Biospeleologický výskum sme realizova-
li v ôsmich jaskyniach Cerovej vrchoviny. Na 
podrobnejší výskum sa jaskyne vybrali tak, 

aby boli zachytené ich rôzne genetické typy 
a ďalším kritériom bola dĺžka podzemných 
priestorov. všetky jaskyne ležia v rovnakom 
štvorci databanky fauny Slovenska (7885). 
Sedem jaskýň sa nachádza na Pohanskom 
hrade (578 m n. m.), ebeczkého jaskyňa na 

vrchu Ragáč (537 
m n. m.). Pohanský 
hrad sa rozprestiera 
JZ od obce Hajnáč-
ka a predstavuje ba-
zaltovú plošinu s roz-
mermi 600 × 900 m. 
okraje plošiny tvo-
ria strmé svahy, kto-
ré sú prevažne za-
lesnené, na niekto-
rých miestach otvo-
rené v podobe ka-
menných morí a brál 
(obr. 2). Sledované 
jaskyne na Pohan-
skom hrade predsta-
vujú tri rôzne gene-
tické skupiny: a) roz-
sadlinové jaskyne na 
odlučných hranách 
(Nyáryho j., Ľadová 
trhlina, Skalná trh-
lina a Jaskyňa nad 
Skalným oknom), 
b) rozsadlinovo-su-
tinové v odlučných 
rozsadlinách (Šu-
rický úkryt – obr. 3, 
Stĺpová jaskyňa –  
obr. 4), a c) sutinové 
jaskyne (Labyrinto-
vá j. – obr. 2). vrchol 
plošiny v súčasnos-
ti tvoria lúčne spolo-
čenstvá, ktoré sú na 
viacerých miestach 
vytláčané lesom 
(obr. 5). vrchol Ra-
gáča sa nachádza Jv 
od obce Hajnáčka. 

Jeho vrcholovú bralnatú časť predstavuje lá-
vový prúd so známou vulkanicko-exhalačnou 
jaskyňou (ebeczkého j.) a dvomi priepasťa-
mi – exhalačnými komínmi (Studňa na Ragá-
či a Komín na Ragáči). všetky sledované jas-
kyne majú premenlivé mikroklimatické pod-
mienky. Zároveň sú bez výraznejšej akumu-
lácie podzemných vôd a vyznačujú sa absen-
ciou podzemných tokov a jazierok. v zim-
nom období bola vo viacerých jaskyniach 
pozorovaná ľadová výplň. 

nadmorské výšky vchodov, dĺžky a hĺbky 
sledovaných jaskýň (Bella et al., 2007):

1. Jaskyňa Šurický úkryt – 525 m n. m., dl. 69 m, hl. 13 m
2. Nyáryho jaskyňa – 570 m n. m., dl. 25 m, hl. 5 m
3. Jaskyňa nad Skalným oknom – 570 m n. m., dl. 4 m
4. Skalná trhlina – 570 m n. m., dl. 7 m, hl. 4 m
5. Ľadová trhlina – 555 m n. m., dl. 47 m, hl. 17 m
6. Stĺpová jaskyňa – 525 m n. m., dl. 182 m, hl. 13 m
7. Labyrintová jaskyňa – 560 m n. m., dl. 151 m
8. ebeczkého jaskyňa – 495 m n. m., dl. 11 m, hl. 4 m

klimatické podmienky 
v sledovaných jaskyniach

Teplota a vlhkosť zaznamenaná počas rôz-
nych termínov na jednotlivých stanovištiach 
termohygrometrom CoMeT d3120 je uvede-
ná v tab. 1 a 2. Zachytené klimatické údaje ne-
majú charakter systematických meraní, dá sa 
z nich však vyčítať, že vlhkosť vzduchu v jasky-
niach je stabilne vysoká a teplota vzduchu ne-
dosahuje také extrémne hodnoty ako na povr-
chu. Namerané teploty potvrdzujú fakt, že jas-
kyne Cerovej vrchoviny majú dynamickú me-
zoklímu. Rozdiely na niektorých stanovištiach 
v jaskyni, vrátane afotických častí, počas roka 
dosiahli až 10 °C. Môže to byť limitujúce pre 
prežívanie, resp. evolúciu výlučne subterán-
nych (troglobiontných) foriem života. Niekto-
ré jaskyne sa nachádzajú na viac zatienených 
miestach (Šurický úkryt, Stĺpová j., Nyáryho j., 
Ľadová trhlina), iné na otvorených výslnných 
stanovištiach (ebeczkého j., Labyrintová j., Jas-
kyňa nad Skalným oknom, Skalná trhlina). 

Obr. 4. Vchod do Stĺpovej jaskyne. Foto: V. Papáč
Fig. 4. Entrance of the Stĺpová Cave. Photo: V. Papáč

Obr. 5. Vrcholová plošina Pohanského hradu v roku 2006. Foto: V. Papáč
Fig. 5. Terminal plain of the Pohanský hrad Castle in 2006. Photo: V. Papáč

Tab. 1. Teplota [ ºC] zachytená na jednotlivých stanovištiach v jaskyniach (stanovištia – pozri kapitolu „Metodika“)
Tab. 1. Temperature [ ºC] recorded at sites in caves (for site numbers – see chapter „Metodika“)

Dátum/stanovište 
v jaskyni

nyáryho jaskyňa Šurický úkryt stĺpová jaskyňa labyrintová jaskyňa na povrchu

1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2  

26. 10. 2006  9,5 9,5 8,8        14,9

15. 4. 2008 6,1 5,2 5,2     2,8    18,2

2. 7. 2008  14,9 14,9  12,2 13,5  10,5  13,2  23,5

2. 10. 2008 9,8 9,3 9,3   9,5 9,1 8,7 8,9 10,1 9,8 16,5

Pozn.: V Stĺpovej jaskyni na stanovišti 3 bola 15. 4. 2008 ľadová výplň

Tab. 2. Vlhkosť [%] zachytená na jednotlivých stanovištiach v jaskyniach (stanovištia – pozri kapitolu „Metodika“)
Tab. 2. Humidity [%] recorded at sites in caves (for site numbers – see chapter „Metodika“)

Dátum/stanovište 
v jaskyni

nyáryho jaskyňa Šurický úkryt stĺpová jaskyňa labyrintová jaskyňa na povrchu

1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2  

26. 10. 2006  91,2 91,2 92,3        59,0

15. 4. 2008 86,0 83,5 83,5     80, 5    54,0

2. 7. 2008  86,1 86,1  86,8 86,0  88,2  87,5  45,5

2. 10. 2008 90,2 91,5 91,5   89,0 90,2 93,5 93,0 87,5 89,0 57,5
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MeTodIKa

Prieskum bezstavovcov vo ôsmich jasky-
niach Cerovej vrchoviny sa realizoval v obdo-
bí rokov 2006 – 2008. Prieskum terestrickej 
fauny uskutočnil prvý autor kombináciou via-
cerých metód v týchto častiach jaskýň:
Nyáryho jaskyňa: 1. stanovište – vstupný 

priestor, 5 m od vchodu, zóna s rozptý-
leným svetlom, hlinitý sediment s lístím  
2. stanovište – priestor na dne jaskyne, 15 
m od vchodu, afotická zóna, výklenok vľa-
vo, kamenitá sutina s drevom 3. stanovište 
– priestor na dne jaskyne, 15 m od vcho-
du, afotická zóna, výklenok vpravo, hlini-
to-kamenitý sediment.

Labyrintová jaskyňa: 1. stanovište – sienka 4 × 
2 m, 15 m od vchodu Iv, zóna s rozptý-
leným svetlom, kamenitá sutina s drevom  
2. stanovište – úzka puklina 10 m od vcho-
du Iv, afotická zóna, kamenitá sutina s hli-
nitými sedimentmi.

Stĺpová jaskyňa: 1. stanovište – vstupná sien-
ka za vchodom II, 3 m od vchodu, zóna 
s rozptýleným svetlom, kamenitá sutina 
s drevom, lístím a pôdnym substrátom  
2. stanovište – dutina za vstupnou úžinou, 
10 m od vchodu jaskyne, afotická zóna, 
kamenitá sutina s hlinitými sediment-
mi, prímesou lístia a dreva 3. stanoviš-
te – stredná časť chodby, 20 m od vcho-
du, afotická zóna, hlinito-kamenitá sutina 
s lístím a drevom 4. stanovište – záver vy-
sokej chodby 40 m od vchodu, afotická 
zóna, hlinito kamenitá sutina, bez organic-
kej hmoty.

Šurický úkryt: 1. stanovište – dno malej prie-
pasti, 20 m od vchodu, hl. 12 m, afotická 
zóna, kamenitá sutina s lístím a drevom  
2. stanovište – 5 m od ústia malej priepas-
ti, 25 m od vchodu, afotická zóna, hlini-
to-kamenitý sediment s drevom.

Jaskyňa nad Skalným oknom: zber na konci jas-
kyne pod kameňmi, 4 m od vchodu, zóna 
s rozptýleným svetlom (uskutočnil sa len 
priamy zber).

Skalná trhlina: dno jaskyne 7 m od vchodu, ka-
menitá sutina, zóna s rozptýleným svet-
lom (uskutočnil sa len priamy zber).

Ľadová trhlina: dno jaskyne, 15 m od vchodu, 
afotická zóna, kamenitá sutina (uskutočnil 
sa len priamy zber).

Ebeczkého jaskyňa: vchod jaskyne, priamy od-
ber organického materiálu (listová opa-
danka s pôdnym substrátom) na extrakciu 
uskutočnil druhý autor.

v termíne 29. 4. – 2. 10. 2008 sa na vy-
bratých stanovištiach v jaskyniach exponova-
li zemné pasce s dvomi typmi fixačnej tekuti-
ny (95 % etylalkohol a 4 % formaldehyd) na 
odchyt článkonožcov. Umiestnené boli v Ny-
áryho j., Stĺpovej j. a Labyrintovej j. v jaskyni 
Šurický úkryt sa zemné pasce uložili v termí-
ne 15. 6. – 26. 10. 2006. Na stanovištia bol sú-
stredený organický materiál nachádzajúci sa 
v blízkosti zemných pascí (drevo, lístie). Usku-
točnil sa aj priamy zber fauny z prítomného 
dreva, stien a spod kameňov. odobraté vzor-
ky organického materiálu (drevo, lístie, pôd-
ny substrát) sa previezli do laboratória na ex-
trakciu vo fotoeklektore a na analýzu prítom-
nej fauny. 

Termíny, v ktorých sa uskutočnil výskum 
živočíchov:
Lgt: v. Papáč:
Jaskyňa Šurický úkryt (15. 6. a 26. 10. 2006, 

2. 7. 2008)
Nyáryho jaskyňa (26. 10. a 10. 11. 2006, 15. 

4., 29. 4., 2. 7. a 2. 10. 2008) 
Jaskyňa nad Skalným oknom (10. 11. 2006)
Jaskyňa Skalná trhlina (10. 11. 2006)
Ľadová trhlina (10. 11. 2006)
Stĺpová jaskyňa (10. 11. 2006, 15. 4., 29. 4., 2. 

7. a 2. 10. 2008)
Labyrintová jaskyňa (29. 4., 2. 7. a 2. 10. 2008)

Lgt: P. Fenďa:
ebeczkého jaskyňa (3. 10. 2007)
Stĺpová jaskyňa (3. 10. 2007)

autori mali k dispozícii aj materiál mnoho-
nôžok odchytený do zemných pascí so zme-
sou etylénglykolu a piva. v hrdle pascí bola za-
vesená návnada (saláma, syr). Tieto pasce po-
užil R. Mlejnek v jaskyni Šurický úkryt (8. 3. 
– 24. 10. 2000) a Nyáryho jaskyni (9. 5. – 24. 
10. 2000).

výSLedKy

Z početného zoologického materiálu sa 
podarilo determinovať 149 taxónov (tab. 3). 
dominovala mezofauna, pričom najpočet-
nejšími a na druhy najbohatšími skupinami 
boli roztoče (acari) a chvostoskoky (Collem-
bola). Identifikovali sme 21 druhov chvosto-
skokov, 22 druhov panciernikov (oribatida) 
a 34 druhov Gamasida. Z chvostoskokov 
boli dominantné a frekventované druhy Ce-
ratophysella engadinensis, Lepidocyrtus lig-
norum, Pseudosinella thibaudi, Pygmarrho-
palites pseudoappendices a Pogonognathel-
lus flavescens, z oribatida Oribatella dudi-
chi, Opiella subpectinata a Dissorhina orna-
ta a z Gamasida boli eudominantnými Ge-
holaspis longispinosus, Vulgarogamasus kra-
epelini, Veigaia nemorensis, Trachytes aegro-
ta, Trichouropoda ovalis, Dinychus perforatus 
a Uropoda splendida. Z makrofauny domino-
vali chrobáky (Coleoptera), pavúky (arane-
ae), mnohonôžky (diplopoda) a dvojkrídlov-
ce (diptera). Podarilo sa determinovať 20 ta-
xónov chrobákov, 14 druhov pavúkov, 9 dru-
hov mnohonôžok. Materiál dvojkrídlovcov 
a vidličiarok (diplura) sa dosiaľ nedetermi-
noval.

Najvyššia druhová diverzita sa zistila vo 
vstupných priestoroch jaskýň. vo vstupnej 
časti Stĺpovej jaskyne to bolo 59 druhov, čo 
predstavuje stanovište s najvyšším počtom 
druhov v rámci sledovaných jaskýň. Na tomto 
stanovišti sa zachytilo aj najviac jedincov bez-
stavovcov. v Stĺpovej jaskyni sa zistila aj naj-
väčšia druhová pestrosť a početnosť roztočov, 
šťúrikov, pavúkov, mnohonôžok a chvostosko-
kov zo všetkých sledovaných jaskýň. Celkovo 
bolo v Stĺpovej jaskyni zistených 80 druhov ži-
vočíchov, pričom v afotických častiach jasky-
ne sa vyskytovalo 31 druhov, 10 druhov bolo 
spoločných pre obe zóny jaskyne. vysokú roz-
manitosť bezstavovcov sme zaznamenali aj 
v Nyáryho jaskyni, celkove 57 druhov, pričom 
15 druhov bolo spoločných pre afotickú zónu 
(38 druhov) aj zónu s rozptýleným svetlom 
(35 druhov); takmer rovnaký počet druhov sa 

zistil v zóne s rozptýleným svetlom pri vchode 
aj v afotickej zóne na dne jaskyne. až 14 dru-
hov chrobákov v Nyáryho jaskyni predstavu-
je lokalitu s najvyšším počtom zistených dru-
hov chrobákov. v jaskyni Šurický úkryt sa za-
chytilo 29 druhov bezstavovcov, všetky v afo-
tických častiach jaskyne. Iba v tejto jaskyni sa 
zistili eutroglofilné pancierniky Pantelozetes 
cavaticus a Kunstidamaeus lengersdorfi a dva 
druhy pavúkov z rodu Porrhomma. v Laby-
rintovej jaskyni sme zistili celkovo 20 druhov 
bezstavovcov, iba tri taxóny sa našli v afotic-
kej časti jaskyne a zároveň aj v zóne s rozptý-
leným svetlom. vo vchode ebeczkého jaskyne 
bolo zistených 20 druhov, z toho 19 druhov 
tvorili gamasidné roztoče. v Jaskyni nad Skal-
ným oknom bolo zistených šesť druhov bez-
stavovcov, vzácnejší je pavúk Centromerus ca-
vernarum. v Ľadovej trhline sa podarilo zachy-
tiť len dva druhy, vzácnejší je nález chrobáka 
Choleva cisteloides. v Skalnej trhline sme zis-
tili iba dva druhy mnohonôžok a jeden druh 
stonožky.

dISKUSIa

v skúmaných jaskyniach Cerovej vrchovi-
ny sa nezistili zástupcovia troglobiontnej fau-
ny. Pozornosť si však zaslúži výskyt troglofil-
ných, reliktných a vzácnych druhov. Neprí-
tomnosť troglobiontov je zrejme zapríčinená 
nestálymi mikroklimatickými podmienkami 
v jaskyniach počas roka. 

Z ulitníkov sa v jaskyniach Cerovej vrcho-
viny našli tri povrchové druhy, ktoré pomerne 
často prenikajú aj do podzemných biotopov. 
Z nich len druh Morlina glabra však má výraz-
nejšiu afinitu k podzemným priestorom, kde 
je schopný živiť sa predáciou (dvořák, 2005). 

Gamasidné roztoče tvorili druhovo naj-
bohatšiu skupinu živočíchov zistených v jas-
kyniach Cerovej vrchoviny (32 druhov). Ide o 
vôbec prvé údaje o gamasidných roztočoch z 
tohto typu jaskýň na území Slovenska. eudo-
minantnými druhmi týchto jaskýň boli na po-
vrchu široko rozšírené roztoče so širokou eko-
logickou potenciou – Geholaspis longispino-
sus, Vulgarogamasus kraepelini, Veigaia nemo-
rensis, Trachytes aegrota, Trichouropoda ova-
lis, Dinychus perforatus a Uropoda splendida. 
v zemných pasciach sme zaznamenali iba se-
dem druhov, v afotických častiach jaskýň iba 
dva druhy – Vulgarogamasus kraepelini a Hy-
poaspis aculeifer – opäť bežné, široko rozší-
rené druhy na území Slovenska. Zo zistených 
druhov gamasidných roztočov sa v ostatných 
slovenských jaskyniach častejšie zazname-
nali iba druhy Prozercon tragardhi (Slovenský 
kras) a Euryparasitus emarginatus (Belianske 
Tatry, Čierna hora, Slovenský kras, Slovenský 
raj). ako troglofilného roztoča možno hodno-
tiť iba druh Cyrtolaelaps mucronatus, ktorý je v 
slovenských jaskyniach jedným z charakteris-
tických druhov (Fenďa a Košel, 2004, 2005). 
Počas inventarizačného výskumu pavúkovcov 
Cerovej vrchoviny iba druhy C. mucronatus a 
Stylochirus fimetarius neboli zaznamenané na 
povrchu (Mašán a Mihál, v tlači). Zaujímavým 
fenoménom je skutočnosť, že pseudokrasové 
jaskyne Cerovej vrchoviny môžu pôsobiť ako 
refúgium pre horské druhy s optimom výsky-
tu v karpatských bukových lesoch, ktoré v Ce-
rovej vrchovine dosahujú svoj najjužnejší vý-
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Gastropoda  1              
Aegopinella cf. nitens (Michaud 1831)  1              
Discus ruderatus (Férussac 1821)  1              
Morlina glabra (Rossmässler, 1835)      1   2       
oligochaeta                
Lumbricidae 1               
acari                
Gamasida                
Arctoseius insularis (Willmann, 1952)            1    
Cyrtolaelaps mucronatus (G. & R. Canestrini, 1881)      1      3    
Dinychus perforatus Kramer, 1882      96          
Euryparasitus emarginatus (C. L. Koch, 1839)            1    
Geholaspis longispinosus (Kramer, 1876)      11      27    
Hypoaspis aculeifer (Canestrini, 1883)  2              
Hypoaspis sardoa (Berlese, 1911) 1           2    
Lasioseius lawrencei (evans, 1957)            1    
Macrocheles glaber (J. Muller, 1860) 2               
Macrocheles montanus (Willmann, 1951)      1      8    
Macrocheles recki Bregetova & Koroleva, 1960            1    
Pachydellus problematicus Masan, 2007      1          
Pachyseius humeralis Berlese, 1910            1    
Pachyseius strandtmanni Solomon, 1982      1          
Parazercon radiatus (Berlese, 1914)      1          
Proctolaelaps pygmaeus (J. Muller, 1860)      1          
Prozercon carpathofimbriatus Mašán & Fenďa, 2004      5      4    
Prozercon traegardhi (Halbert, 1923)      2          
Pergamasus barbarus (Berlese, 1905)      6      13    
Pergamasus brevicornis Berlese, 1903      2          
Pergamasus crassipes (Linnaeus, 1758)            2    
Stylochirus fimetarius (J. Muller, 1859)          2      
Trachytes aegrota (C. L. Koch, 1841)      11      12    
Trichouropoda karawaiewi (Berlese, 1904)      13          
Trichouropoda obscurasimilis 
Hirschmann & Zirngiebel-Nicol, 1961      18          

Trichouropoda ovalis (C. L. Koch, 1839)      1    1      
Urodiaspis tecta (Kramer, 1876)            3    
Uropoda splendida Kramer, 1882            5    
Veigaia cerva (Kramer, 1876)      4          
Veigaia kochi (Tragardh, 1901)      2          
Veigaia nemorensis (C. L. Koch, 1839)      17      58    
Vulgarogamasus kraepelini (Berlese, 1905) 4 1    1      81    
Zercon foveolatus Halašková, 1969            1    
Zercon hungaricus Sellnick, 1958            5    
oribatida                
Belba clavigera Willmann, 1954 1               
Ceratozetes peritus Grandjean, 1951          1      
Damaeus (Paradamaeus) clavipes (Hermann, 1804)      1          
Dissorhina ornata (oudemans, 1900)    4            
Epidamaeus berlesei (Michael, 1908)    1            
Euphthiracarus monodyctylus (Willmann, 1919)   1             
Hermanniella dolosa Grandjean, 1931      1          
Kunstidamaeus lengersdorfi (Willmann, 1954)    2            
Liacarus subterraneus (C. L. Koch, 1841)      1          
Multioppia glabra (Mihelčič, 1955)    1            
Opiella nova (oudemans, 1902)    1            

Tab. 3. Prehľad a kvantitatívne zastúpenie bezstavovcov v jaskyniach Cerovej vrchoviny počas rokov 2006 – 2008 (čísla stanovíšť – pozri kapitolu „Metodika“)
Tab. 3. List and quantitative presence of invertebrate taxa in caves of the Cerová vrchovina Highland in 2006 – 2008 (for site numbers – see „Metodika“)

Taxóny
Nyáryho 
jaskyňa

Šurický 
úkryt Stĺpová jaskyňa Labyrintová 

jaskyňa
ebeczkého 

jaskyňa
Jaskyňa nad 

skalným oknom
Ľadová 
trhlina

Skalná 
trhlina

1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 vchod    
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Oribatella dudichi Willmann, 1938   22   1 1         
Oppiella subpectinata (oudemans, 1900)       8         
Pantelozetes cavaticus (Kunst, 1962)    3            
Phthiracarus sp. 1      1          
Phthiracarus sp. 2      1          
Pilogalumna tenuiclava (Berlese, 1908)      1          
Suctobelbella forsslundi (Strenzke, 1950)      1          
Xenillus tegeocranus (Hermann, 1804)      1          
Xenillus clypeator Robineau-desvoidy, 1839       1         
Xenillus cf. clypeator Robineau-desvoidy, 1839          1      
Zetorchestes falzonii Coggi, 1898      3          
Pseudoscorpionida                
Chthonius diophthalmus daday, 1888  1 1             
Chthonius hungaricus Mahnert, 1980      4          
Mundochthonius carpaticus Rafalski, 1948      6          
Neobisium carcinoides (Hermann, 1804)      20      7    
Neobisium sylvaticum (C. L. Koch, 1835)      2          
Roncus lubricus L. Koch 1873    1     1       
araneae                
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872)  1           1   
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1               
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763)          1      
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887       1         
Meta menardi (Latreille, 1804) 2 2  1 1  1 1        
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1     1        5  
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757)  1  4 4           
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781)      2          
Porrhomma campbelli F. o. P. Cambridge, 1894    1            
Porrhomma microphthalmum (o. P. Cambridge, 1871)    1            
Porrhomma profundum M. dahl, 1939        1        
Psilochorus simoni (Berland, 1911) 1               
Scotina palliardi (L. Koch, 1881)      2          
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1     1          
opiliones                
Dicranolasma scabrum (Herbst, 1799) 1 1              
Egaenus convexus (C. L. Koch, 1835) 4    1           
Mitostoma chrysomelas (Hermann, 1804)       1         
Nemastoma lugubre var. bimaculatum (Müller, 1776)       2         
isopoda                
Mesoniscus graniger (Frivaldszky, 1865)     1   4        
Orthometopon planum (Budde-Lund, 1885) 2 2 1  1 1    2   2   
Diplopoda                
Cylindroiulus boleti (C. L. Koch, 1847)               2
Glomeris hexasticha Brandt, 1833         1       
Glomeris tetrasticha Brandt, 1833     3 9          
Glomeris sp.  1    4          
Hylebainosoma tatranum verhoeff, 1899 6   1 3   6 1       
Julus curvicornis verhoeff, 1899  1   1  2 1        
Julidae gen. sp.       1         
Megaphyllum cf. projectum (verhoeff, 1894)  1              
Ommatoiulus sabulosus (Linnaeus, 1758)         1       
Polydesmus complanatus (Linnaeus, 1761)  2     1      1  2
Polydesmus denticulatus C. L. Koch, 1847    1 3   7 2       
chilopoda                
Geophilus flavus (de Geer, 1778)     1           
Geophilidae sp.             1   
Lithobius sp.               1

Taxóny
Nyáryho 
jaskyňa

Šurický 
úkryt Stĺpová jaskyňa Labyrintová 

jaskyňa
ebeczkého 

jaskyňa
Jaskyňa nad 

skalným oknom
Ľadová 
trhlina

Skalná 
trhlina

1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 vchod    
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Lithobius forficatus (Linnaeus, 1758)      1 1      1   
Lithobius muticus C. L. Koch, 1847 1               
Diplura    5 1 1          
collembola                
Anurida granulata agrell 1943  2              
Caprainea marginata (Schött, 1893)       1         
Ceratophysella engadinensis (Gisin 1949)  85 76 12 9 1 2 122 16 54 3     
Deuteraphorura cebennaria (Gisin, 1956) 1               
Dicyrtoma fusca (Lubbock 1873)       1   1      
Folsomia quadrioculata (Tullberg, 1871)      3          
Heteromurus nitidus (Templeton, 1835) 2  7             
Hypogastrura purpurescens (Lubbock, 1868)      1 13 2 1       
Isotomiella minor (Schäffer, 1896)      6          
Lepidocyrtus lignorum (Fabricius, 1775) 2 5 9 2  2 3 24 13 6 1     
Megalothorax incertus Börner, 1903          1      
Megalothorax minimus Willem, 1900 1         1      
Neanura sp. 1 6        1      
Parisotoma notabilis (Schäffer, 1896)      2          
Pogonognathellus flavescens (Tullberg, 1871) 15 9  5 4 5 2 1 2 4      
Protaphorura armata (Tullberg, 1869) 1 1  4 6   4 12 1      
Pseudosinella thibaudi Stomp, 1977 2 4 4 15 1 1  17 1 1      
Ptenothrix atra (Linnaeus, 1758) 5 7 6   1 5 2        
Pygmarrhopalites pseudoappendices Rusek, 1967 6 17 32 8   2 19 4 3      
Pygmarrhopalites secundarius Gisin, 1958          1      
Tomocerus minor (Lubbock, 1862)     1 1 4         
blattodea                
Phyllodromica maculata shaefferi (Gmelin, 1789) 1               
hymenoptera                
Lasius citrinus emery, 1922             1   
Lasius distinguendus (emery, 1916) 2 4              
Lasius emarginatus (olivier, 1792) 1       1        
Lasius fuliginosus (Latreille, 1798)      1          
Lasius jensi Seifert, 1982 2               
coleoptera                
Abax parallelepipedus (Piller & Mitterpacher, 1783)  1              
alleculidae  1              
Barypeithes sp.      1          
Catops picipes (Fabricius, 1787) 1 1   1     2      
Catops subfuscus Kellner, 1846   1             
Catops fuliginosus erichson, 1837  1              
Colenis immunda (Sturm, 1807)  1              
Curculionidae  1    1          
Cryptophagus sp. div. 26 5 3             
Cryptophagus sp.  4     1   1      
Choleva agilis (Illiger, 1789)        1 2       
Choleva cisteloides (Frölich, 1799)              1  
Chrysomela cf. rufa (duftschmid, 1825)      1          
Dienerella elongata (Curtis, 1830) 4               
Geostiba chyzeri (eppelsheim, 1883)      1          
Isomira murina (Linnaeus, 1758)  1              
Leptinus testaceus Müller, 1817   1             
Orthoperus sp. 1               
Ptinus sp. 1               
Quedius mesomelinus skoraszewskyi Korge, 1961          1      
Diptera 13 18 26 5   3 56 1 3 2     

Počet taxónov (spolu) 35 35 14 21 17 59 22 17 15 21 3 20 6 2 3

Taxóny
Nyáryho 
jaskyňa

Šurický 
úkryt Stĺpová jaskyňa Labyrintová 

jaskyňa
ebeczkého 

jaskyňa
Jaskyňa nad 

skalným oknom
Ľadová 
trhlina

Skalná 
trhlina

1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 vchod    
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skyt na Slovensku. Medzi takéto druhy môže-
me zaradiť Pachydellus problematicus, Pachy-
seius strandtmanni (karpatský element) a Pa-
razercon radiatus (chladnomilný druh, na Slo-
vensku charakteristický pre horské ihličnaté 
lesy a porasty kosodreviny).

Pancierniky (oribatida) sa zistili iba v šty-
roch sledovaných jaskyniach (jaskyne Šuric-
ký úkryt, Nyáryho, Stĺpová a Labyrintová), kde 
boli zastúpené malým počtom jedincov. Pes-
tré druhové spektrum bolo výsledkom zachy-
tenia druhov vyskytujúcich sa bežne na povr-
chu v okolí skúmaných jaskýň. Keďže pancier-
niky sú pomaly sa pohybujúce živočíchy, kto-
ré sa často vyskytujú na odumretom organic-
kom materiáli (opadané lístie, práchnivé dre-
vo), presun trogloxénnych povrchových dru-
hov do jaskýň predpokladáme na transpor-
tovanej organickej hmote. Užší vzťah k pod-
zemnému prostrediu majú zo zistených dru-
hov Belba clavigera, Pantelozetes cavaticus a 
Kunstidamaeus lengersdorfi, ktoré pokladá-
me za eutroglofilné. doteraz neboli známe 
údaje o výskyte týchto jaskynných pancierni-
kov v pseudokrasových jaskyniach. Tieto dru-
hy majú stredoeurópske rozšírenie a v jasky-
niach sa vyskytujú najmä na miestach s väč-
ším množstvom nahromadeného organické-
ho materiálu (guáno netopierov, rozkladajú-
ce sa drevo, tlejúci listový opad). Zo spomína-
ných druhov má Belba clavigera najvýraznej-
šie troglomorfné znaky (svetlejšie sfarbenie, 
predĺžené končatiny), na základe ktorých sa 
dá predpokladať, že ide o troglobiontný druh. 
Údaje o výskyte druhu sú však veľmi skrom-
né, doteraz boli známe okrem typovej lokality 
v Moravskom krase len tri lokality na východ-
nom Slovensku (Ľuptáčik, 2006). Pretože sme 
jedince Belba clavigera opakovane našli na or-
ganickom materiále v dysfotickej zóne blíz-
ko vchodov jaskýň, predpokladáme, že tento 
druh sa môže objaviť aj v niektorých špecific-
kých nejaskynných habitatoch (napr. kamen-
né sutiny) a preto tento druh predbežne klasi-
fikujeme ako eutroglofilný. 

významne boli v skúmaných jaskyniach 
zastúpené šťúriky. druh Roncus lubricus 
zo Stĺpovej jaskyne a jaskyne Šurický úkryt sa 
zachytil v afotických častiach v kamenitej suti-
ne s hlinitým sedimentom. Tento druh nebol 
dosiaľ zistený v jaskyniach Slovenska, je však 
známy z pôdnej hrabanky na lokalite NPR 
Ragáč (ducháč, 1994). významnou lokali-
tou z hľadiska diverzity sa javí Stĺpová jaskyňa 
v ktorej sa zistilo až päť druhov šťúrikov. Naj-
početnejší bol druh Neobisium carcinoides, 
ktorý predstavuje euryekný druh s výskytom 
vo viacerých jaskyniach Slovenska (Krumpál, 
2000; Mock a kol., 2003; Kováč a kol., 2007). 
významný je nález šťúrika Chthonius hunga-
ricus v Stĺpovej jaskyni, ale aj v ďalších povr-
chových lokalitách Cerovej vrchoviny. Tieto 
nálezy predstavujú prvé lokality tohto druhu 
na území Slovenska a zároveň druhý nález na 
svete (Christophoryová, in press). Na jednej z 
povrchových lokalít a v Stĺpovej jaskyni sa zis-
til aj karpatský druh Mundochthonius carpati-
cus, dovtedy známy len z NP Poloniny (Krum-
pál a Krumpálová, 2003).

Typickou súčasťou parietálnej fauny sledo-
vaných jaskýň boli pavúky, kosce a dvojkrídlov-
ce, najčastejšie zbierané priamo na stenách, 
v puklinách a medzi kameňmi. Zo 14 dru-

hov pavúkov zistených v jaskynných priesto-
roch Cerovej vrchoviny medzi najvýznamnej-
šie patria nálezy šiestich troglofilných, prípad-
ne trogloxénnych druhov. výskyt vzácneho 
druhu Centromerus cavernarum sa potvrdili v  
Nyáryho jaskyni a v Jaskyni nad skalným ok-
nom. v Stĺpovej jaskyni zaznamenaný výskyt 
druhu Lepthyphantes notabilis patrí tiež k vý-
znamným nálezom na Cerovej vrchovine. Rod 
Porrhomma je veľmi problematický, jednotlivé 
druhy sú pomerne často synonymizované, vy-
žadujú si podrobnejšie taxonomické štúdium 
(Svatoň, 2000). v jaskyni Šurický úkryt sa zistil 
druh Porrhomma campbelli, viacerými autormi 
udávaný pod synonymom Porrhomma fagei. 
Jeho výskyt v tejto jaskyni je druhým nálezom 
na území Slovenska (Košel, 1976). význam-
ný je aj nález ďalšieho zástupcu tohto rodu 
v Stĺpovej jaskyni, Porrhomma profundum, 
ešte donedávna považovaného za endemit 
Slovenského krasu. Zistili ho však aj v poho-
rí Bükk v Maďarsku (Loksa, 1970) a v Transyl-
vánskych alpách (Roewer, 1942), niekoľko ro-
kov dozadu aj v jaskyniach Beskydského pred-
horia, Čiernej hory, Muránskej planiny a Trnav-
skej pahorkatiny (Svatoň, in prep.), známe sú 
aj lokality výskytu v Českej republike (Růžička, 
2007). Novým druhom pre araneofaunu Slo-
venska je aj nález jednej samičky druhu Psilo-
chorus simoni v Nyáryho jaskyni. Ide o veľmi 
vzácny druh, s mozaikovitým výskytom v jas-
kyniach západnej, južnej aj severnej európy, 
v posledných dvoch desaťročiach zazname-
naný v jaskyniach Maďarska (Szinetár, 1992; 
Samu a Szinetár, 1999), Rakúska (essl a Ra-
bitsch, 2004), Slovinska (Kostanjšek a Ram-
šak, 2005; Kostanjšek a Celestina, 2008) a 
Švajčiarska (Wittenberg, 2005). Synantropný 
charakter výskytu tohto druhu mimo jaskyn-
ných priestorov sme zaznamenali aj na Cero-
vej vrchovine, v Beline (Svatoň et al., in press). 
vzácny, netypický výskyt trogloxénneho dru-
hu Scotina palliardii sme zaznamenali v Stĺpo-
vej jaskyni. Tento druh nám bol doteraz zná-
my len zo sporadických nálezov v Malej Fat-
re (Kůrka, 1996), Strážovských vrchoch (Gaj-
doš, 1986) a na Klínskom rašelinisku v orav-
skej kotline (Svatoň, 1981).

Z rovnakonôžok boli zachytené dva dru-
hy. Mesoniscus graniger sa zistil v dvoch no-
vých jaskyniach v rámci Cerovej vrchoviny, 
v Stĺpovej jaskyni a jaskyni Šurický úkryt. druh 
Orthometopon planum je povrchový, južný 
(pravdepodobne panónsky) element, u nás 
známy len z južných celkov Karpát a ich pred-
horí. Je to pohyblivý druh, ktorý vo vstupných 
častiach jaskýň môžeme nájsť pomerne často 
(Mock a Papáč, 2007).

Faunisticky zaujímavý je výskyt západo-
karpatských mnohonôžok Hylebainosoma tat-
ranum a Julus curvicornis. H. tatranum je druh, 
ktorý sa na severe a vo vyšších polohách Slo-
venska (až do alpínskych) vyskytuje na povr-
chu, v nižších a južnejších lokalitách sú nálezy 
prevažne z jaskýň a okolia, ktoré predstavujú 
refúgiá aj pre iné chladnomilné bezstavovce. 
Častejší výskyt v jaskyniach (zrejme aj perma-
nentný) majú H. tatranum a Polydesmus den-
ticulatus. oba druhy majú tendenciu prenikať 
do jaskýň a možno aj tvoria izolované jaskyn-
né populácie, zatiaľ bez morfologických od-
lišností (korešponduje to s poznatkami napr. 
zo Slovenského krasu). ostatné druhy mno-

honôžok a stonôžok predstavujú povrchové 
alebo pôdne druhy, v Cerovej vrchovine oča-
kávané. 

Chvostoskoky kvantitatívne dominova-
li v celom materiáli bezstavovcov. Pod ich vy-
sokú početnosť sa podpísal najmä pasívny 
transport jedincov na organickom materiáli 
a čiastočne zrejme aj aktívne prenikanie po-
hyblivejších foriem do podzemia. Za charak-
teristické druhy chvostoskokov týchto jaskýň 
môžeme považovať Ceratophysella engadi-
nensis, Protaphrorura armata, Lepidocyrtus lig-
norum, Pogonognathelus flavescens, Pseudo-
sinella thibaudi a Pygmarrhopalites pseudoap-
pendices. Tieto druhy sa vyskytovali v štyroch 
sledovaných jaskyniach a boli zachytené na 
väčšine stanovíšť. dominantný druh zachytený 
vo všetkých jaskyniach Ceratophysella engadi-
nensis predstavuje povrchový, kozmopolitný 
druh. vyskytuje sa najmä v lesnom humuse, 
pôdnom substráte, ale aj v jaskyniach (napr. 
v Slovenskom raji v prepadlisku a v jaskyni 
duča) (Kováč et al., 1999). Početná populácia 
sa zistila aj v bukovom stupni lesa v Zádielskej 
doline (Raschmanová et al., 2008). vzhľadom 
na prevahu xerotermných biotopov na povr-
chu Pohanského hradu je pravdepodobné, že 
tento druh nachádza vhodné podmienky v jas-
kyniach. Ďalší druh z čeľade Hypogastruridae 
Hypogastrura purpurescens sa zistil len v Stĺ-
povej jaskyni, pričom sa vyskytoval aj v afotic-
kých častiach, a je známy z viacerých jaskýň 
Slovenska (Paclt, 1957, 1972). v menšom poč-
te sa v Nyáryho jaskyni zistil aj troglofilný druh 
Heteromurus nitidus, ktorý sa často vyskytu-
je v jaskyniach Slovenského a drienčanské-
ho krasu. Faunisticky zaujímavé druhy Pseudo-
sinella thibaudi a Pygmarrhopalites pseudoap-
pendices môžeme považovať za troglofilné. P. 
thibaudi predstavuje druh, ktorý má redukova-
ný očný aparát (2 + 2 oči) a má svetlý až svet-
ložltý pigment. dosiaľ sa na Slovensku našiel 
iba v jaskyniach, v ktorých absentujú troglobi-
ontné druhy z rodu Pseudosinella (P. paclti a P. 
aggtelekiensis). druh P. pseudoappendices bol 
opísaný z Nízkych Tatier (Rusek, 1967), známy 
je aj z pohorí Českej republiky, rakúskych Álp, 
Nemecka a zistil sa aj v talianskych jaskyniach 
(dunger, 1970; Bretfeld, 1975, 1999; dallai a 
Malatesta, 1983). Je preto pravdepodobné, že 
nálezy z jaskýň vo vulkanitoch Cerovej vrcho-
viny predstavujú reliktný výskyt z chladnejších 
období pleistocénu. Tieto jaskyne predstavu-
jú prvé podzemné lokality s výskytom tohto 
troglofilného druhu na území Slovenska. Poč-
ty charakteristických druhov chvostoskokov 
v Stĺpovej jaskyni a Nyáryho jaskyni rástli sme-
rom hlbšie do jaskyne. vo vchodoch a v afo-
tických častiach jaskýň bol počet druhov 
chvostoskokov približne rovnaký. Tri druhy Is-
otomiella minor, Parisotoma notabilis, Folso-
mia quadrioculata zo vstupných častí Stĺpovej 
j. sa už nevyskytovali na ďalších stanovištiach. 
väčšina druhov z afotických častí jaskyne (C. 
engadinensis, P. armata, P. pseudoappendices, 
P. thibaudi) patrí medzi druhy žijúce pod povr-
chom pôdy a opadanky. druhy P. flavescens a 
L. lignorum patria medzi väčšie, pohyblivejšie 
druhy a často zasahujú hlbšie do jaskýň. Pod-
mienky prostredia v afotických častiach skú-
maných jaskýň týmto druhom neprekážali. Zá-
roveň v zadných častiach Stĺpovej a Nyáryho 
jaskyne sa nachádza aj dostatok potravných 
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zdrojov (organický materiál), ktoré umožňu-
jú ich prežívanie a rozmnožovanie sa v pod-
zemí. Z poznatkov J. Gaála (2006) podobne 
vyplýva, že jednoznačne najvyššiu dominan-
ciu v troch sledovaných jaskyniach na Pohan-
skom hrade mali chvostoskoky. Z výsledkov je 
zrejmé, že počty chvostoskokov rástli od jari 
do leta a v jesennom a zimnom období vý-
razne klesli. Tento fakt pravdepodobne súvisí 
s migráciou týchto živočíchov z povrchových 
biotopov a vchodových častí hlbšie do jasky-
ne počas období s vyššou teplotou a nižšou 
vlhkosťou na povrchu.

Na základe doterajších poznatkov z úze-
mia Slovenska znamená výskyt piatich druhov 
mravcov v študovaných jaskyniach značné 
druhové bohatstvo. Mlejnek (2000) uvádza 
z Nyáryho jaskyne početnú kolóniu mravca 
Lasius flavus a občasný prienik mravca Cam-
ponotus ligniperda. L. flavus sa v našom mate-
riáli nezistil, avšak v Nyáryho jaskyni sme zisti-
li ďalšie tri druhy a vyššiu početnosť mravcov v 
rámci sledovaných jaskýň. J. Gaál (2006) zistil 
v afotických častiach Nyáryho jaskyne prekva-
pivo vysokú dominanciu Hymenoptera. Tieto 
údaje naznačujú, že v sledovaných jaskyniach 
môže byť diverzita blanokrídlovcov, teda aj 
mravcov, ešte vyššia. 

Šváb Phyllodromica maculata shaefferi sa 
zistil len v jednom exemplári vo vchode Nyá-
ryho j. a je pravdepodobné, že hlbšie do jas-
kyne nepreniká. 

Z chrobákov bol frekventovaný najmä 
druh Catops picipes a do druhu neurčený rod 
Cryptophagus. Medzi pozoruhodné môže-
me zaradiť najmä chrobáky z rodu Choleva. 
Iba v zadných častiach Stĺpovej j. sa vyskyto-
val chrobák C. agilis a v Ľadovej trhline bol 
v kamenitej sutine zachytený ojedinelý druh 
C. cisteloides. väčšina druhov tohto rodu sa 
viaže na uzatvorené priestory, najmä chodby 
a hniezda drobných cicavcov a jaskyne (Rů-
žička a vávra, 1993). Nepodarilo sa odchy-
tiť druh Choleva lederiana, ktorý má v rámci 
Slovenska v jaskyniach Cerovej vrchoviny (Stĺ-
pová j. a Šurický úkryt) izolovanú, reliktnú po-
puláciu. Tento druh predstavuje glaciálny re-
likt, pričom územie Cerovej vrchoviny je naj-
východnejšou lokalitou výskytu tohto druhu 
v rámci strednej európy (Růžička, 2000). Fau-
nisticky zaujímavý je aj nález drobčíka Que-
dius mesomelinus skoraszewskyi z Labyrinto-
vej jaskyne. 

Počty dvojkrídlovcov boli podobne ako 
u chvostoskokov vyššie v hlbších častiach jas-
kýň, v afotickej zóne. vhodnejšie mikroklima-
tické prostredie ako na povrchu umožňuje po-
četnejšiu kumuláciu jedincov v zadných čas-
tiach jaskýň.

Špecifické biogénne útvary predstavujú ko-
reňové stalagmity objavené prvýkrát na Sloven-
sku v Nyáryho jaskyni (Mlejnek, 1999, 2000, 
2002). Tieto zaujímavé útvary rastú vďaka pra-
videlnému odkvapu vody zo stropu, pričom 
kvapkajúca voda musí zasiahnuť koreňový sys-
tém stromu, ktorý prenikol do jaskyne (Kopec-
ký, 1998). Mlejnek (vyššie citované práce) v tes-
nej blízkosti koreňových útvarov zistil výskyt ži-
žiavky Mesoniscus graniger. Tento údaj predsta-
vuje prvú zmienku o výskyte tohto druhu v ne-
krasovej jaskyni na území Slovenska. Pri zbe-
re fauny v Nyáryho jaskyni v rámci súčasnej 
štúdie sa nepozorovali žiadne živočíchy v tes-
nej blízkosti koreňových stalagmitov.

Jaskyne obýva širšie spektrum troglofil-
ných foriem fauny, t. j. zástupcov s výraznej-
šou preferenciou jaskynného prostredia. v jas-
kyniach vo vulkanitoch Cerovej vrchoviny sme 
zaregistrovali vyšší počet druhov suchozem-
ských bezstavovcov v porovnaní s vápencový-
mi jaskyňami. Neprítomnosť obligátnej jaskyn-
nej fauny pravdepodobne najviac súvisí s ne-
stálymi mikroklimatickými podmienkami v jas-
kyniach počas roka. Bazaltové jaskyne na Po-
hanskom hrade však poskytujú bohaté zdroje 
potravy pre rôzne skupiny živočíchov a pred-
stavujú eutrofné podzemné priestory, ktoré sú 
bohaté na faunu. Prevládajú však trogloxénne 
a troglofilné druhy, prípadne druhy eutroglo-
filné so širším rozšírením. organická hmota sa 
do väčšiny jaskýň dostáva gravitačne, pome-
dzi skalné bloky a cez otvorené rozsadliny, ko-
reňovými systémami, stekajúcou vodou, pro-
duktmi živočíchov (trus, uhynuté telá) alebo je 
organická hmota zanesená hlbšie do jaskyne 
živočíchmi. Zo zistených druhov bezstavov-
cov si pozornosť vyžadujú najmä druhy s väč-
šou väzbou na podzemne prostredie (eutro-
glofily a troglofily). Za takéto môžeme pova-
žovať najmä pancierniky Belba clavigera, Pan-
telozetes cavaticus, Kunstidamaeus lengersdor-
fi; gamasidného roztoča Cyrtolaelaps mucro-
natus; väčšinu druhov pavúkov, žižiavku Meso-
niscus graniger, mnohonôžky Hylebainosoma 
tatranum a  Polydesmus denticulatus, chvosto-
skoky Protaphorura armata, Heteromurus niti-
dus, Pseudosinella thibaudi, Pygmarrhopalites 
pseudoappendices a chrobáky z rodu Chole-
va.

ZÁveR

Jaskyne vo vulkanitoch Cerovej vrchovi-
ny sú obývané bohatými spoločenstvami živo-
číchov, medzi ktorými sa vyskytujú ojedinelé 
a reliktné druhy. Celkovo sa v jaskyniach zisti-
lo 149 taxónov bezstavovcov. vyššia diverzita 
súvisí s eutrofnými pomermi týchto jaskýň (do-

statočná ponuka potravových zdrojov). Na-
priek vyššej diverzite živočíchov vo vchodoch 
jaskýň sú hlbšie časti podzemných priestorov 
obývané približne rovnakým počtom druhov. 
v niektorých prípadoch, najmä u chvostosko-
kov a dvojkrídlovcov, kvantitatívne zastúpenie 
jedincov v hlbších častiach jaskýň výrazne pre-
vyšovalo počet jedincov vo vstupných priesto-
roch. v jaskyniach úplne absentovali obligát-
ne jaskynné formy známe z krasových jaskýň 
Slovenska. významné sú však nálezy niekto-
rých troglofilných a vzácnych druhov, me-
dzi nimi aj formy adaptovanejšie na podzem-
né prostredie, napr. panciernik Belba clavigera 
alebo pavúk Porrhomma profundum. Na úze-
mí Cerovej vrchoviny sa vôbec prvýkrát v ne-
krasovej jaskyni Slovenska zistili troglofilné a 
ojedinelé druhy: panciernik Belba clavigera, 
šťúrik Chthonius hungaricus, pavúky Porrhom-
ma profundum, Porrhomma campbelli, Centro-
merus cavernarum a Psilochorus simoni, rovna-
konôžka Mesoniscus graniger, mnohonôžka 
Hylebainosoma tatranum, chvostoskoky Pyg-
marrhopalites pseudoappendices a Pseudosi-
nella thibaudi. Pozoruhodným fenoménom 
je výskyt druhov, ktoré sú známe z horských 
oblastí a v jaskyniach Cerovej vrchoviny majú 
najjužnejší a najnižšie položený výskyt na Slo-
vensku. vzhľadom na tieto vzácne nálezy 
majú jaskyne v Cerovej vrchovine mimoriad-
nu ochranársku hodnotu ako refúgiá relikt-
nej chladnomilnej fauny. Rozdiely oproti kra-
sovým jaskyniam sa zistili najmä v dominancii 
jednotlivých druhov mezofauny, najmä chvos-
toskokov a roztočov, v skladbe charakteristic-
kých druhov a neprítomnosti pravých jaskyn-
ných živočíchov (troglobiontov). 
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M. seman, b. Gaálová: Microbiota of cave niche

abstract: There´s a lot of caves in Slovakia, the most of them are situated in Slovak Karst. They represent a unique underground ha-
bitat. This extreme biotope is a base for exclusive biota that finds here its natural niche. Caves are vitalised by various forms of ani-
mals, lower plants and microorganisms. These organisms represent a unique evidence of evolution of all here present forms of life 
evolved during a long period of time. Microorganisms play the key role in cave habitats. Their study is in content of microbiospeleo-
logy but their function is already not well explained. A lot of researches confirmed that microorganisms are the only source of food 
for soil invertebrates. Other microorganisms produce special metabolites which could be helpful for human as anti-infectious mat-
ters or compounds demoting contaminants in environment. Microorganisms also participate on speleothem formation in caves. In-
teractions between cave microorganisms and mineral environs lead to melting and shrinking of host rock. Slovak caves are in terms 
of microbiota poorly explored. Until now the most extensive systematic inventarisation of cave microbiota was done in caves of Slo-
vak Karst. Deposits, guano and excremets of some invertebrates were analysed first of all in terms of micromycetes. In Domica Cave, 
some bacterial taxa, above all actinomycetes (Actinomadura, Arcanobacteria and Nocardia), non-fermenting gram-negative bacteria 
(Pseudomonas, Streptomyces and Stenotrophomonas), but also alcalotolerant bacteria (Bacillus, Brevibacillus, Paenibacillus) were 
found in guano and excrements of invertebrates. In guano was also found non-thermophilic crenarchaeota. 

key words: caves, microbiota, microorganisms, cave microbiology, microbiospeleology

Na Slovensku je registrovaných vyše 5700 
jaskýň. Ich prevažná väčšina je krasového pô-
vodu, len okolo 180 jaskýň vzniklo v nekraso-
vých horninách (andezitoch, bazaltoch, pies-
kovcoch, žulách a kremencoch – Bella et al., 
2004). Najviac jaskýň sa nachádza na území 
Slovenského krasu. Jaskyne ako geomorfolo-
gický fenomén sú fundamentom pre exklu-
zívnu biotu (spoločenstvo všetkých živých or-
ganizmov), ktorá tu nachádza svoju prirodze-
nú niku (z franc. niche), teda prostredie so 
všetkými potrebnými atribútmi. Jaskyne oži-
vujú pestré formy živočíchov, nižších rastlín  
a mikroorganizmov, niekedy veľmi bizarných. 
a čo je zvlášť vzrušujúce, v podzemí sa vysky-
tujú jedinečné doklady evolúcie všetkých tam 
prítomných foriem života, ktoré sa tu vyvíjali 
počas dlhého obdobia. 

JaSKyNe aKo UNIKÁTNe BIoToPy

Jaskyne sú teda zaujímavé nielen svojimi 
unikátnymi krasovými výtvormi, ale aj špeci-

fickými formami života, ktoré v nich existujú. 
Tento subteránny biotop je útočiskom živých 
organizmov, ktoré sa dokázali prispôsobiť ex-
trémnym podmienkam. Jaskynné prostredie 
sa vyznačuje rozličnými klimatickými osobi-
tosťami. Predstavujú ich najmä trvalý nedosta-
tok svetla, nižšia teplota, ktorá je v priebehu 
roka pomerne stála, vysoká relatívna vlhkosť 
vzduchu, niekedy extrémne pH hodnoty, ob-
medzený obsah živín, prítomnosť minerálov a 
rôznych prvkov (napr. Fe, Mn, Ca, Si, S, a i.). 
Mimoriadny význam má aj chemické zloženie 
vzduchu, najmä vyšší obsah Co2 a nižší obsah 
o2 (Boston et al., 2001). Tieto faktory sú abio-
tické. okrem nich pôsobia v jaskyniach aj bi-
otické faktory, medzi ktoré zaraďujeme auto-
trofné a heterotrofné organizmy (Gulička in 
Jakál a kol., 2005). 

Na prvý pohľad pusté prostredie predsta-
vuje v skutočnosti fungujúci ekosystém. v dô-
sledku pôsobenia uvedených faktorov sú or-
ganizmy na seba silne viazané. Biodiverzita 
jaskynných ekosystémov je oproti ostatným 

síce chudobnejšia, ale druhy tu žijúce sú o to 
vzácnejšie. dodnes sa zachovali niektoré sta-
ré druhy (relikty, tzv. živé skameneliny), ktoré 
sa v súčasnosti v povrchových biocenózach 
už vôbec nevyskytujú. Sú jedinečným dokla-
dom na štúdium zákonitostí procesov evolú-
cie v dlhých geologických dobách (Gulička in 
Jakál a kol., 1982).

v jaskynnom ekosystéme rozlišujeme nie-
koľko typov biotopov. Ním je prispôsobená 
predovšetkým jaskynná fauna, v ramci kto-
rej rozoznávame viacero ekologických typov: 
kavernikoly, troglobionty, troglofily, trogloxé-
ny, freatobionty (Gulička in Jakál a kol., 1982; 
Košel, 1994). originálnym biosubstrátom je 
v niektorých jaskyniach trus netopierov – gu-
áno. Je bohatý na živiny, čím predstavuje vý-
znamný zdroj organických látok a potravy. vy-
stupuje ako samostatný habitat, najmä pre 
mikroorganizmy a drobné bezstavovce.

okrem guána sa v organicky chudob-
nom prostredí jaskýň vyskytujú kolónie rôz-
nych organizmov aj na dreve, ktoré tiež pred-


