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Abstrakt:
V práci sú prezentované výsledky výskumu štruktúry a dynamiky epigeickej mezo- a
makrofauny vybraných pseudokrasových jaskýň Cerovej vrchoviny, v ktorom bola osobitná
pozornosť venovaná koscom (Opiliones) a mnohonôžkam (Diplopoda). Výskum bol
realizovaný v troch vybraných jaskyniach (Nyáryho jaskyňa, Šurický úkryt, Črepová jaskyňa)
NPR Pohanský hrad metódou zemných pascí, a to v rokoch 2004 a 2005. Počas výskumu
bolo získaných spolu 2 849 jedincov mezo- a makroepigeónu z 20 živočíšnych radov.
Z koscov tu bol zistený výskyt 3 druhov a z mnohonôžok 1 druh a 4 rody. V skúmaných
jaskyniach dominovali zástupcovia radov Collembola, Coleoptera a Acarina. Štruktúra
epigeónu v jednotlivých jaskyniach bola ovplyvnená charakterom jaskyne, ale aj
vzdialenosťou od jej vchodu.
Kľúčové slová: Opiliones, Diplopoda, jaskyne, pseudokras, Pohanský hrad, Cerová
vrchovina
Title: Relation of meso- and macro soil fauna to chosen pseudokarst caves in NPR
Pohanský hrad (Cerová vrchovina Upland)
Abstract:
In this work are presented results of research of meso- and macro soil fauna structure and
dynamics in chosen pseudokarst caves in Cerová vrchovina Upland, in which was particular
attention focused to harvestmen (Opiliones) and diplopods (Diplopoda). The research was
realised in 3 caves (Nyáryho cave, Šurický úkryt cave, Črepová cave) in National Nature
Reserve NPR Pohanský hrad by pitfall trapping method in years 2004 and 2005. During the
observation period were collected 2 849 specimens from meso- and macro soil fauna from 20
orders. From harvestmen were discovered presence of 3 species, from diplopods 1 species
and 4 genus. In observed caves dominated orders Collembola, Coleoptera and Acarina. The
species diversity in caves was influenced by character of cave and also by distance from its
entrance.
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ČESTNÉ PREHLÁSENIE
Prehlasujem, že som túto diplomovú prácu vypracoval samostatne, s použitím uvedenej
literatúry a pod odborným vedením vedúceho diplomovej práce.
.......................................
Jozef Gaál

POĎAKOVANIE
Diplomová práca vznikla v spolupráci s pracovníkmi Správy slovenských jaskýň.
Predovšetkým by som sa chcel poďakovať RNDr. Ľudovítovi Gaálovi, CSc. za odborné rady
a pomoc pri zabezpečovaní odberov vzoriek. Za podnetné rady k metodike práce ďakujem
RNDr. Andrejovi Mockovi, PhD. Najväčšia vďaka patrí vedúcemu mojej diplomovej práce,
doc. Ing, Slavomírovi Stašiovovi, PhD. za pedagogické usmernenie, podnetné
rady, konzultácie a za vytvorenie vhodných podmienok a pracovného prostredia pre vznik
mojej práce.

OBSAH
1 Úvod ...............................................................................................................................
9
2 Ciele práce .................................................................................................................... 10
3 Rozbor problematiky ................................................................................................... 11
4 Charakteristika skúmaného územia ........................................................................... 13
4.1 Charakteristika vybraných jaskýň .......................................................................... 13
5 Metodika ....................................................................................................................... 20
6 Výsledky ........................................................................................................................ 23
6.1 Štruktúra mezo- a makroepigeónu ......................................................................... 24
6.1.1 Štruktúra mezo- a makroepigeónu v jaskyniach ............................................. 24
6.1.2 Štruktúry mezo- a makroepigeónu v zónach jaskýň ...................................... 26
6.1.3 Porovnanie štruktúry mezo- a makroepigeónu ............................................... 30
6.2 Štruktúra taxocenóz koscov a mnohonôžok ........................................................... 31
6.2.1 Faunistický rozbor .......................................................................................... 31
6.2.2 Štruktúra taxocenóz koscov v jaskyniach ....................................................... 35
6.2.3 Štruktúry taxocenóz koscov v zónach jaskýň ................................................. 35
6.2.4 Štruktúra taxocenóz mnohonôžok v jaskyniach ............................................. 36
6.2.5 Štruktúry taxocenóz mnohonôžok v zónach jaskýň ....................................... 36
6.2.6 Porovnanie štruktúry taxocenóz koscov a mnohonôžok ................................ 38
6. 3. Dynamika epigeickej aktivity mezo- a makroepigeónu ....................................... 39
6.3.1 Dynamika epigeickej aktivity mezo- a makroepigeónu v jaskyniach ............ 39
6.3.2 Dynamika epigeickej aktivity mezo- a makroepigeónu v zónach jaskýň ....... 41
7 Diskusia ......................................................................................................................... 43
8 Záver ............................................................................................................................. 45
9 Použitá literatúra ......................................................................................................... 46

1 ÚVOD
Epigeická mezo- a makrofauna je taxonomicky aj ekologicky rôznorodá skupina
edafických organizmov, u ktorých celý ontogenetický vývin alebo aspoň jeho časť prebieha
vo vrchnej humusovej vrstve pôdy alebo v pokrývkovom humuse, ktorý je zložený
z odumretého organického materiálu (detrit z listového, konárového, kôrového a iného
rastlinného opadu, živočíšne výlučky a zvyšky, atď.) premiešaného s minerálnou zložkou
pôdy.
V strednej Európe tvorí túto skupinu (vyčlenenú na základe topických nárokov a
veľkosti tela nad 2 mm) niekoľko stoviek druhov taxonomicky zaradených do troch kmeňov
(Arthropoda, Annelida, Mollusca), desiatich tried (Dromopoda, Mictura, Malacostraca,
Chilopoda, Symphyla, Diplopoda, Diplura, Insecta, Oligochaeta, Gastropoda) a vyše
tridsiatich živočíšnych radov.
Epigeická mezo- a makrofauna plní v ekosystémoch viaceré dôležité funkcie. V prvom
rade sa niektoré skupiny podieľajú ako detritofágy na humifikácii pôdy (napr. Gastropoda,
Diplopoda, Isopoda). Konzumáciou odumretej organickej hmoty ju biochemicky
prepracúvajú. Jej mechanickým rozdrobovaním a premiešavaním s minerálnym podielom
pôdy sprístupňujú tento materiál mikroorganizmom a urýchľujú tak jeho rozklad. Urýchľujú
tým kolobeh látok v ekosystémoch a výraznou mierou sa tak podieľajú na pedogenéze pôd.
Mezo- až makroepigeón taktiež prekypruje a prevzdušňuje pôdu, čím vylepšuje jej kvalitu.
Pri svojej aktivite uvoľňujú tieto organizmy teplo a môžu otepliť pôdne prostredie až o 2 °C.
Mnohí zástupcovia epigeickej mezo- až makrofauny sú citlivými indikátormi kvality
prírodného prostredia. Niektoré druhy napr. citlivo reagujú na zmeny teplotných pomerov
(Araneae, Opiliones, Diplopoda, Oligochaeta, Stylommatophora), vlhkostných pomerov
(Araneae, Opiliones, Isopoda, Chilopoda, Diplopoda, Oligochaeta, Stylommatophora a i.),
svetlostných pomerov (Opiliones), textúru pôdy (Diplopoda, Oligochaeta), obsah Ca a Mg
(Diplopoda, Stylommatophora), obsah ťažkých kovov (Araneae, Isopoda, Oligochaeta),
insekticídy (Araneae, Dermaptera, Coleoptera: Carabidae), herbicídy (Oligochaeta), umelé
hnojivá (Oligochaeta), pH (Pseudoscorpiones, Isopoda, Coleoptera: Carabidae, Oligochaeta,
Stylommatophora) atď.
Mnohonôžky (Diplopoda) patria k významným skupinám pôdnych živočíchov, ktoré
aktívne požierajú odumretý rastlinný materiál a napomáhajú jeho rozkladu. Prevažná časť
mnohonôžok tvorí zložku epigeickej a edafickej makrofauny. K svojmu životu potrebujú
špecifickú vlhkosť prostredia (LANG, 1954) a určité zloženie humusovej vrstvy (BRANQUART
et al., 1995). Práve tieto nároky radia túto skupinu k citlivým indikátorom zmeny
pôdotvorného procesu a vlhkostných pomerov v pôdnych ekosystémoch.
Kosce (Opiliones) predstavujú druhovo jednu z najchudobnejších skupín pavúkovcov.
Napriek tomu, že sú označované ako polyfágy, uprednostňujú živočíšnu potravu.
Rozkladajúci sa rastlinný detrit konzumujú spravidla pri nedostatku potravných zdrojov
živočíšneho pôvodu. Lovia rôzne drobné článkonožce a ich vývinové štádiá, hlístovce
a ulitníky. Ako zoofágy zohrávajú dôležitú úlohu pri udržiavaní prírodnej rovnováhy
(STAŠIOV, 2004). Kosce sú podobne ako mnohonôžky citlivými bioindikátormi kvality
prírodného prostredia, a to predovšetkým vlhkostných a svetlostných pomerov.
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2 CIELE PRÁCE
Cieľom práce bolo prispieť k poznaniu štruktúry epigeickej mezo- a makrofauny
vo vybraných pseudokrasových jaskyniach Cerovej vrchoviny a rozšíriť všeobecné poznatky
o väzbe mezo- a makroepigeónu na jaskynné prostredie. Výskum bol zameraný tiež na
posúdenie vzťahu dvoch skupín makroepigeónu (Opiliones, Diplopoda) ku vchodovým
častiam jaskýň a k ich afotickej zóne. Výskum rozšíril poznatky o prírodných hodnotách
študovaných jaskýň, ktoré majú praktické využitie v integrovanej ochrane slovenských
pseudokrasových jaskýň.
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3 ROZBOR PROBLEMATIKY
Na Slovensku bolo k 1. 3. 2006 známych 5 368 jaskýň (HLAVÁČOVÁ, 2006). Z nich
viac ako 180 je pseudokrasových. Jaskynné prostredie je typom podzemného biotopu, ktorý
je charakteristický absenciou trofickej skupiny producentov využívajúcich pri tvorbe
organického materiálu fotosyntézu. Prísun organického materiálu (na ktorom sú závislé
všetky ostatné trofické úrovne) do jaskynného ekosystému je preto nevyhnutne závislý od
okolitých biotopov. Jaskynná fauna sa vyznačuje špecifickými adaptáciami na toto afotické
prostredie.
Jaskyne predstavujú pre epigeickú mezo- a makrofaunu významné refúgiá s relatívne
stálymi podmienkami, v ktorých mohli viaceré druhy prekonať extrémne zmeny podnebia
počas dlhých geologických dôb. Osobitnú úlohu z hľadiska vývoja našej fauny mohli zohrať
pri zachovaní endemických druhov. Výskum jaskynnej fauny preto môže byť vhodným
zdrojom pre rozšírenie poznatkov o našej faune a môže nám v budúcnosti pomôcť pri hľadaní
odpovedí na zložité otázky týkajúce sa evolúcie a biogeografie našich druhov bezstavovcov.
Výskum fauny bezstavovcov slovenských jaskýň má bohatú tradíciu. Zo starších
autorov sa venovali výskumu tejto skupiny živočíchov u nás napr. BRTEK (1954, 1964,
1966a, 1966b), FRANKENBERGER (1939), GAISLER & HANÁK (1973), GULIČKA (1952, 1954,
1975, 1977a, 1977b, 1978), CHODOROWSKA & CHODOROWSKI (1959), KOŠEL (1976),
KOWAKLSKI (1955a, 1955b), PACLT (1957a, 1957b, 1972), RUSEK (1961), SCHWARZ (1956),
SKRAŠKRABA (1956), ŠTERBA (1956), ŠTORKÁN (1936), ZAJONC (1959, 1963, 1970) a i.
Výskum jaskynných bezstavovcov sa na Slovensku zintenzívnil najmä koncom 20.
storočia, čo dokladujú početné práce napr. BRTEK (1994); DVOŘÁK (1999); ELHOTTOVÁ et al.
(2003, 2004); FENĎA & KOŠEL (2000); FRANC & MLEJNEK (1999); GULIČKA (1982, 1985);
HOLEC (1997); KOŠEL (1984, 1994, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002); KOŠEL & HORVÁTH
(1996); KOVÁČ (1998, 1999, 2000); KOVÁČ & MOCK (1999); KOVÁČ et al. (1997, 1998,
1999, 2002a, 2002b, 2002c, 2002d, 2003, 2004, 2005); KRUMPÁL (2000); LUKÁŇ et al.
(2004); ĽUPTÁČIK & MIKO (2003); MLEJNEK & DUCHÁČ (2003); MOCK (2000a, 2000b);
MOCK et al. (2002a, 2002b, 2003a, 2003b, 2004a, 2004b); NOVÁKOVÁ et al. (2005);
ORSZÁGH (2000); STAŠIOV et al. (2003); SVATOŇ (2000) a i.
V zahraničí sa výskumu jaskynných bezstavovcov venovali zo starších autorov napr.
ATTEMS (1959); BAGGINI (1961); BOKOR (1910, 1922); DUDICH (1932, 1933); HOLDHAUS
(1932); KOWAKLSKI (1955a); LOKSA (1959, 1961, 1962, 1970); PAX & MASCHKE (1935);
REITTER (1878); REMY (1948); SKALSKI (1967); STACH (1934); VANDEL (1965); WOLF
(1934-38) a i.
Z novších prác zahraničných autorov s touto tematikou možno spomenúť napr. BAJOMI
(1997); GUNN et al. (2000); MAURIÉS (1994); POMORSKI (1992); RAMBLA & JUBERTHIE,
(1994); STENLEY-SAMUELSON (1994); TABACARU (1989); TURQUIN (1994) a mnohí ďalší
autori.
Výskumu jaskynnej opiliofauny na Slovensku sa doteraz nevenovala dostatočná
pozornosť. Výnimkou je práca GULIČKU (1985) prinášajúca poznatky z výskumu pôdnej
makrofauny realizovaného v 38 jaskyniach Slovenského krasu a Muránskej planiny.
V uvedenej práci sú však spracované aj zbery z okolia jaskýň a charakter prezentovania
výsledkov nedovoľuje rozlíšiť zbery z jaskýň od zberov z okolitých, povrchových biotopov.
Ďalšie faunistické údaje o koscoch niektorých slovenských jaskýň prinášajú práce FRANC &
MLEJNEK (1999), GULIČKA (1975), KOŠEL (1984, 1994, 2002) a ZAJONC (1963). Najnovšou
prácou, ktorá prináša údaje o nálezoch koscov v 25 vybraných jaskyniach Slovenska je práca
STAŠIOV et al. (2003).
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Údaje o mnohonôžkach slovenských jaskýň možno nájsť v prácach GULIČKA (1954,
1975, 1985), KOVÁČ & MOCK (1999), KOVÁČ et al. (2003, 2004), LUKÁŇ et al. (2004), MOCK
(2000a, 2000b), MOCK et al. (2002b, 2003a, 2003b, 2004a, 2004b).
V troch vybraných pseudokrasových jaskyniach Cerovej vrchoviny (Črepová jaskyňa,
Nyáryho jaskyňa a jaskyňa Šurický úkryt) boli doteraz uskutočnené len dva biospeleologické
výskumy epigeickej mezo- a makrofauny, v rámci ktorých bol v Nyáryho jaskyni zistený
výskyt kosca Holoscotolemon jaqueti (Corti, 1905) (FRANC & MLEJNEK, 1999) a v jaskyni
Šurický úkryt bol nájdený kosec Egaenus convexus (C. L. Koch, 1835) (STAŠIOV et al.,
2003). Prezentované výsledky predstavujú prvý ucelenejší prehľad zastúpenia jednotlivých
skupín epigeickej mezo- až makrofauny, s osobitným zreteľom na kosce a mnohonôžky,
v uvedených jaskyniach.
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4 CHARAKTERISTIKA SKÚMANÉHO ÚZEMIA
Cerová vrchovina sa na rozprestiera na území dvoch štátov (Slovenská republika
a Maďarská republika), pričom hlavný hrebeň tohto pohoria prebieha približne po štátnej
hranici oddeľujúcej tieto krajiny a predstavuje rozvodnicu Ipľa a Tisy. Najvyššími vrchmi
Cerovej vrchoviny sú Karanč (728 m n. m.) a Šiator (660 m n. m.), Medveš (659 m n. m.),
Monosa (584 m n. m.) a Pohanský hrad (578 m n. m.). Východným smerom reliéf pohoria
mierne klesá nepresahujúc nadmorskú výšku 400 m. V tejto časti nazývanej Petrovská
vrchovina sa na menej odolných pieskovcoch vytvoril členitý reliéf s úzkymi dolinami tvaru
„V“, s rázsochovito vybiehajúcimi chrbtami (MAZÚR & LUKNIŠ, 1978).
Južná časť Národnej prírodnej rezervácie Pohanský hrad sa nachádza v katastri obce
Stará Bašta, juhozápadná časť patrí do katastra obce Šurice a východná časť do katastra obce
Hajnáčka (obr. 1). NPR Pohanský hrad spadá do kvadrátu Databanky fauny Slovenska č.
7885. NPR Pohanský hrad predstavuje bazaltovú plošinu s rozmermi 600 x 900 m
nachádzajúcu sa v nadmorskej výške 578–560 m. Ohraničujú ju strmé bazaltové okraje
s kamennými moriami. Na území tejto NPR bol v rokoch 1993–1995 vykonaný
inventarizačný výskum prírodných hodnôt, výsledkom ktorého je aj väčšia časť dodnes
evidovaných, preskúmaných a zdokumentovaných 31 jaskýň.
Lesy pokrývajú dve tretiny územia Cerovej vrchoviny. Rastie tu spoločenstvo
hrabových a bukových dúbrav (Carpineto-Quercetum, Fageto-Quercetum), dubových bučín
(Querceto-Fagetum) a bučín (Fagetum typicum, Fagetum pauper). Spoločenstvá CornetoQuercetum tu majú len ostrovčekovité rozšírenie. Vyskytujú sa tu dreviny: Quercus petrea,
Quercus cerris, Carpinus betulus, Fagus sylvatica, Robinia pseudoacacia, Acer platanoides,
Tilia spp., Cerasus avium. Z krovín tu rastie Corylus avellana, Crataegus spp., Cornus mas a
Ligustrum vulgare. Na južných slnečných a suchých svahoch sa vytvorili xerotermné
spoločenstvá s poniklecom lúčnym (Pulsatilla pratensis), poniklecom veľkokvetým
(Pulsatilla grandis), kosatcom nízkym (Iris pumila), zlatofúzom južným (Chrysopogon
gryllus) a kavyľmi (Stippa spp.).
Zo živočíchov sa tu vyskytuje okrem srnčej a diviačej zveri aj Vulpes vulpes, Felis
silvestris, Meles meles a Martes martes. Sú tu bežné aj medzinárodne chránené druhy vtákov
ako napr. Lullula arborea a Lanius minor (Cerová vrchovina, 2001).
4. 1 Charakteristika vybraných jaskýň
Koncom pliocénu došlo k výraznému klenbovitému výzdvihu územia Cerovej
vrchoviny. Najväčšiu amplitúdu, až 300 m, dosiahol výzdvih práve v oblasti Pohanského
hradu. Výzdvih bol ukončený koncom pleistocénu, vo würme. Následkom toho výzdvihu sa
odstránili mäkké pieskovcové chrbty medzi tvrdými bazaltovými lávovými prúdmi
a troskovými kužeľmi Cerovej vrchoviny a vznikol tzv. inverzný reliéf. To znamená, že
z dolín s lávovou výplňou vznikli postupne kopce a vyvýšeniny, kým z pieskovcových
chrbtov erózne denudačné doliny. Takým spôsobom boli vypreparované lávové pokrovy
a prúdy, ktoré v súčasnosti predstavujú najvyššie kopce centrálnej časti Cerovej vrchoviny
(VASS et al., 1986).
V súčasnosti predstavujú náhorné plošiny alebo úzke skalnaté hrebene. Na ich okrajoch
došlo ku gravitačným sklzom skalných blokov. Typický príklad gravitačných svahových
pohybov prestavuje práve oblasť Pohanského hradu. Okrajové bazaltové bloky na mäkkých
podložných pieskovcoch sa uvoľňujú, pomaly sa zosúvajú dole svahom a vytvárajú skalné
bralá.
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Obr. 1 Prehľadná mapa so zvýraznením vybraného územia (Cerová vrchovina – Lučenec,
2000)
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V konečnom štádiu sa zosunuté skalné bloky rozpadávajú, čím vznikajú rozsypy a kamenné
moria (KONEČNÝ et al., 2004). Jaskyne skúmané v rámci diplomovej práce sú viazané práve
na rozsadlinové trhliny a bazaltové balvany kamenných morí.
Zo známych 31 jaskýň (GAÁL & ESZTERHÁS, 1990; GAÁL & GAÁL, 1995) Pohanského
hradu boli za účelom biospeleologického výskum vybrané tri jaskyne, ktoré reprezentujú
jednotlivé štádiá vývoja svahových pohybov okrajových skalných blokov Pohanského hradu
(obr 2).

Obr. 2 Trojrozmerný digitálny model reliéfu so zobrazením vybraných jaskýň

Obr. 3 Schematický náčrt troch štádií vývoja jaskýň na Pohanskom hrade (Zdroj: GAÁL,
GAÁL, 1995; upravil autor)
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Nyáryho jaskyňa
V prvom štádiu vývoja svahových pohybov na území NPR Pohanský hrad došlo len
k vzniku dilatačných trhlín, následkom ťahového napätia skalného bloku uvoľňujúceho sa
z bazaltového masívu (obr. 3). Tieto trhliny sú obvykle paralelné s priebehom dolín. Na
takejto trhline je vyvinutá Nyáryho jaskyňa, ktorá sa nachádza na južnej hrane náhornej
plošiny Pohanského hradu. Tieto jaskyne nedosahujú veľkú hĺbku, sú s určitým vplyvom
povrchu, o čom svedčia aj prítomné koreňové stalagmity. Do kategórie 1. štádia patrí
približne 19 % jaskýň (tab. 1).
Starší názov je Jaskyňa nad kamenným morom. NYÁRY (1869, 1970) preskúmal túto
jaskyňu a vyhotovil jej jednoduchý náčrt. Nyáryho jaskyňa bola jednou z troch jaskýň, ktoré
BÁRTA (1963) preskúmal v roku 1955 a preukázal v nich osídlenie z doby hallstattskej a zo
stredoveku. STÁRKA (1968) ju opísal pod č. 1, ako jaskyňu miešaného (kombinovaného) typu
a publikoval tiež mapu jaskyne. V jaskyni sa nachádzajú dva malé otvory s priemerom 50
cm, a to pod hranou plošiny nad kamenným morom asi 110 m severovýchodne od Čertovej
hlavy. Jaskyňa je vytvorená na vertikálnej trhline, ktorá vznikla odsunutím 40 m dlhého a 5–7
m širokého bazaltového bloku od okraja plošiny. Na odtrhovej zóne vznikli aj už spomenuté
otvory, trhlina však nie je schodná po celej dĺžke, lebo pokračovaniu chodieb bránia zavalené
balvany s rozmermi 1–2,5 m. STÁRKA (1968) udáva dĺžku jaskyne 12 m, šírku 3–4 m a výšku
1–1,5 m. Celková dĺžka priestorov však podľa GAÁL & ESZTERHÁS (1990) môže byť až 25
m.
Šurický úkryt
V ďalšom vývoji jaskýň sa uvoľnené skalné bloky úplne odtrhli od masívu a pomaly sa
zosúvali dole svahom. Medzi náhornou plošinou a odtrhnutým skalným blokom vznikli rôzne
široké rozsadliny (obr 3). V prípade tzv. Kamennej ulice na jej južnej hrane je to až 15 m, ale
v jej severozápadnej časti, v oblasti jaskýň Stĺpová a Šurický úkryt, už len 4 až 5 m. Vo
vnútri týchto rozsadlín, upchatím ich horných častí bazaltovými balvanmi vznikajú pomerne
rozsiahle jaskynné systémy. Takýto sa nachádza v severozápadnej časti územia na západnom
svahu výbežku, až ku kóte 514 Soví vrch. Na rozsadline, ktorá je sledovateľná niekoľko sto
metrov, boli doteraz preskúmané tri jaskyne: Šurický úkryt s dĺžkou 68,5 m, Stĺpová jaskyňa
s dĺžkou 182 m a Dvojchodová rozsadlina dlhá 66,7 m. Miestami možno pozorovať aj dve až
tri paralelné trhliny vedľa seba. Vytvárajú väčšie priestory, až do hĺbky 12,5 m, tým možno aj
väčší predpoklad pre vznik rozvoja kavernikolných živočíchov, na ktoré vplýva povrch
v menšej miere. Do kategórie 2. štádia patrí približne 19 % jaskýň (tab. 1).
Vertikálny otvor (obr. 4) tejto jaskyne s rozmermi 0,3 x 0,7 m medzi bazaltovými
balvanmi vyúsťuje do schodovito klesajúcej puklinovitej chodby, ktorá sa po 2 m stáča na
severozápad a nižšie na juhozápad. Cez skalnú úžinu vedie do prvej sály jaskyne s výškou
stropu 1,8 m, v puklinovitých výbežkoch až 5 m, kde sa chodby rozdvojujú. Smerom na
východ postupuje do členitého úseku medzi bazaltovými balvanmi a blokmi s niekoľkými
studňami a komínmi s výškou 3 – 4 m. Od sály jaskyňa pokračuje juhozápadným smerom
ďalšou priestrannou sálou, ktorej západné ohraničenie tvorí horná časť blokového zosuvu.
Úsek medzi dvoma okrajovými stenami udáva celkovú šírku rozsadliny 5 m. Uprostred
rozsadliny sa nachádzajú mohutné balvany s priemerom až 1,5 m. Balvany a úlomky tvoria aj
dno a strop priestorov, len ojedinele v nich nájdeme humusovitú hlinu. Celková dĺžka
podzemných chodieb je 68,5 m (GAÁL & GAÁL, 1995).
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Obr. 4 Vchod do jaskyne Šurický úkryt
Črepová jaskyňa
Posledným štádiom vývoja svahových pohybov je odsun skalných blokov na väčšie
vzdialenosti a ich takmer úplný rozpad. V zosúvajúcich sa blokoch sa vytvorili vhodné
predpoklady na ich rozpad na menšie bloky podľa plôch odlučnosti. Na južnom svahu cca 1
m, kým na západnom a severnom svahu boli oveľa menšie. Čím sú však rozpadnuté bloky
väčšie, tým je väčší predpoklad vzniku voľných – jaskynných priestorov medzi nimi (obr. 3).
V takomto prostredí v tzv. južnom dolnom kamennom mori sa nachádza mohutný zosunutý
skalný blok, ktorého prevažná časť je rozpadnutá na menšie balvany. Najdlhšia jaskyňa tohto
kamenného mora s názvom Črepová (obr. 5) je v prevažnej časti suťového charakteru. Keďže
jaskynné priestory medzi balvanmi sa nachádzajú blízko povrchu, aj v tomto prípade sa
predpokladá značný vplyv povrchu. Do kategórie 3. štádia spadá približne 61 % jaskýň (tab.
1).
Črepová jaskyňa bola objavená v južnom dolnom kamennom mori v roku 1994 skautmi
z Rimavskej Soboty (obr.3). Zameraná bola v dĺžke 81,3 m (GAÁL & GAÁL, 1995). Bohaté
nálezy keramiky z konca neskorej doby kamennej (eneolit), z doby bronzovej (pilinská a
kyjatická kultúra), z počiatku doby železnej a zo stredoveku evokovali jej súčasný názov.
Horná časť jaskyne je vyvinutá na 2 m širokej trhline smeru SV–JZ v zosunutom bloku,
nižšie priestory však majú už typický suťový charakter.
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Tab. 1. Rozdelenie jaskýň v NPR Pohanský hrad podľa štádia vývoja
Číslo

1. štádium vývoja

2. štádium vývoja

3. štádium vývoja

1.

Ľadová trhlina

Dvojchodová rozsadlina

Amfiteátrová

2.

Skalná trhlina

Jaskyňa pod Skalným stĺpom

Črepová

3.

Nad skalným oknom

Malá severná jaskyňa

Dolná krajná

4.

Na brale

Severná priepasť

Horná krajná

5.

Jaskyňa pri Čertovej hlave

Stĺpová jaskyňa

Horná sutinová

6.

Nyáryho jaskyňa

Šurický úkryt

Hviezdicová

7.

Jazvečia

8.

Kamenná platňa

9.

Kunia

10.

Labyrintová

11.

Malá východná

12.

Múrová

13.

Nová sutinová

14.

Pri previse

15.

Pri Železnej bráne

16.

Skautská

17.

Spodná sutinová

18.

V kamennom mori

19.

Západná Sutinová

Počet

6

6

19

%

19,35

19,35

61,30

Obr. 5 Vchod do Črepovej jaskyne
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Údaje o teplote a vlhkosti ovzdušia merané v afotickej zóne v sledovaných jaskyniach
sú uvedené v tabuľke (tab. 2).
Tab. 2 Údaje o teplote (°C) a vlhkosti ovzdušia (%) v sledovaných jaskyniach
Parameter

Dátum merania

Teplota
Teplota
Teplota
Teplota
Teplota
Teplota
Teplota

Nyáryho j.

Šurický úkryt

2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005

12
11
8
-5
7,8
14,5
14,9

13
12
6
0.5
7
13
13,2

8,6
8
5,5
-5
6,4
9,1
12,3

25. 9. 2005

16,3

14,7

13,4

9,94

11,27

7,29

Vlhkosť

31.1.2005

85%

84%

88%

Vlhkosť

25.9.2005

Teplota

31. 7.
25. 9.
30. 11.
31. 1.
30. 3.
27. 5.
28. 7.

Jaskyňa
Črepová j.

Priemerná teplota

Priemerná vlhkosť

92%

93%

93%

89%

89%

91%
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5 METODIKA
Výskum bol realizovaný v NPR Pohanský hrad (Cerová vrchovina) v troch jaskyniach
(Nyáryho jaskyňa, Šurický úkryt, Črepová jaskyňa) v období od 25. mája 2004 do 25.
septembra 2005. Mezo- a makroepigeón bol odchytávaný vo vnútri jaskynných priestorov
metódou zemných pascí, pričom v každej jaskyni boli umiestnené po 2 pasce (1 v disfotickej
a 1 v afotickej zóne). V Nyáryho jaskyni bola pasca v disfotickej zóne (DZ) umiestnená 4 m
od vchodu, v afotickej zóne (AZ) 8 m od vchodu. V jaskyni Šurický úkryt bola pasca v DZ
umiestnená 2,5 m od vchodu a v AZ 8,5 m od vchodu. V Črepovej jaskyni bola v DZ
umiestnená pasca 2 m od vchodu a v AZ 3,5 m od vchodu. Umiestnenie pascí v jednotlivých
jaskyniach je zobrazené na situačných náčrtoch jaskýň (obr. 6, 7, 8).
Ako pasce sa použili umelohmotné nádoby s objemom 250 ml a s priemerom ústia 67
mm, ktoré boli cca do 2/3 objemu vyplnené fixačnou tekutinou. Ako fixačná tekutina bol
v pasciach použitý 4%-ný roztok formaldehydu. Zemné pasce boli umiestené na dne jaskýň
tak, aby ich horný okraj bol v jednej rovine s povrchom dna (obr. 9).
Získaný materiál sa z pascí vyberal približne v 60-dňových intervaloch, a to
v termínoch 31. 7. 2004, 25. 9. 2004, 30. 11. 2004, 31. 1. 2005, 30. 3. 2005, 27. 5. 2005, 28.
7. 2005, 25. 9. 2005. Pri jednotlivých odberoch sa sledovala teplota a 31. 1. 2005 a 25. 9.
2005 bola zmeraná aj vlhkosť prostredia. V afotických zónach jaskýň bola teplota meraná
digitálnym teplomerom Thermo2000 a vlhkosť pomocou vlasového vlhkomeru. Materiál bol
v sklenených uzatvárateľných nádobách prepravený do laboratória a následne pomocou
binokulárneho stereomikroskopu roztriedený do jednotlivých radov a kosce a mnohonôžky
boli determinované na najnižšiu možnú taxonomickú úroveň pomocou prác LANG (1954),
MARTENS (1978), SCHUBART (1934), STOJALOWSKA (1961) a ŠILHAVÝ (1956). Materiál bol
potom uložený do skúmaviek označených údajmi o dátume odberu, názve lokality
a uskladnený v sklenených pohároch s označením príslušného radu.
Podobnosť jaskynných zón, hodnoty indexov diverzity, ekvitability a Renkonenovho
indexu, boli vypočítané na základe celkovej početnosti zistenej u jednotlivých radov, resp.
druhov. Pomocou klastrovej analýzy a hierarchickej analýzy PCA (Principal Components
Analysis) bola zhodnotená podobnosť študovaných jaskynných zón na základe štruktúry
spoločenstiev mezo- a makroepigeónu a taxocenóz koscov a mnohonôžok. Pri klastrovej
analýze bol využitý počítačový program STATISTICA for Windows 5.1. (STATSOFT, Inc.,
1999) s metódami Euclidean Distance a Percent Disagreement Clustering. PCA bola urobená
v programe Canoco for Windows (TER BRAAK & ŠMILAUER, 1998). Pri výpočte indexu
diverzity (H) a ekvitability (E) bol použitý prirodzený logaritmus ln (SHANNON & WEAVER,
1949). Renkonenov index bol vypočítaný podľa práce ODUM (1971). Dokladový materiál je
deponovaný
na Katedre
biológie
a všeobecnej
ekológie
Fakulty
ekológie
a environmentalistiky TU vo Zvolene so sídlom v Banskej Štiavnici.
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Obr. 6 Umiestnenie pascí v Nyáryho jaskyni

Obr. 7 Umiestnenie pascí v jaskyni Šurický úkryt
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Obr. 8 Umiestnenie zemných pascí v Črepovej jaskyni

Obr. 9 Zemná pasca v afotickej zóne Nyáryho jaskyne
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6 VÝSLEDKY
V priebehu sledovaného obdobia bolo získaných spolu 2 849 jedincov mezo- a
makroepigeónu z 20 živočíšnych radov. Najväčší počet jedincov bol zaznamenaný z radov
Collembola a Coleoptera, najnižší počet bol získaný z radov Neuroptera a Siphonaptera.
Celková epigeická aktivita jednotlivých radov mezo- a makroepigeónu zistená spolu na
všetkých sledovaných lokalitách je uvedená v tabuľke (tab. 3). Pestrejšie spoločenstvo mezoa makroepigeónu z hľadiska diverzity (H) bolo v Nyáryho jaskyni, kde zároveň bol aj vyšší
stupeň vyrovnanosti (E) (tab. 3). Celková dominancia jednotlivých radov mezo- a makroepigeónu zistená spolu na všetkých sledovaných lokalitách je zobrazená na grafe (obr. 10).
Tab. 3 Údaje o celkovej epigeickej aktivite jednotlivých radov mezo- a makroepigeónu,
diverzite (H) a ekvitabilite (E) v sledovaných jaskyniach
Rad/Lokalita
Acarina
Araneae
Coleoptera
Collembola
Diplura
Diptera
Geophilomorpha
Glomerida
Hymenoptera
Isopoda
Julida
Lithobiomorpha
Lumbricida
Neuroptera
Oligochaeta
Opiliones
Polydesmida
Pseudoscorpionida
Siphonaptera
Stylommatophora
∑
H
E

Šurický úkryt
24
16
163
773
9
116
0
1
1
1
2
0
0
0
0
2
2
4
0
1
1115
1,03
0,39
Hymenoptera
2%
Diptera
6%

Nyáryho j.
63
6
114
390
2
41
0
0
54
0
0
0
3
0
2
7
0
3
0
0
685
1,37
0,57

Črepová j.
116
17
313
561
2
6
2
1
3
2
4
6
0
1
0
9
0
2
1
3
1049
1,23
0,43

Ostatné zo
zastúpením
menším ako
1%; 2%

Acarina
7%

∑
203
39
590
1724
13
163
2
2
58
3
6
6
3
1
2
18
2
9
1
4
2849
1,27
0,42
Araneae
1%
Coleoptera
21%

Collembola
61%

Obr. 10 Celková dominancia jednotlivých radov mezo- a makroepigeónu zistená spolu vo
všetkých sledovaných jaskyniach
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6.1 Štruktúra mezo- a makroepigeónu
6.1.1 Štruktúra mezo- a makroepigeónu v jaskyniach
Najviac jedincov bolo chytených v jaskyni Šurický úkryt (1 115 ex.), najmenej
jedincov bolo chytených v Nyáryho jaskyni (685 ex.). Celková dominancia jednotlivých
radov v študovaných jaskyniach je zobrazená na grafoch (obr. 11–13).
Nyáryho jaskyňa
V Nyáryho jaskyni vykazovali najvyššiu celkovú epigeickú aktivitu zástupcovia radu
Collembola a Coleoptera. Najnižšia celková epigeická aktivita bola v rámci tejto jaskyne
zaznamenaná u radov Diplura a Oligochaeta. Oproti ostatným sledovaným jaskyniam tu
absentovali zástupcovia radov Glomerida, Julida, Isopoda, Lithobiomorpha, Polydesmida
a Stylommatophora a naopak, ako na jedinej z porovnávaných jaskýň tu boli zaznamenaní
zástupcovia radu Lumbricida a Oligochaeta.

Hymenoptera Opiliones
3%
8%
Diptera
6%

Ostatné s
podielom
menším ako 1%
2%
Acarina
7%

Coleoptera
17%

Collembola
57%

Obr. 11 Celková dominancia jednotlivých radov mezo- a makroepigeónu zistená v Nyáryho
jaskyni
Šurický úkryt
V jaskyni Šurický úkryt vykazovali najvyššiu celkovú epigeickú aktivitu zástupcovia
radu Collembola, po nich zástupcovia radov Coleoptera a Diptera. Najnižšia celková
epigeická aktivita bola v rámci tejto jaskyne zaznamenaná u radov Glomerida, Hymenoptera,
Isopoda a Stylommatophora. Oproti iným sledovaným jaskyniam tu absentovali zástupcovia
radov Geophilomorpha, Chilopoda, Lithobiomorpha, Lumbricida, Neuroptera, Oligochaeta,
Siphonaptera a naopak, ako na jedinej z porovnávaných jaskýň tu boli zaznamenaní
zástupcovia radov Polydesmida.
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Diptera
10%

Ostatné s
podielom
menším ako 1%
3%

Acarina
2% Araneae
Coleoptera
1%
15%

Collembola
69%

Obr. 12 Dominancia jednotlivých radov mezo- a makroepigeónu v jaskyni Šurický úkryt
Črepová jaskyňa
V Črepovej jaskyni vykazovali najvyššiu celkovú epigeickú aktivitu zástupcovia radu
Collembola, po nich zástupcovia radov Coleoptera a Acarina. Najnižšia celková epigeická
aktivita bola v rámci tejto jaskyne zaznamenaná u radov Glomerida, Neuroptera a
Siphonaptera. Oproti iným sledovaným jaskyniam tu absentovali zástupcovia radov
Lumbricida a Polydesmida a naopak, ako na jedinej z porovnávaných jaskýň tu bol
zaznamenaný zástupca radu Geophilomorpha, Neuroptera a Siphonaptera.
Ostatné s
podielom
menším ako 1%
Opiliones
3%
4%

Acarina
8%

Araneae
Coleoptera
2%
30%

Collembola
53%

Obr. 13 Celková dominancia jednotlivých radov mezo- a makroepigeónu zistená v Črepovej
jaskyni
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6.1.2 Štruktúra mezo- a makroepigeónu v zónach jaskýň
Celková epigeická aktivita jednotlivých radov mezo- a makroepigeónu zistená
v jednotlivých zónach je uvedená v tabuľke (tab. 4). Shannon-Weaverov index dosiahol
najvyššiu hodnotu v afotickej zóne. Najviac jedincov bolo chytených disfotickej zóne
jaskynných vchodov (1 848 ex.), menej jedincov bolo chytených v afotickej zóne
sledovaných jaskýň (1 001 ex.). Celková dominancia jednotlivých radov v dvoch
študovaných jaskynných zónach je zobrazená na grafoch (obr. 14 a 18).
Tab. 4 Údaje o celkovej epigeickej aktivite jednotlivých radov mezo- a makroepigeónu,
diverzite (H) a ekvitabilite (E) v sledovaných jaskynných zónach (AZ – afotická
zóna, DZ – disfotická zóna)
Lokalita
Šurický úkryt Nyáryho jaskyňa Črepová jaskyňa
Rady/Zóny
AZ
DZ
AZ
DZ
AZ
DZ
Acarina
12
12
39
24
15
101
Araneae
10
6
2
4
10
7
Coleoptera
77
86
10
104
68
245
Collembola
275
498
137
253
164
397
Diplura
8
1
1
1
1
1
Diptera
65
51
32
9
3
3
Geophilomorpha
0
0
0
0
0
2
Glomerida
1
0
0
0
0
1
Hymenoptera
0
1
53
1
1
2
Isopoda
0
1
0
0
0
2
Julida
1
1
0
0
0
4
Lithobiomorpha
0
0
0
0
0
6
Lumbricida
0
0
2
1
0
0
Neuroptera
0
0
0
0
1
0
Oligochaeta
0
0
2
0
0
0
Opiliones
1
1
2
5
2
7
Polydesmida
0
2
0
0
0
0
Pseudoscorpionida
3
1
1
2
1
1
Siphonaptera
0
0
0
0
1
0
Stylommatophora
0
1
0
0
0
3
∑
453
662
281
404
267
782
H
1,21
0,88
1,49
1,07
1,12
1,24
E
0,52
0,34
0,62
0,46
0,49
0,46

∑
AZ
66
22
155
576
10
100
0
1
54
0
1
0
2
1
2
5
0
5
1
0
1001
1,40
0,52

DZ
137
17
435
1148
3
63
2
1
4
3
5
6
1
0
0
13
2
4
0
4
1848
1,13
0,40

Disfotická zóna
V disfotickej zóne sledovaných jaskýň vykazovali najvyššiu celkovú epigeickú aktivitu
zástupcovia radu Collembola, po nich zástupcovia radov Coleoptera a Acarina (obr. 14).
Najnižšia celková epigeická aktivita bola v rámci tejto zóny zaznamenaná u radov
Geophilomorpha, Glomerida, Lumbricida. Oproti afotickej zóne tu absentovali zástupcovia
radov Neuroptera, Oligochaeta a Siphonaptera a naopak, ako na jedinej z porovnávaných
jaskynných zón tu boli zaznamenaní zástupcovia radov Geophilomorpha, Isopoda,
Lithobiomorpha, Polydesmida a Stylommatophora. V disfotickej zóne Nyáryho jaskyne
a Črepovej jaskyne bola podobná epigeická aktivita. Najvyššiu mali zástupcovia radu
Collembola, potom zástupcovia radov Coleoptera a Acarina (obr. 15 a 17). V disfotická zóna
jaskyne Šurický úkryt sa líšila od ostatných disfotických zón jaskýň tým, že najvyššiu
epigeickú aktivitu mali zástupcovia radu Collembola, po nich zástupcovia radov Coleoptera
a Diptera (obr. 16).
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Obr. 14 Celková dominancia jednotlivých radov mezo- a makroepigeónu zistená v disfotickej
zóne všetkých študovaných jaskýň
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Obr. 15 Dominancia jednotlivých radov mezo- a makroepigeónu v disfotickej zóne Nyáryho
jaskyne
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Obr. 16 Dominancia jednotlivých radov mezo- a makroepigeónu v disfotickej zóne jaskyne
Šurický úkryt
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Obr. 17 Dominancia jednotlivých radov mezo- a makroepigeónu v disfotickej zóne Črepovej
jaskyni
Afotická zóna
V afotickej zóne sledovaných jaskýň vykazovali najvyššiu celkovú epigeickú aktivitu
zástupcovia radu Collembola, po nich zástupcovia radov Coleoptera a Acarina (obr. 18).
Najnižšia celková epigeická aktivita bola v rámci tejto zóny zaznamenaná u radov Glomerida
Julida, Neuroptera a Siphonaptera. Oproti disfotickej zóne tu absentovali zástupcovia radov
Geophilomorpha, Isopoda, Lithobiomorpha, Polydesmida a Stylommatophora a naopak, ako
na jedinej z porovnávaných jaskynných zón tu boli zaznamenaní zástupcovia radov
Neuroptera, Oligochaeta a Siphonaptera.
V Nyáryho jaskyni (obr. 19) dominovali zástupcovia Collembola a Hymenoptera,
v ostatných jaskyniach dominovali zástupcovia radov Collembola a Coleoptera (obr. 20 a 21).
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Obr. 18 Celková dominancia jednotlivých radov mezo- a makroepigeónu zistená v afotickej
zóne všetkých študovaných jaskýň
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Obr. 19 Celková dominancia jednotlivých radov mezo- a makroepigeónu zistená v afotickej
zóne Nyáryho jaskyne
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Obr. 20 Celková dominancia jednotlivých radov mezo- a makroepigeónu zistená v afotickej
zóne jaskyne Šurický úkryt
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Obr. 21 Celková dominancia jednotlivých radov mezo- a makroepigeónu zistená v afotickej
zóne Črepovej jaskyne
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6.1.3 Porovnanie štruktúry mezo- a makroepigeónu
Klastrovou analýzou podobnosti študovaných jaskynných zón na základe štruktúry
mezo- a makroepigeónu boli porovnávané jaskynné zóny rozdelené do dvoch základných
klastrov (obr. 18). Prvý klaster zahŕňa disfotickú zónu Črepovej jaskyne. Druhý klaster
pozostáva z dvoch subklastrov. Prvý z nich reprezentuje afotickú zónu Črepovej jaskyne
a obe zóny Nyáryho jaskyne. Druhý subklaster pozostáva z disfotickej a afotickej zóny
jaskyne Šurický úkryt.

Obr. 22 Klastrová analýza podobnosti disfotických (DZ) a afotických zón (AZ) študovaných
jaskýň (NJ - Nyáryho jaskyňa, ŠÚ -Šurický úkryt, ČJ - Črepová jaskyňa) na základe
štruktúry mezo- a makroepigeónu
Na základe Renkonenovho indexu afinity spoločenstiev vybraných zón sa ukazujú ako
najviac podobné afotická zóna a disfotická zóna Črepovej jaskyne. Najmenej podobné boli
afotická a disfotická zóna Nyáryho jaskyne (tab. 5).
Tab. 5 Hodnoty Renkonenovho indexu (v %) afinity spoločenstiev epigeickej mezoa makrofauny v disfotickej (DZ) a afotickej zóne (AZ) študovaných jaskýň (NJ Nyáryho jaskyňa, ŠÚ - Šurický úkryt, ČJ - Črepová jaskyňa)
Zóny
NJ (DZ)
NJ (AZ)
ŠÚ (DZ)
ŠÚ (AZ)
ČJ (DZ)
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ČJ (AZ)
91,41
61,58
91,86
93,84
96,4

ČJ (DZ)
67,9
82,55
67,92
82,55

ŠÚ (AZ)
86,45
67,99
88,8

ŠÚ (DZ)
81,35
67,03

NJ (AZ)
63,11

6.2 Štruktúra taxocenóz koscov a mnohonôžok
6.2.1 Faunistický rozbor
V rámci dvoch radov determinovaných na druhovú úroveň bol v študovaných
jaskyniach zistený výskyt 3 druhov koscov a 1 druhu a 3 rodov mnohonôžok (tab. 6).
Prehľaď zistených druhov:
podtrieda OPILIONES
čeľaď Cladonychiidae
1. Holoscotolemon jaqueti (Corti, 1905)
Areál H. jaqueti sa rozprestiera na území Karpát a časti pohoria Dináre. V rámci
Karpatského pohoria bol doposiaľ zistený na území Rumunska, západnej Ukrajiny
a Slovenska, v rámci pohoria Dináre bol zistený na území juhovýchodnej Bosny
a Hercegoviny a Čiernej Hory. Pravdepodobne sa vyskytuje tiež v severovýchodnom
Maďarsku. Na Slovensku je veľmi vzácny. Doposiaľ bol nájdený iba na 3 lokalitách
v Cerovej vrchovine, ktoré spadajú do dvoch kvadrátov DFS. Obýva podhorské a horské lesy,
kde preferuje vlhkejšie a chladnejšie biotopy. Vhodné podmienky pre život nachádza aj
v tých jaskyniach, v ktorých má dostatok potravy, je v nich vysoká relatívna vlhkosť
vzduchu, bezvetrie a teplota tu počas celého roka neklesá pod 9 °C. Na Slovensku bol zatiaľ
nájdený iba v jaskynnom prostredí, resp. v skalnej pukline. Žije vo vrchných pôdnych
vrstvách, detrite, machu, pod rozkladajúcim sa drevom, pod kameňmi a pod. Nedostatok
informácii o spôsobe života tohto druhu na našom území nedovoľuje bližšie analyzovať jeho
ekologické nároky na prostredie. Vertikálne je jeho výskyt obmedzený na podhorský
a horský stupeň (AVRAM & DUMITRESCU, 1969). U nás bol nájdený v nadmorskej výške 500
m (Dunivá hora) a 520 m (Studňa na Ragáči) v Cerovej vrchovine (STAŠIOV, 2004).
čeľaď Nemastomatidae
2. Mitostoma chrysomelas (Hermann, 1804)
M. chrysomelas je európsky druh. Hranica jeho areálu prechádza juhovýchodným Írskom cez
Veľkú Britániu (nebol nájdený v Škótsku), pokračuje severným Holandskom a Dánskom cez
južné Švédsko (vyskytuje sa aj na ostrove Gotland (ROEWER, 1911)), ďalej prechádza cez
Kaliningradskú oblasť Ruska, Litvu a južné Lotyšsko. Odtiaľ smeruje na juh a smeruje
na západnú Ukrajinu, odtiaľ do Moldavska až k severozápadnému pobrežiu Čierneho mora,
pozdĺž ktorého ide až k rumunsko-bulharským hraniciam, odtiaľ pokračuje do juhozápadného
Bulharska, kde zasahuje najjužnejšia časť areálu tohto kosca. Potom sa otáča na sever,
obchádza cez západné Bulharsko a Rumunsko územie bývalej Juhoslávie a cez južné
Maďarsko a Rakúsko pokračuje severným Talianskom do Francúzska, kde zasahuje až k
Pyrenejam a pokračuje k pobrežiu Atlantického oceánu, pozdĺž ktorého smeruje na sever
k Britským ostrovom. U nás patrí medzi hojné druhy. Rozšírený je na celom území nášho
štátu. Na Slovensku bol zaznamenaný na 127 lokalitách v rámci 30 geomorfologických
celkov, ktoré spadajú do 64 kvadrátov DFS.
Je to mezofil schopný tolerovať aj xerotermnejšie biotopy a preto ho možno nájsť na
rôznych typoch stanovíšť. Obľubuje najmä zatienené mikrohabitaty v lesných spoločenstvách
a vlhké miesta v blízkosti potokov a studničiek. Nevyhýba sa však ani otvoreným biotopom.
Na Slovensku bol najčastejšie zaznamenaný v bučinách, jedľových bučinách, jedľovosmrekových bučinách, smrečinách a v dubinách. Nezriedka bol nachádzaný tiež v jaskyniach,
a to jednak v ich disfotickej, ako aj afotickej zóne. Bežne ho možno u nás nájsť na lesných
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okrajoch, na otvorených stanovištiach a v rôznych iných typoch biotopov. Žije v kyprých
vrchných vrstvách pôdy, pod kameňmi, úlomkami dreva, odlupujúcou sa kôrou,
v rozkladajúcich sa pňoch a pod. Najnižšie bol v rámci areálu nájdený v Bulharsku
v nadmorskej výške okolo 100 m (MARTENS, 1978) a najvyššie na vrchu Aletschgletscher vo
švajčiarskych Alpách vo výške až 2820 m n. m. (LESSERT, 1917). Na Slovensku bol najnižšie
nájdený pri Štúrove v Podunajskej pahorkatine (107–125 m n. m.) (ŠILHAVÝ, 1972)
a najvyššie v doline Nefcerka vo Vysokých Tatrách (1 720 m n. m. (STAŠIOV & BITUŠÍK,
2001). Až 94% našich lokalít so známou nadmorskou výškou, na ktorých bol zaznamenaný
výskyt tohto kosca, leží v rozmedzí nadmorských výšok 200–1 000 m. Na Slovensku
uprednostňuje južne, resp. juhovýchodne a juhozápadne orientované stanovištia (46 % zo
všetkých lokalít, u ktorých bola v literárnom zdroji uvedená expozícia) pred severne (S, SV a
SZ) orientovanými stanovišťami (25% lokalít).
čeľaď Phalangiidae
3. Egaenus convexus (C. L. Koch, 1835)
Centrom rozšírenia E. convexus je Panónska panva. Celkový areál tohto kosca zasahuje na
juhu do severnej časti Balkánskeho polostrova. Jeho východnú hranicu vymedzuje západné
pobrežie Čierneho mora. Západná hranica jeho areálu prebieha východným pobrežím
Jadranského mora, pokračuje cez východné Rakúsko až na Moravu, kde dosahuje aj svoju
severozápadnú hranicu. Severná hranica prechádza územím Slovenska, zasahuje do
juhovýchodného cípu Poľska a končí na severozápadnom pobreží Čierneho mora. Na
Slovensku sa na vhodných stanovištiach vyskytuje stredne hojne. Rozšírený je najmä v južnej
a východnej časti nášho štátu. Podobne ako Z. crista, aj tento kosec sa vyhýba vyšším
pohoriam. Doposiaľ bol u nás nájdený na 72 lokalitách v rámci 18 geomorfologických
celkov, ktoré spadajú do 33 kvadrátov DFS.
Je to termofilný druh, ktorý obľubuje predovšetkým teplé presvetlené biotopy. Nemá užší
vzťah k vlhkosti prostredia. Vhodné biotopy nachádza nielen v nížinách a na južne
orientovaných svahoch pahorkatín (v stredných polohách), ale aj na xerotermných
stanovištiach v krasových oblastiach a inde. Vyskytuje sa v zmiešaných listnatých lesoch a na
ich okrajoch, na rúbaniskách, v lesostepiach, preniká do krovín a nevyhýba sa ani otvoreným
biotopom, predovšetkým nepodmáčaným lúčnym stanovištiam. Zriedkavo ho možno nájsť aj
v priekopách, roklinách a v podhorských bučinách. Chýba v narušovanej kultúrnej krajine, na
kosených lúkach, na oráčinách a pod. Na Slovensku bol najčastejšie nájdený v dubinách,
dubových bučinách (vrátane ich ekotonov) a na suchých i vlhkých lúkach. Zriedkavejšie sa
u nás vyskytuje tiež v brehových porastoch, parkoch, záhradách i priamo v intravilánoch.
Otázny ostáva jeho vzťah k otvoreným poľnohospodársky nevyužívaným biotopom v
rozsiahlejšej rovinatej krajine. Žije v detrite, na pôdnom povrchu a na bylinnej vegetácii.
Vzhľadom na to, že pri viacerých lokalitách je v literárnom zdroji uvedené ich veľké
výškové rozpätie, je problematické uviesť najnižšie položenú lokalitu výskytu tohto druhu na
Slovensku. Pravdepodobne najnižšie situovanou lokalitu u nás je Fenek v Cerovej vrchovine
(230–250 m n. m.) (MIHÁL, 1995). MARTENS (1978) uvádza, že najvyššia lokalita v rámci
celkového areálu leží na území Srbska (1 100 m n. m.). Najvyššie situovanou doposiaľ
známou lokalitou jeho výskytu na Slovensku je Tatarská lúka (pod Sitnom) v Štiavnických
vrchoch (950 m n. m.) (PETRICSKÓ, 1892). Obľubuje však predovšetkým polohy pod 600 m
n. m. Pod túto výškovú hranicu spadá 89 % z našich lokalít, na ktorých bol tento druh
zaznamenaný.
trieda DIPLOPODA
rad GLOMERIDA
čeľaď Glomeridae
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4. Glomeris sp.
rad JULIDA
čeľaď Julidae
5. Julus curvicornis Verhoeff, 1899
Karpatský endemit (centrálne Západné Karpaty) nájdený iba na Slovensku a v Maďarsku v
pohorí Bükk. Jeho výskyt možno predpokladať aj v Poľsku (vo Vysokých Tatrách). Na
Slovensku pomerne hojný. Najvýchodnejšie bol nájdený v Čiernej hore a najzápadnejšie
v Malých Karpatoch.
Je to naša najväčšia mnohonôžka (až 6 cm). Vyskytuje sa vo všetkých typoch lesných
spoločenstiev stredných a vyšších polôh. Ako jediný náš zástupca rodu Julus je
charakteristický pre horské lesy, predovšetkým pre bučiny (bez ohľadu na geologický
podklad, avšak preferuje nekarbonáty). Vyhýba sa otvoreným xerotermným stanovištiam,
antropogénnym biotopom a veľmi podmáčaným brehovým porastom. Je to mezofil
a eurytermofil až chladnomilný druh. Je to chazmatofil. Žije v opadanke, pod kameňmi,
spadnutými kusmi dreva a pod. Je epigeicky aktívny.
6. Julus sp.
7. Cylindroiulus sp.
rad POLYDESMIDA
čeľaď Polydesmidae
8. Polydesmus sp.
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Šurický úkryt DZ
Črepová j. DZ
Nyáryho j. AZ
Šurický úkryt AZ
Črepová j. DZ
Nyáryho j. DZ
Šurický úkryt AZ
Črepová j. DZ
Nyáryho j. AZ
Nyáryho j. DZ
Šurický úkryt AZ
Šurický úkryt DZ
Črepová j. AZ
Nyáryho j. AZ
Nyáryho j. DZ
Šurický úkryt DZ
Črepová j. DZ
Črepová j. DZ

Lokalita

1

1

♂
A

6

1

?
J

28.7. - 25.9.2005

1

1

♀
A

2

?
J
♀
A

1

1
1

?
SA

?
J

1

1

♀
A

1

?
J

1

1

♂
A
2

♀
SA

1

♀
A

1

1

?
J

1

♂
J

♀
SA
1

Glomeris Julus
Julus Cylindroiulus Polydesmus
sp.
curvicornis sp.
sp.
sp.

Holoscotolemon Mitostoma Egaenus
jaqueti
chrysomelas convexus

27.5. 28.7.2005

30.11. 04 31.1.2005

25.9.
- 30.11.2004

31.7. 25.9.2004

25. 5. 31.7.2004

Dátum

Trieda: Diplopoda

Podtrieda: Opiliones

Tab. 6 Prehľad druhov chytených do zemných pascí počas sledovaného obdobia (A – adult, SA – subadult, J – juvenil, ? – neurčené pohlavie)

6.2.2 Štruktúra taxocenóz koscov v jaskyniach
Celková dominancia koscov v jednotlivých jaskyniach je zobrazená na grafe (obr. 23).
Najviac druhov bolo nájdených v Nyáryho jaskyni. Početnosťou tu, podobne ako v Črepovej
jaskyni, prevažoval druh Egaenus convexus. V jaskyni Šurický úkryt bolo rovnomerné
zastúpenie druhov Mitostoma chrysomelas a Egaenus convexus, ale chýbal druh
Holoscotolemon jaqueti. V Črepovej jaskyni chýbal druh Mitostoma chrysomelas.

Obr. 23 Celková dominancia koscov v jednotlivých jaskyniach (zľava: Nyáryho jaskyňa,
Šurický úkryt, Črepová jaskyňa)
6.2.3 Štruktúra taxocenóz koscov v zónach jaskýň
V disfotickej zóne Nyáryho jaskyne dominoval druh Egaenus convexus nad druhom
Mitostoma chrysomelas (obr. 24). V jaskyni Šurický úkryt sa v tejto zóne vyskytoval iba
Egaenus convexus. V disfotickej zóne Črepovej jaskyne dominoval druh Egaenus convexus a
vyskytoval sa tu aj vzácny druh Holoscotolemon jaqueti.

Obr. 24 Celková dominancia koscov v disfotickej zóne študovaných jaskýň (zľava: Nyáryho
jaskyňa, Šurický úkryt, Črepová jaskyňa)
V afotickej zóne Nyáryho jaskyne (obr. 25) sa vyskytoval iba druh Mitostoma
chrysomelas. V jaskyni Šurický úkryt mali v tejto zóne vyrovnané zastúpenie druhy Egaenus
convexus a Holoscotolemon jaqueti. V afotickej zóne Črepovej jaskyne bol zistený iba druh
Egaenus convexus.
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Obr. 25 Celková dominancia koscov v afotickej zóne študovaných jaskýň (zľava: Nyáryho
jaskyňa, Šurický úkryt, Črepová jaskyňa)
6.2.4 Štruktúra taxocenóz mnohonôžok v jaskyniach
V Nyáryho jaskyni sa nevyskytovali žiadne Diplopoda (obr. 26). V jaskyni Šurický
úkryt mali väčšiu dominanciu zástupcovia rodov Polydesmus sp. a Julus sp. v porovnaní s
rodom Glomeris sp. V Črepovej jaskyni dominoval druh Julus curvicornis, menšou
početnosťou tu boli zastúpené rody Glomeris sp. a Cylindroiulus sp.

Obr. 26 Celková dominancia mnohonôžok v jednotlivých jaskyniach (zľava: Nyáryho
jaskyňa, Šurický úkryt, Črepová jaskyňa)
6.2.5 Štruktúra taxocenóz mnohonôžok v zónach jaskýň
V disfotickej zóne Nyáryho jaskyne sa nevyskytoval žiadny zástupca mnohonôžok
(obr. 27). V jaskyni Šurický úkryt dominoval rod Polydesmus sp. nad rodom Julus sp.
V disfotickej zóne Črepovej jaskyne dominoval druh Julus curvicornis, zastúpenie rodov
Cylindroiulus sp. a Glomeris sp. tu bolo vyrovnané.
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Obr. 27 Celková dominancia mnohonôžok v disfotickej zóne študovaných jaskýň (zľava:
Nyáryho jaskyňa, Šurický úkryt, Črepová jaskyňa)
V afotickej zóne Nyáryho a Črepovej jaskyne sa nevyskytoval žiadny zástupca
Diplopoda (obr. 28). V jaskyni Šurický úkryt bolo vyrovnané zastúpenie rodov Julus sp.
a Glomeris sp.

Obr. 28 Celková dominancia mnohonôžok v afotickej zóne študovaných jaskýň (zľava:
Nyáryho jaskyňa, Šurický úkryt, Črepová jaskyňa)
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6.2.6 Porovnanie štruktúry taxocenóz koscov a mnohonôžok
Klastrovou analýzou podobnosti študovaných jaskynných zón na základe štruktúry
mezo- a makroepigeónu boli porovnávané jaskynné zóny rozdelené do dvoch klastrov. Prvý
klaster zahŕňa disfotickú zónu Črepovej jaskyne. Druhý klaster pozostáva z dvoch
subklastrov. Prvý z nich reprezentuje afotickú zónu jaskyne Šurický úkryt. Druhý subklaster,
rozdeľujúci sa na ďalšie subklastre, pozostáva z disfotických zón jaskýň Šurický úkryt
a Nyáryho jaskyne, a z afotických zón Črepovej jaskyne a Nyáryho jaskyne.

Obr. 29 Klastrová analýza podobnosti disfotických (DZ) a afotických zón (AZ) študovaných
jaskýň (NJ - Nyáryho jaskyňa, ŠÚ -Šurický úkryt, ČJ - Črepová jaskyňa)
Na základe Renkonenovho indexu afinity spoločenstiev koscov a mnohonôžok vo
vybraných zónach bola najviac podobná afotická zóna Črepovej jaskyne s disfotickou zónou
Nyáryho jaskyne. Najmenej podobná bola afotická zóna jaskyne Šurický úkryt s afotickou
zónou Nyáryho jaskyne (tab. 7).
Tab. 7 Hodnoty Renkonenovho indexu (v %) afinity spoločenstiev koscov a mnohonôžok
v disfotickej (DZ) a afotickej zóne (AZ) študovaných jaskýň (NJ - Nyáryho jaskyňa,
ŠÚ - Šurický úkryt, ČJ - Črepová jaskyňa)
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Zóny

ČJ (AZ)

ČJ (DZ)

ŠÚ (AZ)

ŠÚ (DZ)

NJ (AZ)

NJ (DZ)

80

50

20

33,33

50

33,33

NJ (AZ)

50

57,14

0

ŠÚ (DZ)

33,33

33,33

33,33

ŠÚ (AZ)

0

14,29

ČJ (DZ)

50

6.3 Dynamika epigeickej aktivity mezo- a makroepigeónu
6.3.1 Dynamika epigeickej aktivity mezo- a makroepigeónu v jaskyniach
Dynamika epigeickej aktivity jednotlivých radov mezo- a makroepigeónu zaznamenaná
v jednotlivých sledovaných jaskyniach je zobrazená na grafoch (obr. 21–24). Celkovo bol
zaznamenaný nárast početnosti radu Coleoptera počas letných mesiacov po dosiahnutie
maxima v jesenných mesiacoch, s následným poklesom v zimnom období na prelome rokov
2004/2005 s následným miernym vzostupom v lete 2005. Krivka radu Collembola postupne
klesala od začiatku sledovaného obdobia po koniec zimného obdobia 2005, kedy sa
zaznamenal náhly prudký nárast s maximom začiatkom leta 2005. U všetkých ostatných
radov je viditeľný nárast v letných mesiacoch s následným poklesom v zimnom období.
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Obr. 30 Sezónna dynamika epigeickej aktivity jednotlivých radov mezo- a makroepigeónu
zaznamenaná spolu vo všetkých jaskyniach
Nyáryho jaskyňa
V tejto jaskyni bol zaznamenaný nárast početnosti radu Coleoptera počas letných
mesiacov po dosiahnutie maxima v jesenných mesiacoch, s následným poklesom v zimnom
období (obr. 22). Rad Collembola si tu udržiaval rovnakú hladinu od začiatku sledovaného
obdobia po koniec zimného obdobia 2005, kedy sa zaznamenal náhly prudký nárast
začiatkom s maximom koncom jari 2005. U všetkých ostatných radov je viditeľný nárast
v letných mesiacoch s následným poklesom v zimnom období.
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Obr. 31 Sezónna dynamika epigeickej aktivity jednotlivých radov mezo- a makroepigeónu
v Nyáryho jaskyni
Šurický úkryt
V jaskyni bol zistený nárast početnosti zástupcov radu Collembola v neskorom jarnom
období, ich pokles počas jesene a zimy a prudký nárast začiatkom jarného obdobia
s maximom počas leta 2005 (obr. 32). U Coleoptera bol zaznamenaný nevýrazný nárast
početnosti počas zimného obdobia na prelome rokov 2004/2005, na jar nasledoval pokles
a následne vzostup začiatkom leta. U ostatných radov nebadať výrazné zmeny v dynamike
počas skúmaného obdobia.
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Obr. 32 Sezónna dynamika epigeickej aktivity jednotlivých radov mezo- a makroepigeónu
v jaskyni Šurický úkryt
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Črepová jaskyňa
Dynamika Coleoptera tu mala tvar sínusoidy, ktorá začiatkom leta 2004 vzrastala až do
jesenného maxima a potom pozvoľna klesala až k minimu na začiatku roka 2005 (obr. 33).
U radu Collembola vidno prudký vzostup začiatkom leta 2005 celkovo vyrovnanej hladiny
udržiavanej počas predchádzajúceho obdobia.
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Obr. 33 Sezónna dynamika epigeickej aktivity jednotlivých radov mezo- a makroepigeónu
v Črepovej jaskyni
6.3.2 Dynamika epigeickej aktivity mezo- a makroepigeónu v zónach jaskýň
Dynamika epigeickej aktivity jednotlivých radov mezo- a makroepigeónu zaznamenaná
v jednotlivých sledovaných jaskynných zónach je zobrazená na grafoch (obr. 34 a 35).
Disfotická zóna
V disfotickej zóne bol u zástupcov radu Collembola zaznamenaný prudký vzostup
početnosti počas leta 2005, kým v roku 2004 bola dynamika u tohto radu nízka a vyrovnaná
(obr. 34). Dynamika početnosti radu Coleoptera predstavovala v tejto zóne sínusoidu
s maximami v jesennom období a minimami v neskorom zimnom období.
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Obr. 34 Sezónna dynamika epigeickej aktivity jednotlivých radov mezo- a makroepigeónu
zaznamenaná v disfotickej zóne všetkých sledovaných jaskýň
Afotická zóna
U radu Collembola bol v afotickej zóne zaznamenaný výrazný pokles epigeickej
aktivity v období od 25. 9. 2004 do 30. 3. 2005 (obr. 35). Potom aktivita výrazne stúpla.
Epigeická aktivita radu Coleoptera na začiatku sledovaného obdobia stúpala, neskôr, počas
zimného a skorého jarného obdobia, dočasne klesla s následným vzrastom koncom
sledovaného obdobia. U ostatných radov nebolo badať výrazné zmeny v dynamike počas
skúmaného obdobia.
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Obr. 35 Sezónna dynamika epigeickej aktivity jednotlivých radov mezo- a makroepigeónu
zaznamenaná v afotickej zóne všetkých sledovaných jaskýň
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7 DISKUSIA
Najpestrejšia skladba epigeickej mezo- až makrofauny zo študovaných jaskýň bola v
Črepovej jaskyni, kde bol zistený výskyt 17 živočíšnych radov. Môže to byť spôsobené
veľkosťou jej vchodu, ktorý je v rámci študovaných jaskýň najväčší. Spôsobené to mohlo byť
aj typom jaskyne, keďže jaskyňa predstavuje tretie štádium vývoja, kde sa predpokladá
najväčší vplyv povrchu. Väčšiu pestrosť v jej disfotickej zóne mohli ovplyvniť množstvo
a kvalita svetla a lepší prístup od vonkajších biotopov, ktoré sú pravdepodobne zdrojom
migrujúcich druhov. Takto sa môžu v jaskyni vyskytovať trogloxény, ktoré sa vyskytujú
v jaskyniach iba náhodne. Pestrejšie spoločenstvo mezo- a makroepigeónu z hľadiska
diverzity (H) bolo však v Nyáryho jaskyni, kde bol zároveň aj vyšší stupeň vyrovnanosti (E),
druhovo však bola najchudobnejšia. Zistilo sa v nej iba 11 radov, čo môže byť spôsobené
malým otvorom do jaskyne, s čím súvisí aj menší prienik svetla do jaskyne.
Vysoká vzájomná podobnosť afotických a disfotických zón Nyáryho jaskyne a jaskyne
Šurický úkryt mohla byť spôsobená najmä podobným množstvom svetla a charakterom zón,
keďže obe jaskyne majú oveľa menšie vchody ako Črepová jaskyňa. Toto naznačila aj
klastrová analýza podobnosti študovaných jaskynných zón na základe štruktúry mezoa makroepigeónu.
Zo sledovaných skupín epigeónu sa javia ako najlepšie prispôsobení jaskynnému
prostrediu zástupcovia radov Collembola, Coleoptera a Acarina. Dokumentujú to hodnoty ich
epigeickej aktivity, ktoré boli zaznamenané v študovaných jaskyniach. V rámci týchto skupín
sa stretávame s viacerými druhmi označovanými ako troglobionty, resp. troglofily (GULIČKA,
1975).
Za povšimnutie stojí vyššia epigeická aktivita zaznamená u niektorých radov
v afotickej zóne jaskýň v porovnaní so zónou disfotickou. Týka sa to predovšetkým radov
Diptera a Hymenoptera. Pravdepodobne nejde o všeobecnú preferenciu afotickej jaskynnej
zóny zástupcami týchto radov, a vyššie hodnoty epigeickej aktivity zaznamenané v rámci
uvedených radov mohli byť ovplyvnené niekoľkými druhmi, ktoré v afotickej zóne jaskýň
nachádzajú vhodné životné podmienky.
Zaujímavý je prudký nárast epigeickej aktivity u radu Collembola zaznamenaný
v študovaných jaskyniach v letnom období roku 2005. Mohol byť spôsobený migráciou
týchto živočíchov do jaskýň z okolitých biotopov v období s vyššou teplotou a nižšou
vlhkosťou prostredia, ktoré nie sú optimálne najmä pre hypogeické druhy chvostoskokov.
Študované jaskyne preto mohli týmto bezstavovcom slúžiť ako refúgiá, ktoré im poskytovali
vhodnejšie životné podmienky v letnom období.
Zistená druhová štruktúra taxocenóz koscov a mnohonôžok zodpovedá podmienkam
prostredia v študovaných jaskyniach. Všetky nájdené druhy už boli v našich jaskyniach
zaznamenané (FRANC & MLEJNEK, 1999; GULIČKA, 1975, 1985; STAŠIOV et al., 2003).
Zistená fauna oboch študovaných skupín určite nie je kompletná. Úlohou ďalšieho
výskumu bude, okrem bližšej determinácie jedincov určených iba na rodovú úroveň ich
určenie na úroveň druhovú, tiež rozšírenie doterajšieho zoznamu o ďalšie taxóny.
Výskyt zistených druhov v porovnávaných jaskynných zónach zodpovedá Guličkovej
kategorizácii z hľadiska ich afinity k jaskynnému prostrediu (GULIČKA, 1985).
Nezodpovedaná ostáva otázka schopnosti jednotlivých druhov rozmnožovať sa v rôznych
častiach jaskýň (fotickej, disfotickej a afotickej). I keď nálezy juvenilných štádií ako koscov,
tak aj mnohonôžok v afotickej zóne študovaných jaskýň nasvedčujú tomu, že niektoré druhy
patria k eutroglofilom, obtiažna determinácia takýchto jedincov znemožňuje spoľahlivo
odhaliť, o ktoré druhy ide.
Väčšina nájdených druhov patrí medzi európske druhy bežné aj na Slovensku.
Rozšírené sú najmä v rôznych typoch biotopov v širokom pásme od nížin po horské polohy.
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K menej bežným druhom patrí u nás kosec Holoscotolemon jaqueti a mnohôžka Julus
curvicornis. Areál Holoscotolemon jaqueti sa rozprestiera na území Karpát a časti pohoria
Dináre. Na Slovensku je veľmi vzácny. Doposiaľ bol nájdený iba v troch jaskyniach
v Cerovej vrchovine (STAŠIOV, 2004). K významnejším patrí aj nález karpatského
endemického druhu Julus curvicornis, ktorý je doposiaľ známy len z územia Slovenska a z
Maďarska z pohoria Bükk (MOCK, in litt.). Pravdepodobný je jeho výskyt tiež v poľskej časti
Vysokých Tatier. Na Slovensku je tento druh pomerne hojný v listnatých aj v ihličnatých
lesoch stredných a vyšších polôh. Otázna ostáva západná hranica jeho areálu. V Malých
Karpatoch leží doposiaľ najzápadnejšia známa lokalita výskytu tohoto druhu.
Jaskyne predstavujú pre epigeické živočíchy významné refúgiá s relatívne stabilnými
podmienkami, ktoré im umožňovali počas dlhých geologických dôb prekonať extrémne
zmeny podnebia. Osobitnú úlohu z hľadiska vývoja našej fauny mohli zohrať pri zachovaní
karpatských endemitov. Výskum jaskynného epigeónu nám môže v budúcnosti pomôcť pri
hľadaní odpovedí na zložité otázky týkajúce sa evolúcie a biogeografie našej fauny.
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8 ZÁVER
Práca prináša výsledky výskumu zameraného na analýzu štruktúry a dynamiky
epigeickej mezo- a makrofauny, s osobitným zreteľom na kosce a mnohonôžky,
vo vybraných pseudokrasových jaskyniach v NPR Pohanský hrad (Cerová vrchovina)
(Nyáryho jaskyňa, Šurický úkryt, Črepová jaskyňa). Výskum bol realizovaný metódou
zemných pascí od 25. 5. 2004 do 25. 9. 2005. Materiál bol z pascí vyberaný približne v 60dňových intervaloch.
V priebehu sledovaného obdobia bolo získaných spolu 2 849 jedincov mezo- a
makroepigeónu z 20 živočíšnych radov. Najväčší počet jedincov bol zaznamenaný z radov
Collembola (1 724 ex.) a Coleoptera (590 ex.). Z koscov bol v študovaných jaskyniach
zistený výskyt 3 druhov a z mnohonôžok 1 druh a 4 rody. K významnejším patria nálezy
kosca Holoscotolemon jaqueti a mnohonôžky Julus curvicornis. Areál Holoscotolemon
jaqueti sa rozprestiera na území Karpát a časti pohoria Dináre. Na Slovensku je veľmi
vzácny. Doposiaľ bol nájdený iba v troch jaskyniach v Cerovej vrchovine. K významnejším
patrí aj nález karpatského endemického druhu Julus curvicornis, ktorý je doposiaľ známy len
z územia Slovenska a z Maďarska z pohoria Bükk.
Štruktúra epigeónu v jednotlivých jaskyniach bola ovplyvnená tak charakterom
jaskyne, ako aj vzdialenosťou od vchodu do jaskyne.
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