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Slovenská arachnológia v roku 2014 

ZUZANA KRUMPÁLOVÁ 

 

Katedra ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre v spolupráci 

Ústavom krajinnej ekológie SAV a Slovenskou arachnologickou spoločnosťou 

usporiadala 12. Arachnologickú vedeckú konferenciu. Konferencia bola venovaná 

poprednému slovenskému arachnológovi, doktorovi Borisovi Astalošovi pri 

príležitosti jeho životného jubilea. Zároveň sme si pripomenuli 40. výročie 

založenia Slovenskej arachnologickej sekcie/spoločnosti. 

Téma konferencie bola:  

NOVÉ SMEROVANIE VO VÝSKUME PAVÚKOVCOV 

 

V tomto roku sme mali česť privítať spolu 25 účastníkov, pričom si ceníme 

vysokú účasť najmä našich mladých a nádejných študentov a externých priateľov 

a kolegov, patriacich do fun-clubu SARAS. Celkovo odznelo 23 referátov.  

  

Rada by som vyzdvihla úspešnú obhajobu habilitačnej práce a získanie titulu 

docent Vladkovi Kubovčíkovi, úspešné obhajoby dizertačných prác Stanky 

Sočúvkovej-Bačíkovej, Richarda Zamca a Michala Vrabca. Gratulujeme!!! Srdečná 

gratulácia patrí aj novomanželom Štiglincovcom. 

Cena Mladý arachnológ 2014 v kategórii doktorandského štúdia bola 

udelená  Mgr. Katke Krajčovičovej a v kategórii magisterského štúdia Mgr. 

Kamilke Hrúzovej.  

S potešením konštatujem, že komorné prostredie, ľudský prístup a 

entuziazmus všetkých účastníkov tvoria výsledný efekt tohto úspešného podujatia. 

Vrúcne a srdečne ďakujem pani RNDr. Alenke Gajdošovej, CSc. za nezištnú a 

neoceniteľnú pomoc pri vytváraní neopakovateľnej rodinnej atmosféry počas 

konferencie.  

   

  Teším sa na Vás všetkých na budúci rok. 
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     RNDr. Boris Astaloš, päťdesiatročný 

 

 

 

IVAN MIHÁL 

 

Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, SK-960 53 Zvolen, mihal@savzv.sk 

 

 

V živote ľudskom sa zaiste vyskytuje viacero dôležitých časových míľnikov. 

K jedným z nich určite patrí aj známa a vcelku populárna „päťdesiatka“. V plnej 

životnej sviežosti a v horlivom pracovnom nasadení sa tohto životného jubilea 

dožíva aj náš vzácny priateľ, kolega, spolupracovník, zanietený zoológ, múzejník 

a ochranca prírody RNDr. Boris Astaloš. Keďže náš jubilant tohto roku definitívne 

posilní rady slovenských zoológov - päťdesiatnikov, je mi pri tejto príležitosti milou 

povinnosťou poukázať na významné chvíle v osobnom a pracovnom živote nášho 

jubilanta, obzvlášť mne osobne, keďže po významnú časť jeho života mi bolo 

veľkou cťou Borisa sprevádzať ako spolužiaka a priateľa, od študentských čias až 

do dnešných dní. 

RNDr. Boris Astaloš sa narodil 30. decembra 1964 v Liptovskom Mikuláši, 

v rodine ekonóma a učiteľky. V roku 1968 sa rodina Astalošových presťahovala do 

Martina, kde žije doposiaľ a kde do kruhu rodiny pribudol súrodenec, brat Richard. 

Snáď možno tvrdiť, že blízkosť prírody v Turčianskej kotline, či Malej a Veľkej 

Fatre boli tým pravým lákadlom, ktorému školák Boris nemohol odolať a zapálil sa 

v ňom veľký záujem o prírodu a jej štúdium. Počas rokov 1971 až 1979 absolvoval 

Základnú deväťročnú školu v Martine, následne v rokoch 1979 až 1983 pokračoval 

v štúdiu na Gymnáziu V. P. Tótha v Martine ktoré ukončil maturitnou skúškou. 

Náš jubilant počas rokov 1984 až 1989 pokračoval v štúdiu na Prírodovedeckej 

fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde navštevoval odbor všeobecná 
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biológia, so zameraním na parazitológiu. Po obhájení diplomovej práce s názvom 

„Preferencia substrátu preimaginálnymi štádiami muškovitých (Diptera, 

Simuliidae)“ pod odborným vedením prof. doc. Ladislava Jedličku, DrSc. úspešne 

absolvoval štúdium štátnou záverečnou skúškou a získal titul promovaný biológ. 

Následne v roku 1990, po absolvovaní štátnej rigoróznej skúšky, bol mu priznaný 

titul doktora prírodných vied (RNDr.). 

Po ukončení vysokoškolského štúdia sa RNDr. Boris Astaloš zamestnal 

v Turčianskom múzeu Andreja Kmeťa v Martine, kde od roku 1989 pôsobil ako 

odborný pracovník – zoológ. Treba pripomenúť, že jubilant si menšiu odbornú 

premiéru na tomto pracovisku vyskúšal počas jedného roka hneď po ukončení 

Gymnázia v roku 1983 ako laborant – asistent zoológa. Na tomto istom 

pracovisku, ktoré odvtedy dvakrát zmenilo svoj názov, pracuje náš jubilant, už ako 

skúsený zoológ a múzejník, až do dnešných dní. Od marca 2003 sa v Slovenskom 

národnom múzeu – Múzeu Andreja Kmeťa stáva zástupcom riaditeľa a od apríla 

2004 je menovaný za vedúceho oddelenia prírodovedných zbierok. Od februára 

2010 až doteraz pracuje RNDr. Boris Astaloš v SNM v Martine – Múzeu Andreja 

Kmeťa na Oddelení prírodovedných zbierok ako kurátor – zoológ. Počas tejto 

hektickej pracovnej púte si náš jubilant s manželkou Lenkou založil aj vlastnú 

rodinu, do ktorej pribudol syn Andrej. 

Niet pochýb, že RNDr. Boris Astaloš sa vypracoval na skúseného odborníka 

v zoológii stavovcov a vybraných skupín bezstavovcov, má bohaté skúsenosti 

s prácou v modernom múzejníctve a je zanieteným ochrancom prírody. Náš 

jubilant sa v rámci bezstavovcov špecializuje na výskum pavúkovcov (Arachnida), 

konkrétne na kosce (Opiliones). Viac rokov pracoval ako tajomník bývalej 

Arachnologickej sekcie SES pri SAV (v súčasnosti SARAS o.z.). Zo stavovcov sa 

zameriava najmä na obojživelníky (Amphibia), plazy (Reptilia), tiež aj na vtáky 

(Aves) a cicavce (Mammalia). RNDr. Boris Astaloš je autorom viacerých 

ekologických hodnotení vplyvov na faunu stavovcov konkrétnych území v rámci 

Turca, na ktorých dochádza k značným zásahom do prírodného prostredia (napr. 

výstavbou ČOV, lyžiarskych stredísk, lanoviek, vlekov a pod.). V spolupráci 

s veterinárnou klinikou v Martine – Záturčí sa zaoberá poradenstvom v chove 

teráriových živočíchov a exotických vtákov. Je členom Poradného zboru CITES pri 

MŽP SR a členom Stráže prírody pre oblasť Žilinského kraja, so zameraním na NP 

Veľká Fatra. V rámci ochrany prírody a osvety sa jubilant vo svojej prednáškovej 

činnosti zameriava na ochranu fauny nielen Turca ale celého Slovenska a na 

uplatňovanie medzinárodných dohovorov na ochranu flóry a fauny. V oblasti 
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múzejníctva je okrem iného členom Redakčnej rady zborníka SNM v Martine – 

Kmetianum, členom Komisie pre tvorbu zbierok SNM v Martine a členom 

Auditovej komisie Považského múzea v Žiline.  

Pracovný elán, dosiahnuté znalosti a výsledky práce RNDr. Borisa Astaloša 

sa nevyhnutne odrazili aj v jeho publikačnej činnosti, ktorá spolu zahŕňa 42 

vedeckých a odborných prác, z toho sa 21 prác týka problematiky opilionológie a 8 

prác je z oboru batracho- a herpetológie. Jubilant publikoval celkovo 32 pôvodných 

vedeckých prác v domácich abstrahovaných aj neabstrahovaných vedeckých 

periodikách, z toho ako spoluautor participoval na dvoch kapitolách vo vedeckých 

monografiách. Je spoluautorom širokého kolektívu tvorcov hesiel vo zväzkoch 

Encyklopedia Beliana, kde spolupracoval na heslách z ornitológie. Jubilant 

publikoval aj 10 referátov, príspevkov v zborníkoch a odborných štúdií. 

Životné skúsenosti a pracovná náplň jubilanta RNDr. Borisa Astaloša do 

veľkej miery ovplyvňovali aj jeho iné záľuby a koníčky. Všetkým, ktorí Borisa 

dobre poznajú je známa jeho zanietenosť pre horskú turistiku a obdiv prírodných 

krás. Je známym a vyhľadávaným odborníkom v kynológii, teraristike 

a chovateľstve exotických vtákov, a jeho menej známym koníčkom je aj 

štúdium histórie pôvodných obyvateľov amerického kontinentu. 

 

Vážený priateľ Boris, pri príležitosti Tvojho významného životného jubilea si 

dovoľujem v mene svojom, ako i v mene všetkých Tvojich priateľov a kolegov, 

zaželať Ti predovšetkým pevné zdravie, pohodu a šťastie v kruhu rodiny, kolegov 

a priateľov, ako aj veľa síl a neuhasínajúceho elánu do ďalších pracovných aktivít 

v tak náročnej problematike akou zoológia, múzejníctvo a ochrana prírody 

v dnešnej dobe nesporne sú. 

  

Ad multos annos! 
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40. výročie vzniku Arachnologickej sekcie SES pri SAV (SARAS), 

alebo od Turčianskych Teplíc po Východnú 

 

BORIS ASTALOŠ  

 
SNM – Múzeum Andreja Kmeťa v Martine, ul. A.Kmeťa 20, SK-036 01  Martin,  

boris.astalos@snm.sk  

 

V roku 2014 si pripomíname 40. výročie vzniku Arachnologickej sekcie 

Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV (AS-SES), terajšej Slovenskej 

arachnologickej spoločnosti (SARAS). Sekcia bola založená na 1. celoštátnom 

zjazde československých arachnológov, konanom v dňoch 14. – 20. júna 1974 

v Turčianskych Tepliciach, ako prvý vedecký spolok českých a slovenských 

arachnológov. Zjazdu sa zúčastnilo 18 zakladajúcich členov z Čiech, Moravy 

a Slovenska. Títo boli dovtedy organizovaní v Centre arachnologického výskumu 

pri Katedre zoológie Prírodovedeckej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, pod 

vedením Prof. Buchara, ktoré vzniklo už koncom 60. rokov 20. storočia. Za 

slovenskú stranu bol iniciátorom vzniku sekcie Mgr. Jaroslav Svatoň, vtedajší zoológ 

Turčianskeho múzea Andreja Kmeťa v Martine. Sekcia takto pôsobila až do roku 

1993, kedy sa v dôsledku rozpadu Československa osamostatnili českí a moravskí 

arachnológovia a vytvorili samostatnú spoločnosť. Slovenská AS-SES pri SAV 

existovala v pôvodnej podobe až do roku 2011, kedy sa pretransformovala na 

občianske združenie pod názvom Slovenská arachnologická spoločnosť (SARAS). 

Stalo sa tak na zakladajúcom valnom zhromaždení, konanom dňa 31. marca 2011 

na Ústave krajinnej ekológie (ÚKE) SAV v Nitre.  

V priebehu svojej 40-ročnej existencie uskutočnila sekcia mnohé významné 

medzinárodné akcie, ku ktorým patrí napr. organizácia európskych 

arachnologických koloquií (České Budějovice – 1994, Stará Lesná – 1999) a tiež 5. 

svetového arachnologického kongresu v Brne v roku 1971. Počas svojej 

vedeckovýskumnej činnosti uskutočnila sekcia 32 terénnych exkurzií v rôznych 

orografických celkoch Slovenska, ktoré prispeli k poznaniu arachnofauny týchto, 

dovtedy neprebádaných území. Arachnologické dni, ako sa tieto akcie oficiálne 

nazývali, si našli mnohých priaznivcov medzi slovenskými, ale aj českými 

a moravskými arachnológmi, a stali sa obľúbeným miestom ich spoločných 

výskumov. Ešte väčšiu popularitu si získali Arachnologické konferencie, ktoré sa od 

roku 2004 konajú vo výskumnej stanici ÚKE – SAV vo Východnej, kde účastníci 
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prezentujú svoje výsledky bádania v oblasti poznávania pavúkov, koscov, šťúrikov 

a rôznych skupín roztočov. Priateľská, skoro rodinná atmosféra na týchto 

konferenciách, si získala srdcia mnohých jej účastníkov, ktorí sa sem každoročne 

radi vracajú. Výsledkom intenzívneho arachnologického výskumu bolo vydanie 

Katalógu pavúkov Slovenska (1999), Katalógu pavúkov Českej republiky (2002), na 

ktorom sa podieľali aj členovia slovenskej sekcie a viacerých monografií, 

mapujúcich rozšírenie pavúkovcov v rôznych častiach Slovenska a ČR (Poloniny – 

2003, Pálava – 2005, Cerová vrchovina – 2009). Viacerí členovia sekcie prezentujú 

výsledky svojej práce na rôznych medzinárodných kongresoch a konferenciách 

doma aj v zahraničí. AS-SES resp. SARAS sa počas dlhoročnej spolupráce 

s odbornými organizáciami Štátnej ochrany prírody SR (správami CHKO 

a národných parkov) vyprofilovala na odborne erudovanú a všeobecne uznávanú 

spoločnosť, zastrešujúcu slovenských aj českých arachnológov, mapujúcich výskyt, 

rozšírenie, taxonómiu, bionómiu, etológiu a ekológiu pavúkovcov na Slovensku 

a v ČR.    



Z. Krumpálová (ed.): 12. Arachnologická konferencia – Nové smerovanie vo výskume pavúkovcov. 

 13 

 

EXKURZIA DO SVITU (ŠTVRTOK 25. 9. 2014, odchod o 13.58 hod.) 

 

Harmonogram prednášok (piatok 26. 9. 2014) 

1. blok prednášok – predsedajúci J. CHRISTOPHORYOVÁ 

1. 9.30 Z. KRUMPÁLOVÁ  
Slávnostné otvorenie 12. Arachnologickej konferencie 
 

2. 9.45 B. ASTALOŠ 
40. výročie založenia Arachnolgickej sekcie (spoločnosti), 
alebo od Turčianskych Teplíc po Východnú 

3. 10.00 
J.CHRISTOPHORYOVÁ 

& K. KRAJČOVIČOVÁ 
Databáza šťúrikov (Arachnida: Pseudoscorpiones) Slovenska  

                                                                                                                                                                                                      DD                             

4. 10.15 P. ŽILA. & P. GAJDOŠ Nové poznatky o faune pavúkov NPR Parížske močiare     DD 

Prestávka (10.30 – 11.00) 

2. blok prednášok – predsedajúci A. ŠESTÁKOVÁ 

5. 11.00 
M. DENISOVÁ &  
Z. KRUMPÁLOVÁ  

Dictyna civica v Bratislave                                   

                                                                                                                                                                                                      MM 

6. 11.15 
K. HRÚZOVÁ &  
P. FENĎA 

Taxonómia rodu Parasitus (Acari: Mesostigmata) a jeho 
výskyt na Slovensku                                                                 MM 

7. 11.30 
M. KOCÁKOVÁ,  
P. FENĎA &  
M. HOLECOVÁ 

Roztoče (Acari, Mesostigmata) v mestskej aglomerácii.           
                                                                                                   MM                 

8. 11.45 
B. MANGOVÁ &  
M. KRUMPÁL 

Rod Corynoppia (Acari, Oppiidae) na Slovensku                 DD  
 

Obed (12.00 – 14.00) 

3. blok prednášok – predsedajúci Z. KRUMPÁLOVÁ 

9. 14.00 
R. ZAMEC &  
J. SMRŽ 

Analýza potravnej selekcie roztočov čeľade Canestriniidae  DD 

10. 14.15 
P. KLIMANT P &  
Z. KRUMPÁLOVÁ  

Parazitický druh roztoča Laelaps agilis na drobných 
cicavcoch v urbanizovanom prostredí                                     DD  
 

11. 14.30 
I. MIHÁL & 
Ľ. ČERNECKÁ 

Spoločenstvá koscov (Arachnida, Opiliones) v rôzne 
antropicky ovplyvnených bukových lesných ekosystémoch  DD 

12. 14.45 
A. ŠESTÁKOVÁ & 

Y.M. MARUSIK  
Taxonomické novinky v rode Larinioides (Aranea: 
Araneidae) 

Prestávka, konferenčná fotografia (15.00 – 15.45) 

 



Z. Krumpálová (ed.): 12. Arachnologická konferencia – Nové smerovanie vo výskume pavúkovcov. 

 14 

 

4. blok prednášok – predsedajúci L. DANKANINOVÁ 

14. 15.45 I. MIHÁL  
Boris Astaloš, pätdesiatročný! 
 

15. 16.00 Z. KRUMPÁLOVÁ 
Ďakovný list SARAS jubilantovi B. Astalošovi 
 

Vyhlásenie výsledkov o cenu MMLLAADDÝÝ  AARRAACCHHNNOOLLÓÓGG  22001144  
v kategóriách magisterského a doktorandského štúdia (17.30) 

Večera (18.30) 

VALNÉ ZHROMAŽDENIE ČLENOV SLOVENSKEJ ARACHNOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI (19.30) 

 

Harmonogram prednášok (sobota 27. 9. 2014) 

1. blok prednášok – predsedajúci V. KUBOVČÍK  

1. 9.30 P. MARŠALEK 
Kosce (Opiliones) intravilánu mesta Spišská Nová Ves     
    

2. 9.45 S. Stašiov  
Vytvárajú kosce (Opiliones) spoločenstvá?  
 

3. 10.00 
P. ĽUPTÁČIK,  
A. JUHA &  
P. ČUCHTA  

Vplyv otepľovania klímy v subarktickej oblasti Švédska na 
spoločenstvá panciernikov (Oribatida) 

4. 10.15 S. KORENKO  

Interactions between spiders (Araneae) and polysphinctine 
parasitoids (Ichneumonidae, Polysphinctini) in Queensland 
(Australia) 

Prestávka (10.30 – 11.30) 

2. blok prednášok – predsedajúci S. STAŠIOV 

5. 11.30 
B. ASTALOŠ &  
P. ŽILA 

Fauna pavúkovcov (Arachnida: Opiliones, Araneae) 
mestskej zelene mesta Martin 

6. 11.45 P. GAJDOŠ 
Cudzie pavúčie druhy vo faune Európy a Slovenska a ich 
invázny potenciál                                                                                                                                                                                    

Obed (12.00 – 13.30) 

3. blok prednášok – predsedajúci P. MARŠALEK 

7. 13.30 A. KRAJČA  
Nepál 
 

8. 14.00 P. FENĎA   
Vietnam 

 

Konzultácia materiálu, sporné determinácie, konzultácia a prezentácia publikácií 
(14.30 – 17.30) 

 

EXKURZIA DO LIPTOVSKÉHO JÁNA - JASKYŇA A DOLINA, TERÉNNE PRÁCE  
(nedeľa 28. 9. 2014, 8.00 – 19.00) 
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Fauna pavúkovcov (Arachnida: Opiliones, Araneae) 

mesta Martin 

 

BORIS ASTALOŠ
1
  & PAVEL ŽILA

2, 3 

 
1 Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum Andreja Kmeťa, ul. A. Kmeťa 20, SK- 

036 01 Martin, boris.astalos@snm.sk 
2 Katedra ekológie a environmentalistiky UKF, Tr. A. Hlinku 1, SK-949 74 Nitra 
3 Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava, Pobočka Nitra, Akademická 2, SK-949 10 

Nitra  

 

Pavúkovce sú významnou zložkou epigeickej makrofauny a patria k 

predátorom významne ovplyvňujúcim jej zloženie. Cieľom nášho výskumu bolo 

zistenie druhového a kvantitatívneho zastúpenia pavúkovcov (koscov a pavúkov) v 

meste Martin, ich dominanciu, druhovú diverzitu. Výskum sme realizovali počas 

rokov 2012 – 2014 na štyroch rôznych biotopoch, pričom dva (les pod SNK, park 

na Holubyho ulici) predstavovali poloprírodné (človekom len málo ovplyvňované) 

habitaty a ďalšie dva (muzeálna záhrada SNM-EM, skleník v objekte záhradníctva) 

boli typickými príkladmi antropicky silne ovplyvňovaných habitatov, so všetkými 

rušivými vplyvmi (kosenie, hrabanie, odstraňovanie opadanky, kultivácia pôdy). 

Použili sme metódu zemných pascí so 4% roztokom formalínu. Na každom 

biotope boli inštalované štyri zemné pasce umiestnené do štvoruholníka so stranou 

cca 15 metrov. Pasce boli vyberané v pravidelných mesačných intervaloch 

a v sezóne 2013 – 2014 boli na výskumných plochách inštalované aj v zimných 

mesiacoch. 

Počas výskumu pavúkovcov v meste Martin sme zistili výskyt 8 druhov 

koscov (Opiliones), patriacich do troch čeľadí a 35 druhov pavúkov (Araneae) zo 

16 čeľadí. Najväčšia druhová diverzita pavúkov (20 druhov) bola zistená 

v muzeálnej záhrade, nasledoval skleník (13 druhov). Menej druhov pavúkov bolo 

zistených v lese pod SNK (8 druhov) a v parku na Holubyho ulici (7 druhov). 

Z menej častých druhov pavúkov sme v objekte skleníka zistili druhy Oedothorax 

apicatus (33 jedincov) a Zodarion rubidum (10 jedincov). Pre les pod SNK a park boli 

eudominantnými druhmi Piratula hygrophila  (48 %) a Pardosa amentata (21 %), čo 

svedčí o tom, že sa jedná o podmáčané, vlhké habitaty. Záverom môžeme 

konštatovať, že antropicky silne ovplyvnené habitaty (záhrada, skleník) sú obývané 

pomerne bohatou faunou skúmaných radov pavúkovcov, naopak, poloprírodné 

habitaty (les pod SNK, park na Holubyho ulici) vykazujú ich preukázateľne nižšiu 

druhovú diverzitu. Potvrdzujú to aj výsledky výskumu ďalších radov epigeickej 

makrofauny (Isopoda, Chilopoda, Diplopoda) v meste Martin.  
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Cudzie pavúčie druhy vo faune Európy a Slovenska  

a ich invázny potenciál 

 

PETER GAJDOŠ 

 

Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava, Pobočka Nitra, Akademická 2, SK – 949 10 

Nitra, p.gajdoš@savba.sk 

 

 

Biologické invázie nepôvodných alebo cudzích druhov sú jednou z 

najväčších hrozieb pre ekologické a ekonomické blaho planéty. Cudzie druhy môžu 

byť prenášačmi nových chorôb, zmeniť ekosystémové procesy, meniť biologickú 

rozmanitosť, narušiť kultúrne krajiny, znížiť hodnoty pôdy a vody pre ľudské 

aktivity a spôsobiť ďalšie sociálno-ekonomické dôsledky pre človeka 

(http://www.europe-aliens.org). Z tohto dôvodu bola iniciovaná výzva Európskej 

komisie so zameraním na  biologické invázie a bol realizovaný projekt Poskytovanie 

inventarizácie cudzích  inváznych druhov v Európe – Delivering Alien Invasive Species 

Inventories for Europe (DAISIE). Výsledkom je monografia (Handbook of Alien 

Species in Europe) vydaná v roku 2008 a databáza poskytujúca informácie o 

biologických inváziách v Európe. Pavúky sú v DAISIE databáze spolu s roztočmi 

(199 druhov) a z pavúkov je uvedených 87 druhov. Celkovo k 39 cudzím druhom 

s originálnym pôvodom na iných kontinentoch je pridaných 7 kozmopolitných 

druhov neurčitého pôvodu (kryptogenické druhy). Obe skupiny sú uvádzané ako 

cudzie (nepôvodné). Navyše, o 41 druhoch európskeho pôvodu sa uvažuje ako o 

zavlečených z jedného európskeho regiónu do iného. Hodnotenie jednotlivých 

druhov, čo sa týka pôvodnosti je rozdielne, pričom niektoré druhy sú ako cudzie 

elementy pre všetky krajiny/regióny v rámci svojho rozšírenia (P = 100%) ako 

napr. Parasteatoda tabulata, Zodarion rubidum atď., iné sú uvedené ako cudzie len 

malým podielom krajín v rámci ich distribúcie (Dysdera erythrina, Pholcus opilionoides, 

Sitticus pubescens, ai.). Celkove sú cudzie a  invázne cudzie druhy registrované z 31 

európskych štátov/regiónov. Rôzny je asi aj prístup expertov z jednotlivých krajín 

k zaradeniu druhu k statusu cudzí a invázny cudzí druh. Z evidovaných 87 cudzích 

a inváznych cudzích druhov v DAISIE databáze je 36 známych aj z územia 

Slovenska. Napriek tomu, že Slovensko v mapách distribúcie v tejto databáze nie je 

uvedené, kliknutím na polygón Slovenska sa ukáže zoznam 29 druhov pavúkov 

z neznámych zdrojov.  
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Celkovo z týchto 36 druhov je 8  pôvodom z iných kontinentov (A druhy), 6 

druhov je kozmopolitných (C druhy) a ostávajúcich 22 patrí k druhom s pôvodným 

rozšírením aj v Európe (E druhy). Uvedené skupiny druhov a jednotlivé druhy 

vyskytujúce sa na Slovensku a uvádzané v DAISIE databáze sú zhodnotené a 

diskutované z hľadiska pôvodnosti a z hľadiska invázneho potenciálu. Druhy 

Scytodes  fusca and Orchestina pavesii, ktoré nie sú uvedené v DAISIE databáze, sú 

uvažované ako cudzie druhy našej fauny. 

Žiadny zoznam alebo ucelenejšia práca týkajúca sa cudzích a inváznych 

cudzích druhov pavúkov na Slovensku nie je doteraz k dispozícii. Ani naša 

najnovšia legislatívna úprava týkajúca sa aj inváznych druhov  (Vyhláška MŽP SR č. 

158/2014 Z. z.) neuvádza ani jeden  pavúčí druh. 

 

Poďakovanie  

 

Príspevok vznikol ako výstup vedeckého projektu 2/0184/11 Socio-ekologický 

výskum zmien krajiny a biodiverzity v horskom území NP Poloniny v kontexte 

globálnych zmien v rámci Vedeckej grantovej agentúry MŠVVŠ SR a SAV. 
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Taxonómia rodu Parasitus (Acari: Mesostigmata: Parasitidae) 

a jeho výskyt na Slovensku 

 

KAMILA HRÚZOVÁ & PETER FENĎA  

 

Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Mlynská dolina B-1, 842 15 

Bratislava, kamila.hruzova@gmail.com  

 

Rod Parasitus je druhovo najbohatší rod podčeľade Parasitinae, je v ňom 

opísaných až vyše 200 druhov. Sú to pomerne veľké, dobre pohyblivé a dravé 

roztoče vyskytujúce sa v pôde a v dočasných habitatoch bohatých na organické 

zvyšky, ako sú komposty alebo hnoj. Taxonómia rodu je problematická – koľko 

existuje taxonomických prác o rode, toľko existuje rôznych konceptov rodu. 

V rôznych prácach je rod definovaný podľa odlišných znakov, dokonca za typ rodu 

je uvádzaných niekoľko druhov a samotný rod je rôznym spôsobom rozdelený na 

skupiny druhov alebo na podrody. Vďaka tomu je v rode uvádzaných množstvo 

druhov, ktoré by mali byť uvádzané v iných rodoch podčeľade. Takýchto druhov 

sme z rodu vyčlenili 19. 

Rod Parasitus sme rozdelili na 5 podrodov a jednu veľkú skupinu druhov, 

ktoré podľa pôvodných opisov nie je možné identifikovať. Z 228 druhov 

opísaných v rode je 26 druhov považovaných za synonymá. V prvom podrode, 

Parasitus s. str., je 15 druhov, z ktorých 4 sa vyskytujú aj na Slovensku, v podrode 

Phorytocarpais je zaradených 29 druhov, z nich 5 sa vyskytuje na území Slovenska. V 

podrode Rhabdocarpais uvádzame 20 druhov, z ktorých 2 druhy boli zaznamenané aj 

u nás, v ďalšom podrode Bacuterus je zaradených 6 druhov z Južnej Ameriky. V 

poslednom, novo navrhnutom podrode, v ktorom sú druhy príbuzné P. copridis, je 

zaradených 8 druhov, z nich iba jeden bol nájdený u nás. Väčšina druhov bola 

nájdená v hniezdach vtákov, v kompostoch, v pôde, a ako foretické deutonymfy na 

chrobákoch. Výnimkou je druh P. (P.) loricatus, ktorý sa na Slovensku vyskytuje 

predovšetkým v jaskyniach. 

 

Poďakovanie  

 

Výskum bol podporený grantovým projektom KEGA No. 059UK-4/2014. 
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Parazitický druh roztoča Laelaps agilis na drobných 

cicavcoch v urbanizovanom prostredí 

 

PETER KLIMANT & ZUZANA KRUMPÁLOVÁ  

 

Katedra ekológie a environmrntalistiky, FPV, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Trieda 

A. Hlinku 1, SK-949 74 Nitra, peter.klimant@ukf.sk, zkrumpalova@ukf.sk 

 

Laelaps agilis (C.L.Koch 1836) je najhojnejšie zastúpeným druhom 

mezostigmátnych roztočov parazitujúcich na zemných cicavcoch. Jedná sa o 

hematofágneho, monoxénne špecifického parazita s palearktickým rozšírením 

(Mašán & Fenďa 2010). Sezónne zmeny hodnôt intenzity napadnutia predstavujú 

minimum počas jari a maximum koncom leta (Ambros 1990). 

Výskumné lokality v Nitre boli rozdelené do troch urbánnych zón, podľa 

vzdialenosti od centra mesta. Odchyty prebiehali kontinuálne, raz počas každého 

ročného obdobia. Odchyt hostiteľov a odber ektoparazitov prebiehal štandardnými 

teriologickými (Pucek & Olszewski 1971) a parazitologickými metódami (Mrciak & 

Rosický 1959).  

Výskum prebiehal 2/2013 – 1/2014. Najpočetnejšie zastúpeným roztočom 

bol L. agilis s počtom 1213 ex. (30,8 %). Jeho priemerná parazitácia v urbánnych 

zónach klesala v smere od suburbánnej do pericentrálnej zóny. Roztoč L. agilis sa 

nachádzal na 9 druhoch drobných cicavcov, pričom jeho zastúpenie na jednotlivých 

hostiteľoch bolo Apodemus flavicollis (44,9 %), A.sylvaticus (40,4 %), A. uralensis (10 

%), Microtus arvalis (2 %), Microtus subterraneus (0,9 %), Apodemus sp. (0,8 %), 

Clethrionomys glareolus (0,7 %), Micromys minutus (0,2 %), Crocidura suaveolens (0,1 %) a 

Sorex araneus (0,1 %). Sezónna aktivita druhu L. agilis mala vo všetkých urbánnych 

zónach približne rovnaký priebeh, kedy po teplej zime počty druhu klesali až na 

minimum v jarnom období, potom kontinuálne stúpali až do maxima v jesennom 

období. 

Porovnaním výskytu vývinových štádií počas ročných období pomocou 

klastrovej analýzy sa javia nymfy a samce ako odlišne ekologicky (možno aj 

troficky) žijúca skupina v porovnaní so samicami, na hladine podobnosti 68 % 

(coph. corr. 0,99 %). Porovnaním výskytu početností druhu L. agilis klastrovou 

analýzou v jednotlivých urbánnych zónach sa oddelila pericentrálna zóna, ktorá 

neposkytuje natoľko vhodné podmienky pre hostiteľov. Tak isto priemerná 
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parazitácia na hostiteľoch v urbánnych zónach klesala od suburbánnej (7,4 ex.) po 

pericentrálnu zónu (6,6 ex.). 

 

 

 

Poďakovanie:  

 

Výskum bol podporený grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR VEGA 1/0109/13 – 

Interakcie živých organizmov v antropogénnom prostredí. 
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Roztoče (Acari, Mesostigmata) v mestskej aglomerácii – 

predbežné výsledky 

 

MARTINA KOCÁKOVÁ, PETER FENĎA & MILADA HOLECOVÁ 

 

Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Mlynská dolina B-1, SK-842 

15 Bratislava, martina.kocakova@gmail.com 

 

Cieľom práce bolo zistiť druhové zastúpenie roztočov z podradu 

Mesostigmata v mestskej aglomerácii. Podobné údaje zatiaľ z územia Slovenska 

absentujú. Za výskumné plochy sme zvolili cintoríny v Bratislave, ktoré sme 

rozdelili na 3 skupiny: historické cintoríny premenené na parky (Kozia Brána, 

Mikulášsky a Ondrejský cintorín), mestské cintoríny (Slávičie údolie, Martinský 

cintorín a cintorín Vrakuňa (do r. 2013 Ružinovský cintorín)) a dedinské cintoríny 

na okraji mesta (Devín, Dúbravka a Čunovo).  

Na týchto 9 skúmaných lokalitách boli v mesiacoch júl 2013 a júl 2014 

odobraté pôdne vzorky. Z nich bolo získaných 1 042 jedincov mezostigmátnych 

roztočov (21 druhov). Na všetkých skúmaných lokalitách boli dominantnými 

druhmi Pergamasus crassipes (29,75 %) a Gaeolaelaps aculeifer (24,95 %). Očakávané 

rozdiely vo faune roztočov medzi jednotlivými typmi cintorínov sa nám zatiaľ 

nepotvrdili. 

 

Poďakovanie  

Výskum bol podporený grantovým projektom KEGA No. 059UK-4/2014. 



Z. Krumpálová (ed.): 12. Arachnologická konferencia – Nové smerovanie vo výskume pavúkovcov. 

 22 

Databáza šťúrikov (Pseudoscorpiones) Slovenska 
 

KATARÍNA KRAJČOVIČOVÁ & JANA CHRISTOPHORYOVÁ
 

 

Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Mlynská dolina B-1, SK-

842 15 Bratislava, krajcovic.katarina@gmail.com, christophoryova@gmail.com 

 

Nutnosť zjednotiť údaje o vlastných zberoch, ako aj údaje zo staršej 

literatúry, viedla k vytvoreniu databázy šťúrikov Slovenska. Cieľom bolo vytvoriť 

databázu obsahujúcu kompletný zoznam šťúrikov Slovenska s presnými údajmi 

o identifikácii a lokalizácii každého jedinca (spracované boli publikované údaje 

a údaje z prác prijatých do tlače). V databáze boli stanovené nasledovné kategórie: 

kód preparačného sklíčka alebo jedinca, dátum a rok zberu materiálu, čeľaď, meno 

druhu šťúrika, autor a rok jeho opisu, vývinové štádium, pohlavie, krajina odberu 

materiálu, orografický celok, číslo štvorca Databanky fauny Slovenska, lokalita, 

súradnice a nadmorská výška lokality, biotop, mikrohabitat, špecifikácia 

mikrohabitatu, metodika zberu, meno zberateľa, meno determinátora a publikácia, 

v ktorej boli dáta publikované.  

Od roku 1882 po súčasnosť bolo zo Slovenska publikovaných vyše 7000 

šťúrikov patriacich ku 55 druhom a do 8 čeľadí. Na základe doterajších údajov si 

revíziu vyžaduje šesť druhov šťúrikov: Chthonius ressli Beier, 1956, C. subterraneus 

Beier, 1931, Neobisium beieri Verner, 1958, N. jugorum (L. Koch, 1873), N. inaequale 

Chamberlin, 1930 a N. macrodactylum (Daday, 1888).  Doteraz boli na našom území 

šťúriky zbierané z viacerých typov mikrohabitatov, konkrétne z hrabanky a pôdy, 

dutín stromov, hniezd vtákov a drobných zemných cicavcov, kompostu, pod kôrou 

stromov, z mŕtveho dreva a exkrementov. Okrem toho boli šťúriky na Slovensku 

nájdené aj foreticky a v Malaiseho pasciach. Databáza šťúrikov Slovenska poskytla 

celkový obraz o distribúcii jednotlivých druhov šťúrikov na území Slovenska 

a umožnila rýchlo sa orientovať v konkrétnych zberoch. Prínosom je rovnako aj 

kompletná revízia zbierok a objavenie doteraz nepublikovaného materiálu.  
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Táto práca bola podporená projektmi VEGA 2/0035/13 a  KEGA 059UK-

4/2014. 



Z. Krumpálová (ed.): 12. Arachnologická konferencia – Nové smerovanie vo výskume pavúkovcov. 

 23 

Dictyna civica v Bratislave 
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Šírenie invázneho druhu pavúka Dictyna civica (Lucas, 1850) pokračuje vďaka 

mnohým environmentálnym faktorom, umožňujúcim túto expanziu. Pavúk 

masívne kolonizuje steny budov, kde vytvára neestetické kruhové pavučiny, ktoré 

sú viditeľné, plné nečistôt z prostredia.  

Výskum distribúcie tohto druhu prebiehal v piatich mestských okresoch 

Bratislavy. Spolu sme odchytili 1741 jedincov bezstavovcov, patriacich do 10 

živočíšnych skupín. 309 z nich predstavovali jedince D. civica. Najviac jedincov D. 

civica sme odchytili v Ružinove (85 ex.), najväčšiu diverzitu aj početnosť sme 

zaznamenali v lete. Frekvencia výskytu pavúka narastala smerom k centru mesta, aj 

vďaka mikroklíme, ktoré centrum vytvára (teplota a vlhkosť).  

Preferencia teplejších habitatov, vyhľadávanie miest so svetelnými zdrojmi 

ako aj vyššia teplota a s týmito faktormi súvisiaca lepšia trofická ponuka  - boli 

premenné, ktoré najvýraznejšie ovplyvnili jej výskyt. Zdá sa, že svetlý podklad 

omietky, drsná a nerovná štruktúra omietky a orientácia stien smerom na východ sú 

najvhodnejšie miesta na populačný rozvoj D. civica.  

 

 

Poďakovanie:  
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Rod Corynoppia (Acari, Oppiidae) na Slovensku 
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feketeovaz@fns.uniba.sk 

 

Rod Corynoppia (Balogh, 1983), patriaci do podčeľade Mystroppiinae (Balogh, 

1983), zahŕňa sedem druhov a jeden poddruh. Väčšina z nich bola nájdená v 

Španielsku, po jednom druhu v Bulharsku a v Brunej (Borneo) (Csiszár & Jeleva 

1962, Iturrondobeitia & Saloña 1998, Mahunka 2001, Mihelčič 1957, Pérez - Iñigo 

1967, Perez - Iñigo Jr. 1991, Subías & Rodríguez 1986, Subías & Shtanchaeva 

2011).  

Počas ekologicko - faunistického výskumu panciernikov Bratislavy 

(Slovensko), bolo v novembri 2012, na lokalite Mikulášskeho cintorína, nájdených 

13 jedincov (♀) rodu Corynoppia sp. Ich abundancia dosahovala 8,13 ex/dm3 a v 

oribatocenóze zastávali dominantné postavenie (8,44 %). Pre pôdu bol 

charakteristický nízky obsah organického uhlíka (0,56 %) a pôdnej biomasy (92,08 

μg C-CO2/100 g substrátu), s vlhkosťou 12,20 % a pH 7,71 (Feketeová & 

Mangová  2012).     
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Kosce (Opiliones) intravilánu mesta Spišská Nová Ves 

 

PETER MARŠALEK 

 

Rázusova 296/56, 052 01 Spišská Nová Ves, peter.marsalek@centrum.sk 

 

Výskum koscov v urbanizovanom prostredí bol doteraz na Slovensku na 

okraji záujmu zoológov napriek tomu, že niektoré druhy koscov sú tesnejšie 

viazané na antropicky pozmenené prostredie, čo môže byť príčinou medzier 

v poznaní ich distribúcie a ekológie. Ani v rámci Hornádskej kotliny, v ktorej leží 

mesto Spišská Nová Ves, sa výskumu týchto pavúkovcov doteraz nevenovala 

pozornosť. 

Autor sa v období máj až november 2012 zaoberal výskumom koscov 

v meste Spišská Nová Ves (kvadrát Databanky fauny Slovenska 7089c). Cieľom 

práce bolo priniesť nové poznatky o druhovom zložení a diverzite opiliofauny 

v urbanizovanom prostredí miest na Slovensku. 

Skúmaných bolo 7 lokalít zemnými pascami a 2 lokality individuálnym 

zberom z budov. Všetky boli situované v rôznych habitatoch (neudržiavaná aj 

udržiavaná mestská vegetácia, ekoton ruderálnej vegetácie a stavebných objektov, 

resp. vonkajšie múry budov) v intraviláne mesta. Počas výskumu sa podarilo 

odchytiť 299 jedincov patriacich k desiatim druhom z troch čeľadí 

(Nemastomatidae – 1 druh, Trogulidae – 2 druhy a Phalangiidae – 7 druhov). 

Najpočetnejším koscom bol Lacinius ephippiatus (C. L. Koch, 1835) so 110 

nazbieranými exemplármi (až 37 % zo získaného materiálu). Na území mesta boli 

zaznamenané druhy synantropné, ale aj druhy vlhkomilných listnatých 

a zmiešaných lesov, kosce preferujúce teplomilné listnaté a zmiešané lesy a ich 

ekotóny, ako i kosce euryvalentné a jeden heliofilný eurytopný druh. 

Pomerne vysoká pestrosť opiliofauny zaznamenaná na skúmanom území 

vyplýva z ekologických nárokov zistených koscov, ktoré korešpondujú s pestrými 

podmienkami heterogénneho urbanizovaného prostredia. Vzhľadom na doterajšie 

známe údaje z urbanizovaného prostredia Slovenska je aj na území Spišskej Novej 

Vsi pravdepodobný výskyt niekoľkých ďalších druhov koscov. 
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Spoločenstvá koscov (Arachnida: Opiliones) v rôzne 

antropicky ovplyvnených bukových lesných ekosystémoch 

 

IVAN MIHÁL & ĽUDMILA ČERNECKÁ  

 

Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, 960 53 Zvolen, e-mail: mihal@savzv.sk, 

cernecka@savzv.sk 

 

Autori prezentujú výsledky výskumu arachno- a opiliofauny v rôzne 

antropicky narušených submontánnych bukových porastoch v Kremnických 

a Štiavnických vrchoch v rokoch 2012 a 2013. Výskumné plochy boli situované 

v 100 – 110 ročných nezmiešaných porastoch buka, v ktorých neboli uskutočnené 

ťažbové zásahy (tri kontrolné plochy), v 100-ročnom prebierkovom poraste (1 

plocha), v poraste 24-ročnej žrďoviny (1 plocha), na  sukcesne zarastajúcich 10-11 

ročných rúbaniskách (2 plochy), ako aj na mladých 2-3 ročných rúbaniskách (2 

plochy). Od najbližšieho imisného zdroja – hlinikárne v Žiari nad Hronom boli 

výskumné lokality vzdušnom vzdialenosťou rôzne geograficky vzdialené: lokalita 

VMP Žiar nad Hronom 2 km (tu bola situovaná 1 plocha), TVP Jalná 7 km (4 

plochy) a EES Kováčová 18 km (4 plochy). Výskum prebiehal metódou zemných 

pascí a preosevmi hrabanky. 

Cieľom výskumu bolo zhodnotenie vplyvu rôznych typov antropogénnych 

disturbancií (imisie, monokulturizácia porastov, holoruby, prebierkové ťažby) na  

spoločenstvá koscov submontánnych nezmiešaných bučín a porovnanie štruktúry 

opiliofauny v antropicky narušených bukových lesoch (VMP Žiar, holoruby, 

žrďovina a prebierka) so spoločenstvami koscov v antropicky relatívne 

nenarušených bukových lesných ekosystémoch (EES Kováčová, kontrolné plochy). 

Celkovo bolo zistených 16 druhov koscov zo 4 čeľadí (Tab. 1), čo 

predstavuje 47,1 % z doposiaľ známej opiliofauny Slovenska (S = 34). Na každej 

výskumnej ploche sa determinovala iná druhová diverzita koscov ako aj početnosť 

jedincov. Iba 6 druhov koscov bolo zistených na imisne zaťaženej lokalite VMP 

Žiar nad Hronom. Pomerne vyrovnaný počet druhov bol zistený na TVP Jalná (15) 

a na EES Kováčová (13 druhov). Medzi najpočetnejšie a eudominantné druhy 

patrili kosce Lophopilio palpinalis (Dominancia = 22,8 %, 419 exemplárov), Trogulus 

nepaeformis (D = 17,9 %, 329 ex.) a Lacinius ephippiatus (D = 12,2 %, 224 ex.). 

Najmenej početné a subrecedentné druhy boli Nelima semproni (D = 0,1 %, 1 ex.), 

Zacheus crista (D = 0,2 %, 2 ex.) a Mitostoma chrysomelas (D = 0,22 %, 4 ex.). 
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Najpočetnejší výskyt koscov bol zaznamenaný na 2-ročnom rúbanisku na lokalite 

EES Kováčová (eudominantné a dominantné druhy: Egaenus convexus, Lacinius 

ephippiatus, Lophopilio palpinalis, Nemastoma lugubre), ako aj na 10-ročnom rúbanisku 

na EES Kováčová (Dicranolasma scabrum, N. lugubre, Trogulus tricarinatus). Na týchto 

plochách sa výrazne prejavoval tzv. “cover effect“ sukcesnej bylinnej a krovinatej 

vrstvy ako aj mladého nárastu pôvodných drevín. Najmenej početný výskyt koscov 

bol zaznamenaný na 2-ročnom rúbanisku na lokalite TVP Jalná (recedentné 

a subrecedentné druhy: D. scabrum, Phalangium opilio, Platybunus bucephalus, P. pallidus, 

Leiobunum rupestre, T. nepaeformis, ako aj na kontrolnej ploche na TVP Jalná (E. 

convexus, L. rupestre, Mitostoma chrysomelas, P. bucephalus, Oligolophus tridens). Na 

najmladšom rúbanisku TVP Jalná ešte nebola vytvorená dostatočná vrstva 

bylinného a krovinatého zárastu, preto tu absentoval “cover effect“, pričom pestrejšie 

ekologické podmienky chýbali aj v monokultúrnej nudálnej dospelej bučine na 

kontrolnej ploche TVP Jalná.  

 

Poďakovanie: 
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Tabuľka 1. Systematický prehľad koscov, ich prezencia a frekvencia (F), celková 

početnosť jedincov (Σ) a celková dominancia (D %) na výskumných plochách 

počas celej doby výskumu 
 

Druhy VMP TVP EES F Σ D Do 

Nemastoma lugubre (Müller,1776)  * * 2 122 6,7 ++++ 
Mitostoma chrysomelas (Hermann, 
1804) 

 * * 2 4 0,2 + 

Dicranolasma scabrum (Herbst, 1799) * * * 3 100 5,5 ++++ 
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767)  * * 2 208 11,3 +++++ 
Trogulus nepaeformis (Scopoli, 1763)  * * 2 329 17,9 +++++ 
Phalangium opilio Linnaeus, 1761  *  1 4 0,2 + 
Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 
1835) 

* * * 3 90 4,9 +++ 

Platybunus pallidus Šilhavý, 1938 * * * 3 30 1,6 ++ 
Lophopilio palpinalis (Herbst, 1799)  * * 2 419 22,8 +++++ 
Egaenus convexus (C. L. Koch, 1835)  * * 2 84 4,6 +++ 
Zacheus crista (Brullé, 1832)   *  1 2 0,2 + 
Oligolophus tridens (C. L. Koch, 
1836) 

* * * 3 193 10,5 +++++ 

Lacinius ephippiatus (C. L. Koch, 
1835) 

* * * 3 224 12,2 +++++ 

Mitopus morio (Fabricius, 1799)  *  1 16 0,9 + 
Leiobunum rupestre (Herbst, 1799) * * * 3 8 0,4 + 
Nelima semproni Szalay, 1951   * 1 1 0,1 + 

Spolu 6 15 13  1834 100  
 

Do - schematické označenie dominancie:  +++++ eudominant, ++++ dominant, +++ 

subdominant, ++ recedent, + subrecedent 
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Vytvárajú kosce (Opiliones) spoločenstvá? 

 
SLAVOMÍR STAŠIOV & MAREK SVITOK 
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Pomocou klastrovej analýzy boli naše druhy koscov z hľadiska ich výskytu 

na 602 zberových lokalitách, na ktorých boli zaznamenané aspoň 2 druhy, 

rozdelené do 5 skupín. Prvý klaster združil väčšinu (4 druhy) z koscoch 

teplomilných listnatých a zmiešaných lesov a ich ekotonov (STAŠIOV 2004). Dva 

druhy spadajúce do tejto ekologickej skupiny (L. rotundum, N. semproni) boli 

pridružené do štvrtého klastra. Do prvého klastra boli pričlenené aj všetky (2) naše 

druhy reprezentujúce kosce lúk a pasienkov a 1 druh (T. tricarinatus) považovaný 

doposiaľ za zástupcu koscov vlhkomilných listnatých a zmiešaných lesov. 

Naznačuje to potrebu prehodnoť doterajšie poznatky o jeho ekologických 

nárokoch a zrejme aj zatriedenie tohto druhu do inej ekologickej skupiny. Prvý 

klaster teda reprezentovali predovšetkým teplomilné kosce. Druhý klaster združil 

väčšinu z koscov vlhkomilných listnatých a zmiešaných lesov (5), okrem už 

spomínaného T. tricarinatus a druhu L. rupestre, ktorý bol pričlenený do tretieho 

klastra, a všetky 4 euryvalentné kosce. Tretí klaster zoskúpil všetky (2) druhmi 

podmáčaných stanovíšť s už spomínaným druhom L. rupestre a druhom I. manicata, 

ktorý preferuje vlhkomilné ihličnaté lesy. Tento klaster teda združil hygrofilné 

kosce. Štvrtý klaster zlúčil 2 z 3 synatropných druhov (O. parietinus, O. saxatilis) s 2 

druhmi teplomilných listnatých a zmiešaných lesov a ich ekotonov (L. rotundum, N. 

semproni). Výskyt druhu L. rotundum sa u nás taktiež sústreďuje  predovšetkým 

na synantropné stanovištia, a preto je potrebné aj jeho doterajšie zaradenie 

prehodnotiť. To isté platí aj o druhu N. semproni, o výskyte ktorého máme 

k dispozícii iba málo údajov. Poslednú piatu skupinu tvorilo 5 koscov z rôznych 

ekologických skupín, ktoré boli vyčlenené od ostatných ako najodlišnejšie. Tieto 

druhy mali spoločné to, že ide u nás o veľmi vzácne, resp. vzácne druhy (STAŠIOV, 

2004) s doposiaľ nedostatočným množstvom údajov o ich ekologických nárokoch 

potrebných pre ich objektívne zaradenie do niektorej z ekologických skupín.  

Klastrová analýza teda rozdelila naše kosce do 4 základných skupín, z 

ktorých najodlišnejšie od ostatných boli v uvedenom poradí 5. skupina, 4., 3. 2. 

a napokon 1. skupina. Toto rozdelenie naznačuje potrebu prehodnotiť doterajšie 

rozdelenie koscov do 7 ekologických skupín navrhnutých v práci STAŠIOV (2004) 

a zrejme aj zredukovanie ich počtu. 
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Taxonomické novinky v rode Larinioides (Aranea: Araneidae) 
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3Zoological Museum, University of Turku, FI–20014, Turku, Finland 

 

Križiaky predstavujú bohatú a druhovo rozmanitú čeľaď pavúkov. I keď 

patrí medzi pomerne prebádané a všeobecne známe čeľade, stále sa objavujú nové 

poznatky a to nielen z neprebádaných tropických oblastí, ale i medzi druhmi 

bežnými a dobre známymi.  

V Európe máme zastúpených 26 zo 169 známych rodov. Jeden z nich, rod 

Larinioides, bol vybraný na revíziu z dôvodu taxonomických nejasností zistených 

v priebehu revízie rodu Araneus. Ide o malý rod, pričom celosvetovo tu radíme len 

šesť druhov a jeden poddruh. Ešte donedávna tu patril aj africký druh Larinioides 

subinermis Caporiacco 1940, ktorý bol zhruba prednedávnom preradený do rodu 

Singafrotypa.  

V príspevku navrhujeme zrušenie poddruhu a uvádzame aj niekoľko 

synoným, na základe ktorých sa zmení napríklad zaužívaná nomenklatúra bežného 

holarktického druhu L. sclopetarius (Clerck, 1757). Druhy v rode Larinioides boli často 

krát prisudzované k rodu Nuctenea, s ktorým ho spája niekoľko dôležitých znakov, a 

preto predpokladáme ich blízku príbuznosť. 
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Nové poznatky o faune pavúkov Ramsarskej lokality  

Parížske močiare 
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Pavúky sú významná zložka fauny takmer všetkých typov habitatov, vrátane 

mokradí, ktoré reprezentuje aj nami skúmaná Ramsarská lokalita (RL) Parížske 

močiare. Pre svoju väzbu na jednotlivé typy habitatov, pre citlivosť na fragmentáciu 

krajiny a zmeny mikroklimatických podmienok sú veľmi vhodnou živočíšnou 

skupinou pre využitie v bioindikácii, pri hodnotení kvality životného prostredia. 

Výskum araneofauny RL Parížske močiare bol opätovne realizovaný v roku 

2014 a nadväzoval na výskumy fauny pavúkov z rokov 1995-2001 s cieľom doplniť 

poznatky o araneofaune tejto významnej mokradnej lokality. Pavúky boli zbierané 

metódou smykania vegetácie, oklepov a individuálnych zberov v rôznych typoch 

habitatov (litorálna zóna nádrže, vlhké a mezofilné lúky, porasty vysokých ostríc, 

trstinové porasty, zatrávnené hrádze, skupinky stromovej a kríkovej vegetácie, a i.). 

Hlavným cieľom bolo poskytnutie podkladov o araneofaune pre vypracovanie 

programu záchrany Ramsarskej lokality Parížske močiare (zároveň aj pre NPR 

Parížske močiare a CHA Alúvium Paríža). Celkovo bolo odchytených 653 jedincov 

pavúkov, patriacich k 101 druhom zo 17 čeľadí. Zo zistených druhov 8 patrí do 

Červeného zoznamu pavúkov Slovenska (Gajdoš & Svatoň, 2001). Sú to 

nasledovné druhy: Crustulina sticta, Dolomedes plantarius, Heriaeus graminicola, Marpissa 

radiata, Mendoza canestrinni, Tenuiphantes zimmermanni, Philodromus albidus a Runcinia 

grammica. Zaujímavé sú nálezy druhu Heriaeus graminicola (CR), ktorý obýva bylinné 

poschodie takmer po celom území RL. Jedinečný je aj výskyt chráneného lovčíka 

Dolomedes plantarius, ktorý z celoeurópskeho hľadiska patrí k veľmi ohrozeným 

druhom, je zaradený do Červeného zoznamu IUCN, kategórie: VU, A1ace, A2ce 

(IUCN, 2014). D. plantarius žije na vodnej hladine, kde loví potravu. Pre prežitie 

potrebuje slnečné stanovištia a v litorálnej zóne rastlinné porasty, ako sú trsy ostríc 

a papraďorastov, ktoré prevísajú nad vodnú hladinu a vytvárajú prirodzené úkryty 

pre jeho mikropopulácie. V rámci výskumu boli nájdené ďalšie lokality jeho 
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výskytu, ktorých poznanie môže byť využité pri návrhoch manažmentových 

opatrení v území. Na porastoch trste, ostríc a pálky bol v početnom zastúpení 

zistený aj vzácny druh Mendoza canestrinni (VU). V Katalógu pavúkov Slovenska je 

uvádzaný len zo 4 orografických celkov (Gajdoš a kol., 1999). Druh Crustulina sticta 

(CR) bol chytený metódou šmýkania vegetácie na lúke za dedinou Nová Vieska. Do 

roku 1999 je uvádzaný len z 3 orografických celkov (Gajdoš a kol., 1999). Ďalším 

vzácnym druhom je aj Runcinia grammica (VU), ktorá je uvádzaná zo 6 orografických 

celkov (Gajdoš a kol., 1999). Výskumom v roku 2014 bolo chytených 53 nových 

druhov pre územie RL. Sú to nasledovné druhy: Crustulina sticta, Dipoena melanogaster, 

Neottiura suaveolens, Parasteatoda lunata, Phylloneta impressa, Platnickina tincta, Robertus 

arundineti, Steatoda albomaculata, Theridion pinastri, T. varians, Araeoncus humilis, 

Entelecara congenera, E. media, Linyphia triangularis, Meioneta rurestris, Neriene montana, 

Tenuiphantes zimmermanni, Walckenaeria vigilax, Tetragnatha nigrita, Araneus angulatus, A. 

diadematus, A. triguttatus, Araniella cucurbitina, A. opisthographa, Gibbaranea bituberculata, 

G. gibbosa, Hypsosinga pygmaea, Mangora acalypha, Singa nitidula, Pardosa alacris, Oxyopes 

ramosus, Agelena labyrinthica, Dictyna uncinata, Lathys humilis, Nigma flavescens, 

Cheiracanthium erraticum, Anyphaena accentuata, Clubiona brevipes, C. frutetorum, C. 

stagnatilis, Zelotes latreillei, Philodromus albidus, P. aureolus, Misumena vatia, Pistius 

truncatus, Runcinia grammica, Synema globosum, Tmarus piger, T. stellio, Ballus chalybeius, 

Leptorchestes berolinensis, Macaroeris nidicolens a Salticus zebraneus. Celkovo je teda 

z územia RL Parížske močiare známych už 202 druhov pavúkov, čo predstavuje 

21,72 % araneofauny Slovenska. 
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