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Abstract: The paper presents result of research focused on the chosen groups 
of arachnids (Arachnida: Opiliones, Pseudoscorpiones, Acari, Araneae) of wa-
ter–filled tree holes on 3 sites in the Diviacka Nová Ves village (Western Slo-
vakia). Arachnids were captured by pitfall trapping in 13 holes on 5 tree spe-
cies (oak, beech, elm, maple, cherry tree) in 2012. In total, 50 individuals of 
Opiliones (4 species), Pseudoscorpiones (1 genus), Acari (1 suborder), Araneae 
(22 species) were recorded in the researched area. Spiders Anyphaena accen-
tuata (Walckenaer, 1802), Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) and Tenuiphantes 
flavipes (Blackwall, 1854) were the most frequently sampled species. Research 
confirmed that tree holes provide suitable conditions for several arachnids. 
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ÚVOD

Vodou naplnené dutiny v stromoch, tzv. dendrotel-
my, sú pozoruhodné extrémne vodné ekosystémy. 
Obývajú ich, popri iných organizmoch, viac–me-
nej špecializované larvy dvojkrídlovcov a chrobá-
kov (Röhnert 1950; Kitching 1971, 2004). Okrem 
týchto organizmov sa tu často vyskytujú aj rôzne 
terestrické alebo drevo obývajúce organizmy, kto-
ré ich využívajú ako prechodné útočiská (Oboňa 
2010; Oboňa & Svitok 2012). Častými návštevník-
mi týchto ekosystémov sú aj pavúkovce (Clarke 
1997). Zdržiavajú sa vo vrchných suchých častiach 
týchto dutín, kde si napr. pavúky stavajú svoje sie-
te, do ktorých chytajú dvojkrídlovce, ktoré opustili 
vodný recipient alebo sem naopak prišli naklásť va-
jíčka (Beaver 1983). 

Faune pavúkovcov dendroteliem bola doposiaľ 
u nás venovaná len okrajová pozornosť. V zahrani-
čí sa takto zameraný výskum uskutočnil napríklad 

v Třeboňsku (južné Čechy), kde v rokoch 1986 až 
1988 Růžička et al. (1991) vzorkovali 7 terestric-
kých (suchých) dutín (6 dubových a 1 lipovú). Uve-
dení autori v nich zaznamenali okrem iných or-
ganizmov tiež 20 taxónov pavúkov (Araneae) (zo 
6 čeľadí) a 4 taxóny koscov (Opiliones).

MATERIáL A METóDY

Odber z dendroteliem sa uskutočnil na troch lo-
kalitách v blízkosti obce Diviacka Nová Ves (okres 
Prievidza) situovanej v Rudnianskej kotline v rám-
ci orografického celku Hornonitrianska kotlina. 
Územie spadá do teplej klimatickej oblasti, s prie-
mernou teplotou vzduchu v júli 15 až 18°C a v ja-
nuári –2 až –3°C. Priemerný ročný úhrn zrážok sa 
tu pohybuje v rozmedzí 650 až 700 mm. Geologic-
ké podložie na skúmanom území tvoria mezozoic-
ké vápence a dolomity uložené na rulách. Pôdne ty-
py sú tu prezentované kambizemami a miestami 
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pseudoglejmi. Pôvodnú vegetáciu na tomto území 
tvorili jaseňovo–brestovo–dubové lesy (Querce-
to–Fraxinetum, Ulmeto–Fraxinetum) (Michalko 
1986). Zoznam a stručná charakteristika študova-
ných lokalít a vzoriek: 
1. Dubový les severovýchodne od obce – geogra-
fické súradnice (GS): 48°45‘25,10‘‘S 18°30‘43,50‘‘V, 
kvadrát Databanky fauny Slovenska (DFS): 7277, 
nadmorská výška (NMV): 320 m, zbery (Z): 7 den-
droteliem na duboch, veľkosť otvoru denrotelmy/
objem vody v dendrotelme (VO/OV): 560 cm2/30 l, 
620 cm2/10 l, 765 cm2/4 l, 355 cm2/3 l, 40 cm2/5 l, 
100 cm2/25 l, 133 cm2/30 l.
2. Bukový les juhozápadne od obce – GS: 
48°44‘51,89“S 18°28‘57,50“V, DFS: 7276, NMV: 340 
m, Z: 3 dendrotelmy na bukoch (VO/OV: 248 cm2/5 
l, 108 cm2/2 l, 520 cm2/2 l) a 1 na breste (VO/OV: 
370 cm2/2 l). 
3. Starý židovský cintorín západne od obce – GS: 
48°45‘57,20‘‘S 18°29‘21,50‘‘V, DFS: 7276, NMV: 330 
m, Z: 1 dendrotelma na javore (VO/OV: 22 cm2/3 l) 
a 1 na čerešni (VO/OV: 10 cm2/1 l)

Všetky telmy boli oddelené od pôdy a boli umiest-
nené nad pôdnym povrchom. Maximálna výška, 
v ktorej boli dendrotelmy umiestnené na duboch 
a bukoch bola 0,5 m, na breste bola umiestnená vo 
výške 0,3 m, na javore vo výške 1 m a na čerešni 
vo výške 1,5 m. Objem dendroteliem bol stanovený 
tak, že sa voda z dendroteliem vysala za pomoci vy-
spádovanej hadice a následne sa pomocou odmer-
ného valca určil celkový objem. Objem bol stano-
vený pre každú dendrotelmu len raz (október 2009 
– duby, ostatné dreviny október 2010).

Metodika odberu bola primárne určená pre od-
chyt dvojkrídlovcov opúšťajúcich tieto habitaty. Na 
vzorkovanie boli použité žlté plastové nádoby s ob-
jemom 0,2 l (priemer otvoru 6,5 cm a výška 8 cm), 
ktoré boli vložené do sledovaných dendroteliem 
(jedna nádoba do jednej dendrotelmy) (obr. 1). Ná-
doby boli vtlačené do dna dendrotelmy, resp. podlo-
žené tak, aby aspoň 2 cm jej horného okraja vytŕča-
li nad vodnou hladinou. Nikdy nedošlo k zatopeniu 
pasce zrážkovou vodou. Ako médium bol použitý 
soľný roztok s kvapkou detergentu. Nádoby boli do 
dutín uložené 16.3.2012. Vzorky odchyteného bio-
logického materiálu boli následne z nádob odobera-
né v termínoch: 23. 3., 4. 4., 16. 4., 26. 4., 5. 5., 12. 5., 
25. 5. 2012. Vzorky z toho istého druhu stromu boli 
spojené a prenesené do laboratória. V laboratóriu 
sa vzorky najskôr dôkladne premyli v sitku pod te-
čúcou vodou a následne boli roztriedené pomocou 
stereomikroskopu. Zástupcovia jednotlivých taxo-
nomických skupín boli uložení osobitne a konzer-
vovaní v 70% etylalkohole. 

Kosce boli determinované podľa práce Martens 
(1978), šťúrik podľa Christophoryová et al. (2011) 
a pavúky podľa Nentwig et al. (2011). Dokladový 
materiál šťúrika, roztoča a pavúkov je deponovaný 
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na KZ PF UK v Bratislave a koscov na KBVE FEE TU 
vo Zvolene.

Za účelom porovnania abundancie a druhovej po-
četnosti pavúkovcov v dendrotelmách na študo-
vaných drevinách boli údaje o celkovom počte od-
chytených jedincov (tab. 1) prepočítané na počet 
jedincov odchytených počas celého výskumu v jed-
nej dendrotelme pre každú študovanú drevinu (tab. 
2). Kvôli veľkej variabilite vo veľkosti vzoriek boli 
získané údaje štandardizované s využitím zrieďo-
vacej analýzy. Pôvodné vzorky (spojené pre každú 
jednu drevinu, t.j. jedna vzorka = jedna drevina) 
boli opätovne prevzorkované tak, aby sa simulova-
la rovnaká veľkosť vzorky n = 5 jedincov. Pri po-
rovnávaní charakteristík spoločenstiev bola ďalej 
používaná matica simulovaných údajov. Diverzita 
spoločenstiev pavúkovcov v dendrotelmách bola 
vyjadrená ako Shannonov index diverzity (H’) s po-
užitím prirodzených logaritmov (Shannon & Wea-
ver 1949). Na základe tohto indexu bola vypočítaná 
druhová vyrovnanosť (ekvitabilita) spoločenstiev 
(E) (Begon et al. 1997). Zo simulovanej matice ta-
xónov bol tiež vypočítaný Jaccardov index podob-
nosti. S využitím zhlukovej analýzy (UPGMA) bol 
z hodnôt Jaccardovho indexu vytvorený dendro-
gram podobnosti spoločenstiev pavúkovcov.

VÝSLEDKY

Počas výskumu sme v 13 študovaných dendrotel-
mách zaznamenali celkovo 50 pavúkovcov z 28 ta-
xónov patriacich do skupín: Opiliones (4 druhy z 3 
čeľadí), Pseudoscorpiones (1 rod), Acari (1 pod-
rad), Araneae (22 druhov z 11 čeľadí). 

Rad: Opiliones
Čeľaď: Phalangiidae

1. Rilaena triangularis (Herbst, 1799)
2. Zachaeus crista (Brullé, 1832)

Čeľaď: Trogulidae
3. Trogulus nepaeformis (Scopoli, 1763)

Obrázok 1. Umiestnenie nádoby v dendrotelme.
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Taxón dub buk javor čerešňa brest Σ

Opiliones
Rilaena triangularis 1 1
Zachaeus crista 1 1
Trogulus nepaeformis 1 1
Nemastoma lugubre 1 1
Pseudoscorpionida
Neobisium sp. 1 1
Araneae
Inermocoelotes inermis 1 1
Malthonica campestris 1 2 3
Anyphaena accentuata 3 1 1 1 6
Clubiona comta 1 1
Clubiona sp. 3 3
Cicurina cicur 1 1
Lathys humilis 1 1
Drassodes sp. 1 1
Drassyllus villicus 1 1
Lepthyphantes leprosus 1 1 2
Lepthyphantes minutus 1 1
Meioneta mollis 1 1
Tenuiphantes alacris 1 1
Tenuiphantes flavipes 2 3 5
Walckenaeria obtusa 1 1
Agroeca brunnea 1 1
Pardosa alacris 6 6
Metellina merianae 1 1 2
Metellina sp. 3 3
Dipoena melanogaster 1 1
Enoplognatha thoracica 1 1
Zodarion germanicum 1 1
Acari
Trombidiidae 1 1
∑ jedincov 28 6 8 2 6 50
∑ taxónov 18 6 5 2 4 28

Čeľaď: Nemastomatidae
4. Nemastoma lugubre (Müller, 1776)

Rad: Pseudoscorpiones
Čeľaď: Neobisiidae

5. Neobisium sp.
Rad: Araneae
Čeľaď: Agelenidae

6. Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855)
7. Malthonica campestris (C. L. Koch, 1834)

Čeľaď: Anyphaenidae
8. Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802)

Čeľaď: Clubionidae
9. Clubiona comta C. L. Koch, 1839
10. Clubiona sp.

Čeľaď: Dictynidae
11. Cicurina cicur (Fabricius, 1793)
12. Lathys humilis (Blackwall, 1855)

Čeľaď: Gnaphosidae
13. Drassodes sp.
14. Drassyllus villicus (Blackwall, 1855)

Čeľaď: Linyphiidae
15. Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865)
16. Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833)
17. Meioneta mollis (O. P. Cambridge, 1871)
18. Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853)
19. Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854)
20. Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836

Čeľaď: Liocranidae
21. Agroeca brunnea (Blackwall, 1833)

Tabuľka 1. Absolútne počty pavúkovcov odchytených v dendrotelmách na jednotlivých drevinách.



Čeľaď: Lycosidae
22. Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833)

Čeľaď: Tetragnathidae
23. Metellina merianae (Scopoli, 1763)
24. Metellina sp.

Čeľaď: Theridiidae
25. Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837)
26. Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833)

Čeľaď: Zodariidae
27. Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837)

Podtrieda: Acari
Rad: Trombidiformes

28. Podrad: Parasitengona Oudemans, 1909

V tabuľkách sú uvedené absolútne počty pavúkov-
cov odchytených v dendrotelmách na jednotlivých 
drevinách (tab. 1) a ich prepočítané priemerné hod-
noty pre 1 dendrotelmu na každej drevine, vráte-
ne hodnôt Shannonovho indexu diverzity spoločen-
stiev (H´) (tab. 2). 

Dominantnú časť získaného materiálu pavúkovcov 
tvorili druhy z čeľade Linyphiidae (Araneae). Naj-
častejšie sa vo vzorkách vyskytovali pavúky Any-
phaena accentuata, Pardosa alacris a Tenuiphantes 
flavipes. Kosce neboli vo vzorkách početné, roztoče 
a šťúriky boli zastúpené iba jedným exemplárom. 
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Tabuľka 2. Priemerné počty pavúkovcov odchytených v jednej dendrotelme na jednotlivých drevinách a hodnoty 
Shannonovho indexu diverzity (H´) a vyrovnanosti spoločenstiev pavúkovcov (E).

Taxón dub buk javor čerešňa brest

Opiliones
Rilaena triangularis 0,14
Zachaeus crista 0,14
Trogulus nepaeformis 1,00
Nemastoma lugubre 0,33
Pseudoscorpionida
Neobisium sp. 0,14
Araneae
Inermocoelotes inermis 0,14
Malthonica campestris 0,14 2,00
Anyphaena accentuata 0,43 0,33 1,00 1,00
Clubiona comta 1,00
Clubiona sp. 3,00
Cicurina cicur 0,14
Lathys humilis 0,14
Drassodes sp. 1,00
Drassyllus villicus 0,14
Lepthyphantes leprosus 0,33 1,00
Lepthyphantes minutus 0,33
Meioneta mollis 1,00
Tenuiphantes alacris 0,33
Tenuiphantes flavipes 0,29 3,00
Walckenaeria obtusa 0,14
Agroeca brunnea 0,14
Pardosa alacris 0,86
Metellina merianae 0,14 0,33
Metellina sp. 0,43
Dipoena melanogaster 1,00
Enoplognatha thoracica 0,14
Zodarion germanicum 0,14
Acari
Trombidiidae 0,14
∑ 3,97 1,98 8,00 2,00 6,00
H´ 1,61 1,61 1,33 0,69 1,33
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Po prepočte boli pavúkovce najpočetnejšie v den-
drotelme na javore, breste a dube. Naopak, naj-
menej ich bolo zaznamenaných na buku a čerešni 
(tab. 2). Najviac taxónov pavúkovcov bolo zazna-
menaných v dendrotelmách na duboch. Výrazne 
menej ich bolo zaznamenaných v dendrotelmách na 
ostatných drevinách, najmenej na čerešni (tab. 1). 
Najvyššie hodnoty Shannonovho indexu diverzity 
spoločenstiev pavúkovcov za celé sledované obdo-
bie (vypočítaného na základe matice simulovaných 
údajov) boli zaznamenané pre dendrotelmy na du-
boch a bukoch, najnižšie pre dendrotelmu na čereš-
ni (tab. 2). Hodnoty ekvitability spoločenstiev pa-
vúkovcov boli v dendrotelmách všetkých drevín 
rovnaké (1,00).

V dendrotelmách na duboch boli zaznamenané 
kosce Rilaena triangularis a Zachaeus crista a rela-
tívne vyššiu priemernú početnosť v nich dosaho-
vali pavúky Anyphaena accentuata, Pardosa alacris, 
Metellina sp. (tab. 2). Iba v dendrotelme na buku bol 
zaznamenaný kosec Trogulus nepaeformis a pavúky 
Lepthyphantes minutus a Tenuiphantes alacris. Iba 
v dendrotelme na javore bol zaznamenaný výskyt 
pavúkov Clubiona comta, Clubiona sp., Drassodes sp. 
a boli v nej chytené 2 z celkového počtu 3 zazna-
menaných jedincov pavúka Malthonica campestris. 
Iba v dendrotelme na čerešni bol nájdený pavúk 
Meioneta mollis a iba v dendrotelme na breste bol 
zaznamenaný pavúk Dipoena melanogaster. V tejto 
dendrotelme mali relatívne vyššiu priemernú po-
četnosť tiež pavúky Lepthyphantes leprosus a Tenu-
iphantes flavipes (tab. 2).

Hierarchická analýza podobnosti dendroteliem na 
študovaných drevinách na základe štruktúry spo-
ločenstiev pavúkovcov odhalila, že najpodobnejšie 
si boli dendrotelmy na čerešni a buku. K nim boli na 
postupne nižších hladinách podobnosti pričlenené 
dendrotelmy na javore, dube a najodlišnejšie od os-
tatných bolo spoločenstvo pavúkovcov v dendro-
telme na breste (obr. 2).

DISKUSIA

Pavúkovce sú dôležitou, i keď neraz prehliadanou 
súčasťou ekosystémov dendroteliem. Predstavujú 
dôležitý faktor ovplyvňujúci disperziu spoločen-
stiev vodných bezstavovcov týchto ekosystémov. 
Preto môžu dendrotelmy prezentovať jednodu-
chý modelový ekosystém vhodný pre štúdium inte-
rakcií medzi susediacimi vodnými a terestrickými 
spoločenstvami.

Výskum potvrdil, že viacerí zástupcovia pavúkov-
cov s obľubou vyhľadávajú dutiny stromov, ktoré 
im pravdepodobne ponúkajú stabilnejšie podmien-
ky a lepšiu potravnú ponuku ako okolité ekosys-
témy. Patria k ním napríklad pavúky Tenuiphantes 
flavipes a Anyphaena accentuata.

V študovaných dendrotelmách bol zaznamena-
ný aj výskyt druhov, ktoré sú charakteristické pre 
iné typy mikrohabitatov a ich výskyt v dutinách 
je skôr náhodný. Napríklad pavúky Cicurina cicur 
a Malthonica campestris sú lesné druhy, ktoré sú 
často nachádzané pod kameňmi (Valešová–Ždar-
ková 1966), pavúk Lepthyphantes minutus je druh 
žijúci na kôre (Wunderlich 1982) a Inermocoelotes 
inermis je lesný pavúk vyskytujúci sa najmä v listo-
vom opade a v machoch (Růžička et al. 1991). Ide 
teda o druhy rôznych stanovíšť a preto je zaujíma-
vé, že boli nájdene jednak v rámci nášho výskumu, 
ako aj Růžičkom et al. (1991), aj v dutinách stromov. 
Tento poznatok možno vysvetliť na príklade pavú-
ka Malthonica campestris, u ktorého boli všetky 
3 chytené jedince samce, ktoré zrejme iba prebie-
hali cez dendrotelmy pri vyhľadávaní samíc v oko-
lí stromov. 

Za povšimnutie stojí tiež zaznamenaný výskyt kos-
ca Trogulus nepaeformis v dendrotelme, pretože 
ide o druh, u ktorého sa predpokladá úzka väzba 
na pôdne prostredie, čo sa odráža aj na jeho slo-
venskom mene – zemník väčší (Mihál & Astaloš 
2011). Jeho výskyt v dendrotelme na buku (obr. 3) 
naznačuje, že za určitých podmienok (napr. pri do-
statočnej vlhkosti prostredia) môže tento druh 
vyliezať aj na vegetáciu. Otázne ostáva na akú ve-
getáciu a do akej výšky. Výskyt ostatných troch za-
znamenaných koscov na vegetácii je bežný.

V pasci umiestnej v telme na dube bolo nájdené iba 
exúvium nymfy šťúrika rodu Neobsium. Keďže šťú-
riky sú prevažne epigeické živočíchy, v dutinách sa 

Obrázok 2. Hierarchická analýza podobnosti dendro-
teliem na študovaných drevinách na základe štruktúry 
spoločenstiev pavúkovcov.
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vyskytuje iba niekoľko druhov. Nemožno vylúčiť 
možnosť, že nájdená zvlečka nepatrila žiadnemu 
z nich a do telmy sa dostala náhodne vetrom alebo 
tam bola prenesená iným živočíchom. Na Slovensku 
boli doteraz v dutinách stromov nájdené len druhy 
Neobisium carcinoides (Hermann, 1804), Chernes 
hahnii (C. L. Koch, 1839), Dinocheirus panzeri (C. L. 
Koch, 1837) a Allochernes wideri (C. L. Koch, 1843) 
(Christophoryová 2010). Hoci sa v pasci našiel do-
spelý jedinec roztoča, vzhľadom na nedostatočné 
poznatky o tejto skupine roztočov, bol spoľahlivo 
determinovateľný iba na úrovni podradu. Viac po-
znatkov máme paradoxne o nedospelých štádiách 
(Vrabec 2012 pers. comm.).

Združenie dendroteliem na čerešni a buku do spo-
ločného klastra (obr. 2) na základe podobnosti ich 
druhovej skladby pavúkovcov pravdepodobne vy-
plýva z faktu, že tieto dreviny majú najmenej štruk-
túrovanú kôru v rámci porovnávaných drevín. 
Pridruženie dendrotelmy na javore k dvom pred-
chádzajúcim mohlo byť ovplyvnené tým, že sa ja-
vor a čerešňa nachádzali na spoločnej lokalite (cin-
torín), a tak pasce, ktoré boli na nich umiestnené 
zachytávali druhové spektrum pavúkovcov toho is-
tého biotopu. 

Príčinou najvyššieho priemerného počtu pavúkov-
cov (tab. 2) zaznamenaných v dendrotelme na javo-
re (obr. 4) mohol byť fakt, že sa tento strom nachá-
dzal solitérne v centrálnej časti cintorína. Mohol 
teda slúžiť pavúkovcom ako refúgium, ktoré im po-
skytovalo vhodnejšie topické i trofické podmienky 
ako okolie. Vyššie priemerné hodnoty abundancie 
pavúkovcov zaznamenané v dutinách na duboch 
a javore v porovnaní s dutinami na ostatných dre-
vinách (tab. 2) zrejme vyplývajú z toho, že uvede-
né dreviny majú najviac štruktúrovanú kôru v rám-
ci všetkých porovnávaných drevín. Počet taxónov 

zaznamenaných na porovnávaných drevinách je 
však potrebné vnímať s určitou rezervou, preto-
že bol ovplyvnený počtom preskúmaných dutín 
na jednotlivých drevinách. Prítomnosť, frekven-
ciu výskytu a abundanciu taxónov určite ovplyvni-
la z ekotopického a ekotrofického hľadiska aj rôzna 
plocha otvorov dedroteliem.

Aj keď Třeboňsko (Růžička et al. 1991) a nami skú-
mané lokality v okolí obce Diviacka Nová Ves sú 
ekologicky rozdielne stanovištia (Třeboňsko je tvo-
rené pozostatkami lužných lesov a lesy v okolí obce 
Diviacka Nová Ves sú naopak veľmi suché a teplé), 
bola v dendrotelmách na týchto dvoch územiach 
zistená veľmi podobná druhová bohatosť pavúkov 
(22 pri Diviackej Novej Vsi, 20 na Třeboňsku) a rov-
naká druhová bohatosť koscov (4). Okrem toho 
boli na týchto územiach zaznamenané 4 spoločné 
druhy pavúkov (Inermocoelotes inermis, Malthonica 
campestris, Cicurina cicur a Lepthyphantes minutus) 
a dva spoločné druhy koscov (Rilaena triangularis 
a Nemastoma lugubre).

Výsledky výskumu naznačili, že dendrotelmy sú 
pre viaceré pavúkovce zaujímavými mikrohabi-
tatmi, ktoré im poskytujú stabilnejší klimatický 
gradient a množstvo bezstavovcov (najmä dvoj-
krídlovcov), ktoré ich obývajú a predstavujú pre ne 
atraktívnu potravu. Vzhľadom na veľkú variabilitu 
dendroteliem, čo sa týka napr. ich rozmerov, tvaru, 
umiestnenia, dynamiky a pod., bude v budúcnosti 
potrebné detailnejšie preskúmať väzbu pavúkov-
cov na rôzne podmienky, ktoré im tieto špecifické 
ekosystémy poskytujú.
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