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abstract: The bilateral Slovak and Polish Pieniny National Park protects small 
important limestone area and surrounding flysch mountains in the north-east 
part of the Western Carpathians. Millipedes were traditionally studied on the 
Polish side while in Slovak side the faunistic research was neglected till now. 
During the years 1998–2008 the millipedes from three orographic units (Pi-
eniny, Ľubovnianska vrchovina and Spišská Magura) in the Slovak side of the 
protected area (PIENAP) were investigated. In 54 samples 781 specimens were 
obtained, which belong to 25 species from 6 orders. The order Julida was the 
most diversified (12 spp), but the highest number of individuals belong to the 
order Glomerida with predominancy of Glomeris tetrasticha. The occurrence 
of Carpathian endemites Polyzonium eburneum, Xestoiulus carpathicus, Polydes-
mus tatranus is remarkable. Other one is Julus terrestris, which is rare in the 
Carpathian mountain ecosystems. Beech forests were the habitats with the 
highest diversity of millipedes (20 spp) in comparison with the other habitats. 
Altogether 28 species of millipedes are known from both side of bilateral pro-
tected area now. The absence of many Carpathian endemic species in the Pien-
iny National Park is discussed. Problems with taxonomy of Glomeris mnischechi 
are analysed in details, too. Morphological features are variable and published 
data to the distribution pattern and ecology of this species are controversial. 
If “G. mnischechi” is a result of hybrid cross of the other species, or geographic 
form of G. hexasticha or even endemic species is still unclear and it has to be 
exposed to precise scan-electron microscopic and molecular analysis of the 
specimens. 

key words: millipedes, Diplopoda, Pieniny National Park, faunistics, Slovakia, 
taxonomy.

© Faunima, Bratislava, 2014 e–ISSN 1336–4529 ISSN 1335–7522

Kravcová M & Mock A, 2014: The millipedes (Diplopoda) of the Pieniny National Park (Slovakia). 
Folia faunistica Slovaca, 19 (1): 37–48.
[in Slovak, with English abstract]
Received 2 September 2013 ~ Accepted 6 March 2014 ~ Published 6 August 2014

www.ffs.sk

ÚvoD

Pieninský národný park (PIENAP) / Pieniński Park 
Narodowy (PPN resp. PNP v angličtine) predstavu-
je chránené územie na pomedzí severovýchodného 
Slovenska a južného Poľska. Zachovalé členité úze-
mie s dominantným vápencovým pohorím Pieni-
ny zahŕňa pestré biotopy obývané pozoruhodnou 
faunou a flórou (Vološčuk 1992).  Na slovenskej 

strane tvoria bradlá Pienin jadro národného parku 
a do ochranného pásma sú zahrnuté pomerne roz-
siahle územia susedných prevažne flyšových poho-
rí Spišská Magura a Ľubovnianska vrchovina.

Mnohonôžky na území Pienin ako prvý zbieral poľ-
ský zoológ Nowicki (1867), ktorý tu našiel bež-
ný druh Glomeris hexasticha Brandt, 1933. Ďalšie 
údaje skôr okrajového charakteru z tohto územia 



38

(prevažne z poľskej strany) publikovali postupne 
viacerí autori (Jawłowski 1929, 1938; Ložek & Gu-
lička 1955, 1962; Bielak-Oleksy & Stojałowska 
1968; Stojałowska 1961; Stojałowska & Starę-
ga 1974; Piróg et al. 1990; Kováč & Mock 1999), 
predovšetkým však Bielak-Oleksy (1967), kto-
rá vypracovala dosiaľ jedinú podrobnú štúdiu ve-
novanú mnohonôžkam poľských Pienin. Novšie 
Wytwer (2000) a Mock (2002) sumarizovali po-
znatky o miestnej faune mnohonôžok a pokúsili sa 
o predbežnú biogeografickú analýzu. Skonštatova-
li tiež fakt, že poznatky o miestnej diplopodofaune 
sú značne neúplné a neaktualizované. Celkovo bo-
lo z Pienin doteraz udávaných 25 druhov mnohonô-
žok. Z historických údajov si pozornosť zaslúži naj-
mä doklad o prítomnosti  vysokohorského druhu 
Leptoiulus noricus Verhoeff, 1913 i nálezy viacerých 
karpatských endemitov, vrátane taxonomicky ne-
jasného druhu Glomeris mnischechi Nowicki, 1870 
(Bielak-Oleksy 1967).

V období rokov 1998–1999, 2001–2005 a 2008 sa 
na území Pieninského národného parku realizovali 
štúdie zamerané na niektoré skupiny pôdnej fauny, 
napr. chvostoskoky (Kováč et al. 2002), suchozem-
ské rovnakonôžky (Hudáková & Mock 2006) ako 
i drobné cicavce (Stanko et al. 2004), v rámci kto-
rých bol získaný aj materiál mnohonôžok, ktorý 
tu  vyhodnocujeme. Jedná sa o prvú ucelenú štúdiu 
mnohonôžok na slovenskej strane Pienin ako i prvé 
poznatky o faune susedných pohorí Ľubovnianska 
vrchovina a Spišská Magura. Cieľom bolo doplniť 
a aktualizovať faunistické poznatky o predmetnom 
území a vyhodnotiť druhovú diverzitu a zastúpe-
nie vzácnych druhov v typických biotopoch tohto 
územia.

Materiál a MetóDy

Charakteristika územia

Vlastné územie národného parku je tvorené geo-
morfologickým celkom Pieniny, ktorý predstavu-
je úsek bradlového pásma. Ochranné pásmo, tvo-
rené prevažne horninami flyšového charakteru, je 
z veľkej časti budované centrálnokarpatským pa-
leogénom a pozostáva z geomorfologických celkov 
Ľubovnianska vrchovina, Spišská Magura a čias-
točne aj z celku Spišsko-šarišské medzihorie (Líš-
ka 1992). Na tomto území najviac prevláda vplyv 
chladnej klimatickej oblasti. Z juhu však na úze-
mie zasahuje mierne teplý okrsok z teplej klimatic-
kej oblasti (Janota et al. 1984). Územie Pieninské-
ho národného parku patrí z väčšej časti k povodiu 
Dunajca. Malá časť územia na východnej strane je 
odvodňovaná povodím Popradu (Harčár 1970). 
Z pôdnych typov na študovanom území prevláda-
jú hnedé rendziny a kambizeme. Kambizeme (hne-
dé lesné pôdy) sú najrozšírenejším pôdnym typom 
regiónu. Ich vývoj je do značnej miery viazaný na 
horniny flyšového typu. Výskyt rendzín je viazaný 

na vápencové podložie (Šály 1992). Bohatstvo 
a rozmanitosť pieninskej kveteny je odrazom geo-
logického substrátu a vývoja flóry v priebehu mi-
nulých období, kedy dochádzalo k sťahovaniu a ší-
reniu rastlín na toto územie. Dôležitým poznatkom 
je, že Pieniny neboli počas ľadových dôb zaľadne-
né a stali sa refúgiom pre mnohé významné druhy 
rastlín (Kandová 1970). Ako uvádza Križo (1992), 
územie Pieninského národného parku zaraďujeme 
do oblasti západokarpatskej kveteny (Carpaticum 
occidentale). Veľká časť územia je v súčasnosti za-
lesnená, s prevahou zmiešaného jedľovo-bukového 
lesa (Abieto-Fagetum pieninicum), ktorý je vo vyš-
ších polohách doplnený smrekom. Na pomerne ma-
lej ploche vedľa seba nachádzame endemické, re-
liktné, vysokohorské i studenomilné druhy rastlín 
a živočíchov. Teplomilné druhy, pri ktorých sa hra-
nica rozšírenia po nástupe ľadových dôb posunu-
la zo severu na juh, sa v Pieninách zachovali vďaka 
priaznivým stanovištným podmienkam (Kandová 
1970).

Zoznam spracovaných vzoriek 

Materiál predstavoval 54 vzoriek pozitívnych na 
výskyt mnohonôžok, pochádzajúcich z lokalít situ-
ovaných v troch orografických celkoch. V nasledu-
júcom prehľade sú jednotlivé vzorky v rámci cel-
kov zoradené abecedne a charakterizované väčším 
územným celkom, katastrálnym územím (k. ú.), 
pod ktoré spadajú, súradnicami Databanky fauny 
Slovenska (DFS), opisom biotopu (vegetácia, sta-
novište, expozícia miesta a nadmorská výška), me-
tódou získavania materiálu, autormi a dátumom 
odberov, opierajúc sa o poznatky zberateľov, turis-
tickú mapu (Fábryová 2007) a článok autorov Hu-
dáková & Mock (2006), v ktorom bola vyhodno-
covaná podobná séria vzoriek. Zberové lokality v 
Pieninách, rovnako i PR Kamienska tisina v Ľubov-
nianskej vrchovine majú vápencové podložie, os-
tatné majú podložie flyšové (pieskovce, ílovce).

pieniny:
1. NPR Haligovské skaly, k. ú. Haligovce, DFS 6688, 
porasty liesky, kamenná suť, Z exp., 600–620 m n. 
m., presev 1m2, leg. A. Mock, J. Hudáková (15. 10. 
2004)
2. NPR Haligovské skaly, k. ú. Haligovce, DFS 6688, 
porasty liesky, kamenná suť, pod kameňmi, V exp., 
600–660 m n. m., zber, leg. J. Hudáková (15. 10. 
2004)
3. NPR Haligovské skaly, k. ú. Haligovce, DFS 6688, 
porasty líp, úpätie skál, listový opad, JZ exp., 600–
660 m n. m., zber pod kameňmi, leg. A. Mock (15. 
10. 2004)
4. NPR Haligovské skaly, k. ú. Haligovce, DFS 6688, 
porasty líp, úpätie skál, listový opad, Z exp., 650–
660 m n. m., zber, leg. A. Mock (15. 10. 2004) 
5. NPR Prielom Dunajca, Borštych (hora), k. ú. 
Červený Kláštor, DFS 6588, porasty jedle a buka, 
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listový opad, SZ exp., 450 m n. m., presev 1m2, leg. T. 
Jászay (24. 5. 1999)
6. NPR Prielom Dunajca, Borštych (hora), k. ú. Čer-
vený Kláštor, , DFS 6588, porasty jedle a buka, lis-
tový opad, SZ exp., 450 m n. m., presev 1m2, leg. T. 
Jászay (21. 7. 1999)
7. NPR Prielom Dunajca, Borštych (hora), k. ú. Čer-
vený Kláštor, , DFS 6588, porasty jedle a buka, lis-
tový opad, Z exp., 450 m n. m., presev 1m2, leg. T. 
Jászay (13. 9. 2008)
8. NPR Prielom Dunajca, Borštych (hora), k. ú. Čer-
vený Kláštor, , DFS 6588, porasty jedle a buka, lis-
tový opad, SV exp., 500 m n. m., presev 1m2, leg. T. 
Jászay (5. 5. 1999)
9. NPR Prielom Dunajca, Borštych (hora), k. ú. Čer-
vený Kláštor, , DFS 6588, porasty jedle a buka, lis-
tový opad, Z exp., 450 m n. m., presev 1m2, leg. T. 
Jászay (14. 9. 1999)
10. NPR Prielom Dunajca, Borštych (hora), k. ú. 
Červený Kláštor, , DFS 6588, porasty jedle, buka a 
liesky, okolie prameňa, listový opad, Z exp., 450 m 
n. m., presev 1m2, leg. T. Jászay (24. 5. 1999)
11. NPR Prielom Dunajca, Borštych (hora), k. ú. Čer-
vený Kláštor,, DFS 6588, porasty jedle, buka, liesky, 
lipy, listový opad, Z exp., 500 m n. m., presev 1m2, 
leg. T. Jászay (24. 5. 1999)
12. NPR Prielom Dunajca, breh Dunajca v obci Čer-
vený Kláštor, k. ú. Červený Kláštor, DFS 6688, po-
rasty vŕby, vŕbová alej medzi hradskou cestou v ob-
ci a Dunajcom, práchno z vŕby, Z exp., 455 m n. m., 
extrakcia práchna, leg. A. Mock (26. 5. 2001) 
13. NPR Prielom Dunajca, breh Dunajca severne 
od Červeného Kláštora, k. ú. Červený Kláštor, DFS 
6688, porasty buka, brehová suť, JZ exp., 440 m n. 
m., zemné pasce, leg. A. Mock (26. 6. – 14. 10. 2001)
14. NPR Prielom Dunajca, Dunajec, dolný úval, k. 
ú. Červený Kláštor, DFS 6688, porasty lipy a buka, 
brehová suť, Z exp., 445 m n. m., zemné pasce, leg. 
M. Stanko, Ľ. Mošanský (13. 9. – 23. 9. 2003)
15. NPR Prielom Dunajca, Dunajec, okolie toku Du-
najca popri chodníku lemujúcom rieku, k. ú. Červe-
ný Kláštor, DFS 6688, porasty lipy a javora, breho-
vá suť, V exp., 440 m n. m., zber, leg. A. Mock (26. 6. 
2001)
16. NPR Prielom Dunajca, Jánošíkov skok, k. ú. Čer-
vený Kláštor, DFS 6588, porasty buka, jedle a javo-
ra, listový opad, bez exp., 440 m n. m., presev 1m2, 
leg. T. Jászay (14. 9. 1999)
17. NPR Prielom Dunajca, Jánošíkov skok, k. ú. Čer-
vený Kláštor, DFS 6588, porasty javora, lipy, jedle 
a buka, listový opad, bez exp., 440 m n. m., presev 
1m2, leg. T. Jászay (24. 5. 1999)
18. NPR Prielom Dunajca, Jánošíkov skok, k. ú. Čer-
vený Kláštor, DFS 6588, porasty lipy a buka, listo-
vý opad, bez exp., 440 m n. m., presev 1m2, leg. T. 
Jászay (22. 7. 1999)

19. NPR Prielom Dunajca, Jánošíkov skok, k. ú. Čer-
vený Kláštor, DFS 6588, bez vegetácie, štrkové dno 
Dunajca, bez exp., 440 m n. m., zber, leg. A. Mock 
(26. 6. 2001) 
20. NPR Prielom Dunajca, Jánošíkov skok, k. ú. Čer-
vený Kláštor, DFS 6688, porasty buka a lipy na sva-
hu, listový opad, Z exp., presev 1m2, 455 m n. m., leg. 
T. Jászay (6. 5. 1999) 
21. NPR Prielom Dunajca, Kláštorná hora, k. ú. Čer-
vený Kláštor, DFS 6688, porasty javora, jedle a bu-
ka, listový opad, JZ exp., 455 m n. m., presev 1m2, 
leg. T. Jászay (27. 5. 1998)
22. NPR Prielom Dunajca, Kláštorná hora, úpätie, k. 
ú. Červený Kláštor, DFS 6688, porasty jedle a buka, 
listový opad, JZ exp., 445 m n. m., presev 1m2, leg. T. 
Jászay (27. 5. 1999, 16. 09. 1999), zemné pasce, leg. 
A. Mock (26. 6. - 14. 10. 2001)
23. NPR Prielom Dunajca, Kláštorná hora, úpätie, k. 
ú. Červený Kláštor, DFS 6688, porasty jedle a buka, 
listový opad, JZ exp., 445 m n. m., zemné pasce, leg. 
A. Mock (26. 6. – 14. 10. 2001)
24. NPR Prielom Dunajca, Kláštorná hora, úpätie, k. 
ú. Červený Kláštor, DFS 6688, porasty jedle, buka a 
javora, listový opad, Z exp., 445 m n. m., presev 1m2, 
leg. T. Jászay (16. 9. 1998) 
25. NPR Prielom Dunajca, Kláštorná hora, úpätie, k. 
ú. Červený Kláštor, DFS 6688, porasty liesky a bu-
ka, turistický chodník, listový opad, Z exp., 445 m 
n. m., zber, leg. A. Mock (12. 10. 2001)
26. NPR Prielom Dunajca, nad Poľanou, k. ú. Lesni-
ca, DFS 6588, porasty buka a jedle, listový opad, JZ 
exp. 480–500 m n. m., presev 1m2, leg. A. Mock (26. 
6. 2001)
27. NPR Prielom Dunajca, nad Poľanou, k. ú. Lesni-
ca, DFS 6588, porasty buka a jedle, listový opad, Z 
exp. 480–500 m n. m., presev 1m2, leg. A. Mock (14. 
10. 2001)
28. NPR Prielom Dunajca, Poľana, k. ú. Lesnica, DFS 
6588, porasty buka a jedle, listový opad, Z exp., 
480–500 m n. m., presev 1m2, leg. A. Mock (19. 9. 
2003) 
29. NPR Prielom Dunajca, Poľana, k. ú. Lesnica, DFS 
6688, porasty buka a jedle, vyhliadková cesta, lis-
tový opad, Z exp., 480–500 m n. m., zber, leg. A. 
Mock (26. 6. 2001)
30. NPR Prielom Dunajca, Poľana, k. ú. Lesnica, DFS 
6588, porasty buka a jedle, listový opad, Z exp., 500 
m n. m., zber, leg. A. Mock (26. 6. 2001)
31. NPR Prielom Dunajca, Poľana, k. ú. Lesnica, DFS 
6588, porasty buka a smreka s udatníkom, listový 
opad, bez exp., 500 m n. m., zber, leg. A. Mock (26. 
6. 2001)
32. NPR Prielom Dunajca, Sedem Mníchov, k. ú. Čer-
vený Kláštor, DFS 6588, porasty buka, listový opad, 
JJZ exp., 450 m n. m., zemné pasce, leg. A. Mock (26. 
6 – 14. 10. 2001)



33. NPR Prielom Dunajca, Sedem Mníchov, k. ú. Čer-
vený Kláštor, DFS 6588, porasty buka a jedle, listo-
vý opad, JJZ exp., 470 m n. m., zber, leg. A. Mock (19. 
9. 2003) 
34. NPR Prielom Dunajca, Sedem Mníchov, k. ú. Čer-
vený Kláštor, DFS 6588, porasty jedle a buka, lis-
tový opad, JJZ exp., 450 m n. m., presev 1m2, leg. T. 
Jászay (5. 5. 1999) 
35. NPR Prielom Dunajca, Sedem Mníchov, k. ú. Čer-
vený Kláštor, DFS 6588, porasty jedle a buka, lis-
tový opad, JJZ exp., 450 m n. m., presev 1m2, leg. T. 
Jászay (15. 9. 1999)
36. NPR Prielom Dunajca, Sedem Mníchov, k. ú. Čer-
vený Kláštor, DFS 6588, porasty lipy, suťový žľab, 
JJZ exp., 450 m n. m., zemné pasce, leg. A. Mock (26. 
6. – 14. 10. 2001)
37. NPR Prielom Dunajca, Sedem Mníchov, k. ú. Čer-
vený Kláštor, DFS 6588, porasty lipy, jarabiny, ruže 
a javora, suťový žľab, brehová suť, JJZ exp., zemné 
pasce, 450 m n. m., leg. A. Mock (26. 6. – 14. 10. 2001)
38. NPR Prielom Dunajca, Sedem Mníchov, k. ú. Čer-
vený Kláštor, DFS 6588, porasty lipy, jedle, buka, 
a javora, listový opad, JJZ exp., 470 m n. m., presev 
1m2, leg. T. Jászay (5. 5. 1999)
39. NPR Prielom Dunajca, Sedem Mníchov, k. ú. Čer-
vený Kláštor, DFS 6588, xerotermná vegetácia, ka-
menná suť na svahu, JJZ exp., 450 m n. m., presev 
1m2, leg. T. Jászay (13. 9. 1998)
40. NPR Prielom Dunajca, Sedem Mníchov, k. ú. Čer-
vený Kláštor, DFS 6588, xerotermná vegetácia, ka-
menná suť na svahu, JJZ exp., 450 m n. m., presev 
1m2, leg. T. Jászay (21. 7. 1999)
41. NPR Prielom Dunajca, Sedem Mníchov, k. ú. Čer-
vený Kláštor, DFS 6588, porasty buka, liesky, lipy, 
jedle a borievky, svah, listový opad, JJZ exp., 470 m 
n. m., presev 1m2, leg. T. Jászay (24. 5. 1999)
42. NPR Prielom Dunajca, Sedem Mníchov, k. ú. Čer-
vený Kláštor, DFS 6588, porasty jedle a buka, svah, 
práchno z jedle, Z exp., 450 m n. m., extrakcia prách-
na, leg. A. Mock (19. 9. 2003)
43. NPR Prielom Dunajca, Sedem Mníchov, k. ú. Čer-
vený Kláštor, DFS 6588, porasty jedle, buka a javo-
ra, svah, listový opad, Z exp., 450 m n. m., presev 
1m2, leg. A. Mock (26. 6. – 14. 10. 2001)
44. NPR Prielom Dunajca, Sedem Mníchov, k. ú. Čer-
vený Kláštor, DFS 6588, porasty vŕby, ústie potoka 
Lipník do Dunajca, suť na svahu, SV exp., 440 m n. 
m., zemné pasce, leg. A. Mock (26. 6 – 14. 10. 2001) 
45. NPR Prielom Dunajca, Sedem Mníchov, k. ú. Čer-
vený Kláštor, DFS 6588, porasty vŕby a jelše, ústie 
potoka Lipník do Dunajca, suť na brehu, SV exp., 
440 m n. m., presev 1m2, leg. A. Mock (25. 6. 2001).
spišská Magura:
46. Spišská Stará Ves, Dunajec, DFS 6588, porasty 
vŕby, alúvium, bez exp., 480–490 m n. m., zber, leg. 
M. Stanko, Ľ. Mošanský (29.5.-24. 9. 2003)

47. Toporecké sedlo, k. ú. Veľká Lesná, DFS 6688, 
trávnaté porasty, povrchová vrstva pôdy, S exp., 
750–790 m n. m., zemné pasce, leg. M. Stanko, Ľ. 
Mošanský (9. 7. – 8. 10. 2002)
48. Veterná dolina, k. ú. Stráňany, DFS 6688, po-
rasty jelše, alúvium potoka, listový opad, S exp., 
760–780 m n. m., zemné pasce, leg. M. Stanko, Ľ. 
Mošanský (28. 5. – 23. 9. 2003)
49. Veľká Kýčera, k. ú. Vyšné Ružbachy, DFS 6789, 
porasty jedle a buka, práchno z jedle, V exp., 880 
m n. m., extrakcia práchna, leg. J. Hudáková (7. 10. 
2008)
50. Vyšné Ružbachy, areál kúpeľného parku, DFS 
6789, porasty jedle a buka, za travertínovým ja-
zierkom Kráter, práchno z jedle, bez exp., 620 m n. 
m., extrakcia práchna, leg. J. Hudáková (19. 7. 2005).
Ľubovnianska vrchovina:
51. PR Kamienska tisina, k. ú. Stráňany, DFS 6689, 
porasty jedle a buka, listový opad, JV exp., 800 m n. 
m., presev 1m2, leg. T. Jászay (7. 5. 1999)
52. PR Kamienska tisina, k. ú. Stráňany, DFS 6689, 
porasty jedle, liesky a buka, listový opad, JV exp., 
800 m n. m., presev 1m2, leg. T. Jászay (26. 5. 1999)
53. PP Litmanovský potok, k. ú. Litmanová, DFS 
6689, porasty jelše, listový opad, bez exp., 600 m n. 
m., presev 1m2, leg. A. Mock (15. 10. 2004)
54. Zvory, k. ú. Litmanová, DFS 6689, porasty jedle 
a buka, svah, listový opad, V exp., 780 m n. m., pre-
sev 1m2, leg. A. Mock , J. Hudáková (15. 10. 2004)

Metodika

Na zberových lokalitách bol v rokoch 1998–1999, 
2001–2005 a v roku 2008 získaný materiál prese-
vom listového opadu a pôdy, formalínovými zem-
nými pascami (plastové kelímky s priemerom otvo-
ru 7 cm, 5 pascí/stanovište, leg. A. Mock; 4 litrové 
sklenené poháre s priemerom otvoru 10 cm, 1 pas-
ca/stanovište, leg. M. Stanko a L. Mošanský), indi-
viduálnym zberom a tepelnou extrakciou z prách-
na stromov.

Materiál bol následne konzervovaný 75% benzín-
-alkoholom, študovaný pomocou stereomikrosko-
pu a svetelného mikroskopu. Druhová determiná-
cia sa opierala o kľúče európskej diplopodofauny 
(Blower 1985; Stojałowska 1961 a Schubart 
1934), vulvy samíc boli vyhodnotené podľa práce 
Bielak-Oleksy & Stojałowska (1968). Nomenkla-
túra zodpovedá názorom prezentovaným na strán-
ke projektu Fauna Europaea (Enghoff 2009).

výsleDky

Vyhodnotených bolo 781 mnohonôžok, ktoré pat-
ria do 2 podtried, 6 radov, 8 čeľadí a 25 druhov 
(tab. 1, 2). Dvadsaťtri druhov bolo nájdených v oro-
grafickom celku Pieniny, v susedných flyšových 
pohoriach 16 druhov, z nich dva ( Julus terrestris 
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tabuľka 1. Prehľad mnohonôžok nájdených na území slovenskej strany Pieninského národného parku. Čísla vzoriek 
zodpovedajú zoznamu uvedenému v metodickej časti článku.

Σ – počet jedincov, D – dominancia, K – konštancia.
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taxón Číslo vzorky (počet exemplárov) Σ D % k %

Polyzonium eburneum Verhoeff, 1907 11(2), 20(1) 3 0,38 3,70
Polyzonium germanicum Brandt, 1837 17(6), 53(15) 21 2,69 3,70
Polyzonium sp. juv. 3(3), 5(1), 8(3), 16(2), 18(3) 12 1,54 9,26

Cylindroiulus burzenlandicus Verhoeff, 1907 9(1), 11(1), 16(1), 17(2), 28(1), 30(1), 
31(1), 41(1) 9 1,15 14,81

Enantiulus nanus (Latzel, 1884) 37(2), 40(1) 3 0,38 3,70
Enantiulus tatranus (Verhoeff, 1907) 6(1), 17(1), 18(1), 41(1) 4 0,51 7,41
Julus terrestris Linneaus, 1758 53(21) 21 2,69 1,85
Leptoiulus proximus (Němec, 1896) 46(4), 48(1) 5 0,64 3,70

Leptoiulus trilobatus (Verhoeff, 1894) 7(1), 10(1), 16(2), 25(1), 35(1), 48(3), 
53(2) 11 1,41 12,96

Megaphyllum projectum Verhoeff, 1894 42(1) 1 0,13 1,85
Megaphyllum silvaticum (Verhoeff, 1898) 16(1), 18(1), 32(1), 36(1) 5 0,64 9,26

Unciger foetidus (C.L. Koch, 1838) 13(1), 17(1), 24(2), 27(1), 42(1), 47(2) 8 1,02 11,11

Unciger transsilvanicus (Verhoeff, 1899) 14(2) 2 0,26 1,85
Xestoiulus carpathicus (Verhoeff, 1907) 37(1), 45(1), 51(1) 3 0,38 5,56
Nemasoma varicorne C.L. Koch, 1847 26(14) 14 1,79 1,85

Julidae gen sp. juv.
1(1), 8(3), 18(4), 32(1), 33(2), 34(1), 
36(1), 38(2), 40(4), 41(1), 43(2), 49(2), 
51(2)

26 3,33 24,07

Strongylosoma stigmatosum (Eichwald, 1830) 5(1), 6(1), 8(13), 9(3), 10(5), 11(7), 
15(14), 16(1), 29(3), 48(1) 49 6,27 18,52

Polydesmus complanatus (Linnaeus, 1761) 3(1), 7(1), 13(1), 14(1), 16(1), 32(4), 
43(1), 46(2), 47(3), 48(1) 16 2,05 16,67

Polydesmus denticulatus C.L. Koch, 1847 43(1), 46(1) 2 0,26 3,70
Polydesmus tatranus Latzel, 1884 47(8) 8 1,02 1,85

Polydesmus sp. juv. 1(2), 7(2), 8(1), 23(5), 28(3), 33(1), 
40(3), 42(6), 43(2), 44(4), 53(1), 54(4) 34 4,35 22,22

Mastigona vihorlatica Attems, 1899 3(3), 21(1), 35(6), 40(1), 43(1), 47(2), 
53(2) 16 2,05 12,96

Glomeris hexasticha Brandt, 1833
2(1), 5(1), 7(1), 8(2), 11(5), 16(5), 
18(6), 20(1), 24(1), 34(3), 38(2), 42(1), 
43(9), 47(3)

41 5,25 25,93

Glomeris mnischechi Nowicki, 1870
3(3), 5(4), 6(6), 7(4), 9(7), 10(2), 11(3), 
16(4), 17(4), 21(1), 39(1), 40(2), 51(2), 
52(1)

54 6,91 29,63

Glomeris tetrasticha Brandt, 1833

3(1), 5(30), 6(30), 7(28), 8(5), 9(26), 
10(3), 11(30), 15(2), 16(3), 17(10), 
18(5), 19(3), 20(16), 21(5), 25(2), 
29(3), 28(1), 32(3), 24(1), 36(1), 38(2), 
40(1), 41(1), 42(3), 43(77), 45(5), 
47(32), 48(4), 50(1), 51(5), 52(1), 
53(3), 54(3)

346 44,30 62,96

Trachysphaera acutula (Latzel, 1884)
1(1), 3(1), 4(1), 5(2), 8(9), 9(2), 11(2), 
12(1), 15(18), 16(3), 19(2), 23(3), 
28(6), 37(1), 38(1), 40(3), 45(1), 51(5)

62 7,64 33,33

Trachysphaera costata (Waga, 1857) 9(2), 22(1), 40(1) 3 0,38 5,56
Polyxenus lagurus (Linnaeus, 1758) 42(2) 2 0,26 1,85
spolu 781
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Linneaus, 1758 a Leptoiulus proximus (Němec, 
1896)) sa v Pieninách nevyskytovali. Najhojnej-
ší materiál a najpravidelnejší výskyt (63 % vzo-
riek) sme zaznamenali pri druhu Glomeris tetras-
ticha Brandt, 1833, ostatné druhy mali tesnejšiu 
väzbu na niektoré biotopy či lokality. Druhovo naj-
bohatší je rad Julida za ním nasleduje rad Glomeri-
da a Polydesmida (obr. 1). Zaujímavé je najčastejšie 
a najpočetnejšie zastúpenie zástupcov radu Glo-
merida (takmer 65 % celého materiálu mnohonô-
žok). S výraznou prevahou sa na tom podieľal druh 
Glomeris tetrasticha (dominancia 44 % v rámci ce-
lého materiálu, konštancia výskytu 63 %); výraz-
ne menší podiel mali druhy Glomeris mnischechi, 
Glomeris hexasticha a Trachysphaera acutula (La-
tzel, 1884). Naopak, nápadná je absencia zástupcov 

Chordeumatida (okrem Mastigona vihorlatica At-
tems, 1899), ktoré predstavujú zvyčajne najtypic-
kejšiu faunu karpatských pohorí. 

Predbežná analýza piatich charakteristických po-
vrchových biotopov Pieninského národného parku 
ukázala, že najbohatšiu faunu mnohonôžok majú 
bukové lesy (80 % zistených druhov), pokrývajúce 
väčšinu záujmového územia, o čosi chudobnejšia je 
fauna brehových porastov a výrazne chudobnejšia 
je fauna otvorených biotopov a jaskynného prostre-
dia (obr. 2). Z prostredia lesov s rôznym zastúpe-
ním buka pochádza aj najviac spracovaných vzo-
riek. Napriek tomu tu chýbajú viaceré vzácnejšie 
druhy zo zisteného spektra: Julus terrestris, Xesto-
iulus carpathicus (Verhoeff, 1907) a Polydesmus tat-
ranus Latzel, 1884.

tabuľka 2. Porovnanie stavu poznania mnohonôžok na slovenskej a poľskej strane Pieninského národného parku 
(spracované podľa citovanej literatúry a vlastných poznatkov).

● prítomnosť druhu.

rad taxón sk pl

Polyzoniida Polyzonium eburneum Verhoeff, 1907 ●

 Polyzonium germanicum Brandt, 1837 ● ●

Julida Cylindroiulus burzenlandicus Verhoeff, 1907 ● ●

 Enantiulus nanus (Latzel, 1884) ● ●

 Enantiulus tatranus (Verhoeff, 1907) ● ●

 Julus terrestris Linneaus, 1758 ●

 Leptoiulus baconyensis (Verhoeff, 1899) ●

 Leptoiulus noricus Verhoeff, 1913 ●

 Leptoiulus proximus (Němec, 1896) ● ●

 Leptoiulus trilobatus (Verhoeff, 1894) ● ●

 Megaphyllum projectum Verhoeff, 1894 ● ●

 Megaphyllum silvaticum (Verhoeff, 1898) ● ●

 Ommatoiulus sabulosus (Linnaeus, 1758) ●

 Unciger foetidus (C.L.Koch, 1838 ) ● ●

 Unciger transsilvanicus (Verhoeff, 1899) ● ●

 Xestoiulus carpathicus (Verhoeff, 1907) ● ●

Nemasoma varicorne C.L. Koch, 1847 ● ●

Polydesmida Strongylosoma stigmatosum (Eichwald, 1830) ● ●

 Polydesmus complanatus (Linnaeus, 1761) ● ●

 Polydesmus denticulatus C.L. Koch, 1847 ●

Polydesmus tatranus Latzel, 1884 ● ●

Chordeumatida Mastigona vihorlatica Attems, 1899 ● ●

Glomerida Glomeris hexasticha Brandt, 1833 ● ●

 Glomeris mnischechi Nowicki, 1870 ● ●

 Glomeris tetrasticha Brandt, 1833 ● ●

 Trachysphaera acutula (Latzel, 1884) ● ●

Trachysphaera costata (Waga, 1857) ● ●

Polyxenida Polyxenus lagurus (Linnaeus, 1758) ● ●

spolu 25 25
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Diskusia

Na základe nášho výskumu môžeme zo slovenskej 
strany Pieninského národného parku uviesť prí-
tomnosť 25 druhov mnohonôžok. Na území bila-
terálneho Pieninského národného parku bola za-
tiaľ podľa údajov v doteraz publikovaných prácach 
(Wytwer 2000; Mock 2002) a našich výsledkov 
potvrdená existencia 28 druhov mnohonôžok, pri-
čom z poľskej strany územia Pieninského národné-
ho parku je doteraz známych 25 druhov mnohonô-
žok. Počet druhov mnohonôžok spoločných pre obe 
strany je 22. Tri druhy predstavujú nové nálezy pre 
územie bilaterálneho národného parku ( Julus ter-
restris, Polyzonium eburneum Verhoeff, 1907 a Po-
lydesmus denticulatus C.L.Koch, 1847), najmä prvé 
dva sú významné, jedná sa o zriedkavejšie druhy. 
Chýbajúce druhy, doložené na poľskej strane (Bie-
lak-Oleksy 1967), Leptoiulus baconyensis (Verho-
eff, 1899) a Leptoiulus noricus (= syn. Leptoiulus sim-
plex marcomannius), patria na sledovanom území 
zrejme k veľmi zriedkavým druhom a ich výskyt tu 
má reliktný charakter. Zaujímavá je absencia dru-
hu Ommatoiulus sabulosus (Linnaeus, 1758) na slo-
venskej strane územia, ktorý býva hojný zvlášť 
na vápencových lokalitách a na poľskej strane je 
v citovanej práci (Bielak-Oleksy 1967) uvádzaný 
z rôznych lokalít, hoci nie vo veľkých počtoch.

Nižší počet druhov i radov vyskytujúcich sa na úze-
mí ochranného pásma Pieninského národného par-
ku ako v jadrovom území sa dal predpokladať, je 
zrejme odrazom viazanosti mnohých druhov mno-
honôžok na prostredie bohaté na vápnik. Vlastné 
územie národného parku je budované prevažne 
vápencami. Ochranné pásmo je budované z väčšej 
miery horninami flyšového charakteru, teda chu-
dobnými na obsah vápnika. Navyše bradlová časť 
Pienin má podstatne pestrejší reliéf a mikroklima-
tické podmienky ako flyšové časti územia. Pre cel-
kové poznanie lokálnej diplopodofauny nám stále 
chýbajú údaje z najvyšších polôh sledovaných po-
horí. Všetky mierne presahujú hranicu 1000 m n. 
m., najvyšší bod je v Spišskej Magure s nadmorskou 
výškou 1259 m n. m. Tu možno očakávať výskyt za-
ujímavej montánnej fauny. 

Biotopom, na ktorom bolo zaznamenané, najpes-
trejšie spoločenstvo mnohonôžok bol pôvodný les 
s prevahou buka (najmä v NPR Prielom Dunajca na 
svahoch Borštycha a pri Jánošíkovom skoku). Uve-
dený biotop je súčasne najviac rozšíreným na da-
nom území. Na tomto type biotopu bol potvrdený 
výskyt všetkých 6 radov mnohonôžok udávaných 
z územia Pieninského národného parku a 20 dru-
hov. Chýbajú tu len druhy xerotermofilné (Enan-
tiulus nanus (Latzel, 1884), Leptoiulus proximus 
(Němec, 1896)), resp. s väzbou na podmáčané bio-
topy ( Julus terrestris, Xestoiulus carpathicus a Po-
lydesmus tatranus). Počet druhov mnohonôžok vo 
všetkých skúmaných vzorkách sa pohyboval od 

obrázok 2. Porovnanie počtu druhov mnohonôžok vy-
skytujúcich sa v hlavných biotopoch slovenskej strany 
Pieninského národného parku.
Typy biotopov: Rip – riečne brehy bez porastov, Cor – porasty 
liesky,  Xer – xerotermná vegetácia, Aln – riečne brehy s poras-
tom jelše a vŕby, Fag – lesné porasty s prevahou buka.

obrázok 1. Porovnanie druhového bohatstva jednotli-
vých radov mnohonôžok na slovenskej strane Pieninské-
ho národného parku.

obrázok 3. Porovnanie zastúpenia západokarpatských 
endemických druhov mnohonôžok v rámci radov na úze-
mí slovenskej a poľskej strany Pieninského národného 
parku (podľa tabuľky 2) a na území Tatier (podľa prác 
Stojałowska & Staręga 1974; Kováč et al. 2010).

1 do 7, mimoriadny počet druhov (11) bol zazname-
naný na lokalite Borštych v jedľobučine s primieša-
nou lieskou a lipou (vzorka 11).

Druhová pestrosť aj zastúpenie západokarpat-
ských endemických druhov mnohonôžok na úze-
mí Pieninského národného parku sú v porovna-
ní so susedným územím Tatier (Stojalowska & 
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Staręga 1974; Kováč et al. 2010) výrazne chudob-
nejšie (obr. 3). Prekvapivá je najmä absencia viace-
rých karpatských druhov rodu Leptoiulus a taxónov 
z radu Chordeumatida v Pieninách.

Synantropné druhy neboli v študovaných vzorkách 
z území Pieninského národného parku zaznamena-
né. Ich neprítomnosť vo voľnej prírode je znakom 
relatívne nenarušenej prírody Pieninského národ-
ného parku. Treba dodať, že typické urbánne bioto-
py sme na predmetnom území neštudovali. 

poznámky k druhu Glomeris mnischechi. Nále-
zy jedincov mnohonôžky, ktoré sme determinovali 
ako Glomeris mnischechi, si zaslúžia pozornosť. Ten-
to druh opísal M. Nowicki vlastne dvakrát (Nowicki 
1870; 1871) – prvý opis uverejnil v nemčine, druhý 
v poľštine, vždy s krátkou diagnózou v latinčine, 
v oboch prípadoch bez vyobrazení – na základe ma-
teriálu z Tatier bez bližšieho opisu lokalít („Piękną 
tę skulicę odkryłem w reglach tatrzańskich pod ka-
mieniami...“ in: Nowicki 1871, s. 70). Druh bol po-
menovaný po poľskom šľachticovi a prírodovedcovi 
– Jerzy Mniszech. Prvá nejasnosť je teda v prepi-
se druhového mena. Tá bola spôsobená autorom 
opisu, ktorý v prvom článku použil meno Glomeris 
Mnischechi. O rok na to uverejňuje identický opis ale 
už s použitím mena Glomeris Mniszechii. Oba články 
s opisom zostali zrejme neznáme Latzelovi, kto-
rý v roku 1884 opisuje Glomeris hexasticha formo-
sa Latzel, 1884. Neskôr tento taxón na úroveň dru-
hu Glomeris formosa predefinoval Verhoeff (1906) 
a takto druh označoval aj odborník na západokar-
patské mnohonôžky J. Gulička v rôznych svojich 
prácach. Ten zo Slovenska pridal nové lokality, na-
príklad z Muránskej planiny (Gulička 1985), avšak 
taxonómiu druhu v publikovaných prácach nerie-
šil. V rukopisnej pozostalosti J. Guličku sa ale za-
chovali jeho dve kvalifikačné práce (Gulička 1951; 
1960), kde je pomerne veľa poznámok k znakom 
odlišujúcim Glomeris formosa (opis druhu Glome-
ris mnischechi pravdepodobne nepoznal) a dokonca 
aj Glomeris eimeri, čo je ďalšie synonymum použité 
pre farebné aberácie z okruhu G. hexasticha (Ver-
hoeff 1906; Mock 2001). Obe Guličkove kvalifikač-
né práce sú rozsiahle rešerše dovtedajšej literatúry 
doplnené novými faunistickými údajmi a komentá-
rom k diagnostickým znakom. Gulička tieto názory 
ale nikdy nepublikoval a ani druh Glomeris eimeri 
v publikovaných prácach nikde neuvádza, čo zrej-
me odráža neistotu autora v otázke validity spome-
nutých druhov. Stojałowska (1961) uznáva plat-
ný druh s menom Glomeris formosa. Až Dziadosz 
(1966) druh Glomeris formosa označil ako mlad-
šie synonymum Glomeris mnischechi a poukázal 
na prioritu tejto verzie druhového mena. Celá sy-
nonymika a prehľad publikovaných prác k druhu 
Glomeris mnischechi bola publikovaná v prácach su-
marizujúceho charakteru (Stojałowska & Starę-
ga 1974; Mock 2001). Vzhľadom na pretrvávajúce 

pochybnosti o opodstatnenosti odlišovania samo-
statného druhu detailne sumarizujeme pôvodný 
opis a poznámky neskorších autorov, ktoré dopĺňa-
me vlastnými pozorovaniami. 

Nowicki (1870, 1871) podáva diagnózu druhu 
takto: „Táto zvínavka sa líši od všetkých dosiaľ opí-
saných tým, že na bočných výbežkoch prvého te-
lového prstenca má 2 žlté škvrny, ktoré vzájomne 
vytvárajú ostrý uhol a sú blízko pri sebe, alebo sú 
spojené“. Následne udáva rozmery tela (dĺžka a šír-
ka): pri väčších jedincoch je to 13,5 mm a 7 mm a pri 
menších jedincoch 9,5 mm a 5,5 mm. Opis ďalej po-
kračuje: „Výrazne vypuklé (telo), za prvým prsten-
com trochu zúžené a potom už rovnakej šírky, ce-
lé jemne a roztrúsene bodkované. Na hlave priečne 
brázdičky. Medzi tykadlami trojuholníkovitá plôš-
ka, pokrytá roztrúsenými hrbolčekmi so štetinkou. 
Posledný prstenec je veľmi strmý a vzadu viac-me-
nej jednoducho useknutý. Telo je tmavé (černasté) 
a veľmi lesklé, zadné okraje prstencov majú bela-
vý okraj, pri kraji je žltkastá trojuholníková škvr-
na a na chrbte je 6 radov žltých škvrniek. Preda-
nálny (posledný) segment má len 4 škvrny; druhý 
hrudný segment (resp. tergit) ich má 8, t.j. po dve 
na bokoch a štyri pri zadnom okraji. Pekná zvínav-
ka nájdená v tatranských lesoch pod kameňmi“. La-
tzel (1884) preradil druh Glomeris mnischechi na 
úroveň variety Glomeris  hexasticha (G. hexasticha 
Mniszechii) a stanovuje novú varietu G. hexasticha 
var. formosa na základe materiálu z Vysokých Ta-
tier. V oboch prípadoch sleduje len rozdiely v sfar-
bení. Pri var. formosa pripúšťa, že sa možno jedná 
o samostatný druh. Špecifický tvar stredovej plat-
ničky telopódov, t.j. 19. páru nôh samcov (pomerne 
vysoký, na vrchole zaoblený, pričom pri G. hexasti-
cha je nízky, široký, konkávny na vrchole), ako znak 
odlišujúci G. formosa (ktorý zároveň povyšuje na 
úroveň druhu) od ostatných druhov rodu Glomeris 
popísal a kresbou doložil Verhoeff (1906, 1937). 
Ten navyše opísal nový taxón z Tatier (Kalk-Tat-
ra), Glomeris hexasticha eimeri Verhoeff, 1906, kto-
rý neskôr povýšil na samostatný druh (Verhoeff 
1937). Jawłowski (1938) sa v dosiaľ najucelenejšej 
práci o tatranských mnohonôžkach k problematike 
vyjadruje opatrne. Druh Glomeris mnischechi (ako 
G. mnizsechi) považuje v zhode s Verhoeffom za 
poddruh G. hexasticha, vlastné nálezy ale nedokla-
dá. Pri mene Glomeris formosa udáva len dve loka-
lity v Belianskych Tatrách, s poznámkou, že sfarbe-
nie je veľmi rôznorodé a podobné, takže pripúšťa, 
že aj v materiáli určenom ako G. hexasticha mô-
žu niektoré samice patriť ku G. formosa. Gonopó-
dy sú podľa neho ale viac podobné na G. tetrasticha 
(syn. G. connexa). S odvolaním na Verhoeffa (1906, 
1937) Jawlowski (1938) píše, že druhy G. formosa 
a G. eimeri by mohli predstavovať špecifickú faunu 
Belianskych Tatier, ktorú ale, ako píše, má preštu-
dovanú len nedostatočne, oba spomenuté druhy ale 
v ostatných častiach Tatier nenašiel. Jermy (1942) 
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v rozsiahlom spise venovanom na území Maďarska 
(resp. v zmysle pôvodných hraníc Uhorska) žijúcim 
druhom rodu Glomeris presadzuje názor, že v prí-
pade G. formosa, G. mnischechi a G. eimeri sa jedná 
o prejavy variability druhu G. hexasticha na úrov-
ni poddruhu či variety. K druhu G. hexasticha sen-
su lato pritom dokladá aj sériu precíznych perok-
resieb dokladajúcich kresbu na prvom hrudnom 
tergite, na 7. tergite a predanálnom tergite, ako aj 
stavbu telopódov, vrátane viacerých farebných fo-
riem G. hexasticha formosa (plne pokrývajú vzhľad 
a variabilitu jedincov zbieraných na území Pienin). 
Podľa priloženej mapky v posledne citovanej práci 
je tento taxón rozšírený pozdĺž celého karpatského 
oblúka. Stojałowska (1961) opis G. formosa dopĺ-
ňa takto (s. 76): „Na svetlohnedom tele vystupujú 
škvrny v 3+3 radoch. 2 prostredné rady škvŕn sú 
tmavohnedé a bočné rady sú žlté. Sfarbenie je veľ-
mi premenlivé. Platnička zrastenej časti bedrových 
zadných pomocných kopulačných nôh je trojuhol-
níkovitá so zaobleným vrcholkom. Bočné výbežky 
sú jemne sklonené k strednej časti. Výskyt v Tat-
rách.“ V kľúči druhov rodu Glomeris Latreille, 1803 
upozorňuje na to, že predanálny tergit samcov je 
bez záhybu (hrboľa), na rozdiel od G. hexasticha. 
Autorka tiež upozorňuje na možnosť zámeny dru-
hu s G. hexasticha vďaka veľkej farebnej pestrosti. 
Dziadosz (1966) upozorňuje, že v taxonómii a no-
menklatúre rodu Glomeris je veľa nejasností vďa-
ka veľkej farebnej premenlivosti, pričom farebné 
vzory boli často použité ako základ opisov nových 
druhov. Pri druhu G. mnischechi si ale všíma odliš-
nosť tvaru análneho segmentu samcov v porovnaní 
s G. hexasticha (slovný opis dopĺňa kresbou). Tvar je 
identický s predanálnym tergitom G. formosa, kto-
ré označuje za mladšie synonymum G. mnischechi. 
Dôležité sú aj jeho nálezy druhu G. mnischechi mi-
mo Tatier, konkrétne v pohoriach Beskid Zachod-
ni a Beskid Wschodni. Píše, že tento druh sa vy-
skytuje v Západných Karpatoch a pravdepodobne 
v ich predhorí. Najnovšie sa k druhu vyjadrili v at-
lase európskych mnohonôžok Kime & Enghoff 
(2011). Stručne konštatujú, že mená Glomeris for-
mosa a Glomeris hexasticha eimeri sú neplatné sy-
nonymá druhu Glomeris mnischechi, že druh obý-
va tatranské biotopy na slovenskej a poľskej strane, 
v priloženej mapke je areál druhu vyznačený v se-
vernej časti západných Karpát až po západnú časť 
Východných Karpát na pomedzi Slovenska, Poľ-
ska a Ukrajiny. Bielak-Oleksy (1967) v súvislosti 
s diplopodofaunou Pienin konštatuje spoločný vý-
skyt G. mnischechi a G. hexasticha, ktoré sa pomerne 
obtiažne od seba odlišujú, pričom dôležitým zna-
kom je rozdielny tvar análneho segmentu samcov 
a farebné rozdiely: G. mnischechi má svetlejšie sfar-
bené telo a škvrny na análnom segmente sú väčšie 
a výraznejšie. 

V nami študovanom materiáli sme si všimli fareb-
nú pestrosť a hlavne bohatšie zastúpené (počtom 

a plochou) svetlé škvrny v porovnaní s tým, čo udá-
va literatúra pri druhu G. hexasticha v Strednej Eu-
rópe (Schubart 1934; Hoess 2000). Druhý tergit 
trupu (prvý za krčným segmentom), ktorý je naj-
väčší, má zvyčajne 8 škvŕn, na každej polovici 2 po-
dlhovasté s akoby trhaným okrajom, smerujúce už-
ším koncom dopredu a k stredu (obr. 4B-a,b), jedna 
okrúhla v zadnom rohu tergitu (obr. 4B-c) a jedna 
dlhá, zužujúca sa smerom k stredu, kopírujúcu late-
rálnu časť predného okraja tergitu (obr. 4B-d). Tá-
to škvrna s okrúhlou škvrnou vytvárajú navzájom 
ostrý uhol a niekedy sú spojené. Predanálny tergit 
nesie 4 škvrny po bokoch, pričom susedné dvoji-
ce sa na zadných koncoch niekedy spájajú. Smerom 
dopredu resp. dohora sa škvrny zužujú. Viac late-
rálne postavená škvrna z dvojice býva užšia a dlh-
šia, mediálne postavená škvrna je kratšia a širšia 
(obr. 4D). Predanálny segment samcov (obr. 4C,D) 
nevytvára výrazný hrboľ nad posledným párom 
nôh, tento rozdiel oproti G. hexasticha ale nie je ta-
ký markantný, ako udáva literatúra. Stredový pan-
vičkový výbežok na poslednom páre nôh má v stre-
de zaoblený vrchol, v tom sa líši od G. hexasticha, nie 
je ale taký výrazne povytiahnutý a štíhly, ako udá-
va Verhoeff (1906; 1937) v súvislosti s G. formo-
sa. Skôr pripomína obdobnú štruktúru u G. tetrasti-
cha, ako už upozornili niektorí autori (Jawłowski 
1938; Jermy 1942). G. hexasticha v širšom poní-
maní v Pieninách zahŕňa veľkú paletu farebných 
aberácií, od tmavých až po úplne svetložlté. Mys-
líme si, že posledné slovo k problematike variabi-
lity prípadne kryptickej speciácie v rode Glomeris 
a v komplexe G. hexasticha zvlášť môže dať až ana-
lýza materiálu použitím skenovacej elektrónovej 
mikroskopie (v prípade glomeridných foriem Dip-
lopoda zatiaľ aj v zahraničí dosiaľ takmer nepou-
žitá) a najmä metódy molekulovej biológie, kde už 
existujú prvé dáta aj v súvislosti s problematikou 
nejasností v rode Glomeris (napr. Hoess & Scholl 
1999; 2001). Predbežne sa nedá vylúčiť medzi-
druhové kríženie G. tetrasticha a G. hexasticha, vý-
sledkom čoho by mohli byť jedince s kombináciou 
znakov oboch rodičov, identické s taxónom Glome-
ris mnischechi (sfarbenie blízke G. hexasticha, se-
kundárne pohlavné znaky samcov pripomínajúce 
G. tetrasticha). Je to teda zatiaľ otvorený problém.

K poznaniu sexility a preferencie biotopov 
G. mnischechi prispelo viacero autorov. Pomer po-
hlaví v štúdii Bielak-Oleksy (1967), podobne ako 
udáva Dziadosz (1966), vyšiel približne 1:1 (pri G. 
hexasticha a G. tetrasticha = syn. G. connexa je pre-
vaha samíc približne 2:1). Z celkového počtu jedin-
cov rodu Glomeris tvorili G. mnischechi len 4 % (do-
minoval druh G. tetrasticha – 72 %; G. hexasticha 
mal zastúpenie 24 %). Jedince G. mnischechi nachá-
dzala táto autorka počas celej vegetačnej sezóny 
(Bielak-Oleksy 1967). V našom materiáli zástup-
cov rodu Glomeris tak isto dominoval druh G. tet-
rasticha (78,5 %), zvyšné dva taxóny mali podobné 



46 Kravcová & Mock: Diplopoda of the Pieniny National Park

obrázok 4. Samec z rodu Glomeris so znakmi druhu G. mnischechi z lokality Borštych (Pieniny). Fotografované po 
fixácii v liehu.
A – dorzálny pohľad, B – laterálny pohľad (a-d – označenie škvŕn opísaných v texte), C – detail konca tela s predanálnym tergitom, 
laterálny pohľad, D – predanálny tergit (bez telopódov), zadný pohľad, E – 19. pár nôh (telopódy), pohľad spredu, F – 19. pár nôh 
iného samca z rovnakej lokality v rovnakom pohľade a zväčšení (samec s veľmi bledým žlto-bielym sfarbením tela). Mierka: A–D 
= 1 mm, E–F = 0,5 mm.
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zastúpenie: G. hexasticha 9,3 % a G. mnischechi 
12,2 %. Pomer pohlaví bol pri jedincoch zarade-
ných ku G. mnischechi približne vyrovnaný s mier-
nou prevahou samcov (26 ♂♂, 22 ♀♀, 6 juv.), podob-
ne pri G. hexasticha, kde mali samce väčšiu prevahu 
(25 ♂♂, 16 ♀♀). Pri G. tetrasticha sme zaznamena-
li prevahu samíc (141 ♂♂, 194 ♀♀, 11 juv.). Hojné 
zastúpenie rodu Glomeris v materiáli mnohonôžok 
aj pomerné zastúpenie jednotlivých zástupcov ro-
du v našom materiáli korešpondujú s literatúrou 
(Bielak-Oleksy 1967), sú to teda zrejme pomerne 
stabilné charakteristiky. Pomer pohlaví v odchyte-
nom materiáli je zrejme výrazne ovplyvnený meto-
dikou, o sexilite miestnych populácií vypovedá len 
v hrubých rysoch. Z hľadiska preferencie biotopov 
píše Bielak-Oleksy (1967) o afinite k výslnným 
biotopom v Pieninách, i tu je pomerne vzácny. Kon-
troverzne píše Gulička (1985), že sa jedná o druh 
žijúci v „horských sutinových, humóznych a tienis-
tých lesoch“ (s. 97). V našom prípade materiál urče-
ný ako G. mnischechi pochádzal nielen z výslnných 
stanovíšť ale i z bučín a brehov rieky. V tomto regió-
ne sa teda nespráva ako biotopový špecialista. Do-
ložili sme ho ale len z lokalít v bradlovom pásme na 
vápencovom podloží v orografických celkoch Pie-
niny a Ľubovnianska vrchovina. Zvyšné dva druhy 
boli zistené aj na flyšovom podloží.
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