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DEMÄNOVSKÉ JASKYNE –
BIOSPELEOLOGICKÁ LOKALITA EURÓPSKEHO VÝZNAMU

¼ubomír Kováè – Igor Hudec – Peter ¼uptáèik – Andrej Mock

Západné Karpaty sa nachádzajú mimo te-
ritória s vysokým stupòom endemizmu jas-
kynných živoèíchov, ktoré zahàòa mediteránnu
oblas� a zasahuje aj do Pyrenejí, Álp a do Juž-
ných Karpát (Juberthie a Decu, 1994). Gulièka

(1975) sumarizoval poznatky o výskyte kaverni-
kolnej fauny na Slovensku a skonštatoval, že je
pomerne chudobná a vyskytuje sa tu iba nieko¾-
ko troglobiontov, respektíve eutroglofilov. Majú
priamy fylogenetický vz�ah k bohatej mediterán-

nej jaskynnej faune. Autor zároveò predpokla-
dal, že na naše územia tieto živoèíchy prenikli
až poèas pleistocénu v priebehu interglaciálov,
a nemajú teda súvis s teplomilnou tre�ohornou
faunou. Isté však je, že subteránne spoloèenstvá
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živoèíchov na Slovensku sú zatia¾ len ve¾mi má-
lo preskúmané, takže v rámci územia Západ-
ných Karpát je ob�ažné bližšie konštruova� ich
vývojové a biogeografické súvislosti. Na základe
súèasných údajov sa ukazuje, že jaskyne na na-
šom území sú refúgiom vyššieho poètu ende-
mických troglobiontných foriem, ako sa pôvod-
ne predpokladalo, a že majú starobylý, terciérny
pôvod (Kováè, 1999 a v tlaèi; Kováè a kol.,
1999). Pritom najdôležitejšie nálezy pochádzajú
zo Slovenského krasu, a preto je dnes toto úze-
mie považované za centrum šírenia jaskynnej
fauny v rámci Západných Karpát (Košel 1998,
1999, 2000).

Otázkou zostáva, do akej miery boli kaver-
nikolné živoèíchy v Demänovskej doline ne-
gatívne ovplyvnené horským ¾adovcom v období
pleistocénnych glaciálov. Nálezy endemických
jaskynných Collembola a Coleoptera z predchá-
dzajúceho extenzívneho výskumu ukázali, že
fauna tohoto územia mohla preži� predchádza-
júce klimatické výkyvy priamo na mieste (Rusek,
1961; Nosek, 1963; Gulièka, 1975).

Naším cie¾om bolo uskutoèni� systematický
prieskum fauny terestrických a vodných èlán-
konožcov (Arthropoda) v Demänovských jasky-
niach. Zamerali sme sa na nedostatoène preskú-
mané skupiny fauny – Amphipoda, Copepoda,
Cladocera, Acarina, Myriapoda a Collembola.
V závere príspevku sme sa pokúsili vyhodnoti�
subteránne zoocenózy Arthropoda Demänov-
ského jaskynného systému a ich postavenie
v rámci Západných Karpát

METODIKA

Biospeleologický výskum Demänovského
systému sa uskutoènil poèas dvoch terénnych
sledovaní, a to v máji a septembri 2000. Vodnú
faunu (Crustacea) sme zbierali kvalitatívne po-
mocou planktónky zo všetkých väèších vodných
plôch, suchozemskú (terestrickú) faunu (Arach-
nida, Myriapoda, Hexapoda) priamo na mieste,
ïalej do zemných pascí a pomocou návnad
(jedince z nich boli extrahované v laboratóriu).
Výskum fauny prebiehal v sprístupnených èas-
tiach jaskynného systému, ako aj v èastiach pre
verejnos� nesprístupnených. Stanovištia na prie-
skum terestrickej fauny sme lokalizovali takto
(názvoslovie pod¾a Droppu, 1957): Demänovská
jaskyòa slobody – Sieò speleoterapie, Pekelný
dóm, Mramorové rieèisko a Ve¾ký dóm; Demä-
novská jaskyòa mieru – Vysoký dóm, Ružová
galéria, Ružová galéria (odboèka do Vodopádo-
vého dómu) a Koliba; Demänovská ¾adová jas-
kyòa – Jazerná chodba, Závrtový dóm, Medve-
dia chodba, Kme�ov a Štrkový dóm.

VÝSLEDKY

Taxonomický preh¾ad zistenej fauny èlánko-
nožcov (Arthropoda) v Demänovskom systéme
je uvedený v tabu¾ke. Celkove možno konštato-
va�, že vodná fauna kôrovcov (Crustacea) sys-
tému Demänovských jaskýò je ve¾mi chudobná
na poèet druhov. Nad Pekelným dómom sa dá
oèakáva� sporadický prienik alebo pasívne
splavenie povrchových druhov Amphipoda.
Vzh¾adom na polohu miesta nálezu je pravde-
podobné, že Niphargus tatrensis sa vyskytuje
v jaskynnom systéme Demänovskej doliny

Š�úrovka Eukoenenia spelaea – vzácny troglobiont Demänovských jaskýò.          Foto: ¼. Kováè, G. Cziszmárová

Systematická skupina Druh

Crustacea
Amphipoda – rôznonožky Niphargus tatrensis Wrzesniowski
Copepoda – veslonožky - nedospelé jedince

Arachnida
Palpigradida – šťúrovky • Eukoenenia spelaea (Peyerimhoff, 1902)
Araneae – pavúky +
Opiliones – kosce +
Acari – roztoče

Actinedida – Rhagidiidae • Poecilophysis spelaea (Wankel, 1861)
Gamasida +

Myriapoda
Diplopoda – mnohonožky Allorhiscosoma sphinx (Verhoeff, 1907)

Hexapoda
Collembola – chvostoskoky Hypogastrura crassaegranulata (Stach, 1949)

Hypogastrura cf. viatica (Tullberg, 1892)
Ceratophysella granulata Stach, 1949
• Protaphorura janosik Weiner, 1990
Protaphorura tricampata (Gisin, 1956)
• Deuteraphorura kratochvili (Nosek, 1963)
Deuteraphorura silvaria (Gisin, 1952)
Folsomia candida Willem, 1902
Folsomia lawrencei Rusek, 1984
Desoria propinqua (Axelson, 1902)
• Pseudosinella paclti Rusek, 1961
Oncopodure reyersdorfensis Stach, 1936
Plutomurus carpaticus Rusek et Weiner, 1978
Megalothorax incertus Börner, 1903
Arrhopalites pygmaeus (Wankel, 1860)

Hymenoptera – blanokrídlovce
 Ichneumonidae +

Thysanoptera – strapky +
Psocoptera – pavši +
Coleoptera – chrobáky

Carabidae +
Staphylinidae +
Cholevidae Choleva glauca Britten, 1918

Lepidoptera – motýle Triphosa dubitata (Linnaeus)
Diptera – dvojkrídlovce +

Vysvetlivky:
• troglobiontné druhy
+ bližšie neidentifikovaný materiál

Tab. 1. Preh¾ad èlánkonožcov (Arthropoda) zistených pri biospeleologickom prieskume Demänovských jaskýò.
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pozdåž celého toku Demänovky. Jeho poèetnos�
je zrejme ve¾mi nízka, a preto sú nálezy len spo-
radické. Odchytené jedince sú cenným mate-
riálom na ïalšie taxonomické štúdium a analýzu
rozšírenia tohoto freatobiontného druhu.

Demänovské jaskyne sa vyznaèujú pomerne
malým výskytom netopierov, a tým aj netopie-
rieho guána. Tento substrát je dôležitou potrav-
nou bázou pre mnohé terestrické bezstavovce
(guanofily, guanobionty). To je zrejme jeden
z hlavných dôvodov, preèo je tu kavernikolná
fauna celkovo chudobnejšia v porovnaní naprí-
klad s niektorými jaskyòami Slovenského krasu
(Domica, Drienovská jaskyòa, Jasovská jaskyòa).
V priebehu prieskumu suchozemských èlánko-
nožcov (Arthropoda) v Demänovskom systéme
sme napriek tomu dospeli k viacerým význam-
ným nálezom.

Najvýznamnejším je nález š�úroviek (Pal-
pigradida), ktoré sú tu zastúpené troglobiontným
druhom Eukoenenia spelaea. Táto skupina pa-
vúkovcov sa vyskytuje v pôdach tropických ob-
lastí sveta, v Európe osíd¾uje takmer výluène hlb-
šie podzemné priestory. Na našom území boli
š�úrovky prvýkrát zistené len nedávno v Sloven-
skom krase (Kováè, 1999). Demänovský systém
predstavuje ich najsevernejší nález nielen
v Európe, ale zároveò aj na severnej pologuli.
E. spelaea je druhom viazaným výhradne na
jaskynné prostredie; ide o troglobiontnú formu.
Nález má ve¾ký význam z h¾adiska pochopenia
rozšírenia tejto ve¾mi vzácnej formy subterán-
nych živoèíchov, ako aj z h¾adiska poznania
krasových oblastí Nízkych Tatier ako dôležitého
refúgia vzácnych jaskynných živoèíchov, relik-
tov z tre�ohorného obdobia.

Z roztoèov sme zaznamenali zaujímavý
druh, glaciálny relikt, Poecilophysis spelaea,
ktorý možno tiež zaradi� medzi troglobionty.
Vyskytuje sa v jaskyniach západnej a strednej
Európy (Palacios-Vargas a kol., 1998).

Dôležitý nález sa ïalej týka mnohonožky
Allorhiscosoma sphinx, ktorá je troglofilným
endemickým druhom známym z centrálnej èasti
Západných Karpát. Súèasný prieskum potvrdil
existenciu stabilnej populácie tohoto vzácneho
druhu na skúmanej lokalite. Preniká aj do hlb-
ších èastí jaskýò, ale charakteristický je najmä
pre širšie okolie jaskynných vchodov.

V Demänovskom systéme sme našli spolu
15 druhov chvostoskokov (Collembola). Medzi
najhodnotnejšie nálezy patria Protaphorura
janosik, Deuteraphorura kratochvili a Pseudosi-
nella paclti, troglobiontné endemické formy
viazané svojím výskytom na podzemné habitaty

Západných Karpát. D. kratochvili a P. paclti boli
už v minulosti opísané z Demänovských jaskýò
(Rusek, 1961; Nosek, 1963). Vytvárajú tu poèet-
né a zdá sa, že aj stabilné populácie. K vzácnym
druhom možno patrí aj Hypogastrura crassaegra-
nulata, ktorá osíd¾uje v strednej Európe chladné
inverzné miesta v okolí vchodov prevažne ¾ado-
vých jaskýò.

Faunu Demänovských jaskýò ešte dokres¾u-
jú dvaja zástupcovia troglofilného hmyzu –
chrobák Choleva glauca a motý¾ Triphosa du-
bitata, obyvatelia Kme�ovho dómu v Demänov-
skej ¾adovej jaskyni.

ZÁVER

Demänovská dolina sa nachádza na území,
ktoré bolo v starších štvrtohorách poèas glaciá-
lov v priamom kontakte s horským za¾adnením.
Napriek tomu sa tu zachovalo množstvo zá-
padokarpatských endemitov, niektoré z nich
možno zaradi� medzi troglobionty, t. j. formy
adaptované na život výluène v podzemných
habitatoch. Prežívajú tu pravdepodobne ešte
z obdobia niektorého z interglaciálov alebo
z obdobia teplej a vlhkej pliocénnej klímy (ter-
ciér), prípadne aj zo starších období. Demänov-
ský jaskynný systém tak predstavuje významné

územie, ktoré patrí medzi najsevernejšie lokality
v Európe s existenciou troglobiontných foriem
èlánkonožcov. Ich výskyt v Demänovských jas-
kyniach ïalej svedèí o stabilite a relatívne nízkej
narušenosti týchto subteránnych biocenóz.

Biospeleologický prieskum v Demänov-
ských jaskyniach nemožno považova� za skon-
èený. Pri súèasnom prieskume sme sa sústredili
prevažne na nižšie položené èasti jaskynného
systému, ktoré sú znaène izolované od povrchu.
Bude potrebné ešte preskúma� vyššie, geneticky
staršie úrovne systému, a to hlavne tam, kde sa
vyskytuje humusový materiál (napr. Gulièková
chodba v Demänovskej jaskyni mieru). Dá sa
predpoklada�, že tieto miesta sú oživené o nieèo
bohatšou faunou. Samozrejme, v budúcnosti sa
otvára ešte perspektíva prieskumu ïalších skupín
fauny, na ktoré sme sa nezamerali – Oligochaeta,
Nematoda a ïalšie.

Naše poïakovanie patrí pracovníkom Sprá-
vy slovenských jaskýò v Liptovskom Mikuláši
Dr. P. Bellovi a F. Bernadovièovi, správcom
a ïalšiemu personálu Demänovských jaskýò za
umožnenie biospeleologického prieskumu, rov-
nako aj za ich záujem a všestrannú pomoc pri
jeho realizácii. Dr. M. Zachardovi z Èeských
Budìjovíc ïakujeme za identifikovanie roztoèov
z èe¾ade Rhagidiidae a Dr. J. Rùžièkovi z Prahy
za taxonomické spracovanie chrobákov èe¾ade
Cholevidae.
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SUMMARY

Biospeleological research in the Demänovská Cave System was carried out in May and September 2000. Crustaceans were collected by
planktonic net from water pools and stream of Demänovka River. Terrestrial fauna was sampled combining visual searching, pitfall trapping and
extraction of organic material (rotten wood, baits). Totally 14 research sites were selected within three caves in their show parts and also in
passages remote from visitor routes.

Freatobitic Niphargus tatrensis is a typical dweller of the underground waters of the Demänovka River. Along with wide spectrum of troglophiles,
several troglobitic species were detected among terrestrial arthropods. The most important and surprising record concerns cave-dwelling palpigrade
Eukoenenia spelaea (Arachnida, Palpigradida). After recent data palpigrades reach here the northern-most range of their distribution in the Northern
Hemisphere. E. spelaea very probably represents a Tertiary relic of warm climate in this territory. From troglobites rhagidiid mite Poecilophysis
spelaea and three collembolans, all Western Carpathian endemics, inhabit this cave system: Protaphorura janosik, Deuteraphorura kratochvili and
Pseudosinella paclti. Stable populations of troglophilous millipede Allorhiscosoma sphinx, distributed within central mountain ridges of the Western
Carpathians, are concentrated to spaces, that communicates with above-ground.

According to new records of subterranean fauna, Demänovská Cave System became an important biospeleological locality in Europe. The local
presence of troglobites belonging to various Arthropod groups supports assumption, that effect of Pleistocene mountain glaciations upon terrestrial
cave animals in Central Europe was not basically detrimental.
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