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Tatry sú z hľadiska biodiverzity nesporne 
veľmi atraktívne územie. Striedajú sa tu vege
tačné stupne od podhorského až po subnivál
ny, čo predpokladá veľmi zaujímavé zloženie 
fauny. Chrobáky (Coleoptera) tvoria druhovo 
najpočetnejší rad hmyzu. Charakteristické sú 
sklerotizovaným prvým párom krídel (krovky). 
Obývajú takmer všetky habitaty, v ktorých sa 
uplatňujú aj veľmi rôznorodou špecializáciou 
potravy a výsledkom je neobyčajná tvarová a fa
rebná pestrosť druhov.

Ak chceme poznať vývoj spoločenstiev chro
bákov Tatier, musíme sa čiastočne venovať vý
voju prírody v tejto oblasti. Len poznanie vý
voja anorganickej a organickej zložky prírody 
pomôže pochopiť formovanie spoločenstiev 
chrobákov.

Časť Tatier v starších treťohorách (eocéne) 
zalievalo more. To uložilo na báze zlepence 
a vápence, vo vyšších polohách bridlice a sliene. 
V kvartéri sa ako sedimenty ukladali ľadovcové 
morény, z ktorých následne vznikli morénové 
jazerá a plesá.

Po ústupe ľadovcov sa menila aj klíma poho
ria. Podnebie bolo suché a aridné, takže horská 
príroda nadobudla stav v súčasnosti podobný 
veľhorám vnútornej Ázie. Tatry ležali najbližšie 
k čelu pevninského škandinávskeho ľadovca.

Príroda sa vyvíjala od posledného interglaciá
lu (pleistocénu) až do začiatku doby poľadovej 
(holocénu) tak, že vymizli stepné a suchomil
né druhy. Prežili druhy, ktoré odolali výkyvom 
teploty a vlhkosti a drastickému striedaniu klí
my. Holocén zodpovedá len posledným desia
tim tisícročiam, je však rozhodujúcim obdobím 
z hľadiska formovania spoločenstiev chrobákov. 
Základnou zmenou v holocéne bolo postupné 

otepľovanie a zvlhčovanie, čo formovalo migrá
cie mnohých druhov do dolín a do predpolia 
Tatier. Stepné druhy z priestoru Tatier postupne 
vymizli, resp. emigrovali, formovali sa lesné spo
ločenstvá. Glaciálne druhy sa sťahovali za ustu
pujúcim ľadovcom do vyšších polôh, často aj 
nad hornú hranicu lesa do výšky 1 800 m n. m. 

Horná hranica lesa bola začiatkom holocénu vo 
výške 2 000 m n. m. Tatry mali v pleistocéne 
21 samostatných ľadovcových blokov. Topením 
sa erodovali charakteristické doliny a žľaby. 
Stekajúca voda zo skalnatého, nepriepustné
ho podložia sa hromadila pod Tatrami. Tu sa 
tvorili bažiny, rašeliniská, postupne zarastajúce 

Bystruška zrnitá (Carabus granulatus). (Foto archív O. Majzlana.)

Cicindela silvicola, hojný druh v podhorí Tatier. (Foto H. Novak.)Cacarilia virginea, imágo na kvetoch horských lúk. (Foto M. Štrba.)
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brezami, jelšami. Pre Tatry sa vytvoril osobitný 
lem, mokrý a vlhký podtatranský fluvioglaciál. 
Tento lem sa v Popradskej kotline dotýka s fly
šovým pásom pod Nízkymi Tatrami. Tatry sú 
v systéme karpatského oblúka najvyššie a najse
vernejšie vysunuté.

Z hľadiska poznania fauny na území Tatier, 
sa dosiaľ systematicky neštudovala fauna chro
bákov, ktoré patria v rámci hmyzu k druhovo 
najpočetnejším radom. Najstaršie známe fau
nistické údaje z územia Vysokých Tatier zhrnul 
Dezider Kuthy (1897), ďalšie faunistické údaje 
doplnil Ján Roubal (1930, 1936, 1937–1941) 
vo svojom katalógu coleopter. Z novších nachá
dzame údaje od autorov: Ernő Csiki (1946), 
Ladislav Korbel (1973, 1974), Tomáš Jászay 
(1998a, 1998b, 2004), Oto Majzlan (1990, 
1991, 1994, 1996, 2003), Milan Sláma (1998), 
Oto Majzlan a Eva Majzlanová (1995) a mno
hých ďalších.

Údaje z poľskej strany Vysokých Tatier 
nájdeme v katalógoch fauny Poľska, ktoré za
hŕňajú všetky doterajšie literárne údaje starších 
aj novších autorov tiež nepublikované a ktoré 

vychádzajú neperiodicky od roku 1971 (Bura
kowski a kol. 1971, 1973) a ďalšie.

Chrobáky pásma fluvioglaciálu
Pásmo fluvioglaciálu sa sformovalo po ústu

pe ľadovca a dodnes má charakter podmáča
ných lúk, rašelinísk a mokradí. Na podobnom 
princípe vznikal pod Malými Karpatami aj sys
tém „šúrov“.

Na vlhkom substráte podzolových pôd sa 
formovali osobitné spoločenstvá chrobákov. Sú 
prevažne z čeľadí bystruškovitých – Carabidae, 
drobčíkovitých – Staphylinidae, liskavkovitých 
– Chrysomelidae a nosáčikovitých – Curculio
nidae. Podtatranskú oblasť charakterizujú do
minantné druhy epigeických chrobákov: bys
truška záhradná (Carabus hortensis), bystruška 
hladká (Carabus glabratus), behúnik (Epaphius 
secalis), utekáčiky (Europhilus micans, Patrobus 
atrorufus, Pterostichus rhaeticus), utekáčik malý 
(Pterostichus pumilio), drobčík hnedý (Sta
phylinus erythropterus), drobčíky (Olophrum 
assimile, Philonthus laevicollis, Quedius fuli
ginosus, Tachinus signatus, Tachinus laticollis 

a Drusilla canaliculata). Tieto druhy pohybujú
ce sa po povrchu pôdy sú súčasťou epigeónu.

Na rašeliniskách v okolí Važeckých lúk sú 
dominantné a charakteristické epigeické dru
hy: bystruška zrnitá (Carabus granulatus), 
behúniky (Epaphius secalis, Bembidion man
nerheimi), utekáčiky (Pterostichus diligens, 
Europhilus micans), drobčík (Amarochara for
ticornis). Stenotopným druhom je behúnik 
(Trechoblemus micros). Do kategórie vzácnych 
a diferenciálnych druhov možno zaradiť dru
hy: Choleva oblonga (Leiodidae), kováčik (Hyp
noidus riparius), tvrdoň (Alophus carpathicus). 
Na Belianskych lúkach sú charakteristické dru
hy bežec (Leistus terminatus), behúnik Trechus 
secalis, Patrobus atrorufus, Pterostichus ovoideus, 
Carpelimus elongatulus, Cryptobium fracticorne, 
Philonthus nigrita, Tachyporus transversalis (tyr
fofil), Gymnusa variegata (tyrfofil), Hygronoma 
dimidiata, Deubelia picina, Bryaxis bulbifer, 
Psammoecus bipunctatus.

V okolí malých vodných tokov stekajúcich 
z Tatier, ako sú Biely Váh, Mlynica, Velický 
potok, Studený potok, Biela voda, sú pobrežné 
lemy vŕb, jelší, topoľov a osík. Tu sa formovali 
osobitné spoločenstvá chrobákov s typickými 
druhmi: bystruška zrnitá (Carabus granulatus), 
bežec (Leistus terminatus, Nebria brevicollis), 
behúniky (Bembidion stomoides, Epaphius se
calis), utekáčik (Patrobus atrorufus), drobčíky 
(Olophrum assimile, Coryphium angusticolle, 
Deliphrum tectum, Omalium caesum, Aplode
rus caelatus, Lathrobium rufipenne, Philonthus 
laevicollis, Quedius molochinus, Bolitobius cin
gulatus, Liogluta pagana, Atheta fungi a Zyras 
humeralis), liskavka (Sclerophaedon carniolicus). 
Stenotopnými a diferenciálnymi druhmi tých
to stanovíšť sú Choleva bicolor, Leiodes cinna
momea (Leiodidae), blyskáčik (Epuraea boreel
la), liskavka (Chrysolina fuliginosa galii). Na 
brehoch potokov a v machových nárastoch na 
kameňoch v potokoch je charakteristický be
húnik (Bembidion difficile) (boreomontánny 
druh), ktorý vystupuje až do subalpínskeho 
stupňa; z ďalších charakteristických zástupcov 

Cornumutila quadrivittata 
(Gebler, 1830) 
Rozšírený v severovýchodnej a strednej 
Európe a izolovane v Sibíri, veľmi lokál-
ne  a veľmi vzácne sa vyskytujúci druh, 
na Slovensku. Jeho výskyt bol zazname-
naný len v Západných, Vysokých, Belian-
skych a Nízkych Tatrách. Žije v pôvodných 
smrekových lesoch od nadmorskej výšky 
1000 metrov. Larvy žijú v odumretom 
dreve živých stromov s poranenou alebo 
odrenou kôrou na okrajoch lesov pravde-
podobne 3 roky. Imága sa vyskytujú v júni 
a júli na stojacich odumretých stromoch. 

Monochamus sutor, vývin v smrekoch. (Foto O. Majzlan.) Pachyta quadrimaculata, hojný druh v podhorí Tatier. (Foto H. Novak.)
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sú to: Pteroloma forstroemi (Agyrtidae) (boreo 
alpínsky druh), drobčík (Lesteva hanseni), za
tiaľ len v prameniskách Doliny Siedmich pra
meňov, drobčíky (Lesteva luctuosa, Geodromicus 
danieli, Ochthephilus angustatus, Ochthephilus 
brachypterus, Ochthephilus tatricus). Posled
ný druh, donedávna považovaný za tatranský 
endemit, však zistili aj mimo územia Tatier; 
v roku 1988 bol z Tatier opísaný aj nový druh 
drobčíka Coryphiomorphus dieckmanni (zatiaľ 
je známy iba z územia Tatier). Je to charak
teristický zástupca, žijúci v machoch omýva
ných prudko tečúcou chladnou vodou v pásme 
smrečín a vystupuje až do subalpínskeho stup
ňa. Špecifickým dynamickým habitatom sú štr
kové brehy tatranských potokov, ktoré sú dobre 
vyvinuté v nižších polohách fluvioglaciálu, vo 
vyšších polohách subalpínskeho stupňa sa vy
tvárajú len na vhodných miestach malé štrkové 
kaverny s charakteristickou faunou: drobčíky 
(Carpelimus lindrothi, Bledius talpa, Bledius arc
ticus, Thinobius silvaticus, Thinobius franzi, Sco
paeus didymus, Hydrosmecta perpusilla), kováčik 
(Fleutiauxellus maritimus).

Na krovinách sú typickými druhmi fu
záč pižmový (Aromia moschata), fuzáč vŕbový 
(Lamia textor), vrzúnik dvojbodkový (Oberea 
oculata), liskavka (Chrysomela vigintipunctata), 
skákač (Rhynchaenus populicola), topoľníček 
(Dorytomus melanophthalmus).

V priestore Važeckých lúk boli vyčlenené 
charakteristické druhy: bystruška ploská (Ca
rabus linnaei), behúnik (Trechus pilisensis), 
drobčík (Bolitochara pulchra), tvrdoň (Alophus 
triguttatus). Za diferenciálny druh boli stano
vené drobčíky (Aleochara curtula a Liogluta wu
esthoffi).

V smrečinách fluvioglaciálu sú charakteris
tické druhy: bystruška záhradná (Carabus hor
tensis), bystruška hladká (Carabus glabratus), 
utekáčik kovový (Pterostichus burmeisteri), ute
káčik (Pterostichus oblongopunctatus), drobčíky 
(Acidota crenata, Xantholinus tricolor, Quedius 
paradisianus, Lordithon exoletus), nosánik (Otio
rhynchus scaber), tvrdoň smrekový (Hylobius 
abietis), listárik (Barypeithes liptoviensis), tvrdo
ne (Plinthus tischeri, Leiosoma cribrum).

Práve táto oblasť ochrannej zóny tatranské
ho parku je v súčasnosti silne ohrozená pod tla
kom výstavby diaľnice (Važec – Hybe – Svit) 
a jej privádzačov. Po dostavbe bude celá oblasť 
masívne atakovaná cestnou dopravou, ktorá 
ustavične naberá na intenzite.

Chrobáky smrekových lesov
Smrekové lesy zaberajú najväčšiu časť úze

mia Tatier. V týchto porastoch sa okrem smreka 
vyskytuje aj limba, jedľa, smrekovec a v nižších 
polohách aj borovica.

V stupni smrečín sa v porastoch najmä v Be
lianskych Tatrách nachádzajú zmiešané listnaté 
porasty s bukom, javorom horským a jarabi
nou. V týchto lesoch sú osobitné spoločenstvá 
(cenózy) chrobákov, charakteristické najmä pre 
vápencové podložia aké sú v Belianskych Tat
rách. K typickým druhom patrí: bežec (Nebria 
jockischi ssp. höpfneri), behúnik (Trechus stria

tulus), behúnik horský (Trechus pulchellus), be
húnik (Bembidion nitidulum), utekáčik horský 
(Pterostichus foveolatus), utekáčik zlatý (Pterosti
chus pilosus), utekáčiky (Pterostichus unctulatus, 
Trichotichnus laevicollis, Licinus hoffmannseggi, 
Cymindis humeralis, Dromius fenestratus), Ca
tops coracinus, Catops nigricans, Catops kirbyi, 
Catops subfuscus, Catops ventricosus, Catops tri
stis, Choleva glauca, Choleva nivalis (Leiodidae), 
drobčíky (Anthophagus sudeticus, Stenus glacia
lis, Stenus carpathicus, Domene scabricollis, Phi
lonthus mareki, Ocypus macrocephalus, Quedius 
obscuripennis), lajniačik (Aphodius alpinus), sne
huľčíky (Absidia rufotestacea, Podabrus alpinus), 
blyskáčik (Omosita depressa), Phloeotrya rufipes 
(Melandryidae), liskavky (Oreina alpestris al
pestris, Oreina speciosissima juncorum, Oreina 
bifrons obenbergeri), nosánik (Otiorhynchus ar
madillo, Otiorhynchus kollari, Otiorhynchus ob
sidianus, Rhinomias forticornis), tvrdone (Leio
soma cribrum, Donus oxalidis, Acalles croaticus), 
krytonos (Scleropterus serratus). Pod hlboko 
zapadnutými kameňmi v čiernej humusovej 
vrstve sa vzácne nachádza behúnik (Pseudano
phthalmus pilosellus stobieckii), ktorý je depig

mentovaným telom, silno redukovanými očami 
a dlhšími vyvinutými zmyslovými štetinami na 
povrchu tela prispôsobený životu bez svetla.

Množstvo druhov sa nachádza na ihličnatých 
stromoch najmä na smrekoch (Picea abies) – je to 
niekoľko druhov fuzáčovitých: fuzáč smrekový 
(Tetropium castaneum) a fuzáč sivohnedý (Tet
ropium fuscum), fuzáč fialový (Callidium viola
ceum) a vrzúnik pralesový (Monochamus sartor), 
ktoré za priaznivých okolností predstavujú vý
znamných hospodárskych škodcov rozsiahlych 
smrekových porastov, avšak najväčšieho po
tencionálneho škodcu tatranských smrekových 
porastov predstavuje lykožrút smrekový (Ips 
typographus). Významní sanitári lariev rôznych 
druhov podkôrnikov na smreku sú: pestroš 
mravcový (Thanasimus formicarius) a pestroš 
(Thanasimus rufipes). Vzácnejšie tu nachádza
me druhy kováčikov (Ampedus auripes – stredo
európsky druh), ktorý bol zbieraný na smreku 
s nedostatočnými znalosťami o jeho bio nómii, 
kováčik (Diacanthous undulatus) (Elateridae), 
fuzáč žltočierny (Pachyta lamed lamed), fuzáče 
(Callidium aeneum, Palaeocallidium coriaceum), 
fuzáč (Acmaeops septentrionis – boreo alpínský 
relikt), fuzáč (Gnathacmaeops pratensis), ktorého 
imága vzácne nájdeme na kvetoch, na smrekov
ci (Larix decidua) žije zriedkavejší fuzáč (Tet
ropium gabrieli). Pozoruhodné druhy sú fuzáč 
karpatský (Pseudogaurotina excellens) glaciálny 
relikt a vrzúnik (Oberea pupillata), ktorých lar
vy žijú na zemoleze (Lonicera sp.), ktorý často 
lemuje lesné porasty a vyskytuje sa vo všetkých 
lesných spoločenstvách. K veľmi vzácnym dru
hom patrí fuzáč (Tragosoma depsarium), ktoré
ho larva žije v rozkladajúcom sa dreve smrekov, 
na poranených smrekoch veľmi vzácne nachá
dzame fuzáča (Cornumutila quadrivittata). 
V bylinnom záraste vrúbiacom vlhšie okraje 
lesných porastov nachádzame viacero esteti
cky pozoruhodných druhov fuzáčov (Brachyta 
interrogationis, Cyrtoclytus capra, Anastrangalia 
reyi, Pachyta quadrimaculata, Lepturobosca vi
rens, Judolia sexmaculata) a vzácneho blyskáčika 
(Meligethes coeruleovirens). Na javore (Acer sp.) 

Pseudogaurotina excellens 
(Brancsik, 1874) 
Rozšírený v Západných a v časti Východ-
ných Karpát, vzácny karpatský endemit 
na Slovensku lokálne z viacerých hor-
ských oblastí s výskytom zemolezu čier-
neho (Lonicera nigra). Vyskytuje sa na 
horských lúkach, pastvinách a na okra-
joch lesných porastov. Je známy z via-
cerých nálezov v Západných, Vysokých 
a Belianských Tatier. Larva žije v kme-
ňoch a koreňoch živých krov zemolezu 
a vývoj trvá asi 2 roky. Imága sa vyskytu-
jú v júni a júli a zdržujú sa na hostiteľskej 
rastline. 

Krasoň šesťbodý (Chrysobothris affinis). 
(Foto archív O. Majzlana.)
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žije veľmi vzácny utekáčik (Dromius strigiceps), 
dosiaľ sú známe len 2 jeho nálezy v Belianskych 
Tatrách. Na starých drevených mostíkoch cez 
horské bystriny sa vzácne vyskytuje druh Dy
tilus laevis (Oedemeridae). Na listoch rôznych 
druhoch vŕb (Salix sp.) nachádzame imága lis
kavky (Melasoma lapponica) a zeleno sfarbené
ho šupináčika (Phyllobius alpinus).

Chrobáky stupňa kosodreviny
Tesne nad hornou hranicou lesa sa roz

prestiera kosodrevinový (subalpínsky) vege
tačný stupeň siahajúci približne od 1 550 do 
1 800 m n. m. Keďže táto oblasť nadväzuje 
v dolnej časti na horný stupeň lesa (supra
montánny) a v hornej časti na alpínsky vege

tačný stupeň, možno ju považovať aj za eko
tonálnu zónu. Je známe, že v ekotóne (styku 
2 vegetačných formácií) je väčšia diverzita ako 
v jeho kontaktných zložkách. Do kosodrevi
ny prenikajú mnohé druhy ako napr.: bežec 
(Leistus piceus), behúnik (Trechus striatulus), 
utekáčik horský (Pterostichus foveolatus), ute
káčik zlatý (Pterostichus pilosus), utekáčiky 
(Pterostichus unctulatus, Calathus metallicus), 
drobčíky (Omalium caesum, Acidota crenata, 
Anthophagus sudeticus, Anthophagus omalinus 
arrowi, Othius lapidicola, Quedius cincticollis, 
Mycetoporus mulsanti, Leptusa alpicola, Liogluta 
micans), kohútik (Oulema melanopus), skočky 
(Minota halmae, Aphidecta obliterata), kováčiky 
(Hypnoidus rivularis, Ctenicera cuprea, Ctenicera 

virens), nosánik (Otiorhynchus arcticus), tvrdoň 
(Donus velutinus). V štrkovitých kavernách na 
brehoch potokov žijú: bežec (Nebria rufescens), 
behúniky (Bembidion millerianum, Bembidion 
tibiale), drobčíky (Olophrum alpinum, Lesteva 
longoelytrata longoelytrata. V oblasti Červených 
vrchov (vápencová časť Západných Tatier) boli 
zistené alpské druhy nosáčikov (Trachysoma al
pinum a Trachysoma beigerae), ktorých výskyt sa 
opakovane nepotvrdil.

Chrobáky alpínskeho 
vegetačného stupňa
V rámci synúzií chrobákov dominujú druhy: 

bystrušky (Carabus sylvestris, Carabus arcensis, 
Carabus fabricii), bežec snežný (Nebria tatrica), 

1 2 3 4 5                    

76 8

1/ Carabus sylvestris transsylvanicus – zelená 
forma (Dejean, 1826) 

2/ Carabus sylvestris transsylvanicus – čierna 
forma (Dejean, 1826) 

3/ Calathus metallicus metallicus (Dejean, 1828)
4/ Carabus fabricii (Duftschmid, 1812)
5/ Pterostichus foveolatus (Duftschmid, 1812) 
6/ Pterostichus morio carpathicus (Kult, 1944) 
7/ Pterostichus tatricus (Kult, 1947)
8/ Pachyta lamed (Linnaeus, 1758)

Fúzač (Anastrangalia sanguinolenta). (Foto archív O. Majzlana.) Tvrdoň deväťsilový (Liparus glabrirostris). (Foto archív O. Majzlana.)
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Choleva nivalis (Leiodidae) a meravec (Carpa
tobyrrhulus tatricus). Len druhy rodu bystruška 
(Carabus) predstavujú až 27 % všetkých chro
bákov v spoločenstve epigeónu tohto vegetač
ného stupňa.

Aktivita chrobákov má výrazné maximum 
v  auguste a v  septembri. Na vysokej aktivite 
sa podieľajú najmä bystrušky z rodu Carabus. 
Dynamika aktivity v alpínskej zóne Západných 
Tatier má odlišný priebeh ako aktivita epigeic
kej fauny chrobákov v montánnom a submon
tánnom stupni karpatského systému Slovenska. 
V týchto nižších vegetačných stupňoch je maxi
mum aktivity posunuté do mesiacov máj a jún. 
Rozhodujúcimi faktormi sú teplota a dĺžka sne
hovej prikrývky.

Chrobáky možno rozdeliť do troch hlavných 
trofických skupín. Do skupiny zoofágov patria 
najmä druhy z čeľadí bystruškovité (Carabidae), 
potápnikovité (Dytiscidae), zdochlinárovité 

(Silphidae), drobčíkovité (Staphylinidae), sne
huľčíkovité (Cantharidae), Dasytidae, tľap
káčikovité (Rhizophagidae), lienkovité (Coc
cinellidae). Druhy týchto čeľadí tvoria 50 % 
z celkového počtu zistených chrobákov. Fyto
fágne chrobáky sú z čeľadí: vodomilovité (Hyd
rophilidae), meravcovité (Byrrhidae), kováči
kovité (Elateridae), malinárovité (Byturidae), 
liskavkovité (Chrysomelidae), nosáčikovité 
(Curculionidae) a podkôrnikovité (Scolytidae). 
Druhy týchto čeľadí tvoria 32 % chrobákov. 
Zostávajúcou trofickou skupinou sú druhy 
mycetofágne a koprofágne, které tvoria 18 % 
všetkých zistených chrobákov.

V rámci synúzií chrobákov boli potvrde
né aj viaceré stenoékne, faunisticky zaujímavé 
a endemické druhy. Po prvýkrát bol zistený 
v Západných Tatrách (Jalovec) nový druh pre 
koleopterofaunu Slovenska Leptinus sericatus 
(Leiodidae). Tento druh, podobne ako Leptinus 

testaceus, je kavernikolom (metoekentom) drob
ných zemných cicavcov (Apodemus, Pitymys, 
Microtus, Clethrionomys). Z hľadiska trofického 
je to zoofág, ktorý je slepý a depigmentovaný. 
Niektorí zoológovia ho považujú za ektoparazi
ta, čo však nie je spoľahlivo dokázané. Podob
ne sa správa aj maličký drobčík z rodu Leptusa. 
Leptusa flavicornis bol pri posudzovaní aktivity 
epigeických chrobákov v alpínskom pásme Zá
padných Tatier  Majzlanom (2003) eudomi
nantným druhom. O tomto druhu sa zmieňuje 
Smetana (1958), ktorý posudzoval frekvenciu 
výskytu druhu Leptusa flavicornis na drobných 
cicavcoch v Tatrách. Vyslovil hypotézu, podľa 
ktorej sú tieto drobné jedince druhu Leptusa fla
vicornis viazané na srsť cicavcov. Faktorom via
zanosti na cicavce je teplota. Vzhľadom na ab
senciu poznatkov o jeho bionómii ostáva teda 
otázka hromadného výskytu tohto druhu stále 
otvorená.

Fúzač alpský (Rosalia alpina). (Foto archív O. Majzlana.)

Vrzúnik borovicový (Acanthocinus aedilis). (Foto archív O. Majzlana.)

Fúzač dvojpásovaný (Rhagium bifasciatum). (Foto archív O. Majzlana.)

Fúzač hrubý (Prionus coriarius). (Foto archív O. Majzlana.)
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K charakteristickým zástupcom alpínskej 
fauny patria aj druhy: bežec (Leistus piceus pi
ceus), behúnik (Bembidion bipunctatum nivale), 
utekáčik (Pterostichus morio carpathicus), drob
číky (Eusphalerum alpinum obenbergeri, Antho
phagus alpestris alpestris, Quedius cincticollis, 
Mycetoporus gracilis, Leptusa alpicola, Atheta 
tibialis, Atheta contristata), lajniačik (Aphodius 
alpinus), snehuľčík (Rhagonycha maculicollis), 
meravec (Carpathobyrrhulus tatricus), nápadné 
sú pestro sfarbené liskavky a to: Oreina viridis, 
Chrysolina carpathica gabrieli, Chrysolina li
chenis moraviaca, nenápadná Minota carpathi
ca, z nosáčikovitých: nosániky (Apion hookeri 
a Apion fulvipes).

Z oblasti Kriváňa a niekoľkých ďalších lo
kalít je známy ojedinelý boreomontánny druh 
kováčika (Selatosomus confluens rugosus) žijú
ci veľmi vzácne pod kameňmi a v trávnatých 
lúčnych spoločenstvách, hojnejším zástupcom 
čeľade kováčikovitých (Elateridae) je na tráv
natých formáciách kováčik (Liotrichus affinis) 
(boreoalpín). Významným západokarpatským 
endemitom je behúnik (Trechus matejkai) žijúci 
vo vápencových oblastiach Západných Tatier. 

K faunistickým raritám patrí starý nález z roku 
1937 Nepachys cardiacae (Malachiidae – mala
chiusovité) z Velickej doliny (Roubal 1950), 
ktorý nebol dodnes opätovne nikde zistený. 
K pozoruhodným nálezom patrí aj potvrdenie 
druhu vodomila Helophorus brevitarsis (Hyd
rophilidae – vodomilovité), ktorý sa v Tatrách 
netypicky nachádzal pod vlhkými kameňmi 
na alpínskych lúkach ďaleko od plies (napr. 
v Temnosmrečinskej doline). K charakteristi
ckým zástupcom boreoalpínskej fauny patria: 
drobčíky (Omalium strigicolle, Eucnecosum 
brachypterum, Anthophagus alpinus alpinus, 
Anthophagus omalinus arrowi, Eudectus giraudi, 
Bryophacis rugipennis, Autalia puncticollis, Athe
ta allocera, Atheta laevicauda, Oxypoda nigricor
nis), k boreomontánnej zložke patria: drobčíky 
(Omalium ferrugineum, Carpelimus lindrothi, 
Bisnius puella, Quedius riparius a Atheta diver
sa). Drobčík (Omalium deubeli) je známy len 
z Tatier a rumunských pohorí Rodna a Bucegi. 
Pod machom a na trávach nachádzame niekoľ
ko fytofágnych druhov z čeľade liskavkovitých 
a nosáčikovitých: liskavky (Chrysolina globipen
nis slovaca, Chrysolina schneideri (tatranský en

demit), Chrysolina olivieri slovaca, Chrysomela 
carpathica gabrieli, Chrysomela lichenis mora
vica, Oreina alpestris alpestris, Oreina bifrons 
obenbergeri, Oreina intricata intricata, Oreina 
caerulea (boreoalpínsky druh), Oreina viridis, 
Oreina speciosissima juncorum), na listoch ký
chavice (Veratrum album), ale aj iných bylín to 
býva šupináčik (Phyllobius calcaratus) a nosáni
ky (Otiorhynchus corvus a Otiorhynchus niger).

Endemickými druhmi sú bežec snežný (Ne
bria tatrica tatrica) a utekáčik (Deltomerus tat
ricus), ktoré sa zistili na celom sledovanom úze
mí. Sú to typicky tatranské taxóny preferujúce 
karbonátové podložia s ťažiskom výskytu v al
pínskom vegetačnom stupni. Drobčík (Alpinia 
alpicola) patrí veľkosťou k veľmi malým a nená
padným druhom, žije epigeicky, pravdepodob
ne v koreňových systémoch horských rastlín 
a doposiaľ je známy iba z alpínskeho vegetačné
ho stupňa Tatier (tatranský endemit), podobne 
žije aj ďalší druh drobčíka Alpinia lohseiana, je 
však známy z viacerých nálezov aj mimo úze
mia Tatier. Karpatským endemitom je aj mera
vec (Carpathobyrrhulus tatricus), ktorý je hojný 
na celom území tatranského oblúka.

K faunisticky pozoruhodným druhom patria 
bystrušky (Carabus fabricii, Carabus arcensis), 
behúnik (Bembidion glaciale), utekáčik (Pte
rostichus morio carpathicus), Choleva spadicea, 
Choleva paskoviensis (Leiodidae), Sphaerosoma 
laevicolle (Endomychidae), liskavky (Chrysolina 
lichenis moravica, Oreina bifrons obenbergeri, 
Minota halmae), nosániky (Otiorhynchus arcti
cus, Otiorhynchus lepidopterus), tvrdoň (Plinthus 
sturmii). Literárny údaj Kuthyho (1897) o vý
skyte behúnika (Amara quenseli quenseli) z loka
lity „Smokovec“ sa dodnes opätovne nepotvrdil. 
V rokoch 1995 a 1996 sa v Tatrách zaznamenal 
prekvapujúco hojný výskyt pásavky zemiakovej 
(Leptinotarsa decemlineata) aj bystrušky hrbáč 
obilný (Zabrus tenebrioides) – oba druhy sú 
potencionálnymi škodcami obilných polí v ní
žinách a predhoriach a boli do týchto nadmor
ských výšok pravdepodobne zavlečené.

Tieto druhy tvoria charakteristické a dife
renciálne prvky vysokohorských geofilných 
a epigeických koleopterocenóz a sociónov. Za
stúpenie v epigeických synúziách Tatier sved
čí o vysokej biologickej diverzite a prírodnej 
hodnote územia. Na základe vysokej diverzity 
a maxima aktivity v mesiaci august by sa dal 
vytvoriť model návštevnosti v tejto oblasti. Tak 
by sa čiastočne zabezpečila aj územná a druho
vá ochrana epigeickej fauny chrobákov a najmä 
indikačných a endemických druhov.

Spoločenstvo dopĺňajú subalpínske druhy, 
typické pre tento stupeň v Tatrách: bystrušky 
(Carabus sylvestris, Cychrus caraboides), behúniky 
(Trechus striatulus, Bembidion bipunctatum niva
le, Bembidion glaciale, Bembidion quadrimacu
latum, Bembidion lampros), utekáčiky (Calathus 
metallicus, Pterostichus negligens, Pterostichus 
blandulus) veľmi vzácne utekáčik (Pterostichus 
tatricus), ktorý sa považuje za endemický druh 
Tatier, utekáčik zlatý (Pterostichus pilosus), ute
káčik horský (Pterostichus foveolatus), behúnik 
(Amara communis, Amara erratica), lajniačik 

Fúzač kôrový (Rhagium inquisitor). (Foto archív O. Majzlana.)
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(Aphodius abdominalis), nosánik (Otiorhynchus 
arcticus), nosánik čierny (Otiorhynchus niger), 
drobčíky (Eusphalerum anale, Acidota crenata, 
Coryphium angusticolle, Othius lapidicola, Phi
lonthus mareki, Gabrius subnigritulus, Quedius 
cincticollis, Quedius boops, Mycetoporus mulsan
ti, Mycetoporus ambiguus, Tachyporus nitidulus, 
Atheta tibialis, Atheta brunneipennis), kováčik 
(Hypnoidus consobrinus).

Vodné chrobáky
Pre úplnú charakteristiku spoločenstiev chro

bákov nemožno opomenúť vodné chrobáky. Ich 
zástupcovia žijú vo všetkých vegetačných stup
ňoch; vo vodných tokoch fluvioglaciálu, v jaze
rách v  lesnom vegetačnom stupni a v plesách 
od lesných až po vysokohorské polohy.

Charakteristickými druhmi tatranských plies 
sú vodné chrobáky (Coleoptera aquicola): po
tápniky (Agabus bipustulatus, Agabus guttatus, 
Hydroporus memnonius, Hydroporus ferrugine
us) a vodomily (Helophorus aquaticus, Helopho
rus brevipalpis, Helophorus flavipes). Plesá nad 
hornou hranicou lesa, ako sú napríklad Vyšné 
Žabie pleso, Kobylie pleso, Temnosmrečinske 
plesá, majú spoločenstvá vodných chrobákov 
zložené najmä s dominantnými druhmi: po
tápniky (Agabus bipustulatus, Hydroporus me
lanocephalus, Hydroporus nivalis, Hydroporus 
nigrita), vodomil (Helophorus flavipes), vzácne 
vodomil (Helophorus redtenbacheri).

Pre nižšie položené plesá (pod 1 300 m n. m.) 
sú charakteristické tieto druhy: potápniky (Ily
bius crassus, Agabus bipustulatus, Agabus sturmii, 
Rhantus pulverosus, Rhantus notaticollis, Acilius 
sulcatus, Dytiscus marginalis) a vodomily (Cre
nitis punctatostriata, Helophorus flavipes, Helo
phorus montenegrinus, Helophorus griseus).

Tečúce vody v stupni smrečín sa vyznačujú 
riavami a vodopádmi. Pre tie sú charakteristi cké 
druhy čeľade Elmidae. Tieto chrobáky sú po
mocou silných pazúrikov prichytené na spodnej 
strane kameňov. Dýchajú osobitným chitinóz
nym útvarom na brušnej strane – plastrónom. 
Táto štruktúra umožňuje zachytávať bublinky 
vzduchu vo vode a následne vzduch posúvať 

phus dieckmanni) horský druh, ktorý žije v ma
chových porastoch v potokoch a vodopádoch, 
známy len v niekoľkých exemplároch z Vyso
kých Tatier a drobčík (Alpinia alpicola), ktorý 
žije epigeicky v subalpínskom až alpínskom 
vegetačnom stupni Západných a Vysokých Ta
tier. Drobčík (Alpinia lohseiana) bol nedávno 
opísaný a oddelený od príbuzného Alpinia al
picola (je známy z vysokých hôr aj mimo úze
mia Tatier), utekáčik (Pterostichus tatricus) ži
júci v chladných skalnatých sutiach alpínskeho 
vegetačného stupňa Vysokých Tatier a Babiej 
hory (Babia hora, 1 725 m n. m., najvyšší vr
chol Oravských Beskýd), z čeľade liskavkovi
tých liskavka (Chrysolina schneideri) žijúca pod 
machom a na trávach alpínskych lúk Tatier 
a Babiej hory.

Významnú hodnotu z hľadiska pochopenia 
zloženia a vývoja fauny majú boreoalpínske 
a boreomontánne druhy s disjunktívnym rozší
rením, ktoré sa zachovali z obdobia posledného 
glaciálu. V prvom prípade ide o tieto druhy: 
potápnik (Oreodytes davisii), vodomil (Helopho
rus glacialis), Pteroloma forsstroemi (Agyrtidae), 
drobčíky (Omalium strigicolle, Eucnecosum 
brachypterum, Anthophagus alpinus, Anthopha
gus omalinus arrowi, Eudectus giraudi, Bledius 
arcticus, Bryophacis rugipennis, Autalia puncti
collis, Atheta allocera, Atheta laevicauda, Oxy
poda nigricornis a Oxypoda skalitzkyi), liskavka 
(Oreina caerulea), fuzáč (Acmaeops septentrio
nis). K významným boreomontánnym druhom 
patria: behúnik (Bembidion difficile), potápnik 
(Oreodytes rivalis), drobčíky (Omalium ferrugi
neum, Carpelimus lindrothi, Bisnius puella, Que
dius riparius a Atheta diversa), kováčik (Selatoso
mus confluens rugosus), nosániky (Otiorhynchus 
arcticus, Otiorhynchus lepidopterus).

Na príbuznosť k alpskej faune poukazu
jú druhy: drobčíky (Megarthrus stercorarius, 
Anthophagus forticornis, Ochthephilus angusta
tus, Thinobius silvaticus, Thinobius franzi, Ga
brius tirolensis, Tachyporus austriacus, Hydro
smecta perpusilla, Hydrosmecta pseudofragilis, 
Atheta pfaundleri) a drobčík (Othius crassus), 
ktorý je známy z rakúskych a slovinských Álp.

cez prieduchy do tracheálneho systému. Typi
ckými druhmi sú Elmis aenea, Elmis maugetii, 
Elmis latreillei a Limnius perrisi. K významným 
zástupcom vodných chrobákov v chladných te
čúcich vodách sú: vodomil (Hydraena dentipes), 
potápniky (Ilybius crassus – glaciálny relikt), 
(Oreodytes rivalis) (boreomontán), (Hydroporus 
nivalis) a farebne nápadný (Platambus macu
latus), vodomily (Helophorus aequalis, Helo
phorus dorsalis, chrobák z čeľade Hydraenidae 
Limnebius truncatellus) a v chladných stojatých 
vodách vzácne žijú potápniky (Hydroporus kra
atzii, Oreodytes davisii (boreoalpín) a vodomil 
(Helophorus glacialis – boreoalpín).

V potokoch prameniacich vo vysokohor
ských polohách sú zastúpené aj druhy podhor
ského (submontánneho) vegetačného stupňa: 
vodomil (Helophorus arvernicus), potápniky 
(Platambus maculatus, Agabus subtilis, Agabus 
bipustulatus).

Zloženie fauny chrobákov Tatier
Najpozoruhodnejšou zložkou fauny chro

bákov sú tatranské endemické druhy, ktoré sú 
známe len z  územia Tatier, a to: bežec snežný 
(Nebria tatrica tatrica), vyskytujúci sa na vlh
kých suťovitých stanovištiach subalpínskeho 
a alpínskeho pásma Západných, Vysokých 
a Belianských Tatier, drobčík (Coryphiomor

Phaenops cyanea. (Foto M. Štrba.)

Pestroš včelí (Trichodes apiarius), predátor škodcov v lesoch. (Foto M. Štrba.) Trichius fasciatus, typický florikol v horskom pásme. (Foto M. Štrba.)
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Druh drobčíka (Omalium deubeli) je zná
my len z Tatier a z  rumunských pohorí Rodna 
a Bucegi. Drobčík (Ochthephilus brachypte
rus) bol opísaný podľa niekoľkých exemplárov 
z Transylvánskych Álp a najnovšie bol zistený 
aj v rakúskych Alpách. Drobčík (Anthophagus 
omalinus arrowi) je známy z pohorí Sudet, Kar
pát a Álp.

Významnú zložku fauny tvoria druhy zná
me len z karpatských montánnych oblastí, ako 
napr. drobčíky (Eusphalerum alpinum obenber
geri, Geodromicus danieli, Philonthus mareki, 
Gabrius exspectatus, Leptusa alpicola, Leptusa 
carpathica) a meravec (Carpathobyrrhulus tatri
cus). Vo faune Tatier prevažujú druhy submon
tánne, montánne, subalpínske a alpínske, ktoré 
pochádzajú z rôznych zoogeografických oblastí. 
Veľmi pozoruhodný je nález druhu drobčíka 
(Scopaeus didymus) v Tatrách, ktorý je známy 
len z južnej Európy a severnej Afriky, teda je 
mediteránskeho pôvodu a zatiaľ je to aj jedi
ný nález z územia Slovenska. Zistil sa v Tatrách 

aj invázny druh drobčíka (Philonthus spinipes), 
ktorý na naše územie prenikol v 2. polovici 
20. storočia z Ďalekého Východu a v súčasnosti 
je známy z celej palearktickej oblasti.

Napriek doterajším poznatkom o druhovom 
zložení chrobákov z územia Tatier absentujú 
údaje o distribúcii endemických, boreoalpín
skych a boreomontánnych druhoch, podobne 
sú nedostatočne preskúmané aj niektoré bioto
py, napr. rôzne typy rašelinových spoločenstiev, 
alpínskych a podmáčaných alpínskych lúčnych 
spoločenstiev, skalných sutí, lesných biotopov, 
potokov, plies, štrkovitých brehov potokov, 
machových porastov v potokoch. Výskum fau
ny týchto biotopov nepochybne prinesie ďalšie 
nálezy nových druhov.

Tatry sú významné územie aj z hľadiska 
pochopenia vývoja fauny v preglaciálnom 
a postglaciálnom období, zistili sa tu endemi
cké taxóny, ktorých speciácia prebehla na tom
to území, glaciálne relikty, ktorých prítomnosť 
poukazuje na úzke vzťahy k severskej faune pa

learktickej oblasti, no aj druhy, ktorých prítom
nosť poukazuje na príbuznosť vývoja tatranskej 
fauny s okolitou faunou, napríklad faunou Álp 
a Východných Karpát, ale aj vývojom vlastnej 
Karpatskej fauny.

Anthaxia quadripunctata. (Foto archív O. Majzlana.)


