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l. Varga, p. j. fedor, a. mock, o. majzlan: Centipedes (Chilopoda) and millipedes 
(diplopoda) as a part of synanthropic fauna in urban habitats
abstract: In the period of 2003 – 2006 we studied invertebrate communities in various types of 
buildings in urban environment of SW Slovakia (16 sampling sites). We have gathered material 
containing more than 12,500 invertebrates. Flies (diptera) (73.3 %) and spiders (Araneae) 
(11.5 %) were the most dominant groups among 26 recorded higher taxa. From quantitative 
point of view Millipedes and centipedes represented only 0.2 % of total invertebrate quantity. 
We recorded 3 species of chilopoda (Lithobius forficatus, Cryptops anomalans, Scutigera 
coleoptrata) as well as 3 diplopoda species (Cylindroiulus boleti, Polydesmus complanatus, 
Brachyiulus bagnalli), of which only L. forficatus and B. bagnalli seem to be adapted for 
long-term survival in interiors of building objects and can be evaluated as a hemisynanthropic 
species. Relationship between Millipedes and centipedes, and urban environments of central 
Europe is also discussed.
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ÚVOd
Výskum synantropnej fauny na Slovensku je v súčasnosti ešte stále obmedzený len na 
niekoľko prác neveľkého rozsahu. Chýba nielen komplexnejšie, synekologicky orientované 
spracovanie problematiky, ale aj údaje o synantropii v rámci viacerých taxonomických 
skupín. Všeobecne sú v domácich i zahraničných prácach venovaných faune otvorených 
urbánnych ekosystémov, skleníkov, podzemných priestorov a podobných stanovíšť 
Chilopoda a Diplopoda uvádzané zväčša iba okrajovo, často bez determinácie na druhovej 
úrovni (Klausnitzer et al., 1984; Krumpál et al., 1997; Weidner, 1952). Ešte menej údajov je 
k dispozícii, ak sa štúdium problematiky spoločenstiev bezstavovcov v urbánnom prostredí 
obmedzí len na faunu interiérov stavebných objektov. 

Predsa však jestvuje niekoľko prác skúmajúcich faunu viacnôžok (Myriapoda) v mestách, 
zameraných najmä na hlavné metropoly európskych krajín. Stonôžky Ríma v rôznych 
habitatoch komplexne študoval zapparoli (1992). V Prahe sa problematike mnohonôžok 
venoval napr. KocoureK (2001, 2004), v Budapešti Korsós (1992) a Korsós et al. (2002), 
vo Varšave JedryczKoWsKi (1982). Obom skupinám na území Viedne sa venoval christian 
(1996, 1998) a thaler et christian (2003). 

METOdIKA A MATERIÁL 
Počas výskumu synantropnej fauny prebiehajúceho v rokoch 2003 – 2006 sme sa na vybraných 
lokalitách zastavaného územia juhozápadného Slovenska (Podunajská nížina) zamerali na 
bezstavovce interiérov rôznych stavebných objektov (lokality so zaznamenaným výskytom 
Myriapoda uvádzame v tabuľke 1). Celkovo sme vykonali 180 zberov na 16 plochách, 
pričom na 6 plochách bol materiál odoberaný pravidelne 1 krát mesačne počas celého roka. 
Predstavovali ich bytové a nebytové priestory novšieho a staršieho rodinného domu a starú 
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opustenú vínnu pivnicu. Na zostávajúcich 10 plochách bol materiál získaný príležitostnými 
zbermi. Pri zbieraní bezstavovcov sme použili široké spektrum odchytových metód (lepivé 
pásy, vysávanie, stieranie vlhkým štetcom, exhaustor, náhradné úkryty – vlhká handra, 
individuálny zber). Z pohľadu získavania exemplárov stonôžok a mnohonôžok sa prakticky 
uplatnili len posledné dve menované. 

VÝSLEdKy A dISKUSIA

Zaznamenali sme vyše 12 500 jedincov bezstavovcov z 26 vyšších taxónov (prevažne radov), 
medzi ktorými sme nachádzali aj zástupcov Myriapoda, hoci z kvantitatívneho hľadiska 
nepatrili medzi dominantné skupiny. Najvyššiu dominanciu dosiahli rady Diptera (73,3 %) 
a Araneae (11,5 %). Zvyšok (15,2 %) tvorilo zostávajúcich 24 taxonomických skupín. 
Priemerné zastúpenie Myriapoda v kvantitatívne hodnotených zberoch vykonávaných raz 
mesačne (6 hlavných plôch) predstavovalo 0,2 %. Jedince predmetnej skupiny však boli 
pozorované aj v období mimo vykonávania obligátnych zberov na pravidelne sledovaných 
plochách a taktiež na lokalitách, z ktorých bol materiál získaný iba jednorazovo. Ich výskyt 
bol doložený na 7 z celkového počtu 16 plôch.

Chilopoda boli zastúpené 3 druhmi, z ktorých Lithobius forficatus (Linnaeus, 1758) je 
považovaný za bežný, euryékny, pôvodom západopalearktický druh. Často bol nachádzaný 
v nebytových (najmä pivničných) priestoroch sledovaných objektov, kde okrem priaznivých 
abiotických podmienok (tma, primeraná vlhkosť) nachádza zrejme aj dostatok potravy. 
Mnohými autormi je udávaný ako bežný obyvateľ pivníc (Klausnitzer 1987; Krumpál et al. 
1985; Dvořák 2002).

Cryptops anomalans Newport, 1844 je rozšírením európsky druh, u nás sa vyskytujúci 
v južnejších oblastiach. V rámci urbánnych ekosystémov je viazaný skôr na exteriéry 
budov, záhrady a podobné stanovištia. Na skúmaných plochách bola jeho abundancia nízka. 
Pozornosť si zasluhujú i nálezy niekoľkých exemplárov Scutigera coleoptrata (Linnaeus, 
1758) na plochách, kde bol materiál získavaný príležitostným zberom. V prípade tohto druhu 
bol synantropný výskyt na našom území opakovane potvrdený aj v minulosti (országh, 
2001). 

Diplopoda boli reprezentované 3 pomerne bežnými druhmi. Cylindroiulus boleti (Koch, 
1847) a Polydesmus complanatus (Linnaeus, 1761), oba pôvodne lesné druhy, boli nachádzané 
v nebytových priestoroch, kde vyhľadávali vlhké a tmavé úkryty. Nachádzané boli väčšinou 
už len uhynuté exempláre, podobne ako uvádza napr. Samšiňák (1984). Mnohí zástupcovia 
rodu Cylindroiulus ako aj Polydesmus complanatus sú známi svojim výskytom v urbánnom 
prostredí, v rámci ktorého prenikajú aj do nevykurovaných interiérov alebo skleníkov 
(Boettger, 1932; eichler, 1952; JedryzczKoWsKi, 1982), kde podľa niektorých autorov môžu 
spôsobovať nevýznamné škody na uskladnenej čerstvej zelenine a ovocí. Naopak, druh 
Brachyiulus bagnalli (Curtis, 1845), ktorý prejavuje najvyššiu tendenciu k synantropii, bol 
zistený v obytných častiach novšieho rodinného domu, a to vždy v blízkosti kvetináčov. 
Možno predpokladať, že ako jedna z mála mnohonôžok v našich zemepisných oblastiach 
dokáže, pravdepodobne aj vďaka zvýšenej xerofílii, dlhodobejšie prežívať aj v podmienkach 
interiérov budov a spolu so stonožkou Lithobius forficatus ju môžeme zaradiť medzi 
hemisynantropné druhy.

Vychádzajúc z vlastných údajov, ako aj výsledkov prác publikovaných inými autormi, 
môžu byť synantropné Myriapoda rozdelené do viacerých skupín podľa afinity k urbánnemu 
prostrediu: 
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torzo lokálnej fauny prežívajúce v urbánnom prostredí1. 
1a. Patria sem jednak euryékne, široko rozšírené druhy, ktoré v prirodzených spoločenstvách 

(napr. lesných ekosystémoch) zväčša nezohrávajú významnejšiu úlohu a „čakajú na 
svoju príležitosť“, v podobe rôznych disturbancií prostredia. Sem možno z mnohonôžok 
zaradiť napr. Brachydesmus superus, Polydesmus denticulatus, Blaniulus guttulatus, zo 
stonôžok druh Lithobius forficatus.

1b. Ďalej sú to druhy so širšou ekologickou valenciou, no s preferenciou istého typu 
stanovíšť (napr. lesného typu) a menším areálom. Predstavujú miestnu faunu, ktorá pri 
vhodných podmienkach prežíva aj v urbánnom priestore. Uplatnia sa predovšetkým 
xerofilnejšie druhy, tolerujúce otvorené biotopy. Z mnohonôžok by tu mohli figurovať 
napr. Polydesmus complanatus, Cylyndroiulus boleti, Mastigona bosniensis, zo stonôžok 
Cryptops anomalans alebo ďalší zástupcovia rodu Lithobius. 

exotická fauna invadujúca do nových areálov cez antropogénne biotopy2. 
2a. Časť druhov z tejto skupiny má pôvod v Mediteránnej oblasti (resp. juhoeurópsky 

pôvod), prípadne sú to druhy s atlantickým, resp. západoeurópskym areálom. Do 
Strednej (Severnej a Východnej) Európy a do Severnej Ameriky sa šíria vďaka vysokému 
inváznemu potenciálu prostredníctvom antropogénnych migračných ciest (komunikácie, 
agrocenózy, urbánne prostredie atď.). Prirodzene neprekonateľné bariéry im človek 
pomáha zdolávať i priamym zavlečením (napr. cez Atlantik do S Ameriky). K úspešnej 
introdukcii často prispieva aj výsadbou a rozširovaním nepôvodných rastlín. Túto 
skupinu tvoria predovšetkým stepné druhy, pre ktoré sú odlesňovanie, aridizácia, či teplo 
zo sekundárnych zdrojov facilitačnými faktormi. Na našom území majú z mnohonôžok 
takýto charakter napr. Melogona voigti, Melogona broelemanni, Cylindroiulus 
caeruleocinctus, Nopoiulus kochii a zrejme aj Brachyiulus bagnalli. Sčasti by sem mohol 
patriť aj Polydesmus inconstans, hoci je hygrofilnejším druhom. Drsnejšie kontinentálne 
podnebie môže do istej miery limitovať rozšírenie týchto druhov mimo kultúrnej krajiny 
a ich zástupcovia môžu lokálne vytvárať agregácie v blízkosti zdrojov tepla (potrubia, 
obytné a výrobné objekty). Nedostatkom tepla možno vysvetľovať v napr. minulosti 
opakovane pozorovanú tendenciu druhu Cylindroiulus caeruleocinctus začiatkom zimy 
migrovať do budov, čo potvrdzujú aj iní autori (KocoureK, 2004).

2b. Druhy termofilné, pôvodom z Mediteránu alebo iných zoogeografických oblastí (trópy). 
Ide o zástupcov teplomilnej fauny, ktoré sa na našom území vyskytujú náhodne, prevážané 
s ovocím, exotickými rastlinami a substrátom. Odolnejšie druhy sa dlhodobo ujali 
v skleníkoch botanických záhrad a záhradkárskych podnikov a ich okolí. Potravne sú to 
málo špecializované druhy, niektoré sú zvýhodnené napr. schopnosťou partenogenetickej 
reprodukcie. K typickým tropickým mnohôžkam v Európe patria Oxidus gracilis 
(pôvodne pravdepodobne z tropickej Ázie), Poratia digitata, Amphitomeus attemsi 
(z trópov Latinskej Ameriky), všetky z radu Polydesmida, k mediteránnym, u nás 
zisteným taxónom patria Cylindroiulus vulnerarius a C. latestriatus (mocK, 2001).

miestna fauna s fakultatívnym výskytom v meste 3. 
Druhy obývajúce prirodzené biotopy, do urbánneho prostredia zasahujúce v ekotone mesta 
a okolia alebo žijúce v meste vďaka biokoridorom, poprípade iba náhodne (splavením, 
transportom pôdy). Tvoria najmenej stabilnú zložku urbánnych spoločenstiev. Do úvahy 
tu pripadajú takmer všetky druhy žijúce v okolí.
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Tabuľka 1. Zaznamenané druhy Myriapoda a ich výskyt v sledovaných objektoch

druh lokalita

Lithobius forficatus Senec (pivnica staršieho a novšieho rodinného domu, stará vínna pivnica), 
Blatné (starší rod. dom) 

Cryptops anomalans Senec (stará vínna pivnica) 
Scutigera coleoptrata Bratislava (Horský park – byt), Trnava (byt) 
Cylindroiulus boleti Senec (pivnica novšieho rod. domu) 
Brachyiulus bagnalli Senec (obytná časť novšieho rod. domu)
Polydesmus complanatus Senec (stará vínna pivnica), Blatné (starší rod. dom) 
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