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Západoevropský slíďák Pardosa tenuipes objeven v Česku 
 
West European wolf spider Pardosa tenuipes was discovered in Czechia. Three males were 
captured by pitfall traps at Kozmické ptačí louky Meadows near Ostrava. The species found 
suitable conditions there thanks to sensitively performed near-natural restoration. 
 
V létě loňského roku byl na Kozmických ptačích loukách na Ostravsku (obr. 1) objeven slíďák 
Pardosa tenuipes L. Koch, 1882 (obr. 2–4), který byl doposud znám pouze ze zemí západní 
Evropy a Maďarska. Tento vzácný slíďák ke svému životu potřebuje mokré osluněné louky 
s rozvolněnou vegetací v sousedství mokřadů. Takové biotopy dnes kvůli ustoupení od 
tradičního obhospodařování luk a znečištění, především zemědělskými hnojivy, na našem 
území postupně mizí. 

Kozmické ptačí louky jsou v soukromém vlastnictví potravinářské firmy SEMIX, která se 
rozhodla ze svých zdrojů revitalizovat a dále udržovat přírodně bohaté lokality. Tato firma 
dále udržuje například stepní společenstva u Strejčkova lomu u Olomouce, s nejsevernějším 
výskytem sklípkánka pontického na Moravě. Revitalizované Kozmické ptačí louky 
s vybudovanými tůněmi od roku 2014 obývá, díky správnému lidskému zásahu do krajiny, 
stále více chráněných a ohrožených druhů živočichů. Od listopadu 2019 se na loukách pasou 
i exmoorští ponyové, polodivoké plemeno koní. Návrat vody do krajiny společně s pastvou 
velkých býložravců vytváří na Kozmických ptačích loukách mozaiku biotopů, na něž je vázaná 
neobvykle vysoká biodiverzita. 

Příroda střední Evropy byla statisíce let intenzivně ovlivňována působením velkých 
býložravců jako byli divocí koně, pratuři, zubři, ale i mamuti či nosorožci. Podobně jako 
býložravci v Africe udržují savanu, tato zvířata u nás udržovala lesostep, místy s rozdupanou 
zemí. Na takové biotopy byla přizpůsobená většina druhů našeho druhového bohatství. 
Člověk na konci poslední doby ledové vyhubil většinu divokých býložravců, ale první 
zemědělci je relativně brzy nahradili domácími zvířaty, která poskytují krajině podobnou 
službu. V polovině dvacátého století však došlo k drastickému snížení počtu 
domestikovaných býložravců v krajině, upřednostnění stájového chovu v posledních 
desetiletích vedlo k dalšímu omezení volné pastvy hospodářských zvířat. Jednotlivé druhy 
živočichů i rostlin, statisíce let přizpůsobené na biotopy ovlivňované býložravci, začaly 
hromadně mizet. Tento trend pokračuje dodnes, orgány ochrany přírody se ho alespoň na 
vybraných lokalitách snaží zvrátit reintrodukcí polodivokých koní, turů či zubrů.  
 
Detaily nálezu: Ostravsko, Kozmice (6074), 49.9075°N, 18.1371°E, 200 m n. m., 30.6.–
31.7.2020, 3 ♂♂, leg. & det. M Řezáč & H. Rothová, coll. H. Rothová 
 
 

Milan Řezáč & Helena Rothová 
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Obr. 1: Místo nálezu P. tenuipes, Kozmické louky (foto M. Řezáč) 
 

 
Obr. 2: Jeden z nalezených samců P. tenuipes (foto M. Řezáč) 
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Obr. 3: Samice slíďáka P. tenuipes (foto A. Krediet) 
 

 
Obr. 4: Samec slíďáka P. tenuipes (foto A. Krediet) 
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První nález Paratrachelas maculatus (Trachelidae) v České republice 
 
First record of Paratrachelas maculatus (Trachelidae) in the Czech Republic. The species was 
found in Pohořelice, in January 2021 by Hana Mánková. As it is most probably an imported 
specimen, we do not treat P. maculatus as a member of Czech araneofauna. 
 
Dne 3.1. neunikl mé pozornosti příspěvek ve facebookové skupině Pavouci České republiky, 
kde paní Hana Mánková prosila o určení jistého pavouka, kterého našla lézt po kuchyňském 
stole ve svém rodinném domě v Pohořelicích (48.9808N, 16.5266E; 7065; 182 m n.m.). Milan 
Řezáč ho pohotově určil jako Paratrachelas maculatus (Thorell, 1875). S paní Mánkovou jsem 
se záhy domluvil na zaslání nálezu poštou. Pavouk dorazil ke mně domů 5.1. naložený 
v domácí slivovici, která ho spolehlivě zakonzervovala. Podle kopulačních orgánů jsem pod 
lupou potvrdil Milanovu determinaci (obr. 1), že se opravdu jedná o samici Paratrachelas 
maculatus, vyměnil slivovici za denaturovaný líh a označil determinačním štítkem. Tento 
nález dokazuje, že i facebookové určovací skupiny mohou být zdrojem cenných nálezů. 
Nezbývá než doufat, že podobných nálezů bude pouze přibývat. Paratrachelas maculatus byl 
zaznamenán téměř ve všech okolních státech, s výjimkou Polska. Vždy se vázal na 
synantropní oblasti, a proto není překvapením, že byl nalezen právě uvnitř rodinného domu. 
K nám byl zavlečen pravděpodobně nákladní či osobní dopravou (BAUER et al. 2019). Protože 
tento druh není u nás dosud etablovaný, prozatím jej k domácí araneofauně počítat 
nebudeme. 
 
BAUER T., BAYER S., DERSCHMIDT E. & HÖFER H. 2019: Description of the egg sac of Paratrachelas 

maculatus, with notes on its establishment in urban regions of Germany and Austria 
(Araneae: Trachelidae). Arachnol. Mitt. 57: 26–30.  

Ladislav Schweiner 

 
Obr. 1: Paratrachelas maculatus, habitus (foto L. Schweiner) 
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 PAVOUKOVCI ČR 

Pavouci České republiky 

Spiders of the Czech Republic. Pardosa tenuipes L. Koch, 1882 is a new record for the Czech 
Republic. Up to 1.7.2021, we included 881 spider species in the araneofauna of the Czech 
Republic. Paratrachelas maculatus  (Thorell, 1875) is an introduced species not treated as a 
member of Czech spider fauna. 

Novým druhem pro Českou republiku je slíďák Pardosa tenuipes L. Koch, 1882 a poprvé 
byl u nás zjištěn také hlavoun Paratrachelas maculatus (Thorell, 1875) (uvedeny jsou 
prvonálezy, více v samostatných příspěvcích v tomto čísle). 

 Slíďák Pardosa tenuipes L. Koch, 1882, Kozmice, Kozmické louky, 30.6.–30.7.2020, 

3 ♂♂, leg. H. Rothová, det. H. Rothová & M. Řezáč, coll. H. Rothová.  

 Hlavoun Paratrachelas maculatus (Thorell, 1875), Pohořelice, 3.1.2021, 1 ♀, leg. 
H. Mánková, det. & coll. L. Schweiner.  

K 1.7.2021 čítá seznam pavouků ČR 882 druh. 

 

Ondřej Machač 
 
 

 


