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Snovačka Carniella brignolii (Araneae: Theridiidae), nový druh pavouka pro faunu České 
republiky 
 
Tangle-web spider Carniella brignolii (Araneae: Theridiidae), new spider species for the fauna 
of the Czech Republic. First finding of a tangle-web spider Carniella brignolii Thaler & 
Steinberger, 1988 from the Czech Republic is published and shortly commented. One male was 
collected using 40 cm plastic tube trap put into the soil on marl stone slope. 
 
Již delší dobu jsem uvažoval o umístění zemní trubkové pasti na některou z bílých strání na území 
Ústeckého kraje. V posledních letech jsou tyto pasti hojně využívány pro sběr podzemní 
fauny a v Českém středohoří již byly umístěny na řadu míst. Proto jsem se rozhodl umístit past 
mimo České středohoří, a to na bílé stráně u obce Touchovice v okrese Louny. Trubkovou past 
dlouhou pouhých 30 centimetrů jsem na konci dubna 2021 zahrabal do jílovitého a porézního 
substrátu v prudkého svahu nedaleko úzké stezky (obr. 2). Jako konzervační médium jsem použil 
8% kvasný ocet. K vybrání pasti jsem se dostal až na konci srpna téhož roku. Při třídění materiálu, 
ve kterém bylo několik mravenců rodu Temnothorax, zemní mnohonožka z čeledi Julidae, několik 
stejnonožců, samička skálovky velké (Gnaphosa lucifuga), jsem narazil na světlého a pouhý jeden 
milimetr velkého pavouka. V první chvíli mě napadlo, že se jedná o nějaké mládě. Velké 
překvapení nastalo ve chvíli, kdy jsem v mikroskopu zjistil, že se jedná o samečka, a dokonce 
dospělého s dobře vyvinutými pedipalpami. Pavouka jsem proto rychle vyfotografoval a poslal 
V. Růžičkovi, který se o půdní pavouky zajímá a již dlouhá léta trubkové pasti využívá. Netrvalo 
dlouho, a přišla mi zpráva, ve které bylo zmíněno několik druhů pavouků, které by bylo dobré 
s oním pavoučkem porovnat. Neseděla ale velikost ani další znaky. Po krátké době přišel 
od kolegy další e-mail s komentářem, že ona vlastně existuje velmi drobná snovačka, která u nás 
ale není dosud známa, a jak napsal „…a kdyby to byla ona – to by bylo něco!“ Nakonec 
se podezření opravdu potvrdilo a onen drobný pavouček z čeledi Theridiidae je snovačka 
Carniella brignolii (obr. 2), která byla popsána teprve nedávno, a to v roce 1988 podle jediného 
kusu z Rakouska (THALER-KNOFLACH et al. 2014). Jedná se o velmi vzácného pavouka, který je znám 
v Evropě jen ze sedmi lokalit. Na dosud známých lokalitách byla snovačka nalezena 
na xerotermním svahu v suti, ve štěrku na břehu horského potoka, v lomu, ve štěrku v půdě 
na vinici a také v jeskyni. Snovačka Carniella brignolii Thaler & Steinberger, 1988 se tak stala 
883. pavoučím druhem naší fauny.  
 
Nálezová data: Bohemia bor. occ., Touchovice env., Touchovická stráň (5648), 28.4.‒30.8.2021, 
zemní trubková past, délka 30 cm, Pavel Krásenský lgt., Antonín Roušar det., Oblastní muzeum 
a galerie v Mostě coll. 
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Obr. 1: Lokalita C. brignolii u Touchovic (foto P. Krásenský) 

 
Obr. 2: Samec snovačky C. brignolii z Touchovic (foto P. Krásenský) 
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Pavoukovci České republiky 
 
Arachnids of the Czech Republic. Spider Carniella brignolii Thaler & Steinberger, 1988, 
harvestmen Amilenus aurantiacus (Simon, 1881), Leiobunum sp. A and pseudoscorpion 
Allochernes solarii Simon, 1898 are new records for the Czech Republic. Up to 23.12.2021, we 
included 883 spider species, 39 harvestmen species and 39 pseudoscorpion species in the 
arachnofauna of the Czech Republic. 
 
Novými druhy pavoukovců pro Českou republiku jsou (uvedeny prvonálezy, více viz 
v samostatných článcích): 
 snovačka západní Carniella brignolii Thaler & Steinberger, 1988, Touchovice, 

28.4.‒30.8.2021, 1 ♂, leg. P. Krásenský. 
 

 sekáč oranžový Amilenus aurantiacus (Simon, 1881), Prášily, Frauenthal, 13.6.2013, 1 ♀, leg. 
I. Těťál. 

 sekáč Leiobunum sp. A, Vlkoš, 6.10.2021, 1 ♂, 1 ♀, leg. M. Pěnča. 
  

 aloštírek Solariho Allochernes solarii Simon, 1898, Popice, NP Podyjí, Sealsfieldův kámen, 
zemní past 1.6.‒1.7.2021, 1 ♂, leg. T. Krejčí. 

  
K 23.12.2021 čítají seznamy ČR 883 druhů pavouků, 39 druhů sekáčů a 39 druhů štírků. 

 

Ondřej Machač 


