Křižák vlnovkový – další nový druh křižáka pro Českou republiku

Podrobnosti k našim nálezům Neoscona adianta (Walckenaer, 1802):

Neoscona adianta – further new araneid species for the Czech Republic. On 25.7.2020, the
authors collected several specimens of Neoscona adianta (Walckenaer, 1802) in Váté písky
Reserve and around Soboňky Pond (South Moravia). This species, inhabiting herb and shrub
layers in open habitats, became finally a member of the Czech spider fauna.

Vracov, Váté písky, 48.9038°N, 17.2213°E, bylinná vegetace u železniční trati, 25.7.2020, 1 ♀, lgt
& det. Kryštof Rückl & Radek Šich (smyk), rev. Petr Dolejš, coll. Národní muzeum (P6A 7366).

V polovině června 2020 se ozval Ondra Machač s radostnou zprávou, že poblíž Vátých písků se
konečně už objevila Neoscona adianta (Walckenaer, 1802). Z jihu Moravy si odvezl několik
mláďat. Sám Ondra již v roce 2015 pozoroval početnou populaci ve slovenské CHKO Záhorie jen
několik kilometrů od českých hranic a apeloval na aktivní pátrání po tomto v jiných státech
běžném křižákovi (MACHAČ 2015).
Výjezd Petra Beneše, Radka Šicha a Kryštofa Rückla na místo s cílem ulovit a vyfotografovat
dospělé křižáky vlnovkové byl naplánován na 25. červenec. Skupinu bohužel nemohl doplnit
prvonálezce Ondra, kterému se dochovat ulovená mláďata do dospělosti nezdařilo. Pro své
kamarády ovšem připravil mapku, pomocí které navedl nadšené arachnology na průsek pod
vedením velmi vysokého napětí nedaleko osady Soboňky a stejnojmenného rybníku (obr. 1).
Hned při vstupu na louku s vyšší trávou zaujaly výpravu na lokalitě početné zápřednice jedovaté
(Cheiracanthium punctorium) v typických zámotcích. Po nafocení zápřednic Radek vytáhl
z batohu smýkačku, a hned prvním smýknutím byla ulovena dospělá samice N. adianta. Po chvíli
se povedlo najít i samce (obr. 2) a několik dalších jedinců obou pohlaví. Velkou radost udělala na
pobřežní vegetaci rybníka zapózováním před objektivem vykrmená samice, kterou se podařilo
nakrmit šídlatkou hnědou (Sympecma fusca) (obr. 3). Ještě jedna dospělá samice byla ulovena
smýkáním vyšší bylinné vegetace poblíž železniční trati na Vátých píscích. Vzorky obou pohlaví
uložené v lihu dopravil Kryštof Petru Dolejšovi do Národního muzea.

Rohatec – Soboňky, 48.9021°N, 17.2120°E, bylinná vegetace poblíž rybníku Soboňky, 25.7.2020,
1 ♂, lgt & det. Kryštof Rückl & Radek Šich (smyk), rev. Petr Dolejš, coll. Národní muzeum (P6A
7366).
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Z biologie o vzhledově prakticky nezaměnitelném křižáku vlnovkovém uveďme, že žije na
bylinách a keřích vlhkých i suchých biotopů v otevřených prostranstvích. Poblíž sítě si staví
miskovitý pavučinový úkryt. Při příznivém počasí pavouka ale častěji najdeme číhat na centrálním
políčku sítě. Způsobem života se tedy velmi podobá hojnému křižákovi skvostnému (Aculepeira
ceropegia), ačkoliv při pohledu na kresbu ventrální strany zadečku (obr. 4) podobné drobnějšímu
křižákovi lučnímu (Mangora acalypha) bychom očekávali spíše větší analogii s tímto
všudypřítomným druhem, který si ale úkryt nestaví (BELLMANN 1997). Mláďata se objevují na jaře
a dospívají během léta.
Nález křižáka N. adianta není na rozdíl od letošního Radkova objevu křižáka rákosového (Larinia
elegans) žádným velkým překvapením (ŠICH & RÜCKL 2020). Důvodem, proč se k nám křižák
vlnovkový nedostal z okolních států dříve, bude zřejmě jeho neschopnost překonat bariéru hor
na německé, polské a částečně i rakouské straně (DOLEJŠ & RÜCKL 2018). V budoucích letech je
jistě možné jeho další šíření po České republice.
Jak bylo již Kryštofem v zimě roku 2016 po nálezech Araneus saevus a A. nordmanni na Šumavě
předpovězeno, stran křižáků nebyla naše země stále dostatečně prozkoumaná (RÜCKL 2016).
Snad to bude platit i po arachnologicky úspěšném roce 2020, a do dalších sezon se máme na co
těšit!
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Obr. 1: Lokalita nálezu Neoscona adianta u Soboněk (foto O. Machač)

Obr. 2: Samec Neoscona adianta (foto R. Šich)

Obr. 3: Samice Neoscona adianta s kořistí (foto R. Šich)
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FAUNISTIKA
Vzácní pavouci z červnové exkurze Fluorescenční noci na jižní Moravu
Od úterý 9.6. do neděle 14.6.2020 se uskutečnila i přes komplikace spojené s pandemií
biologická exkurze Fluorescenční noci na významné lokality jižní Moravy. V úterý jsem se
společně s několika dalšími účastníky dostavil do Autokempu Apollo, kde už čekala většina členů.
Téměř ihned po postavení stanů jsme se vydali na první lokalitu, a to do okolí Mlýnského rybníka.
Ve svahu pod Apollónovým chrámem se mi na suché louce podařilo ze zajímavějších druhů
nasmýkat např. samce a samici pakřižáka Uloborus walckenaerius a z dubu u cesty na severní
straně Mlýnského rybníka jsem získal samici listovníka Philodromus buchari. Daleko vzácnější
objev mě ale čekal po návratu do kempu, kde jsem ve vyhnilém kusu kmene stromu, ležícím
přímo za mým stanem, objevil kromě běžné plachetnatky Agyneta rurestris i dva samce
pavučenky Metopobactrus ascitus (det. Ondřej Vaněk, rev. Petr Dolejš).
Další den byl dosti deštivý. I tak se mi na další lokalitě, na kterou jsme si přiblížili hromadnou
dopravou, povedlo na břehu jezírka v pískovně Mušlov u Mikulova (48°47'29.8''N, 16°40'49.3''E)
nalézt jednoho samce další velmi vzácné pavučenky – Prinerigone vagans (obr. 1), která u nás
byla, dle databáze ČAS*, nalezena pouze dvakrát prof. Františkem Millerem (čtvrtý nález viz
v samostatném článku tohoto čísla Pavouka). Po návštěvě pískovny se exkurze vydala směrem
k rybníku Nesytu. Nejprve jsme zkoumali živočišstvo na NPR Slaniště u Nesytu, posléze i na
obnaženém dně samotného rybníka, které jsem shledal arachnologicky méně zajímavým
v porovnání s předchozí lokalitou. Na Slaništi se mi kromě pavouků jako Rhysodromus histrio a
Agyneta simplicitarsis podařilo ve vzorcích získaných zcela unikátní metodou „suction sampling“,
provozovanou zde Šimonem Zemanem, nalézt malého pavoučka, i přes svoji velikost ihned
určitelného jako Microdipoena jobi (obr. 2).
Čtvrtek již nebyl tak deštivý, ba naopak velmi slunečný, a my navštívili NPR Pouzdřanská step –
Kolby. Za zmínku snad stojí nálezy pavouků Theonina cornix, Philodromus buchari a Tibellus
macellus. V noci toho dne byly ještě na starých dubech u silnice před kempem Apollo nalezeny
například subadultní samice Leviellus thorelli a štírci Dendrochernes cyrneus.
První páteční lokalitou byl zvolen mokřad v NPR Křivé jezero a dále se pokračovalo na step v PR
Milovické stráně (48°50'56.8''N, 16°41'33''E) – zde jsem si povšiml kupříkladu velmi hojné
skálovky Callilepis schuszteri a jedné samice Eresus kollari.
Dalším dnem se exkurze vydala nejprve do bučiny cestou k Pohansku, která však byla poměrně
chudá, poté přes zámeček Pohansko (u rybníčku nalezena samice Tibellus maritimus) a okolo
řopíků směrem k PP Františkův rybník a autobusem z Poštorné zpět do kempu.

Obr. 4: Samice Neoscona adianta z ventrální strany (foto P. Beneš)
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V neděli naše exkurze končila, ale já a auchenorrhyncholog Šimon Zeman jsme nemohli z výčtu
navštívených jihomoravských lokalit vyškrtnout PR Svatý Kopeček u Mikulova, a tak jsme se
vydali hromadnou dopravou právě sem, a to hlavně na skalní step na jižním svahu. Z pavouků
jsem zde nalezl např. samici Phlegra cinereofasciata nebo samce Phrurolithus pullatus.

10

OBSAH
Pavouci České republiky .......................................................................................................................... 2
První nález Cortestina thaleri (Araneae: Oonopidae) v České republice ................................................ 4
Theridion hannoniae (Araneae: Theridiidae) v České republice ............................................................. 4
Křižák vlnovkový – další nový druh křižáka pro Českou republiku .......................................................... 5
Vzácní pavouci z červnové exkurze Fluorescenční noci na jižní Moravu .............................................. 10
Druhý nález pavučenky po téměř 40 letech .......................................................................................... 12
Revize materiálu Micaria pulicaria (Araneae: Gnaphosidae) ve sbírkách Národního muzea v Praze .. 14
Průzkum pavouků PR Mutenská obora ................................................................................................. 17
Kolik vajíček nosí slíďák rolní v kokonu v okolí Vyškova? ...................................................................... 19
Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků VII: archaické druhy ............................................ 19
Stano Pekár letos oslavil 50iny! ............................................................................................................. 23
Entomologicko-arachnologické exkurze pro veřejnost ......................................................................... 26
Česká bibliografie .................................................................................................................................. 28
Britská bibliografie – The Newsletter 148 a 149 ................................................................................... 31
Nové knihy ............................................................................................................................................. 32
Pokyny pro autory ................................................................................................................................. 33
PAVOUKOVCI ČR

Pavouci České republiky
Spiders of the Czech Republic. Cortestina thaleri (Knoflach, 2009), Erigone autumnalis Emerton,
1882, Micaria pulicaria (Sundevall, 1831), Neoscona adianta (Walckenaer, 1802) and Theridion
hannoniae Denis, 1945 are new records for Czech Republic. Up to 20.12.2020, we included 881
spider species in the araneofauna of the Czech Republic.
V našem soupisu druhů jsme prozatímně nahradili druh Micaria pulicaria (Sundevall, 1831)
druhem Micaria micans (Blackwall, 1858) (RÜCKL 2020). Nyní však Petr Dolejš při revizi
obsáhlejšího materiálu doložil z našeho území i výskyt druhu M. pulicaria, tudíž ho vracíme do
soupisu pavouků České republiky (více viz v samostatném článku).
Dalšími novými druhy pro Českou republiku jsou (uvedeny prvonálezy, více viz v samostatných
článcích):
 Vzokan Cortestina thaleri (Knoflach, 2009), Plzeň, 25.8.2020, 1 ♂, leg. O. Vaněk.
 Pavučenka Erigone autumnalis Emerton, 1882 (obr. 1, obr. 2), Rozhraní (49°36'17.70"N,
16°32'14.6"E), 25.6.–30.7.2020, zemní past, okraj louky a křovinaté stráně se starým sadem,
1 ♂, leg. J. Dolanský.
 Křižák Neoscona adianta (Walckenaer, 1802), Rohatec, 12.6.2020, 3 juv., leg. O. Machač.
 Snovačka Theridion hannoniae Denis, 1945, Zabrušany, lom Všechlapy, 2017, leg. M. Holec.
K 20.12.2020 čítá seznam pavouků ČR 881 druhů.
RÜCKL K. 2020: Pavouci České republiky. Pavouk 48: 2–3.
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