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Meioneta innotabilis (O. P.-Cambridge, 1863) = Agyneta innotabilis (O. P.-Cambridge, 1863) 
Meioneta milleri Thaler, Buchar & Kůrka, 1997 = Agyneta milleri (Thaler, Buchar & Kůrka, 
1997) 
Meioneta mollis (O. P.-Cambridge, 1871) = Agyneta mollis (O. P.-Cambridge, 1871) 
Meioneta rurestris (C. L. Koch, 1836) = Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 
Meioneta saxatilis (Blackwall, 1844) = Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 
Meioneta simplicitarsis (Simon, 1884) = Agyneta simplicitarsis (Simon, 1884) 
Centromerus brevivulvatus Dahl, 1912 = Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) 

Na revizi pokoutníků komplexu rodu Tegenaria jsme dlouho čekali, protože jsme věděli, že 
zatímní rozdělení do rodů bylo zmatečné. Žádný z našich druhů již nepatří do rodu 
Malthonica, dva druhy byly přeřazeny do nového rodu Eratigena (jméno je hezkou 
přesmyčkou jména Tegenaria) (BOLZERN 2013). Změny již jsou evidovány ve verzi 14.5 
celosvětového katalogu pavouků (PLATNICK 2014), jehož výtah pořídil BLICK (2014).  

Malthonica ferruginea (Panzer, 1804) = Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 
Malthonica silvestris (L. Koch, 1872) = Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 
Tegenaria agrestis (Walckenaer, 1802) = Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 
Tegenaria atrica C. L. Koch, 1843 = Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 
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Vlastimil Růžička 

 

Novým druhem arachnofauny naší republiky je Hahnia microphthalma Snazell & Duffey, 
1980. H. microphthalma, 1 ♀, Mravín (okr. Chrudim, 6062), 25.10.2013–18.4.2014, hlína na 
úpatí svahu na opukovém podloží, 70 cm hluboko, leg. V. Růžička & J. Dolanský. 

Novým druhem arachnofauny naší republiky je Heliophanus simplex Simon, 1868. H. 
simplex, 1 ♂, 1 ♀, 15.5.2013, Znojmo-Popice (7162), Kamenná moře (Papírenské skály), sběr 
na vegetaci, leg. A. Jelínek. 
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Novým druhem arachnofauny naší republiky je Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853). P. 
ericaeus, 1 ♂, 30.3.2014, Krušné hory, rašeliniště Na Loučkách (5545), v porostech mechů, 
leg. A. Roušar. 

V České republice tak ke konci června roku 2014 evidujeme výskyt 869 druhů pavouků. 

 

Jan Dolanský, Aleš Jelínek, Antonín Roušar & Vlastimil Růžička 

 

Kamenožrout zelený 

Úvod 

První hádanka: Je to zelený a žije to dva metry pod zemí. Co je to? 

Nevíte? No přeci kamenožrout zelený! 

Druhá hádanka: Vědci vyhloubili vrt skrz střed zeměkoule, z jedné strany Země na druhou, a 
vhodili do něj kámen. Jak daleko ten kámen letěl? 

Jestli dumáte nad tím, že proletěl zvyšující se rychlostí ke středu Země a pak … tak to pusťte 
z hlavy. Letěl pouze dva metry, protože tam ho kamenožrout sežral! 

Už jste někdy viděli kamenožrouta? Ne? My ano. My ho lapili. Již i jiní před námi, jak 
naznačoval článek s podtitulkem „Pod zemí budou ještě věci“ v 33. čísle zpravodaje Pavouk. 
Ono jich bude více druhů. Zkrátka – pro radost ze starého vtipu – termínem kamenožrout 
zelený budeme nadále označovat pozoruhodné druhy pavouků (či pavoukovců), které lapíme 
(asi tak dva metry) pod zemí. 

Výzkum bezobratlých v podzemí 

Na semináři České arachnologické společnosti konaném v Brně v prosinci loňského roku jsme 
představili jednak pestrou škálu podzemních biotopů, jednak pasti používané k odchytu 
bezobratlých, kteří tyto biotopy obývají. 

V posledních dvaceti letech byly publikovány zásadní monografie o životě v podzemí 
(JUBERTHIE & DECU 1994–2001; WILKENS et al. 2000; CULVER & PIPAN 2009). Převážná část 
výzkumu je ovšem orientována na výzkum v člověku přístupných jeskyních, a to až do 
hloubky dvou kilometrů. Překvapivě obtížný je výzkum nehlubokých podzemních prostor 
několik málo metrů pod povrchem, kterému se věnuje málokdo. O fauně prostor 
vytvořených v horninovém plášti či v kamenitých a štěrkopískových akumulacích svahových a 
říčních sedimentů toho víme málo. JUBERTHIE & DELAY (1981) a RŮŽIČKA (1982) začali v 
osmdesátých letech nezávisle se zoologickým průzkumem členovců nehlubokých 
podzemních prostor těsně pod povrchem terénu. Přímo vertikálně pod povrch terénu se v 
kamenitých sutích lze prohrabat tak do hloubky kolem 120 cm. U nás bylo při tomto 
výzkumu objeveno pět druhů členovců nových pro vědu a dvanáct druhů členovců nových 
pro území České republiky (RŮŽIČKA & KLIMEŠ 2005). GIACHINO & VAILATI (2010) objevili ve 
Středomoří v horninovém plášti na rozhraní půdy a skalního masivu stovky druhů brouků 
nových pro vědu, přičemž pronikali do hloubky 50–60 cm. (Neuvažujeme tedy o sběrech v 
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ARACHNOFAUNA ČR 

Pavouci České republiky 

Z verze 14.0 celosvětového katalogu pavouků (PLATNICK 2013) vyplývají pro náš soupis druhů 
následující nomenklatorické změny (BLICK 2013). Synonymii rodu Meioneta Hull, 1920 s 
rodem Agyneta Hull, 1911 potvrdila DUPÉRRÉ (2013), a k tomu jedna změna v rodu 
Centromerus: 

Meioneta affinis (Kulczyński, 1898) = Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 
Meioneta equestris (L. Koch, 1881) = Agyneta equestris (L. Koch, 1881) 
Meioneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836) = Agyneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836) 
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