arachnologických exkurzích ČAS v okolí Prahy – Radotína (faunistický kvadrát 6052). Iberina
candida, NPP Lochkovský profil, 49,9991°N, 14,3344°E, 26.5.2019, prosev mechu a stařiny na
rozhraní lesa a lesostepní stráně, 2 ♀; PP Radotínské skály, 49.9945°N, 14.3463°E, 22.9.2019
prosev listí na lesostepní stráni, 2 ♂♂, 4 ♀♀, leg. J. Dolanský.
Novým druhem pro Českou republiku je Philodromus buxi Simon, 1884. Praha, 50.0543°N,
14.4160°E, 1.5.2019, 1 ♀, leg. T. Krejčí. Tento i další nálezy samic a samců pocházejí
z výzkumu fauny členovců starých stromů na území hlavního města Prahy.
Naše arachnofauna tak čítá 875 domácích a zdomácnělých druhů pavouků.
RŮŽIČKA V. & DOLANSKÝ J. 2018: Pavouci České republiky. Pavouk 45: 2–3.

Vlastimil Růžička, Jan Dolanský & Helena Rothová

Steatoda nobilis – černý pasažér přistižen v ČR
Na jednom z facebookových pavoučích fór mě 30.8. zaujal dotaz na určení snovačky, která
byla vyfotografována jen několik kilometrů západně od Prahy (autorka fotografie si nepřála
být uvedena a nehodlá o nálezu sdělovat bližší informace). Podle tvaru těla a kresby zadečku
byl pavouk určen jako snovačka ostrovní (Steatoda nobilis). Snovačka ostrovní zřejmě
pochází z Kanárských ostrovů a Madeiry (BAUER et al. 2019). Ještě v 19. století, čtyři roky od
prvního popisu druhu THORELLEM (1875) na Madeiře, byla nalezena na Britských ostrovech,
kam se pravděpodobně dostala s dovozem banánů (PICKARD-CAMBRIDGE 1879, 1908). Na jihu
Anglie se vyskytuje dnes hojně synantropně, v těsném okolí křižáků rodu Zygiella (BAUER et
al. 2019). Od roku 2011 jsou navíc pravidelně hlášeny nálezy ze sousedního Německa (BAUER
et al. 2019).
Dle shrnutí v článku BAUERA et al. (l. c.) se druh dokázal dostat například i do Španělska,
Francie, Itálie, Turecka, Maroka, Kalifornie nebo některých států Jižní Ameriky. Na základě
komentáře tazatelky u českého nálezu předpokládám dovezení pavouka z Anglie či Francie.
Snovačku ostrovní na základě jedné fotografie, bez doloženého exempláře a konkrétního
místa nálezu, navíc zjevně náhodně importovanou, zatím mezi české druhy nezařadíme.
V příštích letech je ale jistě možné, že se nálezy tohoto druhu budou opakovat, a náš
checklist tak bude o snovačku ostrovní rozšířen.

BAUER T., FELDMEIER S., KREHENWINKEL H., WIECZORREK C., REISER N. & BREITLING R. 2019: Steatoda
nobilis, a false widow on the rise: a synthesis of past and current distribution trends.
NeoBiota 42: 19–43.
PICKARD-CAMBRIDGE O. 1879: On some new and rare British spiders, with characters of a new
genus. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 4: 190–215.
PICKARD-CAMBRIDGE O. 1908: On some new and little known Araneidea. Proc. Zool. Soc. Lond.
77 (4, 1907): 817–829.
THORELL T. 1875: Descriptions of several European and North African spiders. K. Svensk.
Vetens. Akad. Hand. 13 (5): 1–203.
Kryštof Rückl

Iberina candida z NPP Lochkovský profil (foto J. Dolanský)
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PAVOUKOVCI ČR

Pavouci České republiky
Spiders of the Czech Republic. Iberina candida (Simon, 1875) and Philodromus buxi Simon,
1884 represent new records for Czechia. Up to 31 December 2019, we included 875 spider
species in the arachnofauna of the Czech Republic.
Novým druhem pro Českou republiku je Philodromus buxi Simon, 1884. Praha, 50.0543°N,
14.4160°E, 1.5.2019, 1 ♀, leg. T. Krejčí. Tento i další nálezy samic a samců pocházejí
z výzkumu fauny členovců starých stromů na území hlavního města Prahy.
ISSN 1804-7254

Sotva jsme odvolali výskyt Iberina candida (Simon, 1875) v Česku, neb údaj byl založen na
mylné determinaci (RŮŽIČKA & DOLANSKÝ 2018), už Jan Dolanský nalezl tento druh při letošních
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