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Zoropsis spinimana v České republice? 

 

Zoropsis spinimana in the Czech Republic? A single specimen was observed in Brno. As it does not 

represent an established population (yet), we do not treat the species as a member of Czech 

araneofauna. 

Koncem května se na facebookové stránce České arachnologické společnosti objevily dvě fotografie 

pavouka s dotazem, o který druh se jedná. Byly pořízené druhým autorem tohoto příspěvku 

29.5.2019 zhruba v 15:30 v Brně, mezi Komárovem a Horními Heršpicemi, kousek od dálnice D1 

v areálu autoservisu (49.1641N, 16.6297E). První autor příspěvku pavouka určil jako pazoru 

slíďákovitou, kterou mnohem lépe známe pod jejím latinským jménem Zoropsis spinimana. 

Vyfotografovaný jedinec byl následně vypuštěn k nejbližšímu stromu. Otázkou ovšem zůstává, zda u 

nás žije trvalá populace tohoto druhu, nebo jde jen o náhodné zavlečení jednoho jedince do areálu 

autosertvisu. Proto pazoru prozatím nebudeme počítat ke druhům trvale žijícím v České republice. 

Okolí prvního výskytu pazory ale bude nutné pečlivě sledovat, zda se neobjeví další jedinci, kteří by se 

u nás mohli rozmnožovat. 

Petr Dolejš & Marek Prudek 

 

 

Pazora slíďákovitá v areálu autoservisu v Brně (foto M. Prudek) / Zoropsis spinimana in a service 

station in Brno (photo M. Prudek) 
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Významné nálezy pavouků z ČR VI.  

Remarkable records of spiders from Czechia VI.  

 

Microdipoena jobi (Kraus,1967): Milovice, 50.2352N, 14.8883E (5755), pastevní rezervace koní a 

praturů, 225 m n. m., 12 ♂♂, nárazová past na xerotermní křovinaté pastvině, 16.5–7.9.2015, leg. L. 

Ambrožová, det. & coll. O. Machač. Velmi vzácný, možná přehlížený druh, znám z okolí Slapské 

přehrady, Kokořínska a nedávno nalezena v NP Podyjí.  

 

Neriene furtiva (O. Pickard-Cambridge, 1871): Milovice, 50.2352N, 14.8883E (5755), pastevní 

rezervace koní a praturů, 225 m n. m., 3 ♂♂, nárazová past na xerotermní křovinaté pastvině, 7–

24.6.2015, leg. L. Ambrožová, det. & coll. O. Machač. Velmi vzácný druh, z ČR znám jen z Mohelna, 

Lednice na Moravě, nedávný nález je z lokality Motýlí ráj u Ždánic na Hodonínsku (Pavouk 39). Nález 

z Milovic je tak prvním na území Čech.  

 

Peponocranium praeceps Miller, 1943: Černotín, 49°32'0.7"N, 17°47'41.6"E (6472), oblázkový břeh 

meandrujícího toku Bečvy, 255 m n. m., 1 ♀, v materiálu sbíraném mezi bylinnou vegetací a oblázky 

na břehu řeky, 13.5.2019, leg. J. Dolanský, det. M. Řezáč, coll. VČM Pardubice. Velmi vzácný druh 

u nás dosud nalezený na xerotermním lesním okraji, rašeliništi a rašelinné louce. Ve všech případech 

se jednalo o přírodovědně cenná území. Současný nález na přirozeném kamenitém břehu řeky tak 

rozšiřuje naše znalosti o biotopech tohoto druhu. Lokalita je opět velmi hodnotná, o čemž svědčí 

další zde nalezené vzácné druhy pavouků, jako jsou Clubiona similis, Heliophanus patagiatus, Arctosa 

cinerea a Arctosa maculata. 

 

Phycosoma inornatum (O. Pickard-Cambridge, 1861): Pardubice, 50.0426N, 15.7757E (5960), valy 

pardubického zámku, 220 m n. m., 1 ♂, trouch starého jilmu, eklektor, 11.3.2019, leg. et det. J. 

Dolanský, coll. VČM Pardubice. Vzácný druh, zaznamenán na rozmanitých biotopech, převážně 

v suťových lesích. Přestože se jedná o městskou zeleň, charakter vegetace v místě nálezu je podobný 

zachovalým stinným zbytkům lužních lesů existujícím roztroušeně kolem Labe v Pardubicích a okolí. 

  

Thanatus sabulosus (Menge, 1875): Ralsko, Hradčany nad Ploučnicí, 50.6279N, 14.7127E (5354), 

písčitý okraj lesa nad silnicí, 275 m n. m., 1 ♀, prosev spadaných borových šišek, 3.6.2019, leg. et det. 

J. Dolanský, coll. VČM Pardubice. Vzácný druh lesostepí a lesních okrajů, dosud pouze několik nálezů 

z Českého středohoří a CHKO Křivoklátsko. Nový údaj je nejvýchodnějším nálezem z ČR a zasahuje do 

okrajové části CHKO Kokořínsko. 

  

Chybný údaj: Heterotrichoncus pusillus (Miller, 1958): Mohelno, 26.5.2017, leg. et det. J. Dolanský, 

publikovaný v této rubrice (Pavouk 43/2017) se zakládal na mylné determinaci (jednalo se o druh 

Minyriolus pusillus). 

 

Jan Dolanský & Ondřej Machač 
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 PAVOUKOVCI ČR 

Pavouci České republiky 

Spiders of the Czech Republic 

Není stále k dispozici aktuální přehled nomenklatorických změn (Taxonomic news relevant for 

Europe). Uvádíme tedy alespoň změny, které zaznamenal HELSDINGEN (2019). 

Čeleď, do které náleží rod Cheiracanthium, se nyní jmenuje Cheiracanthiidae. 

 Clubiona genevensis L. Koch, 1866 → Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) 

 Clubiona leucaspis Simon, 1932 → Porrhoclubiona leucaspis (Simon, 1932) 

 Sittiflor atricapillus (Simon, 1882) → Calositticus atricapillus (Simon, 1882) 

 Sittiflor caricis (Westring, 1861) → Calositticus caricis (Westring, 1861) 

 Sittiflor floricola (C. L. Koch, 1837) → Calositticus floricola (C. L. Koch, 1837) 

 Sittiflor rupicola (C. L. Koch, 1837) → Calositticus rupicola (C. L. Koch, 1837) 

 Sittiflor zimmermanni (Simon, 1877) → Calositticus zimmermanni (Simon, 1877) 

 Sittipub pubescens (Fabricius, 1775) → Hypositticus pubescens (Fabricius, 1775) 

 

BREITLING (2019) navrhl změny v rodu Xysticus s. lat., změny byly akceptovány WSC (2019): 

 Xysticus ninnii Thorell, 1872 → Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 

 Xysticus robustus (Hahn, 1832) → Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 

 Xysticus sabulosus (Hahn, 1832) → Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) 

 Xysticus striatipes L. Koch, 1870 → Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 

 




