Zajímavý nález tropické maloočky v Hranicích na Moravě

Katalogy pavouků a evidence prvonálezů

Record of a tropical sparassid from Hranice na Moravě. The first record of west African
sparassid Barylestis variatus from the Czech Republic. One female was recorded in fruit
storehouse in Hranice na Moravě (North Moravia). Specimen was identified by Peter Jäger.
Barylestis variatus is a rarely introduced spider in Europe, some records are from Great
Britain and North Ireland.

V rozhovoru pro týdeník Květy jsem náš katalog pavouků (BUCHAR & RŮŽIČKA 2002) označil
jako jeden ze dvou nejlepších národních katalogů pavouků na světě (BEDNÁŘOVÁ 2016). A
stojím si za tím. Ono jich zas až tak moc není. Člověk od takového současného díla očekává
přehled druhů dané země s jejich charakteristikou a s mapou rozšíření.

Dne 13.1.2016 jsem dostal telefonát z Ornisu, kde mně Jožka Chytil dal telefon na pracovníka
skladu ovoce v Hranicích na Moravě, který údajně našel mezi uskladněným ovocem obřího
pavouka. Se skladníkem jsem se spojil, pavouka vyzvedl zaměstnanec olomoucké zoo, kde
pavouka vyfotili a fotku mně zaslali. Hned jsem poznal, že se jedná o samici nějaké tropické
maloočky, pravděpodobně z rodu Heteropoda. V zoo nějaký čas chovali pavouka v teráriu a
po jeho úhynu mi daného jedince poslali v lihu, tak jak jsme se domluvili. Pavouka jsem
zabalil, a protože jsem měl zrovna nachystaný balíček pro Petera Jägera, přibalil jsem mu i
tuhle maloočku a poslal do Německa. Po čase jsem dostal email s určením, nebyla to žádná
Heteropoda, ale Barylestis variatus! Tato západoafrická maloočka bývá do Evropy vzácně
dovážená s ovocem, v Evropě byla dosud zjištěna jen ve skaldech ovoce ve Velké Británii a
v Severním Irsku (NENTWIG & KOBELT 2010). Pavouk byl velmi pravděpodobně přivezen
s ovocem ze západní Afriky, bohužel se mi však nepodařilo dopátrat, odkud přesně to bylo.
Ondřej Machač
N ENTWIG W. & KOBELT M. 2010: Spiders (Araneae). Chapter 7.3. In: ROQUES A. et al. (Eds) Alien
terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4 (1): 131–147.

Jistě, souběžně s naším vynikajícím klíčem pavouků (MILLER 1971) byl publikován polský
katalog (PRÓSZYŃSKI & STARĘGA 1971). Pro každý druh je uveden výčet nálezů, stručná
charakteristika rozšíření a obývaných biotopů. Text je v polštině, rozšíření druhů je
vyznačeno tabulkovou formou po geografických celcích.
Belgičané mají svůj katalog pavouků publikován v národním jazyce, po jednotlivých čeledích
v několika sešitech v průběhu let 1981–1993. Od začátku ovšem se síťovými mapami
rozšíření.
V roce 1990 použil síťové mapy kolektiv autorů pro katalogizaci pavouků poloostrova Bretaň
(Araignées et scorpions…). Text je francouzsky, druhy nejsou nikterak charakterizovány.
Prvním moderním katalogem pavouků byl švýcarský katalog (MAURER & HÄNGGI 1990).
Legenda je dvojjazyčná (německy a francouzsky), druhy jsou představeny jednotnou sadou
charakteristik a mapkou rozšíření po geografických regionech.
Naši slovenští kolegové prezentují rozšíření druhů na síťových mapách, ale druhy, bohužel,
nejsou vůbec nikterak charakterizovány (GAJDOŠ et al. 1999). Je u nich uveden pouze výčet
jednotlivých nálezů (který je podkladem pro vytvoření mapy).
My jsme se inspirovali švýcarským katalogem, co se týče jednotné charakterizace druhů,
rozšíření druhů je ovšem znázorněno síťovými mapami (BUCHAR & RŮŽIČKA 2002).
Shodou okolností ve stejném roce publikovali svůj katalog Britové (HARVEY et al. 2002).
Rozšíření je znázorněno na síťových mapách, každý druh je podrobně textově
charakterizován, uveden je i fenologický graf.
Značným plýtváním papírem je katalog pavouků Srbska (DELTSHEV et al. 2003). Druhy nejsou
nikterak charakterizovány, je uveden pouze výčet všech nálezů. Rozšíření každého z druhů je
pak znázorněno na celostránkové mapě (i v případě pouze jediného nálezu).
Francouzi mají svůj katalog ve francouzštině, s výčtem všech údajů, ale bez vyhodnocení,
s mapkami rozšíření po departementech (LE PERU 2007).
Další země mají zpracované soupisy druhů bez charakteristiky ekologických nároků a
s rozšířením po politických či geografických celcích: Nizozemí ve svém jazyce (HELSDINGEN
1999), Rusko s vysvětlivkami v angličtině (MIKHAILOV 2013).

Samice Barylestis variatus z Hranic na Moravě (foto M. Kořínek) / Female of Barylestis
variatus from Hranice (photo M. Kořínek)
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Publikaci dalších knižních katalogů už moc očekávat nelze, veškeré údaje se dnes snáze
aktualizují na internetu. Například aktuální mapy rozšíření pavouků ve Švýcarsku naleznete
na stránkách Schweizer Zentrum für die Kartografie der Fauna*, mapy rozšíření pavouků na
Iberském poloostrově naleznete na stránkách Iberian Spider Catalogue**.
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PAVOUKOVCI ČR
Pavouci České republiky
Spiders of the Czech Republic. Zodarion ohridense Wunderlich, 1973 and Zelotes mundus
(Kulczyński, 1897) represent new records for Czechia. Up to 30 July 2017, we included in the
fauna of the Czech Republic 874 spider species. Eight species are introduced and found in
extraordinary warm places – greenhouses in zoological and botanical gardens, and insectaria
only; they are registered separately.
Určitých změn doznala nomenklatura pavouků. Změny týkající se evropských druhů shrnují
výpisy Theo Blicka, které jsou k dispozici na stránkách Evropské arachnologické společnosti.*
ISSN 1804-7254

World Spider Catalog 17.5. Rod Stroemiellus byl synonymizován s rodem Leviellus, takže
platným jménem je Leviellus stroemi (Thorell, 1870).
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