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 PAVOUKOVCI ČR 

Pavouci České republiky 

 

Spiders of the Czech Republic. Centromerus sp. prope piccolo Weiss, 1996 represents a new record 

for Czechia. We deleted Porrhomma myops Simon, 1884 and Porrhomma omissum Miller, 1971 

(synonyms), as well as Iberina candida (Simon, 1875) (misidentification) from the list of our spiders. 

Up to 31 December 2018, we included 873 spider species in the arachnofauna of the Czech Republic. 

Heteroonops spinimanus (Simon, 1892), Tegenaria parietina (Fourcroy, 1785), Loxosceles rufescens 

(Dufour, 1820) and Theotima minutissima (Petrunkevitch, 1929) were recorded in tropical pavilions of 

zoological gardens. In total, 14 species are introduced and found in extraordinary warm places – 

greenhouses in zoological and botanical gardens, and insectaria (or only in one place till now) only, 

they do not (yet) belong to the indigenous Czech fauna; they are registered separately. 

 

Porovnáním našeho soupisu druhů a přehledu druhů v naší databázi se soupisem druhů České 

republiky, který je možné vygenerovat ze stránek araneae – Spiders of Europe*, jsme zjistili některé 

drobné nesrovnalosti či podstatná přehlédnutí, které upravujeme. 

Araneus triguttatus (Fabricius, 1793)  → Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 
Nuctenea silvicultrix (C. L. Koch, 1844)  → Nuctenea silvicultrix (C. L. Koch, 1835) 
Clubiona leucaspis Simon, 1935   → Clubiona leucaspis Simon, 1932 
Clubiona saxatilis L. Koch, 1866   → Clubiona saxatilis L. Koch, 1867 
Dipoena coracina (C. L. Koch, 1837)  → Lasaeola coracina (C. L. Koch, 1837) 
Lathys nielseni (Schenkel, 1932)   → Lathys heterophthalma Kulczyński, 1891 
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Styloctetor romanus (O. P.-Cambridge, 1872) → Styloctetor romanus (O. P.-Cambridge, 1873) 
Styloctetor stativus (Simon, 1881)  → Styloctetor compar (Westring, 1861) 
Tapinocyba affinis (Lessert, 1907)  → Tapinocyba affinis Lessert, 1907 
Alopecosa accentuata (Latreille, 1817) → Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 
Phlegra cinereofasciata Simon, 1868  → Phlegra cinereofasciata (Simon, 1868) 
Sitticus atricapillus (Simon, 1882)  → Sittiflor atricapillus (Simon, 1882) 
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837)  → Euophrys petrensis C. L. Koch, 1837 
Yllenus arenarius Menge, 1868   → Yllenus arenarius Simon, 1868 
 

Mastigusa arietina (Thorell, 1871) je v současnosti řazena do čeledi Hahniidae (a proto ji budeme 

česky říkat papříčnatka mravencomilná). 

Novým druhem pro Českou republiku je Centromerus sp. prope piccolo Weiss, 1996, Pouzdřany, NPP 

Pouzdřanská step – Kolby, 48.9429°N, 16.6430°E, trubková past, 25.10.2017–11. 10.2018, 1 ♂, leg. 

V. Růžička & J. Dolanský. Jedinec byl chycen ve spraši v půlmetrové hloubce. Bledých, sotva 

milimetrových druhů rodu Centromerus, které jsou považovány za půdní druhy, je několik, ale pouze 

C. piccolo má cymbium bez výrazného hrbolu. Pro definitivní druhové určení vyčkáme nálezu 

samičky. 

Porrhomma myops Simon, 1884 = Porrhomma rosenhaueri (L. Koch, 1872) syn. nov., Porrhomma 

omissum Miller, 1971 = Porrhomma egeria Simon, 1884 syn. nov. (RŮŽIČKA 2018a). RŮŽIČKA (2011) a 

MACHAČ & ZEDEK (2011, 2014) referovali o nálezu samice druhu Iberina candida (Simon, 1875) v České 

republice (z Českého krasu). Následně bylo pečlivou revizí (porovnáním vypreparovaných vulev) 

zjištěno, že dotyčný exemplář patří ke druhu Iberina microphthalma (Snazell & Duffey, 1980). Oproti 

předchozímu přehledu (RŮŽIČKA 2018b) tak naše arachnofauna čítá 873 domácích a zdomácnělých 

druhů pavouků. 

HULA & PEŠAN (2018) hlásí nález dalších čtyř zavlečených druhů: Heteroonops spinimanus (Simon, 

1892) (Oonopidae), Tegenaria parietina (Fourcroy, 1785) (Agelenidae), Loxosceles rufescens (Dufour, 

1820) (Sicariidae) a Theotima minutissima (Petrunkevitch, 1929) (Ochyroceratidae). Celkem tak 

evidujeme 14 druhů zavlečených, dosud nezdomácnělých, vyskytujících se výhradně v přetápěném 

prostředí skleníků zoologických a botanických zahrad a v chovech bezobratlých. 

HULA V. & PEŠAN V. 2018: Spiders of tropical pavilions of the zoological gardens in the Czech Republic. 

In MEZŐFI L. & SZITA É. (eds), Program and Abstracts of the 31st European Congress of Arachnology, 

8–13 July, 2018, Vác, Hungary. Hungarian Ecological Society & Centre for Agricultural Research of 

the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, p. 64. 

MACHAČ O. & ZEDEK M. 2011: Hahnia candida, nový druh pavouka pro ČR. Pavouk 31: 4. 

MACHAČ O. & ZEDEK M. 2014: Hahnia candida – nový druh pavouka pro Českou republiku (Araneae: 

Hahniidae). Bohem. cent. 32: 317–320. 

RŮŽIČKA V. 2011: Pavouci České republiky. Pavouk 31: 2–3. 

RŮŽIČKA V. 2018a: A review of the genus Porrhomma (Araneae: Linyphiidae). Zootaxa 4481 (1): 1–75. 

RŮŽIČKA V. 2018b: Pavouci České republiky. Pavouk 44: 3–4. 

* https://www.araneae.nmbe.ch 
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FAUNISTIKA 

Gibbaranea gibbosa – vzácný a ohrožený křižák? 

 

Gibbaranea gibbosa – a rare and endangered orb weaver? Gibbaranea gibbosa is considered as a 

rare orb-weaver living on shrubs and trees. A map of its occurrence in the Czech Republic was 

prepared and some information about its biology is enclosed. Gibbaranea gibbosa is presumably very 

abundant species. But it is difficult to find it because of hidden way of life in tree crowns. 

Křižák hrbatý (G. gibbosa Walckenaer, 1802) se dle četnosti nálezů řadí mezi vzácné a dle Červeného 

seznamu mezi ohrožené příslušníky naší arachnofauny. Považuje se za teplomilný druh žijící 

především na lesostepních listnatých stromech a keřích, nalézán bývá i v sadech (BRYJA et al. 2002; 

KŮRKA et al. 2015; ŘEZÁČ et al. 2015; ČAS 2018*). Do aktuální (příliš neaktualizované) nálezové 

databáze se od počátku třetího tisíciletí k tomuto křižákovi přičetlo pouhých osm záznamů (ČAS 

2018*). Několik dalších se dá dohledat v dostupných inventarizačních průzkumech, v některých z nich 

je nález G. gibbosa vyzdvihnut jako jeden z těch cennějších (např. KRÁSENSKÝ et al. 2018). Připravil 

jsem krátký popis, aktualizovanou mapku výskytu a několik údajů k dosud ne zcela prozkoumané 

biologii druhu. 

Poznat křižáka G. gibbosa můžeme i snadno v terénu. Od rodu Araneus jej odliší vystouplé oční pole, 

od ostatních druhů rodu Gibbaranea tvar zadečku a zbarvení. Hrbolky zadečku G. gibbosa jsou 

zakulacené a směřují od sebe a nahoru. U G. bituberculata směřují hrbolky více od sebe, u G. ullrichi 

kolmo nahoru, navíc se výskyt obou druhů udává nízko nad zemí a oba postrádají typické světle 

zelené až hnědé zbarvení. Obtížnější se může zdát rozeznání od G. omoeda žijící na jehličnanech, její 

hrbolky směřující od sebe a nahoru, jsou ale ostré, rovněž pro ni není charakteristické světle zelené 

zbarvení. Spolehlivá determinace dospělců je samozřejmě dle kopulačních orgánů (KŮRKA et al. 2015). 

Za poslední dvě sezony jsem se s novými nálezy křižáka G. gibbosa setkal přímo či přes korespondenci 

tolikrát, že jsem se rozhodl vytvořit mapku (obr. 1), v níž jsem zahrnul: 1) nálezy z databáze České 

arachnologické společnosti , 2) nálezy z inventarizačních průzkumů a dalších prací do databáze dosud 

nezanesených (HOLEC 2008; ROUŠAR 2009; KŮRKA & BUCHAR 2010; SVOBODOVÁ 2010; KŘIVAN & JELÍNEK 

2011; KŮRKA 2014; PŘIBÁŇOVÁ 2015; MACHAČ 2016; KRÁSENSKÝ et al. 2018), 3) další nové nálezy a 

pozorování: Poprvé jsem se setkal s mládětem křižáka hrbatého v dubnu 2017 na keři podél silnice 

blízko VÚRV v Ruzyni. Poté v říjnu téhož roku jsem náhodou doma v České Lípě narazil na 

subadultního samce, kterého se mi povedlo dochovat do dospělosti a v lihu jsem jej následně věnoval 

Národnímu muzeu (P6A 6629, obr. 2 a 3). Eva Legátová mi letos na jaře zaslala e-mail o pozorování 

několika jedinců na zámku v Chanovicích. Martin Forman ulovil dospělého samce v květnu 

v Lednickém parku (RÜCKL & ŠICH 2018). Honza Dolanský mi věnoval také dospělého samce 

sklepnutého na Velkém Kosíři během letošní exkurze (obr. 4). Vašek Kroc následně doma v Loze na 

Plzeňsku uprostřed června při česání třešní v koruně stromu "omylem" ulovil mládě. Dalším 

příspěvkem do letošního výčtu nálezů jsou tři mláďata z jednoho stromu z území přírodní památky 

Meandry Botiče od Tomáše Krejčího, sklepána v rámci projektu hledání pavoukovců pražských 

stromů (obr. 5). Největší zlom nastal, kdy se Vaškovi Krocovi na konci října v Loze povedlo za jednu 

noc na větvích ovocných stromů ve výšce okolo 2 metrů nad zemí nafotit větší množství mláďat, 

včetně subadultního samce na síti (obr. 6).  
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