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ARACHNOFAUNA ČR 

Poznámka k novému názvosloví některých našich příčnatek 
 

Mezi nomenklatorické změny v poslední verzi 16.5 celosvětového katalogu pavouků patří i 
přeřazení některých našich příčnatek. Týká se to těchto druhů: 

Hahnia candida (Simon, 1875) = Iberina candida (Simon, 1875) 
Hahnia difficilis Harm, 1966 = Iberina difficilis (Harm, 1966) 
Hahnia microphtalma Snazell & Duffey, 1980 = Iberina microphtalma (Snazell & Duffey, 
1980) 
Hahnia montana (Blackwall, 1841) = Iberina montana (Blackwall, 1841) 
Hahnia picta Kulczyński, 1897 = Hahniharmia picta (Kulczyński, 1897) 

Rod Iberina se liší od rodu Hahnia postavením očí, kdy přední střední oči jsou obvykle menší 
a posunuty dozadu, femury jsou bez trnů a tibie alespoň s jedním trnem. Odlišná je i 
struktura kopulačních orgánů. Bulbus tohoto rodu má kulovité cymbium, chybí mediální 
apofýza. Samičí kopulační orgány jsou rozděleny na dva párové segmenty, tzv. přední a zadní 
semenné váčky, které jsou od sebe nápadně oddáleny. Odlišnou strukturu kopulačních 
orgánů má i nově vzniklý rod Hahniharmia. Přeřazení těchto druhů je tak oprávněné. 

V ČR tedy máme aktuálně 11 druhů čeledi Hahniidae – Antistea (1), Cryphoeca (1), Iberina 
(4), Hahnia (4) a Hahniharmia (1). 

Literatura: 

LEDOUX J.-C. 2014: Les Hahniidae de la faune française (Araneae). Rev. Arachnol. (2) 1: 29–40. 

WORLD SPIDER CATALOGUE 2015: World Spider Catalogue. Natural History Museum Bern, 
http://www.wsc.nmbe.ch/, version 16.5 (19.12.2015). 

Ondřej Machač 

 

 

 

Schematické nákresy struktury samičích kopulačních 
orgánů: A – Iberina, B – Hahnia, C – Hahniharmia. 
Dole kopulační otvor, nahoře vývod vaječníku (orig. 
LEDOUX 2014). 
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Icius subinermis (Simon, 1937) v Brně 
 

Třetího července 2015 jsme pořádali rodinnou „tour de autobazar“ po brněnských 
autobazarech. Zatímco jsem se ženou hledal vhodného kandidáta na nový rodinný vůz, děti 
se nudily, a tak koukaly, co se kde šustne. V Auto Esa (na ulici Opuštěná, Brno-střed) mě 
najednou syn Michal zatahal za ruku se slovy: „Hele, tati, tady je na autě pavouk!“ Byla to 
zajímavá skákavka. Poznal jsem, že jde o subadultního samce, ale nepřipomínala mi žádný 
mně známý druh. V těle měla cca 3–4 mm a zajímavou kresbu na zadečku. Pavouka jsem 
tedy odchytil do epruvetky pro další prozkoumání. Po jeho nafocení jsem fotky poslal do 
facebookové skupiny Arachnology (www.facebook.com/groups/arachnology/) s prosbou 
o identifikaci. Tamní členové byli toho názoru, že jde o samce druhu Icius subinermis, který 
ovšem není součástí naší araneofauny. Pavouka jsem tedy zkusil dochovat do dospělosti, což 
se podařilo. Patnáctého července se naposledy svlékl, já jsem si ho opět nafotil a předal jsem 
ho Vláďovi Hulovi na určení. Ten mi zanedlouho potvrdil, že jde skutečně o druh Icius 
subinermis, z čehož máme s Míšou velkou radost, protože to je první nález tohoto druhu 
u nás. Jelikož byl pavouk nalezen na autě dovezeném nejspíše z Itálie, je více než 
pravděpodobné, že byl k nám do republiky zavlečen jen pouhou náhodou. Původně se tento 
druh vyskytoval téměř výhradně v západním Středozemí, byl ale také nedávno nalezen 
v Německu (JÄGER 1995), Švýcarsku a ve Slovinsku (KOSTANJŠEK & FIŠER 2005).  
Určitě nejde o ojedinělý případ – ostatně obdobně se u nás synantropně vyskytují Uloborus 
plumipes a Holocnemus pluchei (ŠICH 2014). Kdo ví, kdy se I. subinermis zapíše i mezi naše 
druhy.  
 
 
JÄGER P. 1995: Erstnachweise von Macaroeris nidicolens und Icius subinermis für Deutschland 

in Köln (Araneae: Salticidae). Arachnol. Mitt. 9: 38–39. 
 
KOSTANJŠEK R. & FIŠER C. 2005: New records of jumping spiders (Araneae: Salticidae) for 

Slovenia. Nat. Slov. 7 (1): 5–11. 
 
ŠICH R. 2014: Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) a Uloborus plumipes (Lucas, 1846) v Brně. 

Pavouk 36: 11–12. 
 
 

Radek Šich 



5 
 

 

Skákavka Icius subinermis z Brna (foto R. Šich) 

 

Adultní jedinec, 15.7.2015 v Brno (foto R. Šich) 
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Krušné hory a skákavka Sibianor larae 
 

Na mapkách výskytu pavouků v Evropě (NENTWIG et al. 2015) je pro tento druh v České 
republice bílá plocha. Na mapě Pavouci České republiky (MACEK 2015) je uvedeno: "Nehojný 
druh. Mapa znázorňuje rozšíření obou druhů, považovaných doposud za Sibianor 
aurocinctus (Ohlert, 1865). Náprava bude možná po revizi druhu".  

Z Krušných hor je uváděn z přírodní rezervace Prameniště Chomutovky ve sdělení jednou 
větou: „Unikátní je především fauna pavouků, která zahrnuje i velmi vzácné a indikačně 
významné druhy, jako jsou Talavera thorelli, Talavera parvistyla a Sibianor larae.“ (KÚ 

ÚSTECKÉHO KRAJE 2015). Pro KÚ Ústeckého kraje jedince z této lokality determinoval V. Hula 
(osobní sdělení).  

19.8.2014 jsem získal sklepáváním ze semenáčků smrku z rašelinné louky PR Na Loučkách  
u Výsluní v Krušných horách (5545) jednu samičku. Při determinaci jsem se zaměřil na tyto 
znaky: struktura epigyne a vulvy (obr. 1) a celkové zbarvení a zbarvení končetin – nohy II, III a 
IV zcela žluté, patella I kontrastně zbarvená (obr. 2). 

Determinace podle epigyne a vulvy je nesnadná, protože rozdíly mezi Sibianor aurocinctus a 
Sibianor larae jsou nepatrné. Přesto jsou k dispozici obrázky, s kterými můžeme porovnávat 
(viz literatura). Proto asi rozhodujícím znakem je zbarvení, především končetin (viz obr. 2). 
Epigyne, vulva i zbarvení odpovídají druhu Sibianor larae Logunov, 2001. 
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