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PRVNÍ NÁLEZY PAVOUKA
MICRODIPOENA JOBI (KRAUS, 1967)
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Abstract: Microdipoena jobi is rare spider species which lives among herb vegetation and detritus
in various open natural habitats. Five localities are known from the Czech Republic. All records are
summarized and commented. The findings from Podyjí National Park are presented as new records
for the Moravia region.
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ÚVOD
Mysmena Jobova Microdipoena jobi (Kraus, 1967) z čeledi Mysmenidae je poměrně
nedávno popsaný pavouk (KRAUS 1967). M. jobi je jedním ze dvou druhů této čeledi
vyskytujících se v České republice (BUCHAR & RŮŽIČKA 2002) a jediný druh rodu
v Evropě (NENTWIG et al. 2017). Dříve byl tento druh zařazen v rodu Mysmena nebo
Mysmenella (WSC 2017). Jedná se o jednoho z našich nejmenších pavouků o délce
těla 0,8–1,3 mm. Obě pohlaví se vyznačují velkým tmavým kulovitým zadečkem se
světlými tečkami (obr. 1). Samci mají výrazně vyvýšenou hlavohruď a mohutná makadla (obr. 1). Tento druh je rozšířen ve střední Evropě (Česká republika, Maďarsko,
Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko), na východě západní Evropy
(Francie, Itálie, Švýcarsko) a také v Rumunsku, Řecku a na Kavkaze (NENTWIG et
al. 2017). Všude je však tento druh nalézán jen ojediněle a je považován za vzácný
(HAJDAMOWICZ et al. 2003). Z ČR byl výskyt tohoto druhu publikován ze dvou oblastí v Čechách (BUCHAR & RŮŽIČKA 2002). První lokalitou je lesnatý svah na břehu
Slapské přehrady (KASAL 1982) a znám je ze dvou lokalit v CHKO Kokořínsko
(KŮRKA 2000, KŮRKA et al. 2006). V tomto příspěvku shrnujeme dosavadní nálezy
druhu v ČR, nové nálezy z Moravy a poznatky o ekologii tohoto druhu.
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Obr. 1. Samec (vlevo) a samice M. jobi z lokality PP Fládnitzské vřesoviště (foto Filip Trnka).
Fig. 1. Male (left) and female of M. jobi from Fládnitzské vřesoviště Natural Monument (photo
Filip Trnka).

METODIKA
Seznam známých lokalit je doplněn čísly faunistických polí (BUCHAR & RŮŽIČKA
2002). V textu jsou použity následující zkratky: leg. – sbíral, det. – určil, coll. – ve
sbírce, NM – Národní muzeum Praha.
VÝSLEDKY A DISKUSE
Přehled dosavadních nálezů mysmeny M. jobi v České republice (obr. 2):
1) Slapy-Přestavlky, Slapy, 6152, 49° 49’ 04” N, 14° 25’ 14” E, 1♀, 1♂, 2.VII.1973, leg., det. & coll.
P. Kasal (KASAL 1982).
2) Mšeno-Ráj, PR Kokořínský důl, CHKO Kokořínsko, 5553, 50° 27’ 53” N, 14° 37’ 03” E, 1♂,
4.VIII.1999, leg. & det. A. Kůrka, coll. NM (KŮRKA 2000).
3) Tupadly, Sv. Kryštof, CHKO Kokořínsko, 5552, 50° 26’ 35” N, 14° 28’ 22” E, 1♂, 9.VIII.2000, leg.
& det. A. Kůrka, coll. NM (KŮRKA 2000).
4) Popice, PP Horáčkův kopeček, 7162, 48° 49’ 24” N, 16° 01’ 16” E, 1♂, 1.V. – 31.V.2017, leg., det.
& coll. T. Krejčí.
5) Hnanice, PP Fládnitzské vřesoviště, 7161, 48° 48’ 19” N, 15° 58’ 56” E, 1♂, 2♀, 24.VII.2017, leg.,
det. & coll. O. Machač.

Poprvé byl tento druh v ochranném pásu Národního parku Podyjí nalezen v zemní
pasti v PP Horáčkův kopeček. Druhý nález pochází z nedaleké PP Fládnitzské vřesoviště (obr. 3), kde byli individuálním sběrem nalezeny dvě samice a jeden samec
v keříku vřesu obecného (Calluna vulgaris). Tyto nálezy jsou prvními doklady
výskytu tohoto druhu na Moravě. Jedinci ze Slapské přehrady byli sbíráni ve smyku suché vegetace ve světlém smíšeném lese na severním svahu Slapské přehrady
(KASAL 1982). Jedinci z Kokořínska byli získáni prosevem hrabanky a stařiny na

60

mokřadní louce v PP Kokořínský důl a ostřicové louce u obce Tupadly (KŮRKA
2000, KŮRKA et al. 2006). Ze Slovenska je udáván nález z lesostepní doubravy
v Kováčovských kopcích (GAJDOŠ 1998). Z ostatních lokalit v Evropě je také udáván z podrostu světlých lesů, zejména doubrav a borů a mokřadních luk s ostřicemi
(HAJDAMOWICZ et al. 2003). V ČR se jedná o velmi vzácný druh, který je v červeném
seznamu pavouků ČR veden jako druh silně ohrožený (ŘEZÁČ et al. 2015). Ekologické nároky druhu jsou nenarušené biotopy s hustou vegetací a podrostem. Tento druh
má dvě ekologická optima. Prvním jsou suché světlé lesy (bory a doubravy) s bylinným podrostem (keříky vřesu), vřesoviště a stepní trávníky s keříčkovou vegetací.
Druhým jsou mokřadní porosty vegetace, zejména ostřic. Žije skrytě mezi hustou
vegetací, kde si dělá u země drobné kolové síťky. Hlavní období výskytu dospělců je
od června do srpna. Díky své velikosti a skrytému způsobu života však bude druh na
vhodných biotopech pravděpodobně rozšířenější a jeho výskyt se dá očekávat i na
jiných místech v ČR.
SUMMARY
Microdipoena jobi is a rare species considered in the Red List of Czech Spiders as endangered (ŘEZÁČ et al. 2015). This species is spread across central Europe (Czech Republic, Hungary, Germany,
Poland, Austria, Slovakia, Slovenia), the east of the western Europe (France, Italy, Switzerland)
and also occurs in Romania, Greece and in the Caucasus region (NENTWIG et al. 2017). Everywhere,
however, this species is found only sporadically and is considered to be rare (HAJDAMOWICZ et al.
2003). The occurrence of this species was published from two regions in the Czech Republic (BUCHAR & RŮŽIČKA 2002). The first location is a wooded slope on the bank of the Slapy Dam (KASAL

Obr. 2. Nálezy Microdipoena jobi v ČR, červené body – nové nálezy z Podyjí.
Fig. 2. Records of Microdipoena jobi in the Czech Republic, red points – records from Podyjí.
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Obr. 3. Biotop M. jobi v PP Fládnitzské vřesoviště (foto Ondřej Machač).
Fig. 3. Habitat of M. jobi in Fládnitzské vřesoviště Natural Monument (photo Ondřej Machač).
1982) and the next two localities are found in Kokořínsko Protected Landscape Area (KŮRKA 2000,
KŮRKA et al. 2006). This paper brings the first records of M. jobi from the Moravia region. For the
first time this species was found in the buffer zone of the Podyjí National Park in a pitfall trap at
Horáčkův kopeček Natural Monument. The second finding comes from the nearby Fládnitzské vřesoviště Natural Monument, where two females and one male were found by individual collection in
a shrub of Calluna vulgaris.
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