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Abstract: A total of 114 spider species from 25 families and one harvestmen species were found 
during the zoological research at several sites in the Podyjí National Park during 2019. Of them, 
forty-one species are listed in the Red List of spiders of the Czech Republic. Four new species for 
the Podyjí NP were recorded – Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758), Euryopis laeta (Westring, 
1861), Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 and Trichoncus auritus (L. Koch, 1869). Among 
the most interesting species, four critically endangered spiders – Civizelotes caucasius (L. Koch, 
1866), Phrurolithus szilyi Herman, 1879, Gnaphosa modestior Kulczyński, 1897 and Eresus 
moravicus Řezáč, 2008 should be mentioned. Other rare species include Acartauchenius scurrilis 
(O. Pickard-Cambridge, 1873), Agyneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836), Arctosa figurata (Simon, 
1876), Atypus affinis Eichwald, 1830, Bassaniodes robustus (Hahn, 1832), Callilepis schuszteri 
(Herman, 1879), Centromerus incilium (L. Koch, 1881), Centromerus leruthi Fage, 1933, Chei-
racanthium effossum Herman, 1879, Drassyllus villicus (Thorell, 1875), Euryopis quinqueguttata 
Thorell, 1875, Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835), Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 
1802), Gnaphosa opaca Herman, 1879, Haplodrassus cognatus (Westring, 1861), Haplodrassus 
dalmatensis (L. Koch, 1866), Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879), Heterotheridion 
nigrovariegatum (Simon, 1873), Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866), Leptorchestes berolinensis 
(C. L. Koch, 1846), Minicia marginella (Wider, 1834), Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897, 
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873), Walckenaeria simplex Chyzer, 1894, Zelotes ere-
beus (Thorell, 1871) and Zora manicata Simon, 1878.
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ÚVOD

Historii arachnologického výzkumu na území Národního parku Podyjí se podrob-
ně věnoval Krejčí (2018). V roce 2013 byla jelínKem (2014) zahájena další etapa 
podrobného systematického arachnologického průzkumu (Fládnitzská chata, Papí-
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renské skály, Popická pařezina, Králův stolec, Železné schody, Dlouhý les), na nějž 
postupně navázal machač (2017) v okolí Hnanic (EVL Fládnitzské vřesoviště, PP 
Horecký kopec, Sprašová stěna, tůň u Daníže, louka „U nosatce“) a Krejčí (2018) 
na lokalitách EVL Podmolí – strouha, PP Horáčkův kopeček, višňový a třešňový 
sad v okolí Havraníků, terasy u Konic a Starý rybník u Čížova. V roce 2018 prove-
dl machač (2018) průzkum na vybraných loukách v povodí řeky Dyje (Hlubocká 
louka, Gálišská louka, louka u Ledových slují a svahy u hráze Vranovské přehrady). 
Krejčí (2019) doplnil průzkum arachnofauny nálezy z - pařezin nacházejících se 
v okolí Hnanic a na Kraví hoře a taktéž nálezy ze dvou mokřadních lokalit (Niva 
Daníže, U Rumcajse).

METODIKA A MATERIÁL

Systematický arachnologický průzkum probíhal od dubna do srpna roku 2019. Hlav-
ní metodou sběru byly zemní padací pasti (na každé lokalitě bylo umístěno 6 pastí). 
Použity byly 400 ml plastové kelímky o průměru hrdla 8 cm opatřené neprůhlednou 
stříškou. Konzervační tekutinou byl 50% propylenglykol. Výběry byly prováděny 
v přibližně měsíčních intervalech. Při každé návštěvě lokality byl výzkum doplněn 
smykem a sklepáváním vegetace, individuálním sběrem a prosevem hrabanky.

Taxonomická nomenklatura byla sjednocena dle aktuální verze World Spider 
catalog (2020). Determinace byla založena na miller (1971), heimer & nentWig 
(1991), robertS (1995) a nentWig et al. (2020). Kategorie ohroženosti pavouků 
byly převzaty z Červeného seznamu ohrožených druhů pavouků ČR (Řezáč et al. 
2015). Dokladový materiál je uložen ve sbírce autora.

Charakteristika zkoumaného území
Cerová lesostep (48° 50’ 11” N, 15° 55’ 48” E)
Jižně orientovaný lesostepní svah svažující se k ústí Žlebského potoka do řeky Dyje 
ležící 1,5 km jihozápadně od obce Podmolí v nadmořské výšce 350 m n. m. Domi-
nuje zde porost úzkolistých suchých trávníků.
Sloní hřbet (48° 51’ 40” N, 15° 52’ 47” E)
Východo-západně orientovaná úzká šíje s teplomilnou vegetací na jižních svazích 
klesající do údolí Klaperova potoka nedaleko jeho ústí do řeky Dyje ležící 2 km 
západně od obce Lukov v nadmořské výšce 350 m n. m. Botanicky velmi variabilní 
lokalita s kombinací úzkolistých a širokolistých suchých trávníků.
Zlámaná skála (48° 49’ 28” N, 15° 58’ 42” E, obr. 1)
Xerotermní lesostepní lokalita nedaleko Šobesu na prudkých jižně orientovaných 
kamenitých svazích v údolí řeky Dyje ležící 3,5 km jihovýchodně od obce Podmolí 
v nadmořské výšce 300 m n. m. Dominuje zde porost vřesu obecného v kombinaci 
s porostem úzkolistých suchých trávníků.
Vraní skála (48° 51’ 00” N, 15° 53’ 43” E, obr. 2)
Dubohabřina přecházející v xerotermní stepní jižně orientovaný svah ležící na hraně 
nejvyšší skalní stěny v NP Podyjí v údolí řeky Dyje 1,5 km jihozápadně od obce 
Lukov v nadmořské výšce 320 m n. m. Dominuje zde porost úzkolistých suchých 
trávníků.
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VÝSLEDKY A DISKUSE

Cerová lesostep
Jedná se o velmi významnou lesostepní lokalitu s typickým společenstvem teplomil-
ných druhů. V průběhu inventarizačního průzkumu bylo na této lokalitě zjištěno 71 
druhů pavouků z 20 čeledí a jeden druh sekáče – Lacinius horridus (Panzer, 1794). 
Dva druhy pavouků jsou považovány za druhy kriticky ohrožené – stepník Eresus 
moravicus Řezáč, 2008 a brabenčík Phrurolithus szilyi Herman, 1879, 5 druhů za 
ohrožené – plachetnatky Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) a Centromerus 
leruthi Fage, 1933, skálovka Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866), snovačky Eury- 
opis laeta (Westring, 1861) a Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 a 19 druhů za 
zranitelné – plachetnatka Centromerus incilium (L. Koch, 1881), pavučenky Mi-
nicia marginella (Wider, 1834), Trichoncus auritus (L. Koch, 1869), Trichopterna 
cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) a Walckenaeria simplex Chyzer, 1894, cedivka 
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868, slíďáci Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873), 

Obr. 1. Zlámaná skála. Lokalita s výskytem kriticky ohrožených skálovek Civizelotes caucasius 
a Gnaphosa modestior (foto autor).
Fig. 1. Zlámaná skála. The habitat of the critically endangered spiders Civizelotes caucasius and 
Gnaphosa modestior (photo by the author).
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Arctosa figurata (Simon, 1876) a Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834), běžníci 
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) a Tmarus piger (Walckenaer, 1802), skákavka 
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846), brabenčíci Phrurolithus minimus C. L. 
Koch, 1839 a Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897, skálovky Callilepis schusz-
teri (Herman, 1879), Drassyllus villicus (Thorell, 1875), Gnaphosa lugubris (C. L. 
Koch, 1839) a Zelotes erebeus (Thorell, 1871) a zora Zora manicata Simon, 1878 
(Řezáč et al. 2015). K nejhojnějším druhům zde patří slíďáci Pardosa alacris (C. L. 
Koch, 1833), Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) a Trochosa terricola Thorell, 
1856, skálovka Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) či běžníci Synema globosum 
(Fabricius, 1775) a Xysticus kochi Thorell, 1872.

Sloní hřbet
Významná stepní lokalita v údolí Klaperova potoka, kde bylo zjištěno 62 druhů pa-
vouků z 19 čeledí a jeden druh sekáče – Lacinius horridus. Jeden druh pavouka je 
považován za druh kriticky ohrožený – stepník Eresus moravicus, 3 druhy za ohro-

Obr. 2. Vraní skála. Lokalita s výskytem kriticky ohroženého stepníka Eresus moravicus, brabenčí-
ka Phrurolithus szilyi a skálovky Civizelotes caucasius (foto autor).
Fig. 2. Vraní skála. The habitat of the critically endangered spiders Eresus moravicus, Phrurolithus 
szilyi and Civizelotes caucasius (photo by the author).
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žené – skálovka Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879), plachetnatka 
Frontinellina frutetorum a snovačka Euryopis quinqueguttata a 11 druhů za zrani-
telné – pavučenky Minicia marginella a Trichoncus auritus, cedivka Amaurobius 
jugorum, slíďák Alopecosa sulzeri, běžník Tmarus piger, zora Zora manicata, ská-
lovky Callilepis schuszteri, Drassyllus villicus, Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 
1866), Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) a Gnaphosa opaca Herman, 1879 
(Řezáč et al. 2015). Z běžných druhů se zde hojně vyskytují slíďáci Pardosa alacris, 
Xerolycosa nemoralis a Trochosa terricola, běžníci Synema globosum a Xysticus ko-
chi, skákavky Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) a Heliophanus cupreus (Walc-
kenaer, 1802).

Zlámaná skála
Předržená pařezina v údolí řeky Dyje, kde bylo zjištěno 48 druhů pavouků z 18 če-
ledí a jeden druh sekáče – Lacinius horridus. Dva druhy pavouků jsou považovány 
za kriticky ohrožené – skálovky Civizelotes caucasius (L. Koch, 1866) a Gnaphosa 
modestior Kulczyński, 1897, jeden druh za ohrožený – Agyneta fuscipalpa (C. L. 
Koch, 1836) a 17 druhů za zranitelné – křižák Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 
1802), pavučenky Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873), Tricho-
pterna cito a Minicia marginella, snovačka Heterotheridion nigrovariegatum (Si-
mon, 1873), cedivka Amaurobius jugorum, běžník Thomisus onustus Walckenaer, 
1805, skákavky Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) a Pseudeuophrys 
obsoleta (Simon, 1868), zora Zora manicata, zápřednice Cheiracanthium effossum 
Herman, 1879, skálovky Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758), Callilepis schuszteri, 
Drassyllus villicus, Gnaphosa lugubris, Gnaphosa opaca a Zelotes erebeus (Řezáč 
et al. 2015). Z hojných druhů, které se zde vyskytují, lze jmenovat např. slíďáky 
Xerolycosa nemoralis a Pardosa alacris či mravčíka Zodarion germanicum (C. L. 
Koch, 1837).

Vraní skála
Jižně orientovaný skalní amfiteátr v údolí řeky Dyje, kde bylo zjištěno 58 druhů 
pavouků ze 17 čeledí a jeden druh sekáče – Lacinius horridus. Tři druhy pavouků 
jsou považovány za druhy kriticky ohrožené – stepník Eresus moravicus, brabenčík 
Phrurolithus szilyi, skálovka Civizelotes caucasius, dva druhy za ohrožené – pla-
chetnatky Agyneta fuscipalpa a Frontinellina frutetorum a 10 druhů za zranitelné 
– pavučenky Trichopterna cito a Trichoncus auritus, cedivka Amaurobius jugorum, 
slíďák Alopecosa sulzeri, skákavka Pseudeuophrys obsoleta, skálovky Callilepis 
schuszteri, Drassyllus villicus, Gnaphosa lugubris, Gnaphosa opaca a Zelotes ere-
beus (Řezáč et al. 2015). K nejhojnějším druhům patří slíďáci Xerolycosa nemoralis 
a Pardosa alacris, křížák Mangora acalypha (Walckenaer, 1802), skákavka Helio-
phanus cupreus či skálovka Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802).

Významné druhy

Pavouci (Araneae)

Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) – pavučenka malooká
Zlámaná skála, 1♀, 5. 4. 2019, zemní past
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Teplomilný druh vyskytující se od nížin do středních poloh na velmi suchých 
místech se sporou vegetací (skalní stepi, písčiny, osluněné okraje nížinných lesů) 
v hnízdech mravenců (Franc 2007, KůrKa et al. 2015). V České republice je druh 
nalézán sporadicky na celém území (buchar & růžičKa 2002). V NP Podyjí je druh 
známý z Šobesu (Řezáč & bryja 2002), Liščí skály (růžičKa et al. 1996) a Ha-
vranického vřesoviště (Bryja leg. 1995 in ČAS 2020). Na Znojemsku dále zjištěn 
v okolí Rouchovan (KŘivan et al. 2010), v NPP Miroslavské kopce (bryja 2005) 
a NPR Krumlovsko -rokytenské slepence (bryja 2003). V Červeném seznamu pa-
vouků ČR (Řezáč et al. 2015) je veden jako zranitelný druh (VU).

Agyneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836) – plachetnatka zoubkatá
Zlámaná skála, 1♂, 10. 7. – 6. 8. 2019; Vraní skála, 1♂, 10. 7. – 6. 8. 2019, zemní past

Vzácný teplomilný druh plachetnatky vyskytující se v trávě skalních stepí nízkých 
až středních poloh (KůrKa et al. 2015). V České republice známá z teplých oblastí 
středních Čech a jižní Moravy (buchar & růžičKa 2002). V NP Podyjí byl druh na-
lezen pouze v PP Horáčkův kopeček (Krejčí 2018). V Červeném seznamu pavouků 
ČR (Řezáč et al. 2015) je veden jako ohrožený druh (EN).

Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) – slíďák Sulzerův
Cerová lesostep, 17♂6♀1j, 5. 4. – 8. 6. 2019; Sloní hřbet, 16♂6♀, 1. 5. – 6. 8. 2019; Vraní skála, 
8♂4♀, 5. 4. – 21. 9. 2019, zemní past

Teplomilný druh vyskytující se od nížin do středních poloh na lesostepích a skal-
ních stepích (KůrKa et al. 2015). V České republice zejména v teplých oblastech 
středních Čech a jižní Moravy (buchar & růžičKa 2002). V NP Podyjí je druh na 
vhodných lokalitách hojně rozšířen, známý je např. z Hlubocké louky (machač 
2018), PP Horecký kopec (machač 2017), Hardeggské vyhlídky (Trnka leg., Ma-
chač det. 2011 in ČAS 2020), Hnanické pařeziny (Krejčí 2019), Fládnitzské chaty, 
Papírenských skal, Popické pařeziny, Králova stolce, Železných schodů, Dlouhého 
lesa (jelíneK 2014), Havranického vřesoviště (reiSchlová 2005) či Šobesu (Řezáč 
& bryja 2002). Na Znojemsku dále zjištěn v okolí Rouchovan (KŘivan et al. 2010), 
NPP Miroslavské kopce (bryja 2005) a NPR Krumlovsko-rokytenské slepence 
(bryja 2003). V Červeném seznamu pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) je veden jako 
zranitelný druh (VU).

Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 – cedivka hajní
Cerová lesostep, 2♂2♀, 5. 4. – 1. 5. 2019; Sloní hřbet, 3♂1♀, 5. 4. – 1. 5. 2019; Zlámaná skála, 
1♂, 1. 4. – 1. 5. 2019; Vraní skála, 4♂, 5. 4. – 1. 5. 2019, zemní past

Druh vázaný na lesostepi, lesní okraje a teplomilné doubravy vyskytující se v tep-
lých nížinách Čech a Moravy (buchar & růžičKa 2002, KůrKa et al. 2015). V NP 
Podyjí je v doubravách a dubohabřinách poměrně hojným druhem. Nalezen byl 
např. na Hlubocké louce (machač 2018), v Hnanické pařezině (Krejčí 2019) a v Le-
dových slujích (růžičKa et al. 1996, růžičKa 1996a, b). Na Znojemsku dále zjištěn 
v okolí Rouchovan (KŘivan et al. 2010) a v NPR Krumlovsko-rokytenské slepence 
(bryja 2003). V Červeném seznamu pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) je veden jako 
zranitelný druh (VU).
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Arctosa figurata (Simon, 1876) – slíďák suchomilný
Cerová lesostep, 3♂1♀, 8. 6. – 6. 8. 2019, zemní past

Teplomilný druh vyskytující se od nížin do středních poloh (buchar & růžičKa 
2002) na skalních stepích, lesostepích, osluněných lesních okrajích a v suchých 
lesích (KůrKa et al. 2015). V NP Podyjí je druh známý z Havranického vřesoviště 
(Bryja leg. 1996 in ČAS 2020, reiSchlová 2005), Šobesu (Řezáč & bryja 2002) 
a PP Horecký kopec (machač 2017). Taktéž byl nalezen v NP Thayatal (mar-
Kut et al. 2012), na Znojemsku též v NPR Krumlovsko -rokytenské slepence (bryja 
2003). V Červeném seznamu pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) je veden jako zrani-
telný druh (VU).

Atypus affinis Eichwald, 1830 – sklípkánek hnědý
Cerová lesostep 2♂, 6. 8. – 21. 9. 2019; Sloní hřbet, 3♂1♀, 1. 5. – 21. 9. 2019; Zlámaná skála, 
1♂1♀1j, 1. 5. – 21. 9. 2019; Vraní skála, 3♂, 6. 8. – 21. 9. 2019, zemní past

Nejhojnější ze tří druhů sklípkánků vyskytujících se na území České republiky 
(buchar & růžičKa 2002). Nejčastěji se vyskytuje v prořídlých zakrslých suchých 
acidofilních doubravách nebo reliktních borech s dominujícím porostem vřesu 
nebo kostřavy ovčí. Pavučinovou punčošku na rozdíl od dalších dvou druhů vět-
šinou ukrývá pod vegetací (KůrKa et al. 2015). V NP Podyjí je známý z Šobesu 
(Řezáč & bryja 2002, Řezáč & Kubcová 2002, Řezáč 2009), Dlouhého lesa a Že-
lezných schodů (jelíneK 2014), Liščí skály a Ledových slují (růžičKa et al. 1996, 
Řezáč & Kubcová 2002, Řezáč 2009).

Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) – běžník velký
Cerová lesostep, 1♂, 8. 6. – 10. 7. 2019, zemní past

Teplomilný druh vyskytující se od nížin až do středních poloh (buchar & růžičKa 
2002) na místech se sporou vegetací na skalních stepích, lesostepích, ve světlých su-
chých lesích, zejména v doubravách a nížinných písčitých borech. Zdržuje se na po-
vrchu půdy (KůrKa et al. 2015). V NP Podyjí nalezen pouze na Hardeggské vyhlíd-
ce (Trnka leg., Machač det. 2011 in ČAS 2020). Ze Znojemska známý taktéž z NPR 
Krumlovsko -rokytenské slepence (bryja 2003). V Červeném seznamu pavouků ČR 
(Řezáč et al. 2015) je veden jako zranitelný druh (VU).

Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) – skálovka mravencožravá

Zlámaná skála, 1♂1♀, 5. 4. – 10. 7. 2019, zemní past

Nepříliš hojný druh vyskytující se zejména v nížinách (buchar & růžičKa 2002) na 
místech s řídkou vegetací, na skalních stepích, paloucích, osluněných okrajích lesů 
a lesních světlinách. Jedná se o potravního specialistu vyhledávajícího mravence, 
které svým pohybem napodobuje (KůrKa et al. 2015). Přestože se jedná o hojnější 
druh než příbuzný C. schuszteri, není z NP Podyjí ani z oblasti Znojemska publi-
kován žádný údaj. V Červeném seznamu pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) je veden 
jako zranitelný druh (VU).
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Callilepis schuszteri (Herman, 1879) – skálovka Schuszterova
Cerová lesostep, 4♂2♀, 8. 6. – 6. 8. 2019; Sloní hřbet, 3♂, 1. 5. – 10. 7. 2019; Zlámaná skála, 
3♂1♀, 8. 6. – 10. 7. 2019; Vraní skála, 8♂, 1. 5. – 10. 7. 2019, zemní past

Vzácný teplomilný druh nížin až středních poloh vyskytující se na lesostepích, oslu-
něných okrajích lesů, písčitých borech a vřesovištích, také na travnatých a skalních 
stepích či ve světlých hájích. Podobně jako předchozí druh je i tento potravním spe-
cialistou vyhledávající mravence (KůrKa et al. 2015). V České republice zejména 
v teplých oblastech středních Čech a jižní Moravy (buchar & růžičKa 2002). Z NP 
Podyjí pochází záznamy z Šobesu (Řezáč & bryja 2002), Liščí skály (růžičKa et al. 
1996), Papírenských skal, Sealsfieldova kamene (Klimeš leg. 1996 in ČAS 2020) 
či z Hnanické pařeziny (Krejčí 2019). Vyskytuje se taktéž v NP Thayatal (mar-
Kut et al. 2012). Ze Znojemska je druh známý z PP Ječmeniště (Machač leg. 2010 in 
ČAS 2020), NPR Krumlovsko -rokytenské slepence (bryja 2003), PR Bílý kříž a PR 
Růžový vrch (bryja et al. 2002). V Červeném seznamu pavouků ČR (Řezáč et al. 
2015) je veden jako zranitelný druh (VU).

Centromerus incilium (L. Koch, 1881) – plachetnatka suchomilná
Cerová lesostep, 1♀, 5. 4. – 1. 5. 2019, zemní past

Nepříliš hojný druh vyskytující se roztroušeně od nížin do středních poloh (Bu-
char & růžičKa 2002) v suchých lesích (nížinné bory a doubravy), na lesních 
okrajích, osluněných svazích, skalních stepích a lesostepích v mechu a detritu (Kůr-
Ka et al. 2015). Na území NP Podyjí byl druh nalezen na Havranickém vřesovišti 
(Bryja leg. 1995 in ČAS 2020), na Znojemsku pak v NPR Krumlovsko -rokytenské 
slepence (bryja 2003). V Červeném seznamu pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) je ve-
den jako zranitelný druh (VU).

Centromerus leruthi Fage, 1933 – plachetnatka Leruthova
Cerová lesostep, 1♂, 5. 4. – 1. 5. 2019, zemní past

Vzácně nalézaný druh žijící v nejteplejších oblastech jižní Moravy a středních Čech 
(buchar & růžičKa 2002), ve světlých lesích v opadu a mechu (KůrKa et al. 
2015). V NP Podyjí byl druh nalezen pouze na Braitavě (Bryja leg. 1995 in ČAS 
2020). V Červeném seznamu pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) je veden jako ohrože-
ný druh (EN).

Civizelotes caucasius (L. Koch, 1866) – skálovka kavkazská
Zlámaná skála, 2♂1♀, 10. 7. – 6. 8. 2019; Vraní skála, 2♂4♀, 8. 6. – 6. 8. 2019, zemní past

Velmi vzácný teplomilný druh skalních stepí (KůrKa et al. 2015), který byl doposud 
z celé České republiky známý pouze z Liščí skály v NP Podyjí (Jelínek leg. 1998 in 
čaS 2020). V Červeném seznamu pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) je veden jako 
kriticky ohrožený druh (CR).

Drassyllus villicus (Thorell, 1875) – skálovka vidlicová
Cerová lesostep, 4♂10♀, 5. 4. – 21. 9. 2019; Sloní hřbet, 1♂3♀, 1. 5. – 10. 7. 2019; Zlámaná skála, 
5♀, 8. 6. – 6. 8. 2019; Vraní skála, 4♂5♀, 1. 5. – 6. 8. 2019, zemní past
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Vzácný teplomilný druh vyskytující se v nejteplejších oblastech Čech a Moravy 
(buchar & růžičKa 2002) na skalních stepích, lesostepích a osluněných suchých 
svazích (KůrKa et al. 2015). V NP Podyjí byl nalezen v Dlouhém lese a na lokali-
tě Železné schody (jelíneK 2014). Známý je taktéž z NP Thayatal (marKut et al. 
2012) a z NPR Krumlovsko -rokytenské slepence (bryja 2003). V Červeném sezna-
mu pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) je veden jako zranitelný druh (VU).

Eresus moravicus Řezáč, 2008 – stepník moravský
Cerová lesostep, 6♂7j, 5. 4. – 10. 7. 2019; Sloní hřbet, 5♂, 5. 4. – 10. 7. 2019; Vraní skála, 1♂, 
1. 5. – 8. 6. 2019, zemní past

Jeden z našich nejkrásněji zbarvených pavouků. Samice je celá černá s porostem 
oranžových chlupů na čele, samec s výstražným aposematickým zbarvením - zade-
ček na hřbetě červený, se dvěma páry černých teček. Panonský druh obývající skalní 
stepi s kostřavami či kostřavové trávníky na písčinách (KůrKa et al. 2015). V České 
republice známý pouze z jižní Moravy (Řezáč et al. 2008, Krejčí 2012). Z NP Pody-
jí je tento druh známý celkem z osmi lokalit - Šobes, Sloní hřbet, Cerová lesostep, 
údolí Žlebského potoka, Liščí skála, Vraní skála, údolí Lukovského potoka (Krejčí 
2012) a Hardeggská vyhlídka (Trnka leg., Machač det. 2011 in ČAS 2020). Mimo 
NP Podyjí je v rámci České republiky známo dalších 14 lokalit – na Znojemsku PR 
U doutné skály a PR Růžový vrch, dále např. NPP Váté písky, NPR Mohelenská 
hadcová step, CHKO Pálava, PP Květnice (Řezáč et al. 2008, Krejčí 2012). Z NP 
Thayatal je známý z pěti lokalit – Schwalbenfelsen, Hadl, Kreuzmaiβ, Maxplateau 
a Burgberg (marKut et al. 2012). V Červeném seznamu pavouků ČR (Řezáč et al. 
2015) je veden jako kriticky ohrožený druh (CR).

Euryopis laeta (Westring, 1861) – snovačka světlá
Cerová lesostep, 4♂, 8. 6. – 10. 7. 2019, zemní past

Vzácný teplomilný druh skalních stepí a vřesovišť (KůrKa et al. 2015) vyskytující 
se pouze v nejteplejších oblastech České republiky (buchar & růžičKa 2002). Jed-
ná se o první nález pro území NP Podyjí, v rámci Znojemska byl druh nalezen pouze 
v PR Růžový vrch (bryja et al. 2002). Dále je taktéž známý z NP Thayatal (mar-
Kut et al. 2012). V Červeném seznamu pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) je veden 
jako ohrožený druh (EN).

Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 – snovačka pětitečná
Cerová lesostep, 2♀, 8. 6. – 10. 7. 2019; Sloní hřbet, 2♂1♀, 5. 4. – 8. 6. 2019, zemní past

Vzácný teplomilný druh vyskytující se na skalních stepích a vřesovištích (Kůr-
Ka et al. 2015). V České republice se vyskytuje pouze v nejteplejších oblastech Čech 
a jižní Moravy (buchar & růžičKa 2002). V NP Podyjí byl nalezen v PP Horec-
ký kopec, PP Fládnitzské vřesoviště (machač 2017), na Šobesu (Řezáč & bryja 
2002) a Havranickém vřesovišti (Bryja leg. 1995 in ČAS 2020). Ze Znojemska 
známý z PP Tasovické svahy (KŘivan et al. 2012), taktéž žije v NP Thayatal (mar-
Kut et al. 2012). V Červeném seznamu pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) je veden 
jako ohrožený druh (EN).
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Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) – skákavka člunková
Cerová lesostep, 1♂2♀, 5. 4. – 8. 6. 2019, zemní past

Nepříliš hojný druh skákavky obývající nejčastěji skalní stepi, sporadicky ji můžeme 
nalézt i na mokřadech, vzácně i na horském vrchovišti (KůrKa et al. 2015). V NP 
Podyjí se druh vyskytuje na Hradišťských terasách, Sealsfieldově kameni (růžič-
Ka et al. 1996), Havranickém vřesovišti a Šobesu (dobroruKa 2001, Řezáč & bry-
ja 2002, reiSchlová 2005). Ze Znojemska je známý také z PR Růžový vrch (Bry-
ja et al. 2002) a NPR Krumlovsko -rokytenské slepence (bryja 2003). V Červeném 
seznamu pavouků (Řezáč et al. 2015) je veden jako zranitelný druh (VU).

Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) – plachetnatka křovinná
Cerová lesostep, 1♀, 8. 6. 2019; Sloní hřbet, 1♂, 8. 6. 2019; Vraní skála, 1♀1j, 5. 4. – 8. 6. 2019, 
smyk

Vzácný teplomilný druh vyskytující se na skalních stepích a vřesovištích, kde si 
spřádá sítě na skalách, ve vřesu, na keřích či stromech (KůrKa et al. 2015). V České 
republice nalezen pouze v teplých oblastech Čech a Moravy (buchar & růžičKa 
2002). Z území NP Podyjí je druh známý z Havranického vřesoviště (růžičKa et al. 
1996) a Šobesu (Řezáč & bryja 2002), dále pak z PR Bílý kříž (bryja et al. 2002) 
a taktéž z NP Thayatal (růžičKa 1996a, b). V Červeném seznamu pavouků ČR (Ře-
záč et al. 2015) je veden jako ohrožený druh (EN).

Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) – křižák hrbatý
Zlámaná skála, 1♂, 5. 4. 2019, smyk

Nepříliš hojný druh vyskytující se sporadicky od nížin po pahorkatiny na skal-
ních stepích, ve světlých listnatých lesích, také v sadech, vzácně v jehličnatých 
porostech (buchar & růžičKa 2002, KůrKa et al. 2015). V NP Podyjí byl nale-
zen na Sealsfieldově kameni (růžičKa et al. 1996), ze Znojemska známý z NPR 
Krumlovsko -rokytenské slepence (bryja 2003). V Červeném seznamu pavouků ČR 
(Řezáč et al. 2015) je veden jako zranitelný druh (VU).

Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) – skálovka smuteční
Cerová lesostep, 2♀, 8. 6. – 10. 7. 2019; Zlámaná skála, 1♂4♀, 1. 4. – 6. 8. 2019; Vraní skála, 1♀, 
10. 7.–6. 8. 2019, zemní past

Nepříliš hojný teplomilný druh vyskytující se v teplých částech středních Čech 
a jižní Moravy (buchar & růžičKa 2002). Žije na skalních stepích a lesostepích 
či reliktních borech. V jiných částech střední Evropy je možné se s tímto druhem 
setkat také na vřesovištích, vlhčích loukách a v rákosinách s výskytem až do výšky 
2500 m n. m. (KůrKa et al. 2015). V NP Podyjí je druh na vhodných lokalitách hoj-
ně rozšířen, známý je např. z Papírenských skal, Popické pařeziny, Králova stolce, 
Železných schodů, Dlouhého lesa (jelíneK 2014), Šobesu (Řezáč & bryja 2002), 
Liščí skály (růžičKa et al. 1996) či z lokality U Rumcajse (Krejčí 2019). V Červe-
ném seznamu pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) je veden jako zranitelný druh (VU).

Gnaphosa modestior Kulczyński, 1897 – skálovka panonská
Zlámaná skála, 1♂, 8. 6. – 10. 7. 2019, zemní past
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Tato skálovka s panonským charakterem výskytu byla na našem území nalezena po-
prvé právě v NP Podyjí na okraji xerotermního dubového lesa u louky pod Šobesem 
(reiSchlová 2007). Další výskyt na území NP Podyjí zaznamenal jelíneK (2014) 
na původních lesostepních biotopech lokality Dlouhý les. Další nálezy pochází z PP 
Pánov (Řezáč et al. 2018), z PR Milovická stráň (Trnka leg., Machač det. 2018, ne-
publ.), z neaktivní pískovny u Dolních Bojanovic (heneberg & Řezáč 2014) a z ro-
zestavěného rybníku Marcinčák u obce Novosedly (Šich leg. 2018 in ČAS 2020). 
Tento druh byl nalezen až recentně i na lokalitách arachnologicky dříve velmi dobře 
prozkoumaných či na stanovištích částečně pozměněných lidskou činností, jako jsou 
vinice, pískovny či lomy a je tak možné, že se v posledních letech šíří (Řezáč 2013, 
Řezáč et al. 2018). V Červeném seznamu pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) je veden 
jako kriticky ohrožený druh (CR).

Gnaphosa opaca Herman, 1879 – skálovka suchomilná
Sloní hřbet, 4♂5♀, 1. 5. – 6. 8. 2019; Zlámaná skála, 14♂4♀, 8. 6. – 21. 9. 2019; Vraní skála, 
7♂3♀, 1. 5. – 21. 9. 2019, zemní past

Nepříliš hojný druh skálovky vyskytující se nejčastěji pod kameny na xerotermních 
skalních stepích (KůrKa et al. 2015). V České republice zejména v teplých oblas-
tech středních Čech a jižní Moravy (buchar & růžičKa 2002). V NP Podyjí se 
vyskytuje v Hnanické pařezině (Krejčí 2019) a na terasách u Konic (Krejčí 2018), 
na Znojemsku známá např. z NPR Krumlovsko -rokytenské slepence (bryja 2003) 
či PP Tasovické svahy (KŘivan et al. 2012). V Červeném seznamu pavouků ČR (Ře-
záč et al. 2015) je veden jako zranitelný druh (VU).

Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) – skálovka hvozdní
Sloní hřbet, 1♂, 8. 6. – 10. 7. 2019, zemní past

Vzácný teplomilný druh vyskytující se sporadicky od nížin po střední polohy v le-
sích a na lesních okrajích, pod spadaným listím, pod kůrou stromů a v dutých kme-
nech (buchar & růžičKa 2002, KůrKa et al. 2015). Z NP Podyjí je druh známý 
pouze z Hardeggské vyhlídky (Machač leg. 2012 in ČAS 2020). V Červeném sezna-
mu pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) je veden jako zranitelný druh (VU).

Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) – skálovka dalmatská
Sloní hřbet, 1♂, 1. 5. – 8. 6. 2019, zemní past

Vzácný teplomilný druh vyskytující se od nížin po střední polohy zejména na skal-
ních stepích, také na písečných dunách, suchých trávnících a vřesovištích. Proniká 
taktéž na postindustriální stanoviště (buchar & růžičKa 2002, KůrKa et al. 2015). 
V NP Podyjí byl druh nalezen v PP Fládnitzské vřesoviště (machač 2017), na 
Znojemsku pak v PP Ječmeniště (bryja et al. 2002), Tasovické pískovně (machač 
2015) a NPR Krumlovsko -rokytenské slepence (bryja 2003). V Červeném seznamu 
pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) je veden jako zranitelný druh (VU).

Haplodrassus minor (O. Pickard ‑Cambridge, 1879) – skálovka drobná
Sloní hřbet, 1♂, 5. 4. – 1. 5. 2019, zemní past
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Vzácný druh drobné skálovky vyskytující se na rozdílných biotopech (KůrKa et al. 
2015). V České republice byl nalezen ve vápencových lomech v Českém krasu 
(tropeK et al. 2010), na několika lokalitách v severních Čechách a na jižní Moravě 
(buchar & růžičKa 2002). V posledních letech počet lokalit především na jižní 
Moravě značně přibývá a zdá se, že se zde tento druh šíří. Druh proniká taktéž na 
postindustriální stanoviště. Z jižní Moravy je druh známý ze slaniska u Nového Pře-
rova (KŘivan et al. 2012), z PR Slanisko Novosedly a PR Slanisko Dobré Pole (Je-
líneK 2015), NPR Slanisko u Nesytu (majKuS & Svatoň 1995, Krejčí 2013), NPR 
Křivé jezero (bryja et al. 2005) a z okolí obce Bulhary (KůrKa 1994). Na Znoj-
emsku byl nalezen v sadech v Hrušovanech nad Jevišovkou, ve viniční trati Peklo 
u obce Šatov (KŘivan et al. 2012), na polním letišti u Borotic (KŘivan et al. 2009) 
a v Tasovické pískovně (machač 2015). Z území NP Podyjí byl druh doposud zná-
mý pouze z lokality U Rumcajse (Krejčí 2019). V Červeném seznamu pavouků ČR 
(Řezáč et al. 2015) je veden jako ohrožený druh (EN).

Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) – snovačka černostrakatá
Zlámaná skála, 1♀, 8. 6. 2019, smyk

Teplomilný druh obývající byliny a keře na osluněných teplých a suchých stanoviš-
tích jako jsou lesostepi či lesní okraje. Částečně se vyskytuje i na synantropních sta-
novištích (KůrKa et al. 2015). U nás roztroušeně v nejteplejších oblastech středních 
a severních Čech a jižní Moravy (buchar & růžičKa 2002). V NP Podyjí se druh 
vyskytuje na Hlubocké a Gálišské louce (Machač leg. 2011, nepubl.), v PP Horecký 
kopec (machač 2017), na Šobesu (Řezáč & bryja 2002), Liščí skále, Sealsfieldo-
vě kameni, Havranickém vřesovišti a Hradišťských terasách (růžičKa et al. 1996), 
na Znojmesku dále v PP Ječmeniště a PR Růžový vrch (bryja et al. 2002). V Červe-
ném seznamu pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) je veden jako zranitelný druh (VU).

Cheiracanthium effossum Herman, 1879 – zápřednice ostruhová
Zlámaná skála, 1♂, 1. 4. – 1. 5. 2019, smyk

Vzácný teplomilný druh obývající lesostepní lokality (KůrKa et al. 2015). V České 
republice se vyskytuje v nejteplejších oblastech středních Čech a jižní Moravy (Bu-
char & růžičKa 2002). V NP Podyjí byl druh nalezen pouze na Kraví hoře (Do-
lanský, nepubl.), z dalších lokalit na Znojemsku není známý. V Červeném seznamu 
pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) je veden jako zranitelný druh (VU).

Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866) – skálovka úhledná
Cerová lesostep, 2♂, 1. 5. – 8. 6. 2019, zemní past

Velmi vzácný druh skálovky žijící v listnatých lesích od nížin po střední polohy, kde 
je možné ji najít na vegetaci a křovinách. Druh s denní aktivitou zhotovující si úkryt 
ze svinutých listů (KůrKa et al. 2015). Recentní nálezy pochází z okolí Nového 
Bydžova (Bílek leg. 2015 in ČAS 2020), EVL Údolí Jihlavy – PR U Jezera, PR Du-
kovanský mlýn, PR Velká skála (Vrba leg. 2014 in ndop 2020), písečného přesypu 
u Sán (KůrKa 2010) a z okolí Kozojed (Bílek leg. 2009 in ČAS 2020). V NP Podyjí 
byl druh nalezen doposud pouze v Hnanické pařezině (Krejčí 2019). Jeden jedi-
nec byl také nalezen na území NP Thayatal – lokalita Reginafelsen (marKut et al. 
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2012). V Červeném seznamu pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) je veden jako ohrože-
ný druh (EN).

Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) – skákavka mravencovitá
Zlámaná skála, 1♀, 8. 6. – 10. 7. 2019, smyk

Teplomilný druh vzhledem připomínající mravence vyskytující se v nižších polo-
hách, především na xerotermech (KůrKa et al. 2015) s centrem rozšíření na jižní 
Moravě a ve středních Čechách (buchar & růžičKa 2002). Z NP Podyjí je druh 
známý z Šobesu (Erhart leg. 2004, nepubl.), Lipinské a Hlubocké louky (Machač 
leg. 2011, nepubl.), Ledových slují, Liščí skály (růžičKa et al. 1996) a Hardeggské 
vyhlídky (Trnka leg., Machač det. 2011 in ČAS 2020). V Červeném seznamu pavou-
ků ČR (Řezáč et al. 2015) je veden jako zranitelný druh (VU).

Minicia marginella (Wider, 1834) – pavučenka vroubená
Cerová lesostep, 1♂, 5. 4. – 1. 5. 2019; Sloní hřbet, 1♂, 5. 4. 2019; Zlámaná skála, 1♂, 8. 6. 2019, 
zemní past

Nepříliš hojný druh vyskytující se od středních poloh do hor (buchar & růžičKa 
2002) na skalních stepích, lesostepích a xerotermních svazích (KůrKa et al. 2015). 
V NP Podyjí byl tento druh nalezen na Liščí skále a Hradišťských terasách (růžič-
Ka et al. 1996). Ze Znojemska je druh známý z PR Růžový vrch (bryja et al. 2002) 
a NPR Krumlovsko -rokytenské slepence (bryja 2003), taktéž se vyskytuje v NP 
Thayatal (marKut et al. 2012). V Červeném seznamu pavouků ČR (Řezáč et al. 
2015) je veden jako zranitelný druh (VU).

Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 – brabenčík lesní
Cerová lesostep, 1♀, 10. 7. – 6. 8. 2019, zemní past

Vzácný druh vyskytující se na skalních stepích, lesostepích, vřesovištích a suchých 
trávnících (KůrKa et al. 2015). V České republice se vyskytuje především v teplých 
oblastech středních Čech a jižní Moravy, vzácněji na příhodných biotopech v chlad-
nějších oblastech (buchar & růžičKa 2002). Jedná se o první nález pro oblast 
Znojemska. V Červeném seznamu pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) je veden jako 
zranitelný druh (VU).

Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 – brabenčík stepní
Cerová lesostep, 2♀, 8. 6. – 6. 8. 2019, zemní past

Vzácný druh vyskytující se na skalních stepích, lesostepích, suchých trávnících, pís-
činách či v pískovnách (KůrKa et al. 2015). V rámci České republiky je tento druh 
známý pouze z jižní Moravy (buchar & růžičKa 2002). V NP Podyjí se vyskytuje 
v PP Fládnitzské vřesoviště (machač 2017), na Znojemsku pak v PP Tasovické 
svahy, ve viniční trati Peklo u Šatova (KŘivan et al. 2012), Tasovické pískovně 
(machač 2015), PP Ječmeniště (bryja et al. 2002) a NPR Krumlovsko -rokytenské 
slepence (bryja 2003). Taktéž byl nalezen v NP Thayatal (marKut et al. 2012). 
V Červeném seznamu pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) je veden jako zranitelný 
druh (VU).

Phrurolithus szilyi Herman, 1879 – brabenčík Szilyho
Cerová lesostep, 1♂, 8. 6. – 10. 7. 2019; Vraní skála, 1♂, 1. 5. – 8. 6. 2019, zemní past
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Velmi vzácný druh vyskytující se na skalních stepích a suchých trávnících (Kůr-
Ka et al. 2015). Tento druh byl na území České republiky nalezen pouze dvakrát. Po-
prvé jej objevil v roce 1983 prof. Miller na Děvíně v CHKO Pálava (KůrKa 1996). 
Další nález pak pochází až z roku 2013 ze Sloního hřbetu v NP Podyjí (jelíneK 
2014). Je taktéž známý z pěti lokalit v NP Thayatal – Fugnitztal Nord, Kreuzmaiβ, 
Reginafelsen, Meixnersteig, Ochsengraben (marKut et al. 2012). V Červeném se-
znamu pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) je veden jako kriticky ohrožený druh (CR).

Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) – skákavka stepní
Zlámaná skála, 2♀, 1. 5. – 10. 7. 2019; Vraní skála, 1♂1♀, 5. 4. – 8. 6. 2019, zemní past

Vzácný teplomilný druh skákavky vyskytující se na suchých lesních okrajích a skal-
ních stepích jižní Moravy (buchar & růžičKa 2002, KůrKa et al. 2015). Z NP 
Podyjí je druh známý z Hnanické pařeziny (Krejčí 2019), teras u Konic (Krejčí 
2018) a Šobesu (dobroruKa 2001, Řezáč & bryja 2002). Na Znojemsku byl druh 
nalezen např. v PP Tasovické svahy, ve viniční trati Peklo u Šatova (KŘivan et al. 
2012), NPR Krumlovsko -rokytenské slepence (bryja 2003) a PR Růžový vrch 
(bryja et al. 2002). V Červeném seznamu pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) je veden 
jako zranitelný druh (VU).

Thomisus onustus Walckenaer, 1805 – běžník květomilný
Zlámaná skála, 1♂, 8. 6. 2019, smyk

Teplomilný druh vyskytující se od nížin do středních poloh na xerotermech, zejména 
na skalních stepích a vřesovištích, taktéž ve vápencových lomech s pokročilou suk-
cesí (KůrKa et al. 2015). V České republice se vyskytuje především na jižní Moravě 
a ve středních Čechách (buchar & růžičKa 2002). Z NP Podyjí je známý z Havra-
nického vřesoviště (Bryja leg. 1995 in ČAS 2020, růžičKa et al. 1996, reiSchlová 
2005), Liščí skály (růžičKa et al. 1996), Šobesu (Řezáč & bryja 2002), PP Flád-
nitzské vřesoviště a PP Horecký kopec (machač 2017). Na Znojemsku byl dále na-
lezen v NPR Krumlovsko -rokytenské slepence (bryja 2003). V Červeném seznamu 
pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) je veden jako zranitelný druh (VU).

Tmarus piger (Walckenaer, 1802) – běžník větvový
Cerová lesostep, 1♂1♀, 1. 5. 2019; Sloní hřbet, 1♂, 5. 4. 2019, smyk

Nepříliš hojný druh vyskytující se zejména v nížinách, vzácněji ve vyšších horských 
polohách, na lesostepích, doubravách a osluněných lesních okrajích. Na rozdíl od 
ostatních druhů běžníků na kořist nečíhá, ale aktivně ji vyhledává (KůrKa et al. 
2015). Na území České republiky je rozšířen zejména v teplých oblastech středních 
Čech a jižní Moravy (buchar & růžičKa 2002). V NP Podyjí je nalézán často 
v doubravách (jelíneK 2014), známý je z Hlubocké a Gálišské louky a ze svahů 
u Vranovské přehrady (machač 2018), z okolí Hnanic (machač 2017) a Šobesu 
(Řezáč & bryja 2002). V Červeném seznamu pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) je 
veden jako zranitelný druh (VU).

Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) – pavučenka ušatá
Cerová lesostep, 3♂, 5. 4. – 1. 5. 2019; Sloní hřbet, 1♂, 5. 4. – 1. 5. 2019; Vraní skála, 1♂, 
5. 4. – 1. 5. 2019, zemní past
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Vzácný druh žijící v detritu a pod kameny na skalních stepích, lesostepích 
a vřesovištích v nejteplejších oblastech jižní Moravy a středních Čech (Bu-
char & růžičKa 2002, KůrKa et al. 2015). První nález pro NP Podyjí. Na Znoj-
emsku byl tento druh zaznamenán v PR Růžový vrch (bryja et al. 2002) a v NPR 
Krumlovsko -rokytenské slepence (bryja 2003). Známý je též z NP Thayatal (mar-
Kut et al. 2012). V Červeném seznamu pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) je veden 
jako zranitelný druh (VU).

Trichopterna cito (O. Pickard ‑Cambridge, 1873) – pavučenka sfingová
Cerová lesostep, 1♀, 1. 5. – 8. 6. 2019; Zlámaná skála, 1♂, 10. 7. – 6. 8. 2019; Vraní skála, 1♂1♀, 
5. 4. – 6. 8. 2019, zemní past

Nehojný druh žijící v České republice v teplých oblastech Moravy a Čech (Bu-
char & růžičKa 2002) a obývající kamenitá místa, písčiny či vřesoviště (Kůr-
Ka et al. 2015). V NP Podyjí byl tento druh nalezen na Šobesu (Řezáč & bryja 
2002), Havranickém vřesovišti (Bryja leg. 1995 in ČAS 2020), v PP Horecký kopec 
a PP Fládnitzské vřesoviště (machač 2017). Na Znojemsku pak v PR Růžový vrch 
(bryja et al. 2002), v sadech v Hrušovanech nad Jevišovkou (KŘivan et al. 2012) 
a v NPR Krumlovsko -rokytenské slepence (bryja 2003). V Červeném seznamu pa-
vouků ČR (Řezáč et al. 2015) je veden jako zranitelný druh (VU).

Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 – pavučenka dubová
Cerová lesostep, 1♂, 5. 4. – 1. 5. 2019, zemní past

Druh vyskytující se vzácně v teplých oblastech České republiky (buchar & růžič-
Ka 2002), který je nejčastěji nalézán ve vlhkém opadu světlých teplých lesů (Kůr-
Ka et al. 2015). V NP Podyjí byl druh nalezen pouze na Braitavě (Bryja leg. 1995 in 
ČAS 2020). V Červeném seznamu pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) je veden jako 
zranitelný druh (VU).

Zelotes erebeus (Thorell, 1871) – skálovka řemínková
Cerová lesostep, 2♂4♀, 6. 8. – 21. 9. 2019; Zlámaná skála, 7♂5♀, 10. 7. – 21. 9. 2019; Vraní ská-
la, 3♂, 10. 7. – 6. 8. 2019, zemní past

Nepříliš hojný druh vyskytující se roztroušeně na území celé České republiky od 
nížin až do středních poloh na xerotermech (skalní a travnaté stepi), v lesích (leso-
stepi, světlé doubravy) a na sutích (Buchar & růžičKa 2002, KůrKa et al. 2015). 
V rámci jižní Moravy byl nalezen např. v Moravském krasu a na Pálavě (Bu-
char & růžičKa 2002), na území NP Podyjí se nejčastěji vyskytuje v doubravách 
a dubohabřinách ve východní části území (reiSchlová 2005, jelíneK 2014, Krejčí 
2019). V Červeném seznamu pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) je veden jako zrani-
telný druh (VU).

Zora manicata Simon, 1878 – zora pustinná
Cerová lesostep, 1♂, 5. 4. – 1. 5. 2019; Sloní hřbet, 2♂5♀, 1. 5. – 10. 7. 2019; Zlámaná skála, 1♀, 
1. 4. – 1. 5. 2019, zemní past

Druh obývající skalní stepi a lesostepi (KůrKa et al. 2015). V České republice se 
vyskytuje především na jižní Moravě a ve středních Čechách (buchar & růžičKa 
2002). Z NP Podyjí je druh známý z Havranického vřesoviště (reiSchlová 2005) 
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a z okolí Hnanic (machač 2017). Na Znojemsku byl nalezen v PP Tasovické sva-
hy (KŘivan et al. 2012), PR Růžový vrch (bryja et al. 2002) a NPR Krumlovsko-
-rokytenské slepence (bryja 2003). Taktéž je jeho výskyt doložen z NP Thayatal 
(marKut et al. 2012). V Červeném seznamu pavouků ČR (Řezáč et al. 2015) je 
veden jako zranitelný druh (VU).

ZÁVĚR

Předkládaný průzkum arachnofauny doplňuje faunistické údaje z dosud neprozkou-
maných lokalit na území NP Podyjí. Velké množství nalezených druhů je řazeno 
do kategorií červeného seznamu, několik nálezů je taktéž nových pro NP Podyjí 
– Callilepis nocturna, Euryopis laeta, Phrurolithus minimus a Trichoncus auritus. 
Všechny čtyři lokality patří v rámci Podyjí k velmi cenným biotopům se společen-
stvy vzácných teplomilných druhů pavouků. Nejvýznamnějšími nálezy jsou čtyři 
kriticky ohrožené druhy pavouků. Na lokalitách Cerová lesostep, Sloní hřbet a Vraní 
skála byl nalezen stepník Eresus moravicus, který žije v rámci České republiky pou-
ze na jižní Moravě a v NP Podyjí má doposud nejvíce lokalit výskytu. Brabenčík 
Phrurolithus szilyi, jehož recentní výskyt v České republice je známý pouze z NP 
Podyjí, byl během průzkumu zjištěn na lokalitách Cerová lesostep a Vraní skála. 
Skálovka Civizelotes caucasius, jejíž výskyt byl potvrzen na lesostepích Vraní a Zlá-
mané skály, byla poprvé nalezena v rámci České republiky v NP Podyjí a doposud 
se její výskyt omezuje pouze na tuto oblast. Skálovka Gnaphosa modestior byla 
taktéž poprvé nalezena na území NP Podyjí a v předkládaném průzkumu byla nale-
zena na lokalitě Zlámaná skála. K dalším zjištěným vzácným druhům patří plachet-
natky Frontinellina frutetorum, Agyneta fuscipalpa a Centromerus leruthi, skálovky 
Kishidaia conspicua a Haplodrassus minor a snovačka Euryopis quinqueguttata. 
Na všech zkoumaných lokalitách byl zjištěn pouze jeden druh sekáče, teplomilný 
Lacinius horridus, který je v celém NP Podyjí na lesostepních biotopech poměrně 
běžný. Průzkum arachnofauny NP Podyjí prokazuje výskyt řady vzácných a ohrože-
ných druhů pavouků vázaných na nejvýznamnější přírodní fenomény celého území 
a postupně se daří shromažďovat data pro komplexní zhodnocení jeho významu pro 
arachnofaunu České republiky.

SUMMARY
The presented arachnological survey completes faunistic data from previously unexplored sites. 
A high number of recorded species are included in the national Red List, and several findings are 
also new for the Podyjí NP – Callilepis nocturna, Euryopis laeta, Phrurolithus minimus and Tri-
choncus auritus. All four studied localities within the Podyjí NP represent very valuable habitats 
with communities of rare thermophilous spider species. The most significant findings are four 
critically endangered spider species. Eresus moravicus, which lives in the Czech Republic only in 
the South Moravian region and has the highest number of localities in the Podyjí NP, was found at 
the localities Cerová lesostep, Sloní hřbet and Vraní skála. Phrurolithus szilyi, whose recent occu-
rrence in Czechia is known from the Podyjí NP only, was found at Cerová lesostep and Vraní skála. 
Civizelotes caucasius, whose occurrence was confirmed in the semi -open forests of Vraní skála and 
Zlámaná skála, was first found in the Czech Republic in the Podyjí NP and so far its occurrence is 
still limited to this area. Gnaphosa modestior was also found for the first time in the territory of the 
Podyjí NP and was recorded at the Zlámaná skála locality in the presented survey. Other identified 
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rare species include Frontinellina frutetorum, Agyneta fuscipalpa, Centromerus leruthi, Kishidaia 
conspicua, Haplodrassus minor and Euryopis quinqueguttata. At all examined localities, only one 
species of harvestmen was found, the thermophilic Lacinius horridus, which is relatively common 
in semi -open forest habitats in the entire Podyjí NP. The survey of the arachnofauna of the Podyjí 
National Park shows the occurrence of a number of rare and endangered spider species associated 
with the most important natural phenomena of the whole area.
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PŘÍLOHA I / APPENDIX I

Přehled druhů / List of species

Status dle Červeného seznamu (Řezáč et al. 2015): CR = kriticky ohrožený, EN = ohrožený, VU = 
zranitelný, LC = téměř ohrožený. Zkoumané lokality: 1 – Cerová lesostep, 2 – Sloní hřbet, 3 – Zlá-
maná skála, 4 – Vraní skála.
Red List status (Řezáč et al. 2015): CR = Critically Endangered, EN = Endangered, VU = Vul-
nerable, LC = Least Concern. Examined sites: 1 – Cerová lesostep, 2 – Sloní hřbet, 3 – Zlámaná 
skála, 4 – Vraní skála.

druh / species status 1 2 3 4

Pavouci (Araneae)     

Atypidae     
Atypus affinis Eichwald, 1830 LC 2♂ 3♂1♀ 1♂1♀1j 3♂ 

Pholcidae     
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781)   1♂ 1j 

Dysderidae     
Dysdera cechica Řezáč, 2018    1♀1♂  
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763)   1♂ 1♀ 1♂
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838)   4♂2♀   1♀

Eresidae     
Eresus moravicus Řezáč, 2008 CR 6♂7j 5♂  1♂

Araneidae     
Araneus diadematus Clerck, 1757  1♂   
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802)  LC 1♂2♀ 4♀  4♂2♀
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) VU   1♂ 
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844)   1♀  
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802)  4♂2♀ 4♂1♀1j 4♂1j 1♂4♀2j
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) LC 1♀ 2♀  1♀

Linyphiidae     
Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambr., 1873) VU   1♀ 
Agyneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836) EN   1♂ 1♂
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836)  1♀  2♂ 
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) VU 1♀   
Centromerus leruthi Fage, 1933 EN 1♂   
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) EN 1♀ 1♂  1♀1j
Minicia marginella (Wider, 1834) VU 1♂ 1♂ 1♂ 
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambr., 1871)     1♀
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) VU 3♂ 1♂  1♂
Trichopterna cito (O. Pickard.-Cambridge, 1873) VU 1♀  1♂ 1♂1♀
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869)  1♀ 1♀  
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 VU 1♂   
Theridiidae     
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982  1♀ 1♀  
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833)  3♂ 2♂  1♂
Episinus truncatus Latreille, 1809 LC   1♂ 3♂
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836)  1♂ 1♂ 1♂ 
Euryopis laeta (Westring, 1861) EN 4♂   
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 EN 2♀ 2♂1♀  
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Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873)  VU   1♀ 
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757)     1♂
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881)   1♀  1♀
Robertus lividus (Blackwall, 1836)      1♀
Theridion betteni Wiehle, 1960 LC   1♀ 

Dictynidae     
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830)    1♂ 

Titanoecidae     
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833)  1♂1♀ 4♂  3♂

Hahniidae          
Cicurina cicur (Fabricius, 1793)      1♂  

Amaurobiidae     
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 VU 2♂2♀ 3♂1♀ 1♂ 4♂

Agelenidae     
Textrix denticulata (Olivier, 1789) LC 1♂   

Zodariidae     
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837)  6♂5♀  9♂3♀ 

Lycosidae     
Alopecosa farinosa (Herman, 1879)    4♀   1♂4♀
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) VU 17♂6♀1j 16♂6♀   8♂4♀
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757)    1♀    
Arctosa figurata (Simon, 1876) VU 3♂1♀    
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805)      1♂1♀
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833)  19♂111♀ 32♂15♀ 4♂10♀ 38♂78♀
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) VU 1♂   
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802)      2♂
Trochosa ruricola (De Geer, 1778)  1♂   
Trochosa terricola Thorell, 1856  1♂28♀ 2♂13♀  2♂5♀
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861)  10♂1♀ 10♂2♀ 15♂3♀ 11♂5♀

Pisauridae     
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757)  1♂ 2♀  1♀

Thomisidae     
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) VU 1♂   
Misumena vatia (Clerck, 1757)  1♂   
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837)  LC 4♂ 2♂3♀  5♂3♀
Ozyptila trux (Blackwall, 1846)   1♂  
Synema globosum (Fabricius, 1775) LC 19j 7♂4♀12j  2♂8j
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 VU   1♂ 
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) VU 1♂1♀ 1♂  
Xysticus cristatus (Clerck, 1757)  3♂2♀ 1♂  1♀
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834)   3♂1♀ 1♂  
Xysticus kochi Thorell, 1872  14♂3♀ 11♂5♀ 1♂ 8♂1♀

Anyphaenidae     
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802)   1♀ 1j   

Clubionidae     
Clubiona comta C. L. Koch, 1839   1♂  1♀
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Philodromidae     
Philodromus dispar Walckenaer, 1826    1♂ 
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) LC 3♂   

Salticidae          
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757)    1♂ 5♂1♀1j  
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834)   3♂4♀10j 3♂8♀6j 1♀ 4♂7♀
Attulus pubescens (Fabricius, 1775)      1♂
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802)   1♂     
Evarcha arcuata (Clerck, 1757)   1♀  
Evarcha falcata (Clerck, 1757)   1♀ 1♀ 
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) VU 1♂2♀   
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802)  6♂9♀ 4♂11♀ 2♂ 9♂10♀
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832)   1♂  
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) VU   1♀ 
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802)    1♂ 
Phlegra fasciata (Hahn, 1826)    1♂  1♀
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) VU   2♀ 1♂1♀
Salticus scenicus (Clerck, 1757)   1♀  1♂1♀
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871)  2♂   1♂

Miturgidae     
Zora manicata Simon, 1878 VU 1♂ 2♂5♀ 1♀ 
Zora nemoralis (Blackwall, 1861)  1♂1♀   1♂
Zora spinimana (Sundevall, 1833)  1♂ 2♂  1♀

Eutichuridae     
Cheiracanthium effossum Herman, 1879 VU   1♂ 

Liocranidae     
Agroeca cuprea Menge, 1873  1♀ 2♀  3♀
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830)  2♂ 3♂1♀  1♀

Phrurolithidae     
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835)    1♂ 
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 VU 1♀   
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 VU 2♀   
Phrurolithus szilyi Herman, 1879 CR 1♂   1♂

Gnaphosidae     
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) VU   1♂1♀ 
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) VU 4♂2♀ 3♂ 3♂1♀ 8♂
Civizelotes caucasius (L. Koch, 1866) CR   2♂1♀ 2♂4♀
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802)   4♂5♀ 10♂2♀ 1♂1♀ 6♂2♀
Drassodes pubescens (Thorell, 1856)  1♂ 1♂  1♂
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866)   2♀ 2♂ 1♂1♀ 1♂
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) VU 4♂10♀ 1♂3♀ 5♀ 4♂5♀
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) VU 2♀  1♂4♀ 1♀
Gnaphosa modestior Kulczyński, 1897 CR   1♂ 
Gnaphosa opaca Herman, 1879 VU  4♂5♀ 14♂4♀ 7♂3♀
Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) VU  1♂  
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) VU  1♂  
Haplodrassus minor (O. P.-Cambridge, 1879) EN  1♂  
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839)   6♂1♀ 2♀ 2♂ 6♂
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833)  2♂ 1♂  2♂
Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866) EN 2♂   
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Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) LC 1♂1j   
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837)  1♂ 1♂  
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 LC 9♂1♀ 2♂1♀ 2♂1♀ 1♂2♀
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839)  LC   1♂ 
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) VU 2♂4♀  7♂5♀ 3♂
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839)  14♂14♀ 6♀ 6♂3♀ 1♂7♀

Sekáči (Opiliones)     

Phalangiidae     
Lacinius horridus (Panzer, 1794)  7j 2j 1♀4j 3♂1♀1j


