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Abstract: New faunistic records and all known records of Dolomedes plantarius from the Dyje
river basin are presented in this paper. D. plantarius is a rare spider species which lives among vegetation in littorals of ponds and on wetlands. Only three areas of occurrence are known from the
Czech Republic – Třeboňsko, Českolipsko and recently South Moravia (along the Dyje river). All
10 faunistics records from the Dyje river basin are summarized and new records are commented.
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Úvod
Lovčík mokřadní Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) z čeledi Pisauridae patří
mezi naše největší pavouky, samice dosahují délky těla až 25 mm. D. plantarius je
jedním ze dvou druhů tohoto rodu vyskytujících se v České republice (Buchar &
Růžička 2002) a v Evropě (Nentwig et al. 2018). Tento druh je zařazen v červeném
seznamu pavouků ČR, a to díky své vazbě na zachovalé mokřady a litorály extenzivně obhospodařovaných rybníků, jako druh kriticky ohrožený (Řezáč et al. 2015).
Podobný lovčík vodní Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) má většinou výraznější
zbarvení a je roztroušeně rozšířen po celé ČR. Lovčík mokřadní se vyskytuje po celé
Evropě, v západním a středním Rusku a na Kavkazu (WSC 2018). Z Rakouska jsou
známy starší údaje z nížiny u Vídně a z Korutan (Steinberger 1985, Duffey 1995).
Novější údaje z tohoto území chybí nebo nejsou publikovány. Z ČR je výskyt tohoto
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druhu znám z jihu Čech, kde jsou velké populace zejména na Třeboňsku a také ze
severu Čech z Dokeska (Buchar & Růžička 2002, Růžička & Holec 1998). V nedávné době byl zjištěn také na jižní Moravě v povodí řeky Dyje (Krejčí et al. 2016,
Šich et al. 2018). Lovčík mokřadní žije v nižších polohách na různých mokřadních
biotopech. Najdeme jej v litorálech rybníků, podmáčených loukách a v okolí slepých
ramen a tůní, vždy v blízkosti vodní hladiny. Často například v porostech stulíku
nebo ostřic či jiných emerzních druhů rostlin. Při lovu ponořuje přední část těla pod
hladinu a klepítky zasekává kořist, loví různé bezobratlé, ale i drobné rybky nebo
larvy obojživelníků. Při lovu kořisti nebo v případě nebezpečí se dokáže potopit pod
vodní hladinu. V letních měsících pečuje samice o kokon, který je zapředený do řídkého pavučinového hnízda na vegetaci (Kůrka et al. 2015).
V tomto příspěvku shrnujeme dosavadní nálezy z oblasti celého povodí řeky Dyje a představujeme čtyři nové nálezy. Impulzem pro jeho sepsání byl nález početné
populace druhu v oblasti Národního parku Podyjí. Ačkoli arachnologický průzkum
území NP Podyjí probíhá už delší dobu (např. Růžička et al. 1996, Reischlová 2005,
Jelínek 2014, Krejčí 2018), nebyl zde tento nápadný druh dosud zaznamenán.
Metodika
Nové nálezy lovčíka mokřadního byly zaznamenány v rámci průzkumů zaměřených
na obojživelníky. Pavouci byli vesměs odchyceni při prolovování litorálního pásma
lokalit pomocí síťky. Materiál byl určen podle klíče Spiders of Europe (Nentwig et
al. 2018).
Seznam nově registrovaných i dříve publikovaných lokalit z povodí Dyje je doplněn čísly faunistických polí (Buchar & Růžička 2002). Lokality jsou v přehledu
řazeny chronologicky podle data prvního nálezu druhu. V textu jsou použity následující zkratky: juv. – juvenil, sad. – subadultní jedinec, leg. – sbíral, det. – určil, coll.
– ve sbírce, NM – Národní muzeum v Praze, MU – sbírka Ústavu zoologie a botaniky Masarykovy univerzity, EVL – Evropský významná lokalita, NP – národní park,
NPR – Národní přírodní rezervace.
Výsledky a diskuse
Přehled dosavadních nálezů D. plantarius v povodí řeky Dyje (obr. 1):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

96

Božice, rybník Horní Karlov, 48° 49’ 33” N, 16° 17’ 57” E, 7163, litorál rybníka, 17. 7. 2012, 1 ♀,
observ. J. Sychra (Krejčí et al. 2016).
Lanžhot, tůně u dálnice D2, 48° 42’ 02” N, 16° 59’ 23” E, 7276, 12. 10. 2012, 1 sad. ♀, leg.
V. Křivan, det. & coll. A. Jelínek.
Lanžhot, obora Soutok, Dědova pískovna, 48° 37’ 58” N, 16° 57’ 32” E, 7276, 14. 5. 2016, 1 ♂,
2 juv., leg. P. Kment, J. Sychra, E. Líznarová, det. P. Dolejš, coll. NM (P6A 6395). První doložený
nález druhu na Moravě (Krejčí et al. 2016)
Rakvice, Kamenský Šutrák, 48° 50’ 51” N, 16° 48’ 36” E, 7166, litorál malého eutrofního rybníka
jižně od obce, 29. 6. 2016, 1 ♀, leg. & det. M. Horsák, coll. NM (P6A 6396).
Řečice u Dačic, bývalé sádky u nádrže Hadrava, 49° 08’ 54” N, 15° 21’ 22” E, 6858, litorální
porosty rybníčků, 20. 10. 2017, 2 ♀, 29. 10. 2018, 1 ♀, leg., det. & coll. A. Jelínek.
Břeclav, Přírodní park Niva Dyje, 48° 45’ 53” N, 16° 51’ 25” E, 7267, litorál slepého ramena Dyje,
10. 3. 2018, 2 juv. (1 ♂, 1 ♀ ), leg., det. & coll. R. Šich (Šich et al. 2018).
Lanžhot, obora Soutok, Rudova tůň, 48° 40’ 34” N, 16° 56’ 18” E, 7367, litorál tůně, 28. 3. 2018,
1 juv., leg. A. Krása, det. & coll. R. Šich, M. Řezáč, K. Chmelová (Krása in NDOP 2018).

Obr. 1. Mapa nálezů Dolomedes plantarius v povodí řeky Dyje.
Fig. 1. Map of records of Dolomedes plantarius in the Dyje river basin.
8.
9.
10.

Božice, rybník Prostřední Karlov, 48° 49’ 33” N, 16° 18’ 17” E, 7163, litorální porost rákosu,
13. 5. 2018, 1 ♀, leg. J. Sychra, det. E. Líznarová, coll. MU.
Ivaň, EVL Mušovský luh, Horní luh, 48° 55’ 03” N, 16° 34’ 27” E, 7065, litorál slepého ramena,
19. 6. 2018 1 ♀, leg. A. Reiter, Z. Mačát, det. & coll. O. Machač.
Podmolí, NP Podyjí, Pustý rybník, 48° 50’ 37” N, 15° 56’ 08” E, 7161, litorál rybníka,
14. 8. 2018 1 juv. observ., 1. 10. 2018 desítky juv., 10. 10. 2018 desítky juv. a sad., 12. 10. 2018 desítky juv. a sad., leg. A. Reiter, Z. Mačát, det. O. Machač, coll. O. Machač & NM (P6A 7158).

Poprvé byl tento druh zaznamenán na jihu Moravy v roce 2012 v litorálu rybníka
Horní Karlov u Božic, kde byla J. Sychrou vyfotografována dospělá samice s kokonem (Krejčí et al. 2016). Druhý nález pochází z podzimu téhož roku, kdy našel
subadultní samici tohoto druhu při průzkumu vodních brouků V. Křivan v tůni u dálnice D2 nedaleko Lanžhota. Třetí nález pochází z roku 2016 z Dědovy pískovny též
z oblasti Soutoku, kde byli během exkurze pro studenty nalezeni tři jedinci, dokladový materiál je uložen ve sbírkách Národního muzea a jedná se tak o první doložený
údaj z Moravy. Čtvrtý nález pochází z litorálu rybníka Kamenský Šutrák jižně od
obce Rakvice, kde byla nalezena jedna samice.
Pátý nález pochází z bývalých sádek v Řečici u Dačic (obr. 2), kde bylo zaznamenáno několik jedinců při výlovu těchto nádrží na podzim roku 2017 a opětovně
i v letošním roce. Jedná se o poměrně izolovanou lokalitu v lesním komplexu na samém okraji povodí Dyje v nadmořské výšce ca 600 m n. m., nedaleko hlavního evropského rozvodí Labe – Dunaj. Přestože je lokalita pravidelně monitorována z hlediska výskytu významných druhů bezobratlých živočichů a to přinejmenším od roku
2012, tento druh zde byl poprvé zjištěn až v loňském roce. Předpokládáme tedy, že
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Obr. 2. Biotop Dolomedes plantarius v pramenné části povodí Dyje v sádkách u Řečice (duben
2017, foto A. Jelínek).
Fig. 2. Habitat of Dolomedes plantarius in the headwater area of the Dyje river basin near Řečice
village (April 2017, photo A. Jelínek).

jde o lokalitu s nově vytvořenou populací. Oproti jihomoravským nálezům v povodí
Dyje je tato lokalita biotopově i geograficky bližší výskytům v povodí Lužnice v jižních Čechách. Nejbližší známá jihočeská lokalita D. plantarius v NPP Krvavý a Kačležský rybník na Jindřichohradecku (Jelínek & Křivan 2018) je vzdálena vzdušnou
čarou přibližně 18 km a tradiční lokality na Třeboňsku (NPR Stará a Nová řeka aj.,
viz ČAS 2018) pak pouhých 40 km.
V roce 2018 byli nalezeni dva mladí jedinci v Přírodním parku Niva Dyje u Břeclavi a podařilo se je dochovat v dospělce (samici a samce; Šich et al. 2018). V rámci
průzkumu obojživelníků v oblasti Soutoku nalezl A. Krása v místě zvaném Rudova
tůň jedince D. plantarius, který je tak třetím potvrzeným nálezem z tohoto lesního
komplexu. Lze tedy předpokládat, že zde žije více jedinců popřípadě větší populace.
Potvrzen byl také výskyt druhu v oblasti rybníků Karlov v Božicích na Znojemsku,
kde v květnu 2018 sebral dalšího jedince J. Sychra. Tento jedinec byl později determinován pomocí molekulárních metod jako D. plantarius (J. Sychra in litt.). Další
nález pochází z evropsky významné lokality Mušovský luh. Zde byla 19. 6. 2018
pomocí síťky odchycena dospělá samice při průzkumu obojživelníků v litorálu jednoho ze zavodňovacích kanálů (obr. 3).
Výskyt druhu byl v roce 2018 prokázán také ve střední části povodí Dyje, v Národním parku Podyjí. Opakovaně zde byl zaznamenán v litorálu Pustého rybníka
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u Podmolí (obr. 4). Poprvé byl subadultní jedinec lovčíka z rodu Dolomedes na
lokalitě fotograficky dokumentován v srpnu 2018, jeho druhová příslušnost však
nebyla ověřena. 1. října bylo při průzkumu litorálu rybníka pomocí síťky odchyceno
několik dalších exemplářů. Následné kontroly s cílem odchytit dospělého jedince
byly uskutečněny 10. 10. a 12. 10. 2018. Během těchto odchytů bylo vždy pozorováno několik desítek nedospělých jedinců různé velikosti (obr. 5). Sedm subadultních
samců bylo z lokality odebráno pro dochování v teráriu. Dne 6. 11. 2018 došlo ke
svleku samce v teráriu a populace z Podmolí tak mohla být spolehlivě identifikována
jako D. plantarius.
Oproti dalším lokalitám na jižní Moravě je nález v oblasti NP Podyjí pozoruhodný hned z několika důvodů. Ostatní dosud zaznamenaná místa výskytu se nachází
bezprostředně v nivě Dyje či jejích přítoků (Jihlava, Příční potok u Božic) a jsou
obklopena rozsáhlejšími plochami biotopů charakteru lužního lesa. Naproti tomu
v případě NP Podyjí jde o malý rybníček (0,22 ha) s dobře vyvinutým litorálním porostem, avšak ležící na plošině vysoko nad údolím řeky (ve vzdálenosti asi 1 km od
toku a asi 140 m nad úrovní jeho hladiny). Rybník je navíc obklopen spíše suchými
lesními biotopy charakteru doubrav a dubohabřin (cf. Chytrý & Vicherek 1995).
Alespoň dle empirických pozorování je rozdílná také abundance jednotlivých populací. Zatímco na ostatních místech se vesměs jednalo o nálezy jednotlivců, na Pustém rybníce byla pozorována značně početná populace, odhadem o stovkách jedinců
na několika čtverečních metrech vhodného biotopu. V této souvislosti je pozoruhodné i to, že populace zde dosud unikala pozornosti, přestože na území NP probíhá cí-

Obr. 3. Biotop Dolomedes plantarius v EVL Mušovský luh (březen 2018, foto A. Reiter).
Fig. 3. Habitat of Dolomedes plantarius in SCI Mušovský luh wetland (March 2018, photo A. Reiter).
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lený arachnologický výzkum (Machač 2017, Krejčí 2018, Machač 2018) a lokalita
je také pravidelně sledována jako významný biotop obojživelníků (Reiter & Hanák
2000, Reiter et al. 2016). Oba autoři současných nálezů pravidelně několikrát ročně
Pustý rybník navštěvují, věnují se obecně průzkumu mokřadních organizmů a pozoruhodnosti výskytu lovčíků rodu Dolomedes jsou si vědomi. Z tohoto pohledu se
zdá pravděpodobné, že i k osídlení této lokality došlo nedávno a vysoká početnost
místní populace byla dosažena velmi rychle. Na lokalitách výskytu tohoto druhu bývají populace s vysokou populační hustotou zaznamenány i v jiných částech areálu
(Lecigne 2016).
Výše uvedený soubor nálezů dokládá, že D. plantarius se vyskytuje v celém rozsahu povodí Dyje, byť zatím spíše na izolovaných lokalitách. V současné době evidujeme devět lokalit z jeho jihomoravské části. Kromě lužních lesů v dolním Podyjí byl zjištěn i ve střední části povodí, v geomorfologicky členité oblasti Jevišovické pahorkatiny. Jedna lokalita byla objevena i v pramenné oblasti povodí, která již
spadá do Jihočeského kraje a těsně sousedí se známým areálem druhu v jihočeských
rybničních pánvích. Zdá se tedy, že druh se u nás v posledních několika letech šíří,
přičemž lokalit přibývá i v oblastech dříve známého výskytu (ČAS 2018). O zvyšování počtu lokalit mohou svědčit i nové nálezy z dolní části povodí Dunaje (Naumova 2018), byť autorka je spíše považuje za důsledek intenzivnějšího výzkumu.

Obr. 4. Biotop Dolomedes plantarius v Národním parku Podyjí, Pustý rybník u Podmolí (říjen
2018, foto A. Reiter).
Fig. 4. Habitat of Dolomedes plantarius in Podyjí National Park, Pustý rybník pond near Podmolí
village (October 2018, photo A. Reiter).
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Obr. 5. Dolomedes plantarius z lokality Pustý rybník u Podmolí, Národní park Podyjí (říjen 2018,
foto Z. Mačát).
Fig. 5. Dolomedes plantarius from Pustý rybník pond near Podmolí village, Podyjí National Park
(October 2018, photo Z. Mačát).

Summary
Dolomedes plantarius is a rare spider species which lives among vegetation in the littoral zone of
ponds and on wetlands. Three areas of occurrence are known from the Czech Republic – Třeboňsko
(South Bohemia), Dokesko (North Bohemia) and recently from South Moravia (along the Dyje river). All ten records of D. plantarius from the Dyje river basin are summarized and new records are
commented in this paper. Firstly this species was discovered in 2012 near the village of Božice and
after six years (2018) this record was confirmed by another record from this area. The second, third
and seventh records of D. plantarius origin from an area of lowland wet forest at the confluence of
the Dyje and Morava rivers near the town of Lanžhot and another from 2018 from nearby wetlands
near the town of Břeclav. Another record came from the surroundings of the village of Rakvice.
The most westerly record is a finding from 2017 from a pond near the village of Řečice in Vysočina
region. In the remnants of the wood wetland Mušovský luh D. plantarius was found in 2018 near
the village of Ivaň. The last record came from Podyjí National Park, where a strong population of
this spider was found. An interesting fact about this record is the location of the site, which is not in
the river valley, but lies on the plateau 140 metres higher than the valley bottom.
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