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SNOVAČKA  STOLOVÁ  ACHAEARANEA 
TABULATA  LEVI,  1980  (ARACHNIDA,  ARANEAE: 

THERIDIIDAE)  –  NOVÝ  DRUH  PAVOUKA 
V  ČESKÉ  REPUBLICE

Cobweb spider Achaearanea tabulata Levi, 1980 (Arachnida, 
Araneae: Theridiidae) newly recorded in the Czech Republic
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Práce uvádí první nálezy snovačky druhu Achaearanea tabulata Levi, 1980 z území 
České republiky. V současné době pravděpodobně dochází k invazi tohoto druhu 
na našem území.

Snovačka stolová Achaearanea tabulata je synantropní druh, který byl popsán 
v roce 1980 ze Severní Ameriky. Později byl nalezen například v Německu, Rakousku 
a Japonsku (Knoflach 1991).

Ve zbarvení zadečku jsou charakteristické příčné tečkované pásy, schází krátká 
příčná skvrna vprostřed hřbetní strany zadečku, jakou mají podobné druhy Achaeara-
nea simulans a A. tepidariorum.  Podrobné determinační znaky uvádí práce Knoflach 
(1991) a jsou obsaženy i v elektronickém klíči pavouků (Nentwig et al. 2003).

Na našem území byla snovačka Achaearanea tabulata poprvé nalezena na zdi 
pivovaru v Náchodě (6.11.2005, leg. R. Macek). V roce 2006 následovalo několik dalších 
nálezů v této oblasti (Náchod, Starkoč, Běloves), ale i v Pardubicích. Převážná většina 
nálezů pochází z vnějších zdí budov nebo jiných staveb. V květnu 2007 byl tento druh 
nově nalezen i v obci Dolní Jelení na východě Pardubického okresu, a to na dřevěné 
lavičce u rekreační chalupy.

Vzhledem k dobré faunistické prozkoumanosti pavouků v České republice není 
pravděpodobné, že by zde snovačka stolová Achaearanea tabulata byla dlouhou 
dobu přehlížena. Druh se zřejmě v Evropě šíří a nyní dochází k jeho invazi na našem 
území.

Poděkování
Děkujeme Vlastimilu Růžičkovi z Entomologického ústavu AVČR za potvrzení 

determinace druhu Achaearanea tabulata.

Summary
Cobweb spider Achaearanea tabulata Levi, 1980 was newly recorded in the Czech Republic. 

Currently this spider is probably spreading through Europe.
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