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ABSTRAKT 
 

Pavel Žila: Ekologicko – faunistická analýza společenstev pavouků na odvalu Dolu Odra  

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut environmentálního 

inženýrství 

Diplomová práce, 88 stran, 7 grafických příloh, 2011 

 

V letech 2009 a 2010 byl proveden arachnologický výzkum na odvalu Dolu Odra v Ostravě. 

Na šesti stanovištích bylo celkově zjištěných 103 taxónů pavouků patřících do 21 čeledí. Na 

odchyt byly použity zemní formalínové pasti, metoda smykání vegetace a metoda sklepávání. 

Sledováná byla dominance druhů, stupeň původnosti a termopreference. Výzkum byl porovnán 

s výzkumem v letech 1975, 1976, 1984 a 2008. Porovnali jsme druhovou diverzitu 

araneocenóz studované plochy, termopreferenci a stupeň původnosti.  

 

Klíčová slova: araneofauna, zemní pasti, metoda smyků a sklepávání, dominance, 

termopreference, reliktnost araneocenózy, odval Dolu Odra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Pavel Žila: Ecological - zoological analysis of the Arachnocoenoses in Odra Spoil Heap, 

Ostrava 

VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Institute of 

environmental engineering 

Diploma work,  88 pages, 7 supplements, 2011 

 

In the years 2009 and 2010, was carried out arachnological research on the Odra Coal Mine in 

the City of Ostrava. On the six positions were found in total of 103 spider species, belonging to 

21 families. The pitfall traps method (with formaldehyde), sweeping vegetation and beating 

was used for collecting of spiders. The dominance of species, relictness of occurrence and 

thermopreference was studied. Research was compared with research in the years 1975, 1976, 

1984 and 2008. We compared species diversity of the arachnocenosis of study site, the 

thermopreference and relictness of occurrence. 

 

Keywords: araneofauna, pitfall traps, sweeping and beating, dominance, thermopreference, 

relictness of occurrence, Odra Spoil Heap 
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1 Úvod 
 

Antropogenní činnost v průmyslových aglomeracích působí na živočišné organismy (a 

tedy i na pavoučí společenstva) selekčním tlakem, který z existujícího druhového bohatství 

vybírá ty druhy, které jsou schopny existence i v prostředí odvalů (hald). 

Lidská činnost má za následek vymizení celého množství rostlinných a živočišných 

druhů. Rekultivací devastovaných území se ale vytvářejí podmínky pro formování druhotných 

společenstev, které se lépe adaptují na změněné životní podmínky. Stále naléhavěji se proto 

dostává do popředí zájmů ekologů studium sukcese a změn ve složení různých zoocenóz 

městských a průmyslových aglomerací. 

Odvaly mohou plnit funkci stabilizujících ekosystémů v podobě biologicky hodnotných 

koridorů v průmyslové krajině a uchovávat i druhově velmi bohaté formace adaptované na 

dané podmínky. Studium araneocenóz ostravských odvalů přineslo řadu původních poznatků o 

kvalitativně kvantitativním složení a sukcesi araneocenóz.  

Odvaly, na první pohled nezajímavé biotopy, mohou být vhodné ke studiu vzniku a 

vývoje zoocenóz (araneocenóz) a ke sledování změn (kvantitativních i kvalitativních) 

vznikajících v průběhu rekultivace. Epigeičtí pavouci vzhledem ke svému postavení v 

koloběhu látek a energie mohou být vhodnou živočišnou skupinou ke sledování dynamické 

rovnováhy ekosystémů a indikování změn této rovnováhy, protože druhy, žijící na povrchu 

půdy, jsou vystaveny složitému komplexu přírodně a antropicky podmíněných vlivů. Jako 

predátoři, i vzhledem k jejich měkké tělesné schránce jsou vůči těmto vlivům vysoce citlivé 

(MAJKUS, 1990). 

V ostravské průmyslové krajině se studiem araneocenóz zabýval hlavně MAJKUS 

(1988ab), který se věnoval kvalitativně kvantitativní charakteristice společenstev pavouků na 

vybraných ostravských odvalech se záměrem posoudit možnosti využití složení araneocenóz 

k bioindikaci stavu životního prostředí v průmyslové krajině. Později se studiem araneocenóz 

zabýval ŽILA (2009), který po 24 letech od posledního výzkumu, tj. od roku 1984 sledoval 

sukcesi společenstev pavouků na odvalu Dolu Odra v Ostravě. 
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Cíle práce:  

• zjistit druhové spektrum pavouků na odvalu Dolu Odra 

• vyhodnotit společenstva pavouků podle ekologických kritérií s použitím 

statistických metod 

• provést ekologickou charakteristiku jednotlivých druhů z hlediska stupně 

původnosti a termopreference 

• vyhodnotit výskyt faunisticky významných druhů a druhů uváděných 

v Červeném seznamu  

• porovnat výsledky s předcházejícím výzkumem a charakterizovat průběh 

sukcese 
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2 Literární přehled 
 

Odvaly vznikají jako specifické krajinní útvary antropogenní činností v průmyslových 

aglomeracích. Tato mimořádná antropogenní zátěž ekosystému odvalů poskytuje značné 

možnosti studia hranic tolerance různých organismů a jejich společenstev, různých způsobů 

osídlování devastovaných území a průběhu sukcese těchto společenstev. Poskytuje též 

možnosti studia vlastností druhů, rozhodujících o úspěšnosti rekultivačních zásahů za působení 

velmi nepříznivých faktorů (MAJKUS, 1990). 

Na Slovensku se studiem araneocenóz niklových odvalů při Seredi ve své diplomové 

práci zabýval KRAJČA (1996), později v dalších pracích KRAJČA & KRUMPÁLOVÁ 

(1998), KRAJČA (1998), KRUMPÁLOVÁ & KRAJČA (1999), KRAJČA et al. (2004) a 

nakonec KRAJČA (2005). KRAJČA & KRUMPÁLOVÁ (1998) zjišťovali druhové složení 

araneocenóz na čtyřech vytipovaných studijních plochách a tyto plochy porovnávali na základě 

indexů podobnosti, přičemž diplomová práce KRAJČA (1996) obsahuje i poznámky k biologii 

některých vzácných druhů pavouků a sezónní dynamiku nejpočetnějších druhů. KRAJČA 

(1998) se zabýval i otázkami osídlení otevřených ploch odvalů. Zjistil, že tyto plochy jsou 

osídlovány nejprve malými aeronautickými druhy čeledi Linyphiidae (expanzivní druhy 

Oedothorax apicatus, Silometopus reussi, Ostearius melanopygius, Meioneta rurestris), 

protože kolonizace nových biotopů pravděpodobně silně závisí na složení vegetace. Později 

jsou tu vytvořeny lepší potravní podmínky vhodné pro větší druhy, typické pro epigeickou 

faunu (hlavně z čeledí Lycosidae a Gnaphosidae). KRAJČA (2005) ve své disertační práci 

zjistil kvantitativní a kvalitativní změny, jako i rozdíly struktury ve společenstvech epigeických 

pavouků v průběhu sukcese a vliv vegetace na složení araneocenóz. Na časti odvalů 

s přirozeným porostem vegetace dominovaly hlavně druhy čeledí Lycosidae a Gnaphosidae. 

V ostatních pracích autoři KRUMPÁLOVÁ & KRAJČA (1999), KRAJČA et al. (2004) uvádí 

šíření druhu Ostearius melanopygius v Evropě a nález nového druhu Zelotes mundus pro faunu 

Slovenska. 

Studiu araneocenóz hnědouhelných odvalů u Novák se věnoval PEKÁR (1993, 1994, 

1997). V první práci porovnává 6 lokalit (3 více-méně původní, 3 sekundární) na základě 

druhového složení, termopreference a stupně původnosti (reliktnosti) výskytu pavouků podle 

BUCHARA (1972, 1983). Druhá autorova práce popisuje první nálezy dvou druhů pavouků na 

hnědouhelných odvalech na Slovensku. V poslední práci uvádí změny pavoučích společenstev 

během primární sukcese na odvalech.  
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Na Moravě se výzkumem araneofauny intenzivně zabýval Majkus. Ve své první práci 

týkající se odvalů (MAJKUS, 1982) se zabývá autekologií a populační dynamikou druhu 

Zelotes aeneus. Tento druh byl do té doby považován za vzácný na území Československa, 

takže uvedené charakteristiky tohoto druhu nebyly do té doby publikovány. V dalších pracích 

(MAJKUS, 1988ab) sledoval araneofaunu 3 ostravských černouhelných odvalů, které se 

navzájem lišily věkem, stupněm ozelenění, stádiem sukcese a dalšími vlastnostmi. 

V uvedených studiích vyhodnocuje jednotlivé druhy na základě dominance, abundance, 

termopreference a stupně původnosti (reliktnosti) (posledně jmenované charakteristiky používá 

i na porovnání jednotlivých odvalů), dále araneocenózy těchto odvalů porovnává pomocí 

druhových spekter a Shannon – Weaverova indexu diverzity. Zjistil, že charakteristické pro 

araneocenózy ostravských odvalů je stále se měnící struktura společenstev, kolísaní dominance 

čeledí a dominantních druhů a změny v poměru v zastoupených druhů klimaxových, druhů 

polopřirozených stanovišť (RI+R) a expanzivních (E). To jsou též průvodní jevy probíhající 

sukcese pavoučích společenstev na odvalech směrujících k jejich stabilizaci. MAJKUS (1990) 

ve své další práci zjistil, že mezi průkopnické druhy patří druh Oedothorax apicatus. 

Pravděpodobně je tento druh charakteristický pro počáteční stadia sukcese. Při výkladu změn 

populační hustoty různých druhů v průběhu sukcese araneocenóz je potřebná i důkladná 

znalost autekologie a sezónní dynamiky typických druhů pro dané araneocenózy. V uvedené 

práci hodnotil i druhovou diverzitu a zjistil, že znakem narušení a nestability araneocenóz 

mohou být jak nízké tak i vysoké hodnoty indexu diverzity. V další práci Majkus spolu 

s kolektivem polských pracovníků (WILCZEK et al., 1997) studovali množství těžkých kovů a 

průběh detoxikačních enzymatických reakcí v tkáních pavouků Linyphia triangularis, 

Metellina segmentata a Araneus diadematus, chytaných na ostravských odvalech (uhelných a 

metalurgických) a v oblasti Katowic – kontrolní lokality. Zjistili, že kumulace těžkých kovů u 

pavouků závisí od druhu a typu odvalu. S tím taktéž souvisí i přítomnost detoxikačních 

enzymů. Doplňující výzkum odvalu Dolu Odra (závod Lidice) probíhal v letech 2001 a 2002 

(MAJKUS, 2003). Zjistil nárůst počtu klimaxových druhů a druhů polopřirozených stanovišť 

(RI+R) a pokles druhů expanzivních, taktéž se postupem sukcese změnila i struktura 

araneocenóz. Změnila se i četnost hlavně lesních druhů, naopak některé druhy úplně chyběly. 

ŽILA (2009) po 24 letech od posledního výzkumu (tj. od roku 1984) sledoval stav sukcese na 

odvalu Dolu Odra (dříve Vítězný únor) v Ostravě. Zjistil, že za toto období došlo ke 

kvalitativním a kvantitativním změnám araneocenóz na odvalu Dolu Odra. Především se jedná 

o nárůst dominance čeledi Lycosidae a výrazný pokles dominance čeledí Linyphiidae a 

Clubionidae. Bylo zjištěno 23 druhů pavouků, kteří v předcházejícím výzkumu nebyli uloveni. 
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ŽILA & MAJKUS (2010) výzkumem v roce 2009 znovu potvrdili, že charakteristické pro 

araneocenózy ostravských odvalů je stále se měnící struktura jejich společenstev, kolísaní 

dominancí čeledí a dominantních druhů. Důkazem byl například výrazný pokles dominance 

druhu Aulonia albimana (4,88 %) v porovnání s předcházejícím výzkumem ŽILY (2009), kde 

měl tento druh až eudominantní zastoupení (15,23 %). Faunisticky významným byl druh 

Paidiscura pallens. 

Na odvalu Dolu Odra se v letech 1981-1984 provedl první výzkum koleopterofauny 

(VONDŘEJC, 1985, 1988). VONDŘEJC (1994) prezentuje ve své práci výsledky výzkumů, 

ve kterých sledoval na měnících se kvalitativních a kvantitativních vztazích v populaci brouků 

ekologické změny, ke kterým docházelo na vybraných ostravských odvalech v důsledku jejich 

rekultivace. Podrobným rozborem fauny brouků zjistil, že se na odvalech vyskytuje mnoho 

druhů významných z hlediska jejich bionomie, zoogeografie a požadavků na kvalitu životního 

prostředí. Mnohé zjištěné druhy se v České republice vyskytují jen ojediněle a jsou vázány na 

přírodě blízka stanoviště. 

V letech 1986-1987 vypracoval svou diplomovou práci o koleopterofauně odvalu Dolu 

Odra PTAŠEK (1987). Práce dokumentuje stav koleopterofauny v období krize biotopu v roce 

1983 a postupný, úspěšný návrat k normálu. 

HOLEC (1999) dělal výzkum v různých stupních vývoje lesů na odvalech po těžbě 

hnědého uhlí v Sokolovské oblasti. Nejvyšší abundanci a počet druhů zjistil na nejmladších 

plochách, zde dominovaly druhy otevřených biotopů (Pardosa agrestis, Xerolycosa nemoralis, 

Alopecosa accentuata, Pardosa palustris, Walckenaeria capito, Drassyllus pusillus, Drassodes 

pubescens, Zelotes petrensis). Po zvýšení stromového porostu nelesní druhy vymizely a na 

nejstarších plochách byly typické lesní druhy (Coelotes terrestris). Snížila se abundance a 

druhové bohatství, protože se zvětšilo zastínění. Autor konstatuje, že vymizení nelesních druhů 

jde rychleji jako nárůst lesních, důvodem asi nebude kompetiční tlak, ale může to být limitace 

migrace vzduchem. 
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3 Odval jako ekosystém 
 

Antropogenní formy reliéfu představují v ostravské oblasti typickou složku 

industrializované krajiny, značně odlišnou od ostatních průmyslových oblastí Česka 

(MAJKUS, 1988a; ŽILA, 2009). 

Odpadní pevné substráty při hlubinné těžbě a následné úpravě se nazývají hlušinou, která 

se ukládá na odvaliště, čímž vzniká odval (halda, výsypka) (MAJKUS, 1988a; ŽILA, 2009). 

Odvaly s karbonskou hlušinou jsou tvořeny téměř výlučně pískovci a jílovitými 

břidlicemi těženými v nadloží a podloží uhelných slojí. Pískovce jsou daleko tvrdší a zůstávají 

řadu let bez zřetelných vlivů zvětrávacích procesů. Jílovité břidlice však zvětrávají velmi 

rychle, střípkovitě se rozpadají, udržují ve zvětralině vlhkost a vytvářejí tak vhodné podmínky 

pro uchycení a rozvoj vegetace. Nejrychleji tento proces probíhá ve styku hornin s ovzduším, 

tedy na plošinách a svazích. Diferencovaným zvětráváním odvalu se udržuje uvnitř vysoká 

vzdušná kapacita, zatímco v horizontu do 0,5 m vzrůstá rozpadem prachovců podíl jemné 

frakce a na povrchu se tvoří těžce propustná jílovitá vrstva (MAJKUS, 1988a; ŽILA, 2009). 

Tmavý kámen je schopný značné absorpce slunečního záření a ve spojení se zrnitostí 

podmiňuje specifický tepelný režim odvalů. V místech, kde není vytvořena stromová vegetace 

dochází k prohřátí odvalového materiálu. Někdy může teplota vystoupit až přes 50 °C. Tyto 

maximální teploty pronikají do hloubky asi 10 cm, ve větší hloubce kolísaní denních teplot již 

není tak výrazné a v hloubce 1 m se již prakticky neprojevuje. Zahřívání povrchu odvalu je 

závislé hlavně na expozici ke světovým stranám. Jižně exponované svahy se vyznačují většími 

teplotními výkyvy. Zvláště denní teploty vzduchu a svrchních vrstev půdy na těchto svazích 

vysoko stoupají, zvyšuje se výpar a vlhkost vzduchu i půdy výrazně klesá. Severní svahy se 

vyznačují nízkým příkonem slunečního záření a navíc jsou vystaveny studenému proudění 

vzduchu (jsou proto chladnější a vlhčí). Na západních expozicích se více uplatňuje sluneční 

záření, východní svahy jsou zase více vystaveny studeným větrům (MAJKUS, 1988a; ŽILA, 

2009). 

Teploty povrchu dosahují v letních měsících vysokých hodnot. Žádnou zvláštností není 

naměřená povrchová teplota 60 °C. Pro odvaly je typický značný výkyv teplot ve dne i v noci a 

akumulace teploty ve větších hloubkách. Specifické mikroklimatické podmínky a absorpce 

tepla uvnitř odvalu potom způsobují posun zamrzání povrchu odvalu někdy až do doby kolem 

poloviny ledna. Potom však, po ztrátě v létě nahromaděného tepla, celé těleso odvalu rychle 
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promrzne do velké hloubky. Z jara se zejména povrchové části (plošina a svahy) rychle oteplují 

a vegetace zde začíná růst dokonce dříve než v okolí (MAJKUS, 1988a; ŽILA, 2009). 

Expozice svahu ke slunci znamená v době oslunění podstatné zvýšení nejen půdních 

teplot, ale i teploty ovzduší nad povrchem, takže dochází k vytváření klimatických 

mikrorajónů. Tyto jsou pro existenci některých druhů rostlin a živočichů velmi výhodné. 

Klimatické mikrorajóny prodlužují vegetační období na odvalu, obohacují půdní horizont 

vláhou přiváděnou ve formě vodních par z nitra odvalu a v zimě poskytují tyto zlepšené životní 

podmínky i možnost existence některým zástupcům hmyzu (pavouci, mravenci, slunéčka) a 

jiné zvířeně (zajíci, bažanti) (HAVRLANT et al., 1967; ŽILA, 2009). 

Mikroklima je jedním ze základních ekologických činitelů prostředí, za určitých 

okolností patří mezi rozhodující faktory ovlivňující celkovou povahu stanoviště. Specifický 

charakter mikroklimatu převýšených odvalů má úzké funkční vazby na expozici, inklinaci 

svahu, na jeho větrnou expozici, na barvu substrátu a charakter rostlinného krytu (MAJKUS, 

1988a; ŽILA, 2009). 

3.1 Vegetace na ostravských černouhelných odvalech 
 

O druhovém složení, prostorovém uspořádání, ekologických funkcích, rozšíření i 

dynamice rostlinných společenstev a vlastně celých biocenóz na odvalech rozhoduje celý 

komplex biotických a abiotických faktorů (MAJKUS, 1988a; ŽILA, 2009). 

Antropogenní půdy různého původu a různého charakteru pokrývají porosty ruderálních 

rostlin. Tyto urychlují rekultivační proces na odvalech (haldách, výsypkách). Zmírňováním 

extrémních výkyvů teploty a vlhkosti vzduchu při povrchu obnažených ploch příznivě 

ovlivňují mikroklimatické poměry v jejich okolí. Rychlým pokrytím a ozeleněním 

devastovaných ploch eliminují jejich negativní vliv na vzhled okolí (HEJNÝ et al., 1979 in 

MAJKUS, 1988a; ŽILA, 2009). 

Současně se změnami struktury půdního substrátu a mikroklimatických podmínek 

probíhají i změny v druhovém složení porostů. Zpravidla ustupují druhy jednoleté, které po 

stabilizaci substrátu jsou postupně vystřídány druhy víceletými. Vytrvalé druhy mohou 

nastupovat na odvalech již v prvních stádiích zarůstání (MAJKUS, 1988a; ŽILA, 2009). 

V rámci výskytu ruderálních druhů na volných plochách odvalů dochází k jejich 

diferenciaci, která je vyvolána stupněm znečištění ovzduší, půdy, složením substrátu a stářím 
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odvalů a často i schopnostmi určitých druhů rostlin snášet vyšší teploty hořících odvalů 

(ŠMARDA, 1964 in MAJKUS, 1988a; ŽILA, 2009).  

Vytvoření rostlinného krytu na odvalu závisí na stáří odvalu, na stupni zvětrávání 

odvalového materiálu, na sklonu svahu, na fyzikálních a chemických vlastnostech vytvořené 

půdy (pedosféra je účinným regulátorem ekologických procesů) a na mikroklimatických 

podmínkách, především na teplotě a vlhkosti. Vegetace nastupuje již v druhém roce po jejím 

nasypání (MAJKUS, 1988a; ŽILA, 2009). 

Přirozená sukcese začíná zpravidla na úpatí odvalu dřevinami vyrostlými z náletových 

semen a na vrcholové plošině mechy Ceradoton purpures Brig. a Bryum argenteum. Svahy 

zarůstají bylinami v erozních rýhách, na jejichž okrajích se tvoří menší, či větší ostrůvky 

rostlin. Postupně se zvyšuje hustota bylinného krytu (ten tvoří hlavně druhy, které snášejí 

drsnější ekologické podmínky), původní ostrůvkovité porosty se mění v souvislejší vegetační 

kryt, v němž postupně převládnou druhy, kterým stanovištní podmínky nejlépe vyhovují. 

Najdeme zde všechny druhy běžných polních plevelů, vytrvalých kulturních i nekulturních trav 

i některé druhy rostlin náročných na vláhu. Na většině výsypek a odvalů dominují ruderální 

rostliny a to především hned po nasypání (MAJKUS, 1988a; ŽILA, 2009). 

Postupně se objevují také luční společenstva. Časté je luční společenstvo s dominující 

třtinou křovištní (Calamagrostis epigejos), které bývá na některých odvalech závěrečným 

společenstvem. Calamagrostis epigejos roste na místech relativně suchých. Jsou-li v blízkosti 

odvaly lesní kultury, pak povrch osidluje lesní buřeň a náletově se šířící druhy listnatých dřevin 

(Betula verrucosa Ehrh., Populus nigra L., Salix caprea L.). S postupem času se uchytí i 

náročnější dřeviny, s kterými je možno počítat pro lesnickou rekultivaci (MAJKUS, 1988a; 

ŽILA, 2009). 

V prvním stádiu přirozené sukcese se na odvaly náletem dostávají tzv. nástupní dřeviny: 

Betula verrucosa Ehrh., Populus tremula L., Salix caprea L., Alnus glutinosa L., a také 

trnovník akát (Robinia pseudoacacia L.), který se vyznačuje nejrychlejším růstem. Tato 

dřevina patří mezi tzv. průkopnické dřeviny, které sice nemají větší hospodářský význam, ale 

vytvářejí podmínky pro růst náročnějších dřevin. Při rekultivaci odvalů je také využívána jeho 

schopnost vázat vzdušný dusík (GRESZTA, 1957 in MAJKUS, 1988a; ŽILA, 2009). 

Konečnými rostlinnými společenstvy (monocenózami) na plochách svahů i na vrcholové 

plošině je porost Calamagrostis epigejos (L.), Melilotus albus Desr., Arenaria serpyllifolia L., 

na úpatí Agropyretum repenti a Caricetum brizoides. Výraz monocenóza je přejat od 
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ŠMARDY (1964) a rozumí se jím převládnutí jednoho nebo dvou druhů rostlin na určité ploše. 

Protože stanovištní podmínky na odvalech jsou extrémní a stále se mění, nemohou vzniknout 

typické fytocenózy. Tyto fyzikální faktory v prostředí způsobují mozaikovost (mozaikovitost) 

vegetace a prolínání sukcesních stádií v prostoru a čase. Hovoříme pak o procenózách nebo o 

fragmentech fytocenóz (SOBOTKOVÁ, 1972). Z literatury jsou známy neúplné 

fytocenologické výzkumy na ostravských odvalech (HAVRLANT et al., 1967), které obsahují 

sice analytické znaky, ale postrádají vyhodnocení syntetických znaků asociací. 

Fytocenologická klasifikace na černouhelných odvalech je dosti obtížná vzhledem k silné 

časoprostorové heterogenitě vegetace. Přesto lze, spíše však teoreticky, přiřadit současný stav 

vegetace k asociaci AGROPYRETUM REPENTIS Felfoldy 1942, subas. Calamagrostio epigei 

KOPECKÝ hoc loco s diferenciálním druhem Calamagrostis epigejos příslušejícím obvykle 

k dominantám nebo subdominantám porostů (HEJNÝ et al., 1979 in MAJKUS, 1988a; ŽILA, 

2009). 

Na starších odvalech dochází ke stabilizaci porostů. Sukcese, která na různých odvalech 

probíhá, nemá stejný průběh (MAJKUS, 1988a; ŽILA, 2009). 

Přirozeně vzniklá vegetace na odvalech zpevňuje povrch odvalů, zabraňuje větrné a 

vodní erozi, snižuje prašnost odvalového pokryvu, přispívá k tvorbě půdního profilu a zlepšuje 

životní prostředí v průmyslovém městě. Míra disturbance projevující se výraznou 

synantropizací vegetace má význam i pro růst druhové pestrosti odvalu obývající fauny. 

Z náletu vzešlá vegetace nemůže ovšem nahradit rekultivační výsadbu prováděnou přesně 

stanovenými rekultivačními cíli, s ohledem na budoucí využití takto rekultivovaných odvalů 

jako lesoparků i jako součástí hygienických pásem nebo účelových lesních ploch (MAJKUS, 

1988a; ŽILA, 2009). 
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4 Klimatické poměry 

Určitá klimatická odlišnost Ostravské pánve od sousedních oblastí je dána především 

orografickými činiteli. Moravskoslezské Beskydy na jihu a Oderská vrchovina spolu s Nízkým 

a Hrubým Jeseníkem na západě vytvářejí bariéru, která stojí v cestě větrům, převládajícím na 

území našeho státu. Ostravsko (ostravská průmyslová aglomerace - OPA) leží tedy v závětrné 

straně uvedených horských soustav, je do značné míry v jejich dešťovém stínu. Je však 

otevřena k severu a severovýchodu, takže vliv větrů z tohoto směru je citelný hlavně v zimním 

období a potom i na jaře, kdy proudění větrů způsobuje ochlazení a tvorbu nízké oblačnosti, 

provázenou mlhami a deštěm (MAJKUS, 1988a; ŽILA, 2009). 

O teplotě ovzduší lze obecně říci, že je kromě konfigurace terénu ovlivněna ještě 

koncentrací průmyslu se všemi průvodními jevy jako např. ohříváním spodních vrstev vzduchu 

horkými odpadními vodami ze závodů, exhalacemi z koksáren a železáren atd. Teplotní a 

srážkové podmínky ovlivňují nejen rozvoj vegetace na odvalech, ale mají určující vliv i na 

vývoj entomocenóz (araneocenóz). Intenzita slunečního svitu je v OPA i za slunných dnů 

značně snižovaná pevnými a plynnými emisemi z průmyslových závodů, čímž je odčerpávána 

hlavně ultrafialová část spektra (MAJKUS, 1988a; ŽILA, 2009). 

Všechny složky biocenózy jsou do určité míry závislé na různých faktorech abiotických, 

z nichž pro živočišnou složku mají největší význam faktory klimatické. I krátkodobé změny 

v povětrnostních podmínkách mohou do určité míry ovlivnit např. pohybovou aktivitu 

některých druhů živočichů a tím i kvantitu sběrů do zemních pastí (SKUHRAVÝ, 1957 in 

MAJKUS, 1988a; ŽILA, 2009). 

4.1 Teplotní a srážkové poměry sběrného období 
 

Pro období výzkumu (2009 - 2010) byla vypracována klimatologická charakteristika na 

základě srovnání průměrných měsíčních teplot a měsíčních srážkových úhrnů s dlouhodobými 

průměry teplot a normály srážek za posledních 32 respektive 20 let. Teplotní a srážkové údaje 

jsem získal na pobočce Českého hydrometeorologickém ústavu v Ostravě-Porubě. Přiložená 

tabulka 1 a grafy (1-2) podávají podrobnější obraz o teplotě vzduchu a měsíčních úhrnů srážek 

v jednotlivých letech výzkumu. 
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Tabulka 1: Srovnání průměrných měsíčních teplot vzduchu (T/° C) a měsíčních úhrnů srážek (S/mm) 
v průběhu let 2009 až 2010 s dlouhodobými naměřenými průměry 

 
Rok 2009 2010 1968-2000 1980-2000 

Měsíc T [° C] S [mm] T [° C] S [mm] T [° C] S [mm] 
I. -2,2 30,3 -5,5 51,8 1,5 29 

II. -0,1 51,2 -0,8 34,1 0,2 27,9 

III. 3,7 92,3 4,1 255 3,6 36,2 

IV. 13,1 2,4 9,2 566 8,2 52,5 

V. 14,3 82,5 12,7 2730 13,6 82,7 

VI. 16,4 131,9 18 1116 16,6 96,1 

VII. 20,3 133,2 20,6 1306 18,2 93,9 

VIII. 19,3 57,3 18,7 1200 17,7 90,1 

IX. 15,2 13,1 12,7 1090 13,5 72,6 

X. 8,1 78 6,8 148 8,8 43,1 

XI. 6,7 60,7 6,9 70,2 3,6 48,3 

XII. 0,1 46,4 -3,8 58,1 0,2 42,6 

Ø(T)/∑(S) 9,6 779,3 8,3 8625,2 8,8 715 

Poznámky:  Ø = průměrná teplota v daném roce (období), ∑ = celkový srážkový 
úhrn za daný rok (období). 

 
 

Graf 1: Srovnání průměrných měsíčních teplot vzduchu v letech 2009 a 2010 s dlouhodobými 
naměřenými průměry z období let 1968-2000 
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Graf 2: Srovnání měsíčních srážkových úhrnů let 2009 a 2010 s dlouhodobými naměřenými průměry 
z období let 1980 - 2000 
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Průměrná roční teplota vzduchu v roce 2009 (9,6 °C) byla vyšší než dvaatřicetiletý 

průměr 8,8 °C. Porovnáme-li průměrné měsíční teploty s dlouhodobým průměrem zjistíme, že 

výrazně vyšší teploty než je dlouhodobý normál byly v měsících duben a listopad. Úhrnné 

množství srážek v roce 2009 se příliš nelišilo od dlouhodobého průměru (v roce 2009 o + 64,3 

mm), srážkově nejbohatšími měsíci byly červenec, červen a březen. 

V období sběru pavouků v roce 2010 (březen-listopad) byly teplotní poměry vcelku 

příznivé, větší teplotní odchylka od dlouhodobého normálu byla zaznamenána v listopadu (6,9 

°C). Srážkově byl celý rok nad dlouhodobým průměrem. V období od května do září spadlo 

celkově 7442 mm srážek. Celkový srážkový úhrn za rok 2010 (8625,2 mm) je více jak jedenáct 

krát vyšší než srážkový úhrn v roce 2009 (779,3 mm). Srážkově nejchudší byl měsíc listopad 

(70,2 mm), naopak nejvíce srážek spadlo v květnu (2730 mm), červenci (1306 mm) a srpnu 

(1200 mm). Úhrnné množství srážek v roce 2010 bylo nad dlouhodobým průměrem až o + 

7910,2 mm. Z grafu 2 jsou patrné vysoké měsíční srážkové úhrny v roce 2010 porovnané 

s dlouhodobými naměřenými průměry z období let 1980 - 2000. 
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5 Geografická charakteristika sledovaného území 
 

5.1 Odval Dolu Odra 
 

Odval Dolu Odra je jeden z nejvyšších odvalů na území Ostravy (vrchol dosahuje výšky 

270 m). Plošná rozloha odvalu je 50,75 ha. Má kupovitý tvar s poměrně strmými svahy a po 

rozhrnutí vrcholové části šikmou vrcholovou plošinu (HAVRLANT, 1980). Menší plošina je 

ještě uprostřed severozápadního svahu. Patří mezi odvaly dosud teplotně aktivní, zčásti je již 

prohořelý (příloha 2 a 3). Teplotní aktivita je patrná na vrcholové plošině a na SZ a JZ svazích 

(příloha 2) (MAJKUS, 1988a; ŽILA, 2009). 

Na odvalu je rozmístěno cca 50 sond, v kterých je pravidelně (v minulosti měsíčně, dnes 

čtvrtletně) sledovaná situace v místech, kde v minulosti byla, nebo v současnosti je pozorovaná 

termická aktivita. Teplota se měří cca 2 m pod povrchem a v posledních letech jen zřídka 

přesahuje 30 °C (CHLAPEK, 2006; ŽILA, 2009). 

Jeho sypání bylo ukončeno v roce 1959. Odvalový materiál tvoří pískovce (obsahující 

oxidy křemíku, živce a slídy), prachovce a uhelný jíl. Celý povrch odvalu je rozbrázděn erozí. 

Odval svou konfigurací působí v okolním terénu rušivě a svou hmotou již způsobil vytlačení 

koryta řeky Ostravice (MAJKUS, 1988a; ŽILA, 2009). 

Původní návrh na rozebrání odvalu nebyl realizován, protože odval tvoří přirozenou hráz, 

která při určitém proudění vzduchu zadržuje emise blízké koksovny a chemického závodu 

v Hrušově a zabraňuje jejich pronikání do centra města. Záměr udělat z odvalu lesopark se 

zatím nedaří realizovat, neboť jde o odval termicky aktivní (příloha 3). V roce 1963 byl na 

jižních svazích odvalu proveden neúspěšný rekultivační pokus (MAJKUS, 1988a; ŽILA, 

2009). 

Přirozeným náletem a vlastní sukcesí je již většina povrchu odvalu (asi 70 %) pokryta 

vegetací. Bylinný kryt s četnými výraznými monocenózami je tvořen asi 82 rostlinnými druhy 

(včetně 11 druhů dřevin) (SOBOTKOVÁ, 1972). Nejodolnější jsou rostliny teplomilné 

a rostliny s výraznou schopností vegetativního i generativního rozmnožování. V místech 

termické aktivity a na příliš příkrých svazích jsou plochy bez rostlin. Pokryvnost na plochách 

nenarušených požárem je dost velká. Častý je ostrůvkovitý výskyt některých druhů rostlin 

např. Digitaria sanquinalis (L.) Scop., Ceratodon purpureus Brid., Calamagrostis epigeios (L.) 

Roth. Na odvalu rostou hlavně rostliny suchých a kamenitých strání (Echium vulgare L., 



Pavel Žila: Ekologicko-faunistická analýza společenstev pavouků na odvalu Dolu Odra 

2011  14 

Pilosella officinarum Vaill.), rostliny vlhčích houštin (Solidago canadensis L., Eupatorium 

cannabinum L.), plevelné druhy Cirsium arvense (L.) Scop., Tussilago farfara L., Echinochloa 

crus-galli (L.) P. Beauv. Nápadný je především výskyt teplomilných druhů Digitaria 

sanquinalis (L.) Scop., Eragrostis poaeoides (L.) P. Beauv., Oenothera biennis (L.), Setaria 

pumila (Poir.) Roem. et Schult., Sisymbrium altissimum L (MAJKUS, 1988a; ŽILA, 2009). 

Digitaria sanquinalis je indikátorem míst, kde se projevuje termická aktivita. Často jako 

jediný druh se vyskytuje v prohlubeninách centrální plošiny i v erozních rýhách svahů. Vytváří 

monocenózy o pokryvnosti až 90 % (MAJKUS, 1988a; ŽILA, 2009). 

Pozůstatkem dřívější rekultivace jsou na svahu ojediněle se vyskytující dřeviny 

Ligustrum vulgare L., Cotoneaster melanocarpa Lodd., Forsythia suspensa (Thun) Vahl. Jinak 

se na odvalu vyskytují z dřevin ještě Betula pendula Roth., Salix caprea L., Populus nigra L. 

a zřídka Populus tremula L. Na spodní části severovýchodního svahu je lesík, v němž 

dominantní dřevinou je Robinia pseudoacacia L. (zde bylo umístěno sběrné stanoviště VÚ/6). 

Konečným stadiem sukcese na povrchu zasaženém odvalovým požárem je monocenóza 

Digitaria sanquinalis (L.) Scop. a na zbývajících plochách (na horních částech svahů a na 

centrální vrcholové plošině) porosty s převládající Calamagrostis epigeios (L.) Roth. 

a s ojedinělými dřevinami Betula pendula Roth., Populus nigra L. a Salix caprea L. Na zde 

umístěných stanovištích VÚ/2 a VÚ/3 ovlivněných termickou aktivitou se vyskytuje 

společenstvo Eragrostio – Polygonetum avicularis OBERD. 1954. Toto termofilní 

a xerotermní společenstvo se vyskytuje na odvalu Dolu Odra ve variantě s Digitaria 

sanquinalis (L.) Scop. Na spodních částech svahů a na severovýchodním svahu (obráceném 

směrem ke koksovně) i na jeho střední a horní části je nápadné společenstvo Solidago 

canadensis – (Dauco-Melilotion) a husté porosty s převládající Calamagrostis epigeios 

(stanoviště VÚ/4 a VÚ/5) (MAJKUS, 1988a; ŽILA, 2009). 

Sukcese vegetace a botanická charakteristika tohoto odvalu byla sestavena na základě 

údajů SOBOTKOVÉ (in verb.), která zde prováděla řadu let výzkum přirozeného ozelenění 

termicky aktivního odvalu (MAJKUS, 1988a; ŽILA, 2009). 

Odval Dolu Odra je typický přirozeným zarůstáním jejího povrchu prakticky bez 

rekultivačních zásahů. Rozložení vegetace na povrchu odvalu je velmi nepravidelné 

a ostrůvkovité. Souvislý rostlinný kryt je pouze na východním svahu, větší plochy zeleně 

potom na severních a západních svazích. Vrchol odvalu má nepravidelně roztroušenou 

vegetaci (MAJKUS, 1988a; ŽILA, 2009). 
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Sběr pavouků v rámci arachnologického výzkumu byl prováděn na 6 vytypovaných 

stanovištích (VÚ/1 – VÚ/6) (obrázek 1, str. 16), která byla zvolena tak, aby reprezentovala pro 

odval typické plochy. 

CHLAPEK (2006) zhodnotil současný stav odvalu Dolu Odra do následovných bodů: 

• Intenzivní termické procesy probíhající v minulosti na plošině odvalu jsou již utlumeny. 

• Prohořívá jen severozápadní svah a i tu jde jen o doznívající termickou aktivitu alespoň 

v podpovrchových vrstvách, co mimochodem dokazuje i hustý travinný kryt na svahu. 

Ovšem nelze situaci v nitru odvalu zhodnotit jen na základě orientačních měření 

v hloubkách do 2 m dělaných zaměstnanci koksovny, navíc v nepravidelné síti mnohdy 

poškozených sond. 

• Jelikož termická aktivita na odvalu Dolu Odra probíhá již přes 50 let, bude pravděpodobně 

značná část odvalu vyhořelá. Pravděpodobnost nového vznícení zdárně zarůstajícího 

odvalu je malá, vznik záparu v dosud nezasažených lokalitách však nelze zcela vyloučit. 

• Za nevhodné lze pokládat jakékoliv zásahy do tělesa odvalu, které by mohly obnovit přísun 

kyslíku do dříve postižených míst a obnovit termické procesy. Z tohoto důvodu se jeví 

nereálné využití hlušiny jako druhotné suroviny pro stavební práce (v minulosti byla snaha 

využít deponovaný materiál pro výstavbu dálnice). 

• Platný územní plán předpokládá pro odval Dolu Odra celkové zalesnění, což je i vzhledem 

k těsnému sousedství s koksovnou nejvhodnější řešení. 

 

5.2 Charakteristika jednotlivých stanovišť odvalu Dolu Odra 
 

STANOVIŠTĚ VÚ/1 

Bylo umístěno na plošině východního svahu se souvislým bylinným krytem (pokryvnost 

až 70 %) a s hojným zastoupením dřevin Betula pendula Roth. a Populus nigra L (foto 1) 

(MAJKUS, 1988a; ŽILA, 2009). 
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Obrázek 1: Situační plánek odvalu Dolu Odra s lokalizací jednotlivých stanovišť VÚ/1-VÚ/6, měřítko 

1:5000 (MAJKUS, 1988b) 
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Foto 1: Stanoviště VÚ/1 (Foto: J. Muroň, 2010) 

Další dvě stanoviště byla zvolena na vrcholovém plató odvalu. Plošina na jeho jižním 

okraji v místech, kde je patrná teplotní aktivita byla označena jako STANOVIŠTĚ VÚ/2. 

Kromě rohozubu se zde sporadicky vyskytovaly ještě druhy Eragrostis poaoides (L.) Beauv. 

a Digitaria sanquinalis (L.) Scop. (foto 2) (MAJKUS, 1988a; ŽILA, 2009). 

Na tomto stanovišti prováděl LANKOČÍ (1971) měření teploty v kořenovém systému 

vybraných druhů rostlin. Měření prováděl termistorovým teploměrem v hloubce 3 - 4 cm pod 

povrchem a zjistil např., že mezi kořeny Ceratodon purpureus se pohybovala naměřená teplota 

v rozmezí 36 °C – 39 °C, u Digitaria sanquinalis 31 °C - 33,5 °C a v půdě bez vegetace od 31 

°C do 38 °C. Na některých místech vrcholové plošiny v místech teplotní aktivity naměřil na 

půdě bez vegetace teplotu až 58 °C (MAJKUS, 1988a; ŽILA, 2009). 
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Foto 2: Stanoviště VÚ/2 (Foto: J. Muroň, 2010) 

STANOVIŠTĚ VÚ/3 

Tvořila jej plošinka ležící na vrcholu odvalu asi 20 m severně od triangulačního bodu 

(foto 3). Místo bylo vyhříváno teplem podpovrchového požáru, ale v blízkosti umístěných 

zemních pastí nebyl žádný vývod par ani plynů. Pro toto stanoviště byla typická monocenóza 

Digitaria sanquinalis (L.) Scop. se 60 % pokryvností. Na vznik monocenózy zde měly určitě 

větší vliv teplota a vlhkost, neboť cirkulace vzduchu na vrcholu odvalu podmiňovala 

rovnoměrnější rozložení účinků exhalátů na celou, vegetací osídlenou plochu. Zde naměřená 

teplota v půdě bez vegetace byla až 41 °C (MAJKUS, 1988a; ŽILA, 2009). 
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Foto 3: Stanoviště VÚ/3 (Foto: J. Muroň, 2010) 

STANOVIŠTĚ VÚ/4 

se nacházelo pod vrcholem na severním svahu odvalu orientovaném ke koksovně (foto 

4). Celková pokryvnost porostu s převládající třtinou křovištní byla 40 %, výskyt dřevin 

Populus nigra a Salix caprea byl ojedinělý (MAJKUS, 1988a; ŽILA, 2009). 
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Foto 4: Stanoviště VÚ/4 (Foto: J. Muroň, 2010) 

STANOVIŠTĚ VÚ/5 

Pasti byly umístěny na úpatí severního svahu v blízkosti kolejiště. Vegetace zde byla 

tvořena monocenózou Phragmites communis Trin. s pokryvností až  90 % (MAJKUS, 1988a; 

ŽILA, 2009). 

Kromě rákosu obecného se zde vyskytovaly druhy Solidago canadensis L., 

Calamagrostis epigeios (L.) Roth., Cirsium arvense L. a další (MAJKUS, 1988a; ŽILA, 2009). 

Vyšší vlhkost tohoto stanoviště byla pravděpodobně podmíněna skutečností, že v těchto 

místech byla často k hašení podpovrchového požáru vháněna pod tlakem voda do nitra odvalu 

(MAJKUS, 1988a; ŽILA, 2009). 

STANOVIŠTĚ VÚ/6 

Představovalo nejvíce ozeleněnou část odvalu. Celková pokryvnost porostu byla zde 85 - 

90 % plochy. Nacházelo se na úpatí východního svahu, který je porostlý velmi bujnou vegetací 

a vzrostlými dřevinami Robinia pseudoacacia, Sambucus nigra, Betula pendula, Salix caprea 

atd. Monocenóza Artemisia vulgaris L. a další druhy rostlin jsou začleněny do okolní vegetace 

(MAJKUS, 1988a; ŽILA, 2009). 
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6 Metodika 
 

Arachnologický výzkum na odvalu Dolu Odra byl realizován v letech 2009 a 2010. Sběr 

pavouků byl prováděn na stanovištích zvolených tak, aby jimi byl pokryt ve směru sever - jih 

celý odval. Zemní pasti byli umístěny na úpatí svahů, na svazích a na vrcholové plošině. 

Materiál jsem získal použitím různých sběrných metod (NOVÁK et al., 1969). Rozdíly 

ve skladbě araneofauny bylinného a keřového patra různých biotopů jsou podle BUCHARA 

(1968) podstatně menší než je tomu u araneofauny pozemní. K charakterizaci araneocenóz 

jednotlivých stanovišť je nutné znát především epigeickou araneofaunu. Základní sběrnou 

metodou proto byla metoda zemních pastí. Tato poskytuje nejúplnější a nejpřesnější obraz 

o epigeické araneofauně zkoumaného území a je také v praxi nejvíce užívána pro kvalitativní 

a kvantitativní sledování výskytu některých skupin členovců (SKUHRAVÝ, 1957). Poprvé 

této metody použil BARBER (1931) ke sledování hmyzu pobíhajícího po zemi v jeskyních, 

později HEYDEMANN (1953) při studiu pohybové aktivity hmyzu v kulturních plodinách. 

V České republice využívali metodu zemních pastí při svých výzkumech NOVÁK et 

SKUHRAVÝ (1956), SKUHRAVÝ (1957) a další ke studiu střevlíkovitých v rámci 

zoocenologických studií. Pro studium ekologie pavouků použili této metody GEILER (1956, 

1964) a TRETZEL (1955). Tretzel provedl také podrobnější rozbor této sběrné metody 

a podrobněji rozvedl použití zemních pastí pro odchyt různých druhů hmyzu. Metoda má řadu 

výhod např. tu, že sběr probíhá nepřetržitě bez ohledu na časové možnosti sběratele. Velmi 

podrobně analyzoval tuto metodu zemních pastí z hlediska interpretace získaných výsledků při 

studiu členovců ADIS (1979). Pasti poskytují bohatý úlovek, jehož rozborem můžeme dospět 

k objektivním závěrům o kvalitativním i kvantitativním složení epigeické araneofauny, o denní 

a sezónní aktivitě jednotlivých druhů pavouků, o době jejich pohlavního dospívaní a o stupni 

jejich ekologické valence. Tato metoda má však určitou nevýhodu, která se projevuje 

v selektivnosti uloveného materiálu, neboť do zemních pastí padají především druhy velmi 

aktivní (z pavouků např. zástupci čeledi Lycosidae) a úlovek tedy nereprezentuje skutečné 

kvalitativní zastoupení jednotlivých druhů v sledovaném biotopu, ale vykazuje pouze míru 

pohybové aktivity. Převážná většina exemplářů odchycených do zemních pastí jsou proto 

samci, neboť ti jsou pohyblivější a aktivnější při vyhledávaní jedinců druhého pohlaví. Sběr 

rovněž ovlivňuje velikost druhů, neboť druhy větší snadněji padají do zemních pastí než druhy 

malé. Vyhodnocením materiálu ze zemních pastí získáme především údaje o změnách ve 
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výskytu jednotlivých druhů pavouků během roku a o jejich aktivitě i údaje o dominanci, tedy 

o vzájemném poměru jednotlivých druhů v přírodě (MAJKUS, 1988a; ŽILA, 2009). 

Jako zemních pastí jsem používal půllitrové skleněné zavařovací sklenice, tzv. masovky, 

které byly naplněny z poloviny 3 - 4 % roztokem formaldehydu a byly zapuštěny až po okraj 

do země tak, aby tento nepřečníval nad okolní terén. Na každém zvoleném stanovišti byly pasti 

umístěny tak, že tvořily vrcholy rovnostranného trojúhelníku ve vzdálenosti asi 5 m od sebe. 

Pasti byly vybírány v pravidelných, zhruba měsíčních intervalech. 

Kromě metody zemních pastí bylo použito hlavně k doplnění druhového spektra 

získaných pavouků i metody smykání a metody sklepávání. Metodou smykání byly získány 

druhy síťových pavouků bylinného a keřového patra daného stanoviště, metodou sklepávání 

byli loveni pavouci žijící na stromech. Soubor takto ulovených jedinců představoval 

momentální abundanci, čili okamžitou hojnost tohoto kterého druhu. Proto také materiál 

získaný těmito metodami nebyl započítán do celkového množství pro výpočet dominancí 

čeledí a druhů. 

Získaný arachnologický materiál byl konzervován v 70 % alkoholu a determinován pod 

stereomikroskopem. Je uložený v soukromé sbírce autora. Sporné druhy byly konzultovány 

s Mgr. J. Svatoněm. Při determinaci byly použity hlavně práce MILLER (1971), HEIMER & 

NENTWIG (1991), LOKSA (1969, 1974) a LOCKET & MILLIDGE (1951, 1953). 

Systematika a nomenklatura je převzata z práce PLATNICK (2011).  

Na vybraných 6 stanovištích bylo instalováno 18 zemních pastí od 15.4. do 27.10. 2009 

(192 dnů, vybrány byly 6 krát v průměru v 32 denních intervalech) a v dalším roce od 23.3. do 

25.11. 2010 (celkem 242 dnů, vybrány byly  7 krát v průměru v 34 denních intervalech), 

přičemž od 27.10. 2009 do 23.3. 2010 a od 25.11. 2010 do 24.3. 2011 byl na odvalu Dolu Odra 

realizován zimní výzkum araneocenóz na stanovištích VÚ/1 – VÚ/4. Pasti byly zakopány na 

původních stanovištích podle MAJKUSE (1988a) a následně ŽILY (2009). Na každém 

stanovišti byly umístěny 3 zemní pasti. 

6.1 Metodika vyhodnocení získaných údajů 
 

Při ekologických hodnoceních musíme často mezi sebou porovnávat různá stanoviště 

studovaného území. Aby bylo jejich srovnání co nejpřesnější a nejvěrohodnější snažíme se 

sledovat co největší množství dostupných informací např. údaje floristické, mikroklimatické, 

autekologické apod. Při nashromáždění velkého počtu různorodých informací však vyvstávají 
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problémy, jakým způsobem získaná data zpracovat, jaká stanovit kritéria podobnosti či 

různosti stanovišť (nebo lokalit), které údaje jsou pro srovnání nejvhodnější atd. V závislosti na 

měnících se podmínkách se různé typy stanovišť mozaikově prolínají. Hodnocení jejich 

vzájemné podobnosti pak bývá velmi nesnadné. K potvrzení předpokládaných hypotéz je 

potom vhodné použít matematické analýzy a různých statistických metod. Při zpracování 

ekologických poznatků statistickým testováním si však musíme uvědomit, že použitá 

matematická metoda hodnotí většinou jen jediný faktor a nebere v úvahu jiné, třeba i neméně 

důležité faktory (potravní vztahy atd.) (MAJKUS, 1988a; ŽILA, 2009). 

Při kvantitativních analýzách jsou měřítka hodnocení většinou nesourodá a není nijak 

vyjasněno, zda se má při determinaci krajiny vycházet z absolutních počtů (abundance, 

denzita), či z poměrného zastoupení (frekvence, dominance), anebo z objemu (biomasa). 

Většinou se ani nezabýváme analýzou celých ekosystémů, ale pouze studiem dílčích cenóz. 

Potom se snažíme o vyhodnocení významu jednotlivých druhů a dílčí cenózy charakterizujeme 

výčtem druhů s nejvyšším početním zastoupením, tedy druhů dominantních (MAJKUS, 1988a; 

ŽILA, 2009). 

K získaní základních údajů o charakteristice araneocenóz se jeví jako nejobjektivnější 

rozbor podílu počtu exemplářů druhů sledovaných vlastností v daném období, který nás bude 

lépe informovat o současném stavu stanoviště (lokality) než podíl počtu druhů sledované 

vlastnosti. Materiál k posouzení podílu počtu exemplářů druhů sledovaných vlastností musí 

ovšem být získán některou z užívaných metod kvantitativního sběru. V tomto směru lze použít 

při sledování epigeických pavouků právě metody zemních pastí. Pokud však chceme 

porovnávat početnost pavouků na různých stanovištích (lokalitách), musíme zajistit 

srovnatelnost získaných hodnot. V ideálním případě by na srovnávaných stanovištích měla být 

stejně hustá vegetace. V řidší vegetaci se epigeičtí pavouci mohou pohybovat rychleji a při 

stejné hustotě potom vykazují i vyšší hodnoty aktivity (RŮŽIČKA, 1981). 

Při hodnocení araneocenóz bylo použito těchto kritérií: 

Dominance (D) ve smyslu procentuálního zastoupení daného druhu ve vzorku 

(BALOGH, 1958). Při vyhodnocení dominance bylo použito klasifikace používané pro 

hodnocení dominance lovu hmyzu získaného za delší časové období (KROGERUS, 1932; 

TISCHLER, 1949). Vzorec pro výpočet dominance: 
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kde: I = počet jedinců daného druhu a ∑ = celkový počet ulovených jedinců 

Při rozboru získaného materiálu bylo užíváno 5 hodnot dominance: 

D1 –eudominantní druh (nad 10 % všech získaných jedinců) 

D2 – dominantní (více jak 5 %) 

D3 – subdominantní (2-5 %) 

D4 – recedentní (1-2 %) 

D5 – subrecedentní (méně jak 1 %) 

Pro další charakteristiku araneofauny na jednotlivých stanovištích a jejich vzájemné 

srovnávání jsem použil indexu druhové pestrosti, indexu diverzity (Shannonův index), indexu 

identity druhů (Jaccardův index) a indexu vyrovnanosti (ekvitability). 

INDEX DRUHOVÉ PESTROSTI 

Ke zhodnocení či porovnání zvolených zoocenóz může posloužit index druhové pestrosti. 

Přestože tyto indexy mají význam až při větším počtu lokalit, byl v této práci použit ten, jež 

sestavil v roce 1964 MENHINICK: 

N

S
DMe =  

kde S = celkový počet druhů a N = celkový počet jedinců dané lokality; používá se u lokalit s 

celkově nižšími hodnotami abundance druhů 

INDEX DIVERZITY 

Indexy diverzity nám obecně udávají stupeň druhové rozmanitosti jednotlivých stanovišť. 

Shrnují současně údaje, informující o počtu druhů a velikosti jejich populací na lokalitě 

(BEJČEK & ŠŤASTNÝ, 2001); jeho hodnota závisí na abundanci a druhovém bohatství 

(BEGON et al., 1997). 

Jedním z často používaných je Shannonův index diverzity, jež je určen vztahem: 

N

n
ppp i

ii

s

i

i =−= ∑
=

;log.H´ 2
1

 

kde: pi = pravděpodobnost, že jedinec přísluší druhu i, ni = počet jedinců druhu i, N = celkový 

počet jedinců a s = celkový počet druhů 
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Tento vztah je dán tak, že druhově bohatší, ale nevyrovnané společenstvo může mít index 

diverzity nižší, než dobře vyrovnané, druhově chudší společenstvo. 

INDEX IDENTITY DRUHŮ 

Index identity (podobnosti) druhů (Ja-index) vyjadřuje podíl společných druhů na 

celkovém počtu druhů zjištěném na dvou srovnávaných stanovištích (MAJKUS, 1988a). 

[ ]%
100.

21 sss

s
Ja

−+
=  

kde: s = počet druhů vyskytujících se v obou srovnávaných zoocenózách, s1 = počet druhů 

jedné zoocenózy a s2 = počet druhů druhé zoocenózy. 

INDEX VYROVNANOSTI (EKVITABILITA) 

Při charakterizování různých zoocenóz se v ekologii sice hojně využívají různé indexy 

diverzity, avšak jejich interpretace může být mnohdy záludná. Můžeme mít totiž dvě 

společenstva o stejném počtu druhů i jedinců, jež budou mít zákonitě i stejnou hodnotu 

druhové diverzity. Distribuce jedinců je však u prvního společenstva pravidelně rozložená 

mezi všechny druhy, zatímco u druhého společenstva, např. celých 50 % všech jedinců, náleží 

jen jednomu, nejpočetnějšímu druhu. Nám tak vyvstává zjevná pochybnost o stejné 

rozmanitosti obou cenóz (BEGON et al., 1997). 

Tento problém odstraníme výpočtem tzv. indexu vyrovnanosti neboli ekvitability. 

Nabývá hodnot 0 až 1 (tj. absolutně nevyrovnané, resp. maximálně vyrovnané společenstvo), 

jež je pro Shannonův index diverzity definován vztahem: 

max

´

´

H
E

H
=  

kde: H´ je index diverzity na sledovaném stanovišti a H´max  je teoretický index diverzity; při 

rovnosti abundance všech druhů, tj. H’max = log2 s, kde s je počet druhů na stanovišti. 

Indexy termopreference a stupně původnosti jsou uvedeny v textu podle BUCHARA 

(1992) a BUCHARA & RŮŽIČKU (2002). 
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6.2 Dominance 
 

Ne všechny druhy pavouků jsou v araneocenóze stejně významné. Pojem dominantní 

druh proto může mít i různý obsah. Druh může být totiž dominantní vzhledem k tomu, že je 

ve společenstvu nejpočetnější. To ovšem ještě neznamená, že je zároveň dominantním 

z hlediska funkčního. Dominanci nejčastěji hodnotíme (měříme) relativním zastoupením 

jednotlivých druhů ve společenstvu, nebo množstvím energie, která prochází společenstvem 

prostřednictvím daného druhu. Potom hovoříme o morfologické a funkční dominanci 

(PIVNIČKA, 1986 in MAJKUS, 1988a; ŽILA, 2009). 

Dominancí vyjadřujeme procentuální složení zoocenózy (araneocenózy) často bez ohledu 

na velikost objemu nebo plochy zkoumaného území. Dominance je tedy významným relativně 

kvantitativním znakem každé zoocenózy. Hodnota dominance je ovlivňována počtem druhů, 

které araneocenózu tvoří. Vypočítáváme ji jako charakteristiku druhového složení společenstva 

u níž předpokládáme, že je alespoň v určitém období pro strukturu cenózy buď stálá, nebo 

alespoň zvolna se měnící. Z toho důvodu také při výpočtu dominance druhů nezapočítáváme 

juvenilní jedince. Dominanci obvykle počítáme z absolutních nebo relativních hodnot 

abundance (tj. z počtu všech živých jedinců bez ohledu na druhovou příslušnost, vztažených na 

jednotku plochy nebo objemu). Při výpočtu procentuálního zastoupení exemplářů nezáleží na 

tom, v jakém časovém úseku a v kterém období sezóny byl materiál sbírán. Vzorky jsou 

většinou součtem exemplářů nasbíraných za celé sběrné období. Počítáme-li tedy dominanci, 

dáváme do vzájemných vztahů i druhy, které mají maxima svého výskytu v různých obdobích 

roku a prakticky se tudíž ani nemohou setkat (MAJKUS, 1988a; ŽILA, 2009). 

Ve většině živočišných společenstvech je jen několik málo druhů dominantních, t.j. 

druhů, které jsou reprezentovány velkým počtem exemplářů. Při hodnocení získaného 

materiálu nám nemůže jít jen o přítomnost nebo absenci určitého druhu, ale hlavně o jeho 

celkovou hojnost. Teprve změny v početnosti hojných druhů mohou přinést informace 

a vypovídací hodnotu (MAJKUS, 1988a; ŽILA, 2009). 

Druhy nebo skupiny druhů, které mají ve společenstvu řídící vliv v důsledku své vysoké 

density (hustoty) populace, produkce nebo funkce, označuje ODUM (1977) jako ekologické 

dominanty. Těchto druhů, které počtem v daném společenstvu převládají, je obecně méně 

v extrémních podmínkách prostředí, kde se obvykle přemnoží jeden nebo několik druhů. 

Naopak je jich více ve značně stabilních, strukturně členitých společenstvech, sestávajících 
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z velkého počtu druhů (ODUM, 1977). Hodnoty dominance je třeba chápat s ohledem na 

hodnoty aktivity jedinců (RŮŽIČKA, 1981). 

Při použití metody zemních pastí závisí množství nachytaného materiálu na hustotě, tak 

na rychlosti pohybu jedinců. Získané hodnoty se zjednodušeně označují jako aktivita a ta závisí 

na velikosti druhů, na rychlosti a způsobu pohybu, které se během vegetační sezóny mění. 

Obecně platí, že velké a pohyblivé druhy pavouků padají do pastí snadněji než druhy malé 

a málo pohyblivé. Aktivita jednoho a téhož druhu může být také různá v různých prostředích. 

Základní jednotkou aktivity je počet kusů (meter/den). V této základní jednotce je udávána 

průměrná denní aktivita za odběrový interval. Ta v tomto podání prezentuje vlastně kombinaci 

hodnot aktivity jedinců a jejich hustoty ve společenstvu. Proto se také v literatuře uvádějí místo 

aktivita pojmy hustota pohyblivé aktivity, Aktivitätsdichte apod. (MAJKUS, 1988a; ŽILA, 

2009). 

Při vyhodnocování arachnologického materiálu z odvalu Dolu Odra bude používáno 

pojmů počet jedinců ve vztahu k aktivitě a dominance jako relativní četnost (MAJKUS, 1988a; 

ŽILA, 2009). 

 
Tabulka 2: Kvantitativní zastoupení jednotlivých druhů pavouků získaných na odvalu Dolu Odra 

v období od 15.4. 2009 do 25.11. 2010 
 

Č e l e ď - d r u h MS TP SP VÚ/1 VÚ/2 VÚ/3 VÚ/4 VÚ/5 VÚ/6 
I. čeleď Pholcidae             

1. Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) SM T E 1 - - - - - 

II. čeleď Dysderidae             

2. Harpactea rubicunda (C.L.Koch, 1838) ZP T E - - 1 - 1 1 

III. čeleď Theridiidae             

3. Crustulina guttata (Wider, 1834) ZP N R - - 1 - - - 

4. Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) SM, SL N E 14 2 11 6 - - 

5. Enoplognatha thoracica (Hahn , 1833) ZP T E 4 - - - 1 1 

6. Euryopis flavomaculata (C.L.Koch, 1836) ZP N RI - 1 - - - 1 

7. Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) SL M R 1 - - - - - 

8. Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) ZP M R 1 - 3 - - - 

9. Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) SM N E - - - 2 - - 

10. Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) SM N E - 3 - - - - 

IV. čeleď Linyphiidae             

11. Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) ZP N E - 28 5 - - - 

12. Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) ZP N R - 2 - - - - 

13. Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) ZP N E - - 1 1 - 1 

14. Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) ZP N R 1 1 - 2 - - 
15. Diplocephalus latifrons (O.P.-Cambridge, 
1863) ZP N R - - 1 - - - 

16. Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) ZP N RI - - - - 1 - 

17. Diplostyla concolor (Wider, 1834) ZP N E 1 - - - - 3 

18. Entelecara erythropus (Westring, 1851) SL M R 1 - - - - - 
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19. Erigone atra Blackwall, 1833 ZP N E - 5 1 - - 1 

20. Erigone dentipalpis (Wider, 1834) ZP N E - 5 9 - - - 

21. Linyphia triangularis (Clerck, 1757) SL, ZP N E 1 - 1 - - - 

22. Maso sundevalli (Westring, 1851) ZP P R - - 1 - - - 

23. Meioneta rurestris (C.L.Koch, 1836) ZP N E 1 1 - - - - 

24. Micrargus subaequalis (Westring, 1851) ZP N E - 2 - - - - 

25. Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830)  ZP N E - - - - 1 - 

26. Microneta viaria (Blackwall, 1841) ZP N R - 1 1 - - - 

27. Oedothorax retusus (Westring, 1851) ZP P E - - - - 1 - 

28. Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) ZP N E 2 - 1 - - - 

29. Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) ZP P R - 1 - - - - 

30. Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) ZP N R - - - 1 - - 

31. Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) ZP N E 1 2 - - - 3 

32. Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) SM, SL N R 13 - - - - - 

V. čeleď Tetragnathidae             

33. Metellina segmentata (Clerck, 1757) SM, SL P E 15 - - 1 - - 

34. Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 ZP, SM N E 1 3 2 1 - - 

35. Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 ZP M R 1 3 5 - - - 

36. Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) SM M R 1 1 7 - - - 

37. Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 SM M R - - - 2 - - 

38. Tetragnatha obtusa C.L.Koch, 1837 SM M R 1 - - - - - 

39. Tetragnatha pinicola L.Koch, 1870 SM, SL N R 1 - 1 - - - 

VI. čeleď Araneidae             

40. Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) SM P R - 5 1 2 - - 

41. Araneus diadematus Clerck, 1757 SM N E - 1 - 2 - - 

42. Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) SM N E - 5 - 1 - - 

43. Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) SM T E - 3 - - - - 

44. Hypsosinga sanguinea (C.L.Koch, 1844) SM N R - 3 - - - - 

45. Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) ZP P E - - - - - 1 

46. Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) SM N E 7 5 6 8 - - 

47. Singa hamata (Clerck, 1757) 
SM, SL, 

ZP M R 2 30 23 6 - - 

48. Singa nitidula C.L.Koch, 1844 SM M R - - 1 1 - - 

VII. čeleď Lycosidae             

49. Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) ZP N E 21 11 39 40 1 4 

50. Alopecosa taeniata (C.L.Koch, 1835) ZP P RI - - 4 - - - 

51. Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) ZP T RI - - 1 - - - 

52. Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) ZP N R 22 - 1 3 - - 

53. Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802)  ZP, SM N R 4 - 25 7 2 20 

54. Pardosa pullata (Clerck, 1757) ZP N E 1 3 2 - - - 

55. Pirata hygrophilus Thorell, 1872 ZP P R - - - - 1 - 

56. Trochosa ruricola (De Geer, 1778) ZP M E - 2 8 26 - - 

57. Trochosa terricola Thorell, 1856 ZP N E - 2 14 4 - - 

58. Xerolycosa miniata (C.L.Koch, 1834) ZP T R - 7 23 2 - - 

59. Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) ZP N R 3 44 119 4 - 1 

VIII. čeleď Pisauridae             

60. Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) SM N E 1 4 - 12 - - 

IX. čeleď Zoridae             

61. Zora spinimana (Sundevall, 1833) ZP N R 1 - 2 - - - 

X. čeleď Agelenidae             

62. Allagelena gracilens C.L.Koch, 1841 SM M E - - - 5 - - 

63. Histopona torpida (C.L.Koch, 1837)  ZP P R 1 - - - - - 

XI. čeleď Hahniidae             
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64. Hahnia pusilla C.L.Koch, 1841 ZP P R - 1 - - - - 

XII. čeleď Dictynidae             

65. Cicurina cicur (Fabricius, 1793) ZP N E 1 - - - 1 1 

66. Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) SM, SL N E 1 - 3 - - - 

67. Dictyna uncinata Thorell, 1856 SL N E - - 2 - - - 

XIII. čeleď Amaurobiidae             

68. Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) ZP M E - - 1 - 2 2 

XIV. čeleď Anyphaenidae             

69. Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) SM, SL M R 3 - - - - - 

XV. čeleď Clubionidae             

70. Clubiona brevipes Blackwall, 1841 SL T RI 1 - - - - - 

71. Clubiona lutescens Westring, 1851 ZP M E - - 1 - - - 

72. Clubiona neglecta O.P.-Cambridge, 1862 ZP N R  - 1 1 - - 

73. Clubiona pallidula (Clerck, 1757) SL, ZP M E 2 - - - - 1 

74. Clubiona terrestris Westring, 1851 
SM, SL, 

ZP N R 1 - 1 - - 1 

XVI. čeleď Corinnidae             

75. Phrurolithus festivus (C.L.Koch, 1835) ZP N R 2 - 1 - - - 

XVII. čeleď Zodariidae             

76. Zodarion rubidum Simon, 1914 ZP T RI - - 1 - - - 

XVIII. čeleď Gnaphosidae             

77. Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) ZP T RI - 1 4 - - - 

78. Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) ZP N R 1 2 - - - - 

79. Drassodes pubescens (Thorell, 1856) ZP N R - - 2 - - - 

80. Drassyllus praeficus (C.L.Koch, 1866) ZP T RI 3 1 - - - - 

81. Drassyllus pusillus (C.L.Koch, 1833) ZP N E - - 1 1 - - 

82. Haplodrassus signifer (C.L.Koch, 1839)  ZP N E 6 2 16 3 - - 

83. Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) ZP M R - - 1 - - - 

84. Zelotes latreillei (Simon, 1878) ZP N R -  1 1 - - 

85. Zelotes petrensis (C.L.Koch, 1839) ZP T R - - 1 - - - 

XIX. čeleď Philodromidae             

86. Philodromus albidus Kulczyński, 1911 SL M E 1 - - - - - 

87. Philodromus aureolus Clerck, 1757 SM, SL M E 1 - 1 - - - 

88. Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) SM M R - 1 - 1 - - 

89. Philodromus rufus Walckenaer, 1826  SM N R 2 - - - - - 

90. Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802)  ZP, SM M E - 34 18 11 - - 

XX. čeleď Thomisidae             

91. Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) ZP, SM T RI - - 2 1 - - 

92. Misumena vatia (Clerck, 1757) SM N R - 3 - 2 - - 

93. Ozyptila praticola (C.L.Koch, 1837) ZP N R 4 - - 1 3 11 

94. Ozyptila rauda Simon, 1875 ZP M RI 1 - 12 4 - - 

95. Xysticus cristatus (Clerck, 1757) ZP, SM N E - 1 3 6 - - 

96. Xysticus kochi Thorell, 1872 ZP, SM M E - 6 9 7 - - 

XXI. čeleď Salticidae             

97. Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) ZP T R - 7 1 5 - - 

98. Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) SM, SL T R 4 - - - - - 

99. Evarcha arcuata (Clerck, 1757) SM M R 2 5 4 13 - - 

100. Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) SM T R 6 - - - - - 

101. Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) SM, SL T RI 3 3 1 1 - - 

102. Phlegra fasciata (Hahn, 1826) ZP T R 1 1 1 - - - 

103. Synageles venator (Lucas, 1836) SM M E 1 - - - - - 

Celkem       172 254 410 197 15 53 
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Vysvětlivky: 

VÚ/1 - VÚ/6 – stanoviště sběrů pavouků na odvalu 

MS - metoda sběrů pavouků 

 ZP – pavouci uloveni metodou zemních pastí 

SM – pavouci uloveni metodou smyků 

SL – pavouci uloveni metodou sklepávání 

TP - termopreference podle BUCHARA (1992) a BUCHARA & RŮŽIČKU (2002) 

T – termofilní druhy 

P – psychrofilní druhy 

N – nespecifické druhy 

M – mezofilní druhy 

SP - stupeň původnosti podle BUCHARA (1992) a BUCHARA & RŮŽIČKU (2002) 

RI – bioindikačně významné klimaxové druhy  

R – druhy polopřirozených stanovišť  

E – druhy expanzivní 
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7 Kvalitativně-kvantitativní vyhodnocení získaného 
materiálu  

7.1 Charakteristika araneocenóz odvalu Dolu Odra 
 

Pro ekologicko-faunistickou analýzu společenstev pavouků na odvalu Dolu Odra byl 

zpracován arachnologický materiál nasbíraný v letech 2009 - 2010. Celkem bylo získáno 1310 

exemplářů pavouků. Metodou zemních pastí bylo uloveno 851 exemplářů a dalších 459 jedinců 

bylo získáno smýkáním a metodou sklepávání. Druhově velmi pestrý materiál byl 

determinován do 103 druhů, náležejících do 21 čeledí. Do zemních pastí bylo uloveno 68 

druhů, dalších 35 jinými sběrnými metodami. 

Na stanovištích VÚ/1 – VÚ/4 byly zemní pasti ponechány i v zimním období (od 27.10. 

2009 do 23.3. 2010 a od 25.11. 2010 do 24.3. 2011). Proti poškození a zamrznutí pastí při 

zimních mrazech byla do nich kromě 3-4 % formaldehydu nalitá ještě nemrznoucí směs. Za 

toto období bylo uloveno celkově 38 exemplářů pavouků. Za zimní období 2009/2010 to byly 

následující druhy: Centromerita bicolor 2♀; Diplostyla concolor 1♀ a Centromerus sylvaticus 

1♂. V zimním období roků 2010/2011 byly uloveny tyto druhy pavouků: Erigone dentipalpis 

4♂, 1♀; Centromerus sylvaticus 1♂, 2♀; Cicurina cicur 6♂, 9♀; Palliduphantes pallidus 1♀; 

Microneta viaria 2♂, 2♀; Ero furcata 1♀; Aulonia albimana 1♀; Tenuiphantes flavipes 1♀; 

Pachygnatha degeeri 1♀; Cnephalocotes obscurus 1♂ a Meioneta rurestris 1♂. Materiál ze 

zimního období nebyl započítán do dalšího rozboru araneofauny odvalu. 

Pro další ekologická hodnocení byl použit pouze materiál ze zemních pastí, neboť tento 

poskytuje nejvěrohodnější obraz o výskytu populací, či složení společenstev pavouků 

epigeické vrstvy jednotlivých stanovišť sledovaného území. Materiál získaný jinými použitými 

metodami sběru není dostatečně reprezentativní k tomu, aby mohl být použit k podrobnější 

analýze a statistickému vyhodnocení a získané údaje lze považovat pouze za orientační. Sloužil 

prakticky jen k doplnění druhového spektra pavouků na odvalu. 

Kvantitativní zastoupení jednotlivých druhů pavouků na odvalu Dolu Odra spolu 

s některými jejich ekologickými charakteristikami prezentuje tabulka 2. 

209 exemplářů pavouků juvenilních a subadultních, kteří nebyli determinováni do druhů, 

nebylo zahrnuto do množství pro výpočet dominance druhů. Další rozbor araneofauny je 

založen na zpracování materiálu ze zemních pastí obsahující 744 exemplářů pavouků, kteří 

náleželi do 18 čeledí. 
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Druhové a kvantitativní zastoupení jednotlivých čeledí za celé období výzkumu 

prezentují tabulky 3 - 5. 

 

Tabulka 3: Složení araneocenózy odvalu Dolu Odra v roce 2009 
 

počet druhů počet jedinců Čeleď 
  n % n % 

1. Lycosidae 10 20,41 266 64,88 

2. Thomisidae 4 8,17 41 10 

3. Gnaphosidae 9 18,37 39 9,52 

4. Linyphiidae 10 20,41 17 4,15 

5. Salticidae 1 2,04 10 2,44 

6. Tetragnathidae 2 4,08 10 2,44 

7. Theridiidae 2 4,08 7 1,71 

8. Amaurobiidae 1 2,04 5 1,22 

9. Dysderidae 1 2,04 3 0,73 

10. Clubionidae 2 4,08 3 0,73 

11. Zoridae 1 2,04 2 0,49 

12. Philodromidae 1 2,04 2 0,49 

13. Corinnidae 1 2,04 1 0,24 

14. Araneidae 1 2,04 1 0,24 

15. Dictynidae 1 2,04 1 0,24 

16. Agelenidae 1 2,04 1 0,24 

17. Zodariidae 1 2,04 1 0,24 

Celkem 49 100,00 410 100,00 

 

Tabulka 4: Složení araneocenózy odvalu Dolu Odra v roce 2010 
 

počet druhů počet jedinců Čeleď 
  n % n % 

1. Lycosidae 8 17,02 204 61,07 

2. Linyphiidae 15 31,91 73 21,85 

3. Thomisidae 5 10,64 21 6,28 

4. Gnaphosidae 5 10,64 8 2,4 

5. Salticidae 2 4,25 6 1,8 

6. Theridiidae 3 6,38 6 1,8 

7. Tetragnathidae 1 2,13 5 1,5 

8. Corinnidae 1 2,13 2 0,6 

9. Dictynidae 1 2,13 2 0,6 

10. Clubionidae 2 4,25 2 0,6 

11. Philodromidae 1 2,13 2 0,6 

12. Zoridae 1 2,13 1 0,3 

13. Hahniidae 1 2,13 1 0,3 

14. Araneidae 1 2,13 1 0,3 

Celkem 47 100,00 334 100,00 
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Tabulka 5: Složení araneocenózy odvalu Dolu Odra za celé období výzkumu (2009 - 2010) 
 

počet druhů počet jedinců Čeleď 
  n % n % 

1. Lycosidae 11 16,18 470 63,17 

2. Linyphiidae 20 29,41 90 12,1 

3. Thomisidae 5 7,36 62 8,33 

4. Gnaphosidae 9 13,24 47 6,32 

5. Salticidae 2 2,94 16 2,15 

6. Tetragnathidae 2 2,94 15 2,02 

7. Theridiidae 4 5,88 13 1,75 

8. Clubionidae 4 5,88 5 0,67 

9. Amaurobiidae 1 1,47 5 0,67 

10. Philodromidae 1 1,47 4 0,55 

11. Dysderidae 1 1,47 3 0,4 

12. Corinnidae 1 1,47 3 0,4 

13. Zoridae 1 1,47 3 0,4 

14. Dictynidae 1 1,47 3 0,4 

15. Araneidae 2 2,94 2 0,28 

16. Agelenidae 1 1,47 1 0,13 

17. Hahniidae 1 1,47 1 0,13 

18. Zodariidae 1 1,47 1 0,13 

Celkem 68 100,00 744 100,00 

 

7.2 Dominance čeledí a druhů 
 

Dominance čeledí je soustředěná hlavně do 4 eudominantních a dominantních čeledí 

s celkovou dominancí 89,92 %. Eudominantní zastoupení ve sběrech za celé období výzkumu 

měly čeledi Lycosidae (63,17 %) a Linyphiidae (12,1 %). Jejich úhrnná dominance je 75,27 %. 

Dominantními byly čeledi Thomisidae (8,33 %) a Gnaphosidae (6,32 %) s celkovou dominancí 

14,65 %. Na zbývajících 14 čeledí připadá 10,08 % ulovených jedinců pavouků (tab. 6). 

Nejvyrovnanější a zároveň i nejvyšší hodnoty dominance v letech 2009-2010 měla čeleď 

Lycosidae. Hodnota dominance této čeledi byla ovlivňována hlavně relativní četností druhů 

Xerolycosa nemoralis, Alopecosa pulverulenta, Pardosa lugubris a Trochosa ruricola. 

Pozoruhodný je nárust hodnoty dominance čeledi Linyphiidae z 4,15 % (v roce 2009) až na 

21,85 % (v roce 2010), podmíněný výrazným nárustem dominance druhu Araeoncus humilis a 

pokles hodnoty dominance čeledi Gnaphosidae z 9,52 % (v roce 2009) až na 2,4 % (v roce 

2010), podmíněný výrazným poklesem dominance druhu Haplodrassus signifer. Další 

z dominantních čeledí Thomisidae dosáhla výraznější dominance v roce 2009 (10 %), nižší 

hodnoty v roce 2010 (6,28 %). 
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Z celkového počtu 18 čeledí pavouků získaných na odvalu Dolu Odra nebyly ve sběrech 

zastoupeny v roce 2009 čeleď Hahniidae a v roce 2010 čeledi Zodariidae, Dysderidae, 

Amaurobiidae a Agelenidae. 

Druhově nejbohatšími byly čeledi Linyphiidae (20 druhů – 29,41 %), Lycosidae (11 

druhů – 16,18 %), Gnaphosidae (9 druhů – 13,24 %), Thomisidae (5 druhů – 7,36 %), 

Theridiidae (4 druhy – 5,88 %) a Clubionidae (4 druhy – 5,88 %). Těchto 6 eudominantních a 

dominantních čeledí soustřeďuje celkem 53 (77,94 %) ze 68 získaných druhů. Na dalších 12 

čeledí připadá zbývajících 15 druhů pavouků (22,06 %). 

Více druhů pavouků bylo uloveno do zemních pastí v roce 2009 (49 druhů z celkového 

počtu 68 druhů). 47 druhů (69,12 %) pavouků bylo uloveno do zemních pastí v roce 2010. 

Nejpočetněji zastoupenými druhy na odvalu Dolu Odra byly eudominantní druhy 

Xerolycosa nemoralis (22,98 %) a Alopecosa pulverulenta (15,59 %). Dominantní zastoupení 

měl druh Pardosa lugubris (7,66 %). Úhrnná dominance těchto 3 druhů je 46,23 %. Dalších 9 

druhů pavouků mělo zastoupení subdominantní s celkovou dominancí 31,04 %. Uvedených 12 

druhů reprezentovalo 77,27 % všech nachytaných exemplářů pavouků zatímco na zbývajících 

56 druhů připadalo jen 22,73 % exemplářů. 

Srovnání dominance jednotlivých druhů pavouků na odvalu Dolu Odra v jednotlivých 

letech výzkumu (1975-2010) prezentuje tabulka 8. Údaje z roků 1975, 1976 a 1984 jsou 

převzaty od MAJKUSE (1988a). Rok 2008 je převzat od ŽILY (2009). 

Tabulka 6: Srovnání dominance čeledí pavouků na odvalu Dolu Odra v jednotlivých letech výzkumu 

(1975-2010) 

 

Čeleď 1975 1976 1984 2008 2009 2010 
celkem 

(2009+2010) 
1. Lycosidae 36,92 35,93 30,13 70,17 64,88 61,07 63,17 

2. Linyphiidae 19,8 20,85 16,33 3,61 4,15 21,85 12,1 

3. Thomisidae 5,65 3,94 5,26 8,16 10 6,28 8,33 

4. Gnaphosidae 1,1 0,96 6,71 8,16 9,52 2,4 6,32 

5. Salticidae 1,21 1,68 5,81 1,57 2,44 1,8 2,15 

6. Tetragnathidae 7,68 5,24 0,36 1,1 2,44 1,5 2,02 

7. Theridiidae - 0,58 0,73 1,89 1,71 1,8 1,75 

8. Clubionidae 11,9 10,38 23,96 0,16 0,73 0,6 0,67 

9. Amaurobiidae - 0,05 0,18 - 1,22 - 0,67 

10. Philodromidae - - - 0,31 0,49 0,6 0,55 

11. Dysderidae - - - 2,04 0,73 - 0,4 

12. Corinnidae - - - - 0,24 0,6 0,4 

13. Zoridae 0,38 0,29 0,73 0,79 0,49 0,3 0,4 

14. Dictynidae 0,27 0,34 0,18 0,16 0,24 0,6 0,4 

15. Araneidae 0,11 0,24 0,18 0,31 0,24 0,3 0,28 



Pavel Žila: Ekologicko-faunistická analýza společenstev pavouků na odvalu Dolu Odra 

2011  35 

16. Agelenidae 5,65 4,71 5,63 0,63 0,24 - 0,13 

17. Hahniidae 2,31 2,55 0,36 - - 0,3 0,13 

18. Zodariidae - - - 0,47 0,24 - 0,13 

19. Mimetidae 0,38 0,34 - - - - - 

20. Erigonidae 6,64 11,96 3,45 - - - - 

21. Pisauridae - - - 0,31 - - - 

22. Anyphaenidae - - - 0,16 - - - 

 

Počet druhů na jednotlivých stanovištích v jednotlivých letech výzkumu prezentuje 

tabulka 7. Údaje z roků 1975, 1976 a 1984 jsou převzaty od MAJKUSE (1988a). Rok 2008 je 

převzat od ŽILY (2009). 

Tabulka 7: Počet druhů (n) na jednotlivých stanovištích v průběhu výzkumu 
 

 1975 1976 1984 2008 2009 2010 
 n % n % n % n % n % n % 

VÚ/1 33 44 42 49,11 18 36 21 35 19 38,78 9 19,15 

VÚ/2 23 30,67 27 31,77 30 60 7 11,66 10 20,41 25 53,19 

VÚ/3 36 48 40 47,06 19 38 35 58,33 32 65,31 22 46,81 

VÚ/4 30 40 27 31,77 15 30 19 31,66 14 28,57 16 34,04 

VÚ/5 33 44 41 48,24 15 30 15 25 9 18,37 3 6,38 

VÚ/6 41 54,67 39 45,88 - - 12 20 16 32,65 7 14,89 

Průměr 32,67 43,56 36 42,3 19,4 38,8 18,17 30,28 16,67 34,02 13,66 29,08 

 

Tabulka 8: Srovnání dominance jednotlivých druhů pavouků na odvalu Dolu Odra v jednotlivých letech 
výzkumu (1975-2010) 

 

Druh (species) 1975 1976 1984 2008 2009 2010 
celkem 

(2009+2010) 

Alopecosa pulverulenta 6,16 8,18 11,95 10,52 11,95 20,06 15,59 

Aulonia albimana 0,64 0,77 1,47 15,23 4,88 1,8 3,49 

Callilepis nocturna 0,9 0,59 4,61 1,26 0,98 0,3 0,67 

Centromerita bicolor 6,86 1,88 5,03 0,47 - - - 

Cicurina cicur 4,68 3,83 3,98 0,16 0,24 0,6 0,4 

Clubiona lutescens 0,64 2,53 0,63 - - 0,3 0,13 

Diplocephalus picinus 1,73 4,41 0,63 - 0,24 - 0,13 

Diplostyla concolor 2,76 1,12 - 0,31 - 1,2 0,54 

Erigone atra 1,54 2,12 0,21 0,31 0,49 1,5 0,94 

Maso sundevalli 0,77 1 0,42 - 0,24 - 0,13 

Ozyptila rauda 3,53 1,71 3,77 1,26 1,22 3,59 2,28 

Pachygnatha degeeri 8,6 6 0,42 1,1 0,24 1,5 0,8 

Palliduphantes pallidus 1,48 1,77 1,05 0,63 - - - 

Phlegra fasciata 0,19 0,3 2,1 0,47 - 0,9 0,4 

Phrurolithus festivus 12,38 8,06 25,79 - 0,24 0,6 0,4 
Stemonyphantes 
lineatus 1,22 3,53 0,21 - 0,73 - 0,4 

Trochosa ruricola 11,48 10,65 2,94 3,77 3,9 5,99 4,84 

Xerolycosa miniata 5,2 3,83 2,1 1,26 - 9,58 4,3 

Xerolycosa nemoralis 4,87 3,59 4,61 20,1 31,95 11,98 22,98 
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7.3 Poznámky k bionomii některých faunisticky významních druhů 
pavouků 

 

V Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky (Bezobratlí) (FARKAČ et al., 

2005) je zařazen jediný druh, jako druh zranitelný (VU), který byl v arachnologickém 

výzkumu na odvalu Dolu Odra uloven, druh Ozyptila rauda Simon, 1875 z čeledi Thomisidae. 

  

1. Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 

Vzácnější euro-sibiřský druh, který žije na listech různých křovin a mladých dubů 

v lesním porostu různých listnatých lesů, hlavně dubových.  

Sběry: VÚ/1, 22.9. 2009, 1♀, metoda sklepávání 

 

2. Crustulina guttata (Wider, 1834) 

Palearktický druh, který je běžně zařazován mezi lesní druhy, nevykazuje absenci ani na 

nelesních typech biotopů. Žije v trávě, mechu a v detritě světlejších a sušších lesů nižších 

poloh, i v jejich okrajové části, taktéž na lučních i lesostepních biotopech. 

Sběry: VÚ/3, 19.8. 2010, 1♂, ZP 

 

3. Ero furcata (Villers, 1789) 

Palearktický druh osídlující různé typy biotopů, kde se zdržuje v trávě, mechu a listí, na 

keřích, pod kameny, v hromadách skal a sutích. 

Sběry: zimní období od 25.11. 2010 do 24.3. 2011, 1♀, ZP 

 

4. Zodarion rubidum Simon, 1914 

Druh se do České republiky rozšířil v recentní době (ŘEZÁČ, 2001), šíří se podél 

železničních tratí (PEKÁR, 2000) a zřejmě i podél silnic, zejména dálnic, kde využívá jako 

vhodné biotopy násypy. 

Sběry: VÚ/3, 10.6. 2009, 1♂, ZP 
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7.4 Termopreference 
 

K bližší charakteristice araneofauny odvalu mohou posloužit i údaje o termopreferenci 

zjištěných druhů pavouků. BUCHAR (1992) na základě rozboru početného materiálu pavouků 

z celého území Čech kategorizoval v zoogeografickém pojetí termínu termopreference 

araneofaunu modelových lokalit Čech a definoval její jednotlivé kategorie: 

T – termofilní druhy, které se vyskytují jen na nejteplejších stanovištích jako jsou například 

skalní lesostepi, šípkové doubravy a subxerofilní doubravy 

P – druhy psychrofilní, které se vyskytují jen mimo výše zmíněná nejteplejší stanoviště 

N – druhy nespecifické, které jsou na obou typech stanovišť. Lze je také charakterizovat jako 

druhy ekologicky neutrální bez výrazného teplotního preferenda.  

M – druhy mezofilní, které vyhledávají prostředí s mírnou teplotou a střední vlhkostí 

S – druhy synantropní vázané svým výskytem na lidská obydlí 

? – nezařazené druhy, jejichž ekologická kategorizace nebyla pro nedostatek údajů dosud 

provedena. 

Jelikož odvaly představují biotopy se specifickými mikroklimatickými podmínkami, 

můžeme k vyhodnocení araneocenóz zde žijících pavouků použít indexu termopreference 

(nároků zastoupených druhů na teplotu prostředí) (MAJKUS, 1988a; ŽILA, 2009). 

Podíl zastoupení počtu druhů pavouků jednotlivých kategorií na odvalu Dolu Odra udává 

následující přehled (zastoupeny druhy ze zemních pastí i smyků). Pavouci, kteří byly ve 

výzkumu 2009-2010 chyceni metodou sklepávání nejsou v tomto přehledu zahrnuti, protože 

v předcházejících výzkumech (1975-2008) nebyla tato metoda na ulovení pavouků použita. 

Metoda sklepávání není taktéž zahrnuta v tabulce pro objektivnost výsledků a jejich následního 

porovnání v dalších kapitolách této diplomové práce. V tabulce jsou roky 1975, 1976 a 1984 

převzaty od MAJKUSE (1988a). Rok 2008 je převzat od ŽILY (2009). 
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Tabulka 9: Zastoupení druhů jednotlivých kategorií termopreference v jednotlivých letech výzkumu 
(1975-2010) 

 
 P N T M S ?  

rok n % n % n % n % n % n % ∑  
1975, 1976, 1984 40 33,33 37 30,83 7 5,83 - - 3 2,5 33 27,5 120 

2008 5 8,33 32 53,33 8 13,33 14 23,34 - - 1 1,67 60 

2009 7 10,29 35 51,47 12 17,65 14 20,59 - - - - 68 

2010 5 7,14 40 57,14 10 14,29 15 21,43 - - - - 70 

Celkem (2009+2010) 10 10,1 51 51,52 16 16,16 22 22,22 - - - - 99 

 

Nespecifické druhy pavouků se mohou vyskytovat jak na chladných, tak i na 

xerotermních lokalitách. Proto zastoupení těchto druhů pavouků nebylo v araneocenózách 

dostatečně průkazné pro vyhodnocení araneofauny daného biotopu. K charakterizaci pavoučích 

společenstev podle teplotních nároků jednotlivých zastoupených druhů nutno brát v úvahu 

zastoupení termofilní a psychrofilní složky araneocenóz (MAJKUS, 1988a; ŽILA, 2009). 

Nejpočetnější složku araneocenóz tvořili druhy nespecifické, tedy druhy bez vyhraněných 

teplotních nároků. Druhou nejpočetnější skupinu tvořily druhy mezofilní, které vyhledávají 

prostředí s mírnou teplotou a střední vlhkostí (tab. 9). Zastoupení druhů termofilních je 

poměrně nízké. Vzhledem k charakteru biotopů se dalo předpokládat, že tyto teplobytné druhy 

budou přítomny na teplotně aktivním odvalu ve větším počtu.  

Objektivnější charakteristiku araneocenóz z hlediska termopreference získáme, jestliže 

vezmeme v úvahu zastoupení jednotlivých kategorií podle relativní četnosti druhů. 

V uváděném přehledu jsou započítány exempláře ulovené metodou zemních pastí na 

sledovaném odvalu (index n udává počet jedinců příslušné kategorie). Údaje z roků 1975, 1976 

a 1984 jsou převzaty od MAJKUSE (1988a). Rok 2008 je převzat od ŽILY (2009). 

 
Tabulka 10: Zastoupení počtu exemplářů druhů jednotlivých kategorií termopreference v jednotlivých 

letech výzkumu (1975-2010) 
 

 P N T M S ?  

rok n % n % n % n % n % n % ∑  
1975, 1976, 1984 905 24,21 1598 42,75 118 3,16 - 13.47 29 0,78 1088 29,11 3738 

2008 14 2,2 522 81,95 48 7,53 52 8,16 - - 1 0,16 637 

2009 8 1,95 318 77,56 29 7,07 55 13,42 - - - - 410 

2010 3 0,9 245 73,35 41 12,28 45 13.47 - - - - 334 
Celkem 

(2009+2010) 10 1,34 564 75,81 70 9,41 100 13,44 - - - - 744 
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Zastoupení jednotlivých kategorií nejvíce ovlivnily svou relativní četností tyto druhy pavouků: 

Xerolycosa nemoralis jako druh nespecifický dosahoval vysoké hustoty populace na 

odvalu Dolu Odra (eudominantní druh). Dále pak nespecifické druhy Alopecosa pulverulenta 

(eudominantní druh), Pardosa lugubris (dominantní druh), Araeoncus humilis (subdominantní 

druh), Aulonia albimana (subdominantní druh), Haplodrassus signifer (subdominantní druh), 

Ozyptila praticola (subdominantní druh) a Trochosa terricola (subdominantní druh). 

Z dalších vůdčích druhů to byly mezofilní druhy Trochosa ruricola (subdominantní 

druh), Ozyptila rauda (subdominantní druh), Xysticus kochi (subdominantní druh) a termofilní 

druh Xerolycosa miniata (subdominantní druh).  

V obou letech výzkumu (2009 i 2010) převládaly výrazně druhy nespecifické. Druhou 

nejpočetnější složkou byly druhy mezofilní. Podíl druhů nespecifických a mezofilních (N+M) 

byl  89,25 %. 

7.5 Stupeň původnosti  
 

Při hodnocení araneofauny odvalu Dolu Odra bylo přihlédnuto i k zastoupení zjištěných 

druhů pavouků podle stupně původnosti (reliktnosti). BUCHAR (1992) na základě srovnání  

a analýzy vazeb 524 druhů pavouků na určitý typ stanoviště roztřídil jednotlivé druhy 

vyskytující se na 21 modelových lokalitách Čech do 3 základních kategorií podle jejich vztahu 

k antropickému ovlivnění stanovišť: 

Bioindikačně významné klimaxové druhy (relikty I. řádu (RI)) 

- druhy, které se vyskytovaly na stanovištích, jejichž celkový charakter se nejvíce blížil 

původnímu stavu, tedy druhy obývající člověkem relativně nejméně ovlivněná stanoviště, 

například původní a přirozené lesy. Každý druh je specializován na poměrně úzce 

vymezené ekologické podmínky, jedná se o druhy stenobiotní. 

Druhy polopřirozených stanovišť (relikty II. řádu (R))  

- druhy vázané na převládající typ středoevropského klimatu, kterému odpovídají současné 

ekosystémy lesního typu. Jejich nároky na charakter lesa nejsou tak vyhraněné jako 

u skupiny druhů RI. Vyskytují se ve všech typech kulturního lesa, v remízcích a na 

pasekách. 
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Expanzivní druhy (E) 

- druhy, které jsou schopny pronikat do uměle odlesněné krajiny a osídlovat stanoviště silně 

ovlivněná činností člověka jako jsou například obhospodařované louky, pole a také 

například antropogenní útvary. 

Schopnosti pavouků osídlovat stanoviště různého stupně původnosti je možno použít 

i k posouzení stupně antropogenního ovlivnění studovaných území naší přírody (MAJKUS, 

1988a; ŽILA, 2009). 

Araneocenózy vybraných biotopů lze charakterizovat jednak počtem druhů příslušné 

ekologické kategorie, jednak počtem exemplářů vyskytujících se druhů. Druhy 

polopřirozených stanovišť (R) představují stejně jako druhy RI prvek reliktní a proto při 

hodnocení jako kritéria užíváme souhrnný podíl reliktů obou řádů (RI+R) (MAJKUS, 1988a; 

ŽILA, 2009). 

Podle RŮŽIČKY (1981) lze modelově uvažovat o 4 krajních možnostech vzájemného 

vztahu mezi podílem počtu druhů pavouků a podílem počtu exemplářů druhů sledované 

vlastnosti například stupně původnosti (reliktnosti). Tyto vztahy nám mohou signalizovat 

různý stupeň ovlivnění, či původnosti studované lokality: 

1. Vysoký podíl počtu klimaxových druhů, druhů polopřirozených stanovišť (RI+R) i počtu 

exemplářů druhů sledované vlastnosti. Vztahy naznačují původnost lokality. Reliktní druhy 

jsou autochtonní a vytvářejí prosperující populace. 

2. Vysoký podíl počtu klimaxových druhů a druhů polopřirozených stanovišť (RI+R) a nízký 

podíl počtu exemplářů reliktních druhů. Studovaná lokalita je pod vlivem rušivých faktorů. 

Ojedinělé exempláře reliktních druhů představují pravděpodobně zbytky dřívějších 

početných populací. Sporadicky se vyskytující  exempláře reliktních druhů se také mohly 

dostat z okolních původních a neovlivněných lokalit. Při vyhodnocování stupně 

antropogenního ovlivnění sledovaného území nesmíme proto přeceňovat ojedinělý výskyt 

reliktních druhů na zjevně narušených lokalitách. 

3. Nízký podíl počtu klimaxových druhů a druhů polopřirozených stanovišť (RI+R) a vysoký 

podíl počtu exemplářů těchto druhů. Tato nepřirozená skladba pavoučího společenstva by 

se mohla vytvořit na lokalitách pod silným devastačním vlivem. Vysoký podíl počtu 

exemplářů klimaxových druhů a druhů polopřirozených stanovišť (RI+R) by byl podmíněn 

nejspíše pouze jediným eventuálně několika málo druhy, které se dokázaly přemnožit po 
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odeznění devastačních vlivů v nových, výjimečných existenčních podmínkách. Tento stav 

charakterizuje počáteční stádia sekundární sukcese. 

4. Nízký podíl počtu klimaxových druhů a druhů polopřirozených stanovišť (RI+R) i počtu 

exemplářů těchto druhů. Tato situace nastává na silně narušených lokalitách, kde výrazně 

převládají jak počtem druhů, tak i počtem exemplářů druhy expanzivní. 

O současném stavu lokality a stupni jeho ovlivnění nás bude lépe a objektivněji 

informovat podíl počtu exemplářů druhů jednotlivých kategorií, zatímco zastoupení počtu 

druhů sledované vlastnosti nám mohou poskytnout doplňující údaje o zbytcích původních 

populací, o nástupu a počátečních stádiích sukcese, eventuálně o okolním prostředí (MAJKUS, 

1988a; ŽILA, 2009). 

Pro srovnání údajů nejvíce vyhovovalo vyčíslení procentuálních poměrů mezi 

klimaxovými druhy, druhy polopřirozených stanovišť (RI+R) a expanzivními druhy pavouků 

v získaném druhovém spektru i v celkovém množství odchycených jedinců. Materiál použitý 

k posouzení podílu počtu exemplářů klimaxových druhů a druhů polopřirozených stanovišť 

(RI+R) musí být dostatečně početný, aby měl patřičnou vypovídací hodnotu. Objektivně je 

možné srovnávat pouze hodnoty získané použitím stejných metod sběru. Všechny tyto 

podmínky jsou zajištěny při použití výsledků kvantitativních sběrů ze zemních pastí 

(MAJKUS, 1988a, ŽILA, 2009). 

Podíly počtu druhů a počtu exemplářů druhů jednotlivých kategorií původnosti 

(reliktnosti) byly vyhodnocovány v rámci celoročních sběrů za jednotlivé roky výzkumu 

(tabulka 11, 12). 

Do hodnocení zastoupení počtu druhů podle stupně původnosti byly zahrnuty i druhy 

pavouků získané smykáním vegetace (tabulka 11). Údaje z roků 1975, 1976 a 1984 jsou 

převzaty od MAJKUSE (1988a). Rok 2008 je převzat od ŽILY (2009). 

 
Tabulka 11: Zastoupení počtu druhů (n) podle stupně původnosti v průběhu výzkumu (1975-2010) 

  RI R E ? 
rok n % n % n % n % 

  
∑  

1975 5 6,76 23 31,08 39 52,7 7 9,46 74 

1976 5 6,25 29 36,25 38 47,5 8 10 80 

1984 1 2 18 36 26 52 5 10 50 

2008 6 10,71 24 42,86 26 46,43 - - 56 

2009 8 16,32 19 38,78 22 44,9 - - 49 

2010 5 10,64 21 44,68 21 44,68 - - 47 

Celkem (ZP) 9 13,24 30 44,12 29 42,65 - - 68 

Celkem (ZP+SM) 10 10,1 45 45,45 44 44,44 - - 99 
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Tabulka 12: Zastoupení počtu jedinců podle stupně původnosti v průběhu výzkumu (1975 - 2010) 

 
  RI R E ? 

rok n % n % n % n % ∑  
1975 19 1,22 450 28,85 1004 64,36 87 5,58 1560 

1976 35 2,06 503 29,57 1111 65,31 52 3,06 1701 

1984 3 0,63 203 42,56 225 47,17 46 9,64 477 

2008 28 4,4 410 64,36 199 31,24 - - 637 

2009 20 4,88 242 59,02 148 36,1 - - 410 

2010 16 4,79 127 38,02 191 57,19 - - 334 

Celkem (09+10) 36 4,84 369 49,6 339 45,56 - - 744 

 

Materiál ze zemních pastí za dva roky sběru byl zdeterminován do 68 druhů, z nich 39 

druhů (57,35 %) připadlo na druhy klimaxové a druhy polopřirozených stanovišť (RI+R) a 29 

druhů (42,65 %) na druhy expanzivní. 

V následující tabulce je uvedeno hodnocení sběru z jednotlivých let výzkumu podle 

zastoupení klimaxových druhů a druhů polopřirozených stanovišť (RI+R) a expanzivních 

druhů (E). Údaje z roků 1975, 1976 a 1984 jsou převzaty od MAJKUSE (1988a). Rok 2008 je 

převzat od ŽILY (2009). 

 

Tabulka 13: Zastoupení druhů a počtu exemplářů druhů podle stupně původnosti ve společenstvech 
pavouků odvalu Dolu Odra 

 
  počet druhů v % index počet exemplářů v % index 

rok RI + R E R/E RI + R E R/E 

1975 37,84 52,7 0,72 30,07 64,36 0,47 

1976 42,5 47,5 0,89 31,63 65,31 0,48 

1984 38 52 0,73 43,19 47,17 0,92 

2008 53,57 46,43 1,15 68,76 31,24 2,2 

2009 55,1 44,9 1,23 63,9 36,1 1,77 

2010 55,32 44,68 1,24 42,81 57,19 0,75 

Celkem (2009+2010) 57,35 42,65 1,34 54,44 45,56 1,19 

 
 

Na odvalu převládaly druhy klimaxové a druhy polopřirozených stanovišť (RI+R) nad 

expanzivními a to jak počtem druhů, tak i denzitou populací. Tyto druhy sice necharakterizují 

antropogenní činnost, ale je zřejmé, že odval svým přirozeným zarůstáním vytvořil vhodné 

podmínky pro druhy pavouků, které se vážou na lesní biotopy jako je například Xerolycosa 

nemoralis, Pardosa lugubris a Alopecosa pulverulenta.  
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Z hlediska charakteristiky araneocenóz byla důležitá přítomnost bioindikačně 

významných klimaxových druhů RI. Tyto byly po 4 druzích zastoupeny ve sběrech v roce 

2009, 5 druhů bylo uloveno v roce 2010. Celkově bylo tedy ze zemních pastí získáno 9 druhů 

RI: Euryopis flavomaculata (2 ex.), Diplocephalus picinus (1 ex.), Alopecosa taeniata (4 ex.), 

Alopecosa trabalis (1 ex.), Zodarion rubidum (1 ex.), Callilepis nocturna (1 ex.), Drassyllus 

praeficus (4 ex.), Ebrechtella tricuspidata (1 ex.) a Ozyptila rauda (17 ex.). Další 2 druhy 

pavouků RI byly uloveny metodou smykání a sklepávání: Heliophanus flavipes a Clubiona 

brevipes.  

7.6 Složení araneocenózy stanoviště VÚ/1 
 

Na stanovišti VÚ/1 bylo uloveno celkem 84 jedinců, kteří byli determinováni do 11-ti 

čeledí a následně do 23 druhů. Získaný materiál představuje 11,29 % z celkového počtu 

ulovených exemplářů. Druhové spektrum je zastoupeno 33,82 %. Z celkového počtu bylo 12 

jedinců juvenilních (12,5 %). Tyto jedinci nebyli zahrnuty do přehledu druhů a čeledí. Bylo 

nasbíráno 71 samců a 13 samic. Poměr obou pohlaví je 5,46:1,00.  

 
Tabulka 14: Skladba araneocenózy stanoviště VÚ/1 

 

počet druhů počet jedinců 
Čeleď n D (%) n D (%) 

1. Lycosidae 5 21,74 51 60,71 

2. Gnaphosidae 3 13,04 10 11,91 

3. Linyphiidae 5 21,74 6 7,15 

4. Thomisidae 2 8,69 5 5,95 

5. Theridiidae 2 8,69 5 5,95 

6. Corinnidae 1 4,35 2 2,38 

7. Salticidae 1 4,35 1 1,19 

8. Tetragnathidae 1 4,35 1 1,19 

9. Zoridae 1 4,35 1 1,19 

10. Dictynidae 1 4,35 1 1,19 

11. Agelenidae 1 4,35 1 1,19 

Celkem 23 100,00 84 100,00 
 

Dle vypočtené dominance jsou čeledi řazeny do následujících skupin: 

EUDOMINANTNÍ Lycosidae  60,71 % 

 Gnaphosidae  11,91 % 

DOMINANTNÍ Linyphiidae 7,15 % 

 Thomisidae 5,95 % 

 Theridiidae 5,95 % 
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SUBDOMINANTNÍ Corinnidae 2,38 % 

RECEDENTNÍ Salticidae, Tetragnathidae, Zoridae, Dictynidae a Agelenidae 1,19 % 

V tabulce 15 je uveden přehled všech druhů získaných na stanovišti VÚ/1 za rok 2009 a 

2010. V tabulkách 16 a 17 je pak uveden přehled získaného materiálu z jednotlivých sběrů 

v daných letech. U 13-ti druhů byl uloven jediný exemplář. 

Na základě zjištěné dominance jsou druhy řazeny následovně: 

EUDOMINANTNÍ Aulonia albimana  26,19 % 

   Alopecosa pulverulenta 25,00 % 

DOMINANTNÍ Haplodrassus signifer 7,16 % 

SUBDOMINANTNÍ  Enoplognatha thoracica 4,76 % 

   Pardosa lugubris   4,76 % 

   Ozyptila praticola  4,76 % 

   Xerolycosa nemoralis  3,57 % 

   Drassyllus praeficus  3,57 % 

   Stemonyphantes lineatus 2,38 % 

   Phrurolithus festivus  2,38 % 

RECEDENTNÍ Parasteatoda lunata, Cnephalocotes obscurus, Diplostyla concolor, 

Meioneta rurestris, Tenuiphantes mengei, Pachygnatha listeri, Pardosa 

pullata, Zora spinimana, Histopona torpida, Cicurina cicur, Drassodes 

lapidosus, Ozyptila rauda a Phlegra fasciata (všechny po 1,19 %) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Pavel Žila: Ekologicko-faunistická analýza společenstev pavouků na odvalu Dolu Odra 

2011  45 

Tabulka 15: Přehled druhů na stanovišti VÚ/1 
 

Charakteristika Stanoviště VÚ/1 
Čeleď/druh D (%) TP SP 2009 2010 ∑ 

I. čeleď Theridiidae             

1. Enoplognatha thoracica (Hahn , 1833) 4,76 T E 4 - 4 

2. Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1,19 M R - 1 1 

II. čeleď Linyphiidae          

3. Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1,19 N R 1 - 1 

4. Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1,19 N E - 1 1 

5. Meioneta rurestris (C.L.Koch, 1836) 1,19 N E - 1 1 

6. Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 2,38 N E 2 - 2 

7. Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1,19 N E - 1 1 

III. čeleď Tetragnathidae          

8. Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1,19 M R 1 - 1 

IV. čeleď Lycosidae          

9. Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 25 N E 19 2 21 

10. Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 26,19 N R 18 4 22 

11. Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802)  4,76 N R 4 - 4 

12. Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1,19 N E 1 - 1 

13. Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 3,57 N R 3 - 3 

V. čeleď Zoridae          

14. Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1,19 N R - 1 1 

VI. čeleď Agelenidae          

15. Histopona torpida (C.L.Koch, 1837)  1,19 P R 1 - 1 

VII. čeleď Dictynidae          

16. Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1,19 N E 1 - 1 

VIII. čeleď Corinnidae          

17. Phrurolithus festivus (C.L.Koch, 1835) 2,38 N R 1 1 2 

IX. čeleď Gnaphosidae          

18. Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1,19 N R 1 - 1 

19. Drassyllus praeficus (C.L.Koch, 1866) 3,57 T RI 3 - 3 

20. Haplodrassus signifer (C.L.Koch, 1839) 7,16 N E 6 - 6 

X. čeleď Thomisidae          

21. Ozyptila praticola (C.L.Koch, 1837) 4,76 N R 4 - 4 

22. Ozyptila rauda Simon, 1875 1,19 M RI 1 - 1 

XI. čeleď Salticidae          

23. Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1,19 T R - 1 1 

Celkem 100,00     71 13 84 
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Tabulka 16: Přehled a dominance druhů na stanovišti VÚ/1 v roce 2009 
 

2009 
Druh 15.4. 5.5. 10.6. 5.8. 22.9. 27.10. ∑ D (%) 

Alopecosa pulverulenta  - 19 - - - - 19 26,76 
Aulonia albimana  - 6 9 2 1 - 18 25,35 
Cicurina cicur  - - - - - 1 1 1,41 
Cnephalocotes obscurus  - - 1 - - - 1 1,41 
Drassodes lapidosus  - - - 1 - - 1 1,41 
Drassyllus praeficus  - - 3 - - - 3 4,23 
Enoplognatha thoracica  - - 4 - - - 4 5,63 
Haplodrassus signifer  - - 6 - - - 6 8,45 
Histopona torpida  - - 1 - - - 1 1,41 
Ozyptila praticola  - - 2 2 - - 4 5,63 
Ozyptila rauda  - 1 - - - - 1 1,41 
Pachygnatha listeri  - 1 - - - - 1 1,41 
Pardosa lugubris  - 2 2 - - - 4 5,63 
Pardosa pullata  - - 1 - - - 1 1,41 
Phrurolithus festivus  - - 1 - - - 1 1,41 
Stemonyphantes lineatus  1 1 - - - - 2 2,81 
Xerolycosa nemoralis  - - 2 1 - - 3 4,23 
CELKEM 1 30 32 6 1 1 71 100,00 

 
Tabulka 17: Přehled a dominance druhů na stanovišti VÚ/1 v roce 2010 

 
2010 

Druh 20.4. 19.5. 28.6. 19.8. 23.9. 21.10. 25.11. ∑ D (%) 
Alopecosa pulverulenta  - - 1 1 - - - 2 15,39 
Aulonia albimana  1 1 - 2 - - - 4 30,78 
Diplostyla concolor  - - 1 - - - - 1 7,69 
Meioneta rurestris  - - - - - 1 - 1 7,69 
Parasteatoda lunata  - - 1 - - - - 1 7,69 
Phlegra fasciata  - 1 - - - - - 1 7,69 
Phrurolithus festivus  - - 1 - - - - 1 7,69 
Tenuiphantes mengei  - - - - - - 1 1 7,69 
Zora spinimana  - - - 1 - - - 1 7,69 
CELKEM 1 2 4 4 0 1 1 13 100,00 
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7.6.1 Termopreference a stupeň původnosti stanoviště VÚ/1 
 

Zastoupení druhů a počet jedinců v jednotlivých kategoriích termopreference a stupně 

původnosti udává tabulka 18. 

 

Tabulka 18: Kategorie termopreference a stupně původnosti stanoviště VÚ/1 
 

Stanoviště VÚ/1 
Termopreference Stupeň původnosti  

Druhy Jedinci Druhy Jedinci 
  n % n %   n % n % 
T 3 13,04 8 9,52 RI 2 8,7 4 4,76 

M 3 13,04 3 3,57 R 12 52,17 42 50 

P 1 4,35 1 1,2 E 9 39,13 38 45,24 

N 16 69,57 72 85,71 RI + R 14 60,86 46 54,76 

∑ 23 100,00 84 100,00 ∑ 23 100,00 84 100,00 
 

Na stanovišti VÚ/1 jsou nejvíce zastoupeny druhy nespecifické (85,71 %). Převažují 

zejména jedinci patřící do druhů: Aulonia albimana (26,19 %), Alopecosa pulverulenta (25,00 

%) a Haplodrassus signifer (7,16 %). 

Pro stanoviště VÚ/1 jsou typické druhy polopřirozených stanovišť (R; 50,00 %). 

Nejvýznamnější druhy, které významným způsobem ovlivnily složení araneofauny dané 

lokality: Aulonia albimana (26,19 %, R), Alopecosa pulverulenta (25,00 %, E), Haplodrassus 

signifer (7,16 %, E), Enoplognatha thoracica (4,76 %, E), Pardosa lugubris (4,76 %, R) a 

Ozyptila praticola (4,76 %, R). 

7.7 Složení araneocenózy stanoviště VÚ/2 
 

Na stanovišti VÚ/2 bylo získáno celkem 147 jedinců determinovaných do 9 čeledí a 

následně pak do 28 druhů. Získaný materiál představuje 19,76 % z celkového počtu. Druhové 

spektrum je zastoupeno ze 41,18 %. Z celkového počtu jedinců ulovených na tomto stanovišti 

bylo 30 juvenilních (16,95 %). Bylo nasbíráno 118 samců a 29 samic. Poměr obou pohlaví je 

4,07:1,00. 
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Tabulka 19: Složení araneocenózy stanoviště VÚ/2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dle vypočtené dominance jsou čeledi řazeny následovně: 
 

EUDOMINANTNÍ  Lycosidae  46,94 % 

    Linyphiidae  32,65 % 

DOMINANTNÍ  Salticidae  5,44 % 

SUBDOMINANTNÍ  Gnaphosidae  4,08 % 

    Tetragnathidae 4,08 % 

    Thomisidae  3,41 % 

    Philodromidae  2,04 % 

SUBRECEDENTNÍ  Theridiidae  0,68 % 

    Hahniidae  0,68 % 

 

Přehled všech získaných druhů na stanovišti VÚ/2 za rok 2009 a 2010 je uveden 

v tabulce 20. Přehled druhů v jednotlivých sběrech za rok 2009 a 2010 je uveden v tabulkách 

21 a 22. U 9 druhů byl uloven pouze jeden exemplář. 

Na základě zjištěné dominance jsou získané druhy řazeny do následujících skupin: 

EUDOMINANTNÍ  Xerolycosa nemoralis  29,93 % 

    Araeoncus humilis  19,05 % 

DOMINANTNÍ  Alopecosa pulverulenta 7,48 % 

SUBDOMINANTNÍ  Aelurillus v-insignitus 4,77 % 

    Xerolycosa miniata  4,77 % 

Erigone atra, Erigone dentipalpis, Xysticus kochi (všechny po 

3,4 %)  

počet druhů počet jedinců 

Čeleď n D (%) n D (%) 
1. Lycosidae 6 21,44 69 46,94 

2. Linyphiidae 10 35,71 48 32,65 

3. Salticidae 2 7,14 8 5,44 

4. Gnaphosidae 4 14,29 6 4,08 

5. Tetragnathidae 2 7,14 6 4,08 

6. Thomisidae 1 3,57 5 3,41 

7. Philodromidae 1 3,57 3 2,04 

8. Theridiidae 1 3,57 1 0,68 

9. Hahniidae 1 3,57 1 0,68 

Celkem 28 100,00 147 100,00 
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 Pachygnatha degeeri, Pachygnatha listeri, Pardosa pullata, 

Tibellus oblongus (všechny po 2,04 %) 

RECEDENTNÍ Bathyphantes gracilis, Micrargus subaequalis, Tenuiphantes 

mengei, Trochosa ruricola, Trochosa terricola, Drassodes 

lapidosus a Haplodrassus signifer (všechny po 1,36 %) 

Ostatní druhy byly zařazeny mezi subrecedentní. 

Tabulka 20: Přehled druhů na stanovišti VÚ/2 
 

Charakteristika Stanoviště VÚ/2 
Čeleď/druh D (%) TP SP 2009 2010 ∑ 

I. čeleď Theridiidae             

1. Euryopis flavomaculata (C.L.Koch, 1836) 0,68 N RI - 1 1 

II. čeleď Linyphiidae           

2. Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 19,05 N E 1 27 28 

3. Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1,36 N R - 2 2 

4. Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 0,68 N R - 1 1 

5. Erigone atra Blackwall, 1833 3,4 N E - 5 5 

6. Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 3,4 N E 1 4 5 

7. Meioneta rurestris (C.L.Koch, 1836) 0,68 N E - 1 1 

8. Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 1,36 N E - 2 2 

9. Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0,68 N R - 1 1 

10. Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0,68 P R - 1 1 

11. Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1,36 N E - 2 2 

III. čeleď Tetragnathidae           

12. Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2,04 N E - 3 3 

13. Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 2,04 M R 3 - 3 

IV. čeleď Lycosidae           

14. Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 7,48 N E - 11 11 

15. Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2,04 N E - 3 3 

16. Trochosa ruricola De Geer, 1778) 1,36 M E 1 1 2 

17. Trochosa terricola Thorell, 1856 1,36 N E - 2 2 

18. Xerolycosa miniata (C.L.Koch, 1834) 4,77 T R - 7 7 

19. Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 29,93 N R 40 4 44 

V. čeleď Hahniidae           

20. Hahnia pusilla C.L.Koch, 1841 0,68 P R - 1 1 

VI. čeleď Gnaphosidae           

21. Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 0,68 T RI - 1 1 

22. Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1,36 N R 2 - 2 

23. Drasyllus praeficus (C.L.Koch, 1866) 0,68 T RI - 1 1 

24. Haplodrassus signifer (C.L.Koch, 1839) 1,36 N E 2 - 2 

VII. čeleď Philodromidae           

25. Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802)  2,04 M E 1 2 3 

VIII. čeleď Thomisidae           

26. Xysticus kochi Thorell, 1872 3,4 M E 3 2 5 

IX. čeleď Salticidae           

27. Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 4,77 T R 4 3 7 

28. Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0,68 T R - 1 1 

Celkem 100,00     58 89 147 
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Tabulka 21: Přehled a dominance druhů na stanovišti VÚ/2 v roce 2009 
 

2009 

Druh 15.4. 5.5. 10.6. 5.8. 22.9. 27.10. ∑ D (%) 
Aelurillus v-insignitus  - - 3 1 - - 4 6,91 
Araeoncus humilis  1 - - - - - 1 1,72 
Drassodes lapidosus  - - 2 - - - 2 3,45 
Erigone dentipalpis  1 - - - - - 1 1,72 
Haplodrassus signifer  - - 1 1 - - 2 3,45 
Pachygnatha listeri  - 3 - - - - 3 5,17 
Tibellus oblongus  - - 1 - - - 1 1,72 
Trochosa ruricola  - - - 1 - - 1 1,72 
Xerolycosa nemoralis  - - 10 30 - - 40 68,97 
Xysticus kochi  - 1 2 - - - 3 5,17 
CELKEM 2 4 19 33 0 0 58 100,00 

 
 

Tabulka 22: Přehled a dominance druhů na stanovišti VÚ/2 v roce 2010 
 

2010 

Druh 20.4. 19.5. 28.6. 19.8. 23.9. 21.10. 25.11. ∑ D (%) 
Aelurillus v-insignitus  - 2 1 - - - - 3 3,37 
Alopecosa pulverulenta  - 10 1 - - - - 11 12,37 
Araeoncus humilis  1 - - - - 10 16 27 30,35 
Bathyphantes gracilis  - - - - - - 2 2 2,25 
Callilepis nocturna  - 1 - - - - - 1 1,12 
Cnephalocotes obscurus  1 - - - - - - 1 1,12 
Drasyllus praeficus  - - 1 - - - - 1 1,12 
Erigone atra  4 - - - - 1 - 5 5,62 
Erigone dentipalpis  2 - - - - 2 - 4 4,49 
Euryopis flavomaculata  - 1 - - - - - 1 1,12 
Hahnia pusilla  1 - - - - - - 1 1,12 
Meioneta rurestris  1 - - - - - - 1 1,12 
Micrargus subaequalis  - - 2 - - - - 2 2,25 
Microneta viaria  - - - - - - 1 1 1,12 
Pachygnatha degeeri  2 - 1 - - - - 3 3,37 
Pardosa pullata  - 3 - - - - - 3 3,37 
Phlegra fasciata  1 - - - - - - 1 1,12 
Tenuiphantes cristatus  - - 1 - - - - 1 1,12 
Tenuiphantes mengei  - - - - - 1 1 2 2,25 
Tibellus oblongus   - - 1 - - - 1 2 2,25 
Trochosa ruricola  - 1 - - - - - 1 1,12 
Trochosa terricola  - 2 - - - - - 2 2,25 
Xerolycosa miniata  - - 7 - - - - 7 7,87 
Xerolycosa nemoralis  - - 4 - - - - 4 4,49 
Xysticus kochi  - 2 - - - - - 2 2,25 
CELKEM 13 22 19 0 0 14 21 89 100,00 
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7.7.1 Termopreference a stupeň původnosti stanoviště VÚ/2 
 

Zastoupení druhů a počet jedinců v jednotlivých kategoriích termopreference a stupně 

původnosti je zachyceno v tabulce 23. 

 

Tabulka 23: Kategorie termopreference a stupně původnosti stanoviště VÚ/2 
 

Stanoviště VÚ/2 

Termopreference Stupeň původnosti  
Druhy Jedinci Druhy Jedinci 

  n % n %   n % n % 
T 5 17,86 17 11,56 RI 3 10,71 3 2,04 

M 4 14,29 13 8,84 R 11 39,29 70 47,62 

P 2 7,14 2 1,37 E 14 50 74 50,34 

N 17 60,71 115 78,23 RI + R 14 50 73 49,66 

∑ 28 100,00 147 100,00 ∑ 28 100,00 147 100,00 
 
 

Nejvíce druhů odchycených na stanovišti VÚ/2 patřilo do skupiny nespecifických druhů 

(78,23 %), z nichž nejvýznamnější podíl tvořily druhy Xerolycosa nemoralis (29,93 %), 

Araeoncus humilis (19,05 %) a Alopecosa pulverulenta (7,48 %). 

Odchycené druhy podle stupně původnosti byly nejčastěji druhy expanzivní (E, 50,34 %), 

z nichž nejvíce bylo Araeoncus humilis (19,05 %) a Alopecosa pulverulenta (7,48 %). Často 

docházelo i k odchytu druhů polopřirozených stanovišť (R; 47,62 %), z nichž nejvýznamnější 

byl druh Xerolycosa nemoralis (29,93 %).  

7.8 Složení araneocenózy stanoviště VÚ/3 
 

Na stanovišti VÚ/3 bylo získáno celkem 328 jedinců determinovaných do 14-ti čeledí a 

následně pak do 43 druhů. Získaný materiál představuje 44,09 % z celkového počtu všech 

jedinců. Druhové spektrum je zastoupeno z 63,24 %. 46 jedinců bylo juvenilních, což 

představuje 12,3 %. Bylo uloveno 245 samců a 83 samic. Poměr obou pohlaví je 2,95:1,00. 
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Tabulka 24: Složení araneocenózy stanoviště VÚ/3 

 

počet druhů počet jedinců 

Čeleď n D (%) n D (%) 
1. Lycosidae 10 23,25 236 71,95 

2. Gnaphosidae 7 16,27 26 7,94 

3. Thomisidae 3 6,98 23 7,02 

4. Linyphiidae 9 20,92 21 6,41 

5. Tetragnathidae 2 4,65 7 2,13 

6. Theridiidae 2 4,65 4 1,22 

7. Salticidae 2 4,65 2 0,61 

8. Zoridae 1 2,33 2 0,61 

9. Clubionidae 2 4,65 2 0,61 

10. Corinnidae 1 2,33 1 0,3 

11. Araneidae 1 2,33 1 0,3 

12. Dysderidae 1 2,33 1 0,3 

13. Amaurobiidae 1 2,33 1 0,3 

14. Zodariidae 1 2,33 1 0,3 

Celkem 43 100,00 328 100,00 
 

Na základě zjištěné dominance jsou získané čeledi řazeny do následujících skupin: 

EUDOMINANTNÍ  Lycosidae  71,95 % 

DOMINANTNÍ  Gnaphosidae  7,94 % 

    Thomisidae  7,02 % 

    Linyphiidae  6,41 % 

SUBDOMINANTNÍ  Tetragnathidae 2,13 % 

RECEDENTNÍ  Theridiidae  1,22 % 

SUBRECEDENTNÍ  Salticidae, Zoridae, Clubionidae (0,61 %) 

  Corinnidae, Araneidae, Dysderidae, Amaurobiidae, Zodariidae 

0,3 %  

Tabulka 25 zahrnuje přehled všech druhů z let 2009 a 2010. V tabulkách 26 a 27 jsou 

rozčleněny odchycené druhy v jednotlivých letech. U 22 druhů byl nalezen pouze jeden 

exemplář. 

 
Na základě zjištěné dominance jsou získané druhy řazeny do následujících skupin: 

EUDOMINANTNÍ  Xerolycosa nemoralis  36,29 % 

    Alopecosa pulverulenta 11,89 % 

DOMINANTNÍ  Pardosa lugubris  7,63 % 

    Xerolycosa miniata  7,02 % 

SUBDOMINANTNÍ  Haplodrassus signifer 4,88 % 
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    Trochosa terricola  4,27 % 

    Ozyptila rauda  3,67 % 

    Xysticus kochi, Erigone dentipalpis   2,75 % 

    Trochosa ruricola    2,45 % 

RECEDENTNÍ  Pachygnatha listeri, Araeoncus humilis  1,52 % 

    Alopecosa taeniata, Callilepis nocturna 1,23 % 

Ostatní druhy byly zařazeny do skupiny subrecedentní. 

 

Tabulka 25: Přehled druhů na stanovišti VÚ/3 
 

Charakteristika Stanoviště VÚ/3 
Čeleď/druh D (%) TP SP 2009 2010 ∑ 

I. čeleď Dysderidae             

1. Harpactea rubicunda (C.L.Koch, 1838) 0,3 T E 1 - 1 

II. čeleď Theridiidae           

2. Crustulina guttata (Wider, 1834) 0,3 N R - 1 1 

3. Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0,91 M R - 3 3 

III. čeleď Linyphiidae           

4. Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1,52 N E - 5 5 

5. Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0,3 N E 1 - 1 
6. Diplocephalus latifrons (O.P.-Cambridge, 
1863) 0,3 N R - 1 1 

7. Erigone atra Blackwall, 1833 0,3 N E 1 - 1 

8. Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2,75 N E 2 7 9 

9. Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0,3 N E 1 - 1 

10. Maso sundevalli (Westring, 1851) 0,3 P R 1 - 1 

11. Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0,3 N R - 1 1 

12. Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0,3 N E 1 - 1 

IV. čeleď Tetragnathidae           

13. Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0,62 N E 1 1 2 

14. Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1,52 M R 5 - 5 

V. čeleď Araneidae           

15. Singa hamata (Clerck, 1757) 0,3 M R - 1 1 

VI. čeleď Lycosidae           

16. Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 11,89 N E 10 29 39 

17. Alopecosa taeniata (C.L.Koch, 1835) 1,23 P RI 4 - 4 

18. Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0,3 T RI 1 - 1 

19. Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0,3 N R - 1 1 

20. Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 7,63 N R 7 18 25 

21. Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0,62 N E 2 - 2 

22. Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 2,45 M E 1 7 8 

23. Trochosa terricola Thorell, 1856 4,27 N E 3 11 14 

24. Xerolycosa miniata (C.L.Koch, 1834) 7,02 T R - 23 23 

25. Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 36,29 N R 83 36 119 

VII. čeleď Zoridae             

26. Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0,62 N R 2 - 2 

VIII. čeleď Amaurobiidae           

27. Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 0,3 M E 1 - 1 
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IX. čeleď Clubionidae           

28. Clubiona lutescens Westring, 1851 0,3 M E - 1 1 

29. Clubiona neglecta O.P.-Cambridge, 1862 0,3 N R 1 - 1 

X. čeleď Corinnidae           

30. Phrurolithus festivus (C.L.Koch, 1835) 0,3 N R - 1 1 

XI. čeleď Zodariidae           

31. Zodarion rubidum Simon, 1914 0,3 T RI 1 - 1 

XII. čeleď Gnaphosidae           

32. Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 1,23 T RI 4 - 4 

33. Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0,62 N R 1 1 2 

34. Drasyllus pusillus (C.L.Koch, 1833) 0,3 N E 1 - 1 

35. Haplodrassus signifer (C.L.Koch, 1839) 4,88 N E 13 3 16 

36. Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0,3 M R 1 - 1 

37. Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0,3 N R 1 - 1 

38. Zelotes petrensis (C.L.Koch, 1839) 0,3 T R 1 - 1 

XIII. čeleď Thomisidae           

39. Ozyptila rauda Simon, 1875 3,67 M RI 4 8 12 

40. Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0,62 N E 2 - 2 

41. Xysticus kochi Thorell, 1872 2,75 M E 8 1 9 

XIV. čeleď Salticidae           

42. Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0,3 T R 1 - 1 

43. Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0,3 T R - 1 1 

Celkem 100,00     167 161 328 
 

Tabulka 26: Přehled a dominance druhů na stanovišti VÚ/3 v roce 2009 
 

2009 

Druh 15.4. 5.5. 10.6. 5.8. 22.9. 27.10. ∑ D (%) 
Aelurillus v-insignitus  - 1 - - - - 1 0,6 
Alopecosa pulverulenta  - 9 - 1 - - 10 5,98 
Alopecosa taeniata  - 4 - - - - 4 2,4 
Alopecosa trabalis  1 - - - - - 1 0,6 
Amaurobius ferox  - - 1 - - - 1 0,6 
Callilepis nocturna  - - 4 - - - 4 2,4 
Centromerus sylvaticus  - - - - - 1 1 0,6 
Clubiona neglecta  - 1 - - - - 1 0,6 
Drassodes pubescens  - - 1 - - - 1 0,6 
Drasyllus pusillus  - 1 - - - - 1 0,6 
Erigone atra  - 1 - - - - 1 0,6 
Erigone dentipalpis  1 - - - - 1 2 1,2 
Haplodrassus signifer  - - 8 5 - - 13 7,77 
Haplodrassus silvestris  - - 1 - - - 1 0,6 
Harpactea rubicunda  - 1 - - - - 1 0,6 
Linyphia triangularis  - - - - 1 - 1 0,6 
Maso sundevalli  - - - 1 - - 1 0,6 
Ozyptila rauda  2 1 1 - - - 4 2,4 
Pachygnatha degeeri 1 - - - - - 1 0,6 
Pachygnatha listeri  - 5 - - - - 5 2,98 
Pardosa lugubris  - 1 3 3 - - 7 4,19 
Pardosa pullata  - 2 - - - - 2 1,2 
Stemonyphantes lineatus  1 - - - - - 1 0,6 
Trochosa ruricola  - 1 - - - - 1 0,6 
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Trochosa terricola  2 1 - - - - 3 1,8 
Xerolycosa nemoralis  1 3 29 43 7 - 83 49,7 
Xysticus cristatus  1 - 1 - - - 2 1,2 
Xysticus kochi  2 2 4 - - - 8 4,78 
Zelotes latreillei  - 1 - - - - 1 0,6 
Zelotes petrensis  - 1 - - - - 1 0,6 
Zodarion rubidum  - - 1 - - - 1 0,6 
Zora spinimana  - 2 - - - - 2 1,2 
CELKEM 12 38 54 53 8 2 167 100,00 

 
Tabulka 27: Přehled a dominance druhů na stanovišti VÚ/3 v roce 2010 

 
2010 

Druh 20.4. 19.5. 28.6. 19.8. 23.9. 21.10. 25.11. ∑ D (%) 
Alopecosa 
pulverulenta  2 21 5 1 - - - 29 18,01 
Araeoncus humilis  - - - - - - 5 5 3,11 
Aulonia albimana  - - 1 - - - - 1 0,62 
Clubiona lutescens  - - - 1 - - - 1 0,62 
Crustulina guttata  - - - 1 - - - 1 0,62 
Diplocephalus latifrons  - - - - - 1 - 1 0,62 
Drassodes pubescens  - - 1 - - - - 1 0,62 
Erigone dentipalpis  1 - - 1 1 3 1 7 4,34 
Haplodrassus signifer  - - 3 - - - - 3 1,86 
Microneta viaria  - - - - - - 1 1 0,62 
Ozyptila rauda  - 6 1 1 - - - 8 4,98 
Pachygnatha degeeri  - 1 - - - - - 1 0,62 
Parasteatoda lunata  - 3 - - - - - 3 1,86 
Pardosa lugubris  - 4 13 1 - - - 18 11,19 
Phlegra fasciata  - 1 - - - - - 1 0,62 
Phrurolithus festivus  - - - 1 - - - 1 0,62 
Singa hamata  - 1 - - - - - 1 0,62 
Trochosa ruricola  2 - 3 2 - - - 7 4,34 
Trochosa terricola  9 2 - - - - - 11 6,84 
Xerolycosa miniata  - - 4 19 - - - 23 14,29 
Xerolycosa nemoralis  1 1 6 23 5 - - 36 22,36 
Xysticus kochi  - 1 - - - - - 1 0,62 
CELKEM 15 41 37 51 6 4 7 161 100,00 

 
 

7.8.1 Termopreference a stupeň původnosti stanoviště VÚ/3 
 

Jedinci a druhy, kteří byli odchyceni na stanovišti VÚ/3, jsou podle termopreference a 

stupně původnosti zařazeni v tabulce 28. 
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Tabulka 28: Kategorie termopreference a stupně původnosti stanoviště VÚ/3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na stanovišti VÚ/3 je patrný velmi vysoký výskyt jedinců řazených podle 

termopreference mezi nespecifické (75,92 %). Významnou část druhového spektra tvořily 

druhy mezofilní (12,5 %). Nejvíce jedinců bylo odchyceno z druhu Xerolycosa nemoralis 

(36,29 %), který patří podle termopreference právě do skupiny nespecifických pavouků. 

Stanoviště VÚ/3 bylo bohaté na druhy polopřirozených stanovišť (R, 58,53 %), z nichž 

tvořil opět významnou část druh Xerolycosa nemoralis (36,29 %). Častý byl také výskyt druhů 

expanzivních (34,76 %), kdy nejvíce byl zastoupen druh Alopecosa pulverulenta (11,89 %). 

Faunisticky významný je nález druhu Crustulina guttata. 

 

7.9 Složení araneocenózy stanoviště VÚ/4 
 

Na stanovišti VÚ/4 bylo uloveno celkem 117 jedinců, což představuje 15,73 % 

z celkového počtu. Jedinci byli determinováni do 8 čeledí a následně pak do 22 druhů. 

Druhové spektrum je tudíž zastoupeno z 32,35 %. Z celkového počtu jedinců ulovených na 

tomto stanovišti je 11 juvenilních (8,59 %). Bylo nasbíráno 93 samců a 24 samic. Poměr obou 

pohlaví je 3,88:1,00. 

Tabulka 29: Složení araneocenózy stanovistě VÚ/4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stanoviště VÚ/3 

Termopreference Stupeň původnosti  
Druhy Jedinci Druhy Jedinci 

  n % n %   n % n % 
T 8 18,61 33 10,06 RI 5 11,63 22 6,71 

M 9 20,93 41 12,5 R 20 46,51 192 58,53 

P 2 4,65 5 1,52 E 18 41,86 114 34,76 

N 24 55,81 249 75,92 RI + R 25 58,14 214 65,24 

∑ 43 100,00 328 100,00 ∑ 43 100,00 328 100,00 

počet druhů počet jedinců 

Čeleď n D (%) n D (%) 
1. Lycosidae 7 31,82 85 72,66 

2. Thomisidae 5 22,72 15 12,83 

3. Gnaphosidae 3 13,63 5 4,27 

4. Salticidae 1 4,55 5 4,27 

5. Linyphiidae 3 13,63 4 3,42 

6. Tetragnathidae 1 4,55 1 0,85 

7. Clubionidae 1 4,55 1 0,85 

8. Philodromidae 1 4,55 1 0,85 

Celkem 22 100,00 117 100,00 
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Na základě zjištěné dominance jsou získané čeledi řazeny do následujících skupin: 

EUDOMINANTNÍ  Lycosidae  72,66 % 

    Thomisidae  12,83 % 

SUBDOMINANTNÍ  Gnaphosidae  4,27 % 

    Salticidae  4,27 % 

    Linyphiidae  3,42 % 

SUBRECEDENTNÍ  Tetragnathidae 0,85 % 

    Clubionidae  0,85 % 

    Philodromidae  0,85 %  

Na daném stanovišti nebyly zjištěny žádné čeledi, které by byly na základě dominance 

zařazeny mezi dominantní a recedentní. 

V tabulce 30 je přehled všech druhů získaných v letech 2009 a 2010. V následujících 

tabulkách 31 a 32 jsou uvedeny druhy odchycené v jednotlivých letech. U 9 druhů byl získán 

jeden exemplář. 

Na základě zjištěné dominance byly druhy zařazeny do skupin: 

EUDOMINANTNÍ  Alopecosa pulverulenta 34,2 % 

    Trochosa ruricola  22,23 % 

DOMINANTNÍ  Xysticus kochi   5,99 % 

    Pardosa lugubris  5,15 % 

SUBDOMINANTNÍ  Trochosa terricola  3,42 % 

    Xerolycosa nemoralis  3,42 % 

    Ozyptila rauda  3,42 % 

    Aulonia albimana  2,56 % 

    Haplodrassus signifer 2,56 % 

RECEDENTNÍ  Cnephalocotes obscurus 1,71 % 

    Xerolycosa miniata  1,71 % 

    Xysticus cristatus  1,71 % 

Ostatní druhy patří mezi subrecedentní. 
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Tabulka 30: Přehled druhů na stanovišti VÚ/4 
 

Charakteristika Stanoviště VÚ/4 
Čeleď/druh D (%) TP SP 2009 2010 ∑ 

I. čeleď Linyphiidae           

1. Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0,85 N E - 1 1 

2. Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1,71 N R 2 - 2 

3. Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0,85 N R - 1 1 

II. čeleď Tetragnathidae           

4. Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0,85 N E - 1 1 

III. čeleď Lycosidae           

5. Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 34,2 N E 15 25 40 

6. Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 2,56 N R 2 1 3 

7. Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 5,15 N R 5 1 6 

8. Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 22,23 M E 14 12 26 

9. Trochosa terricola Thorell, 1856 3,42 N E 1 3 4 

10. Xerolycosa miniata (C.L.Koch, 1834) 1,71 T R - 2 2 

11. Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 3,42 N R 4 - 4 

IV. čeleď Clubionidae           

12. Clubiona neglecta O.P.-Cambridge, 1862 0,85 N R 1 - 1 

V. čeleď Gnaphosidae           

13. Drasyllus pusillus (C.L.Koch, 1833) 0,85 N E 1 - 1 

14. Haplodrassus signifer (C.L.Koch, 1839) 2,56 N E 2 1 3 

15. Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0,85 N R - 1 1 

VI. čeleď Philodromidae           

16. Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802)  0,85 M E 1 - 1 

VII. čeleď Thomisidae           

17. Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0,85 T RI - 1 1 

18. Ozyptila praticola (C.L.Koch, 1837) 0,85 N R - 1 1 

19. Ozyptila rauda Simon, 1875 3,42 M RI - 4 4 

20. Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1,71 N E 1 1 2 

21. Xysticus kochi Thorell, 1872 5,99 M E 6 1 7 

VIII. čeleď Salticidae           

22. Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 4,27 T R 5 - 5 

Celkem 100,00     60 57 117 
 

Tabulka 31: Přehled a dominance druhů na stanovišti VÚ/4 v roce 2009 
 

2009 

Druh 15.4. 5.5. 10.6. 5.8. 22.9. 27.10. ∑ D (%) 
Aelurillus v-insignitus  1 2 - 1 1 - 5 8,34 
Alopecosa pulverulenta  2 7 6 - - - 15 25 
Aulonia albimana  - - 2 - - - 2 3,34 
Clubiona neglecta  - 1 - - - - 1 1,66 
Cnephalocotes obscurus  2 - - - - - 2 3,34 
Drasyllus pusillus  - 1 - - - - 1 1,66 
Haplodrassus signifer  - - 2 - - - 2 3,34 
Pardosa lugubris  - - 5 - - - 5 8,34 
Tibellus oblongus  - - - - - 1 1 1,66 
Trochosa ruricola  - 3 11 - - - 14 23,34 
Trochosa terricola  - 1 - - - - 1 1,66 
Xerolycosa nemoralis  - - 3 1 - - 4 6,66 
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Xysticus cristatus  - 1 - - - - 1 1,66 
Xysticus kochi  1 4 1 - - - 6 10 
CELKEM 6 20 30 2 1 1 60 100,00 

 
Tabulka 32: Přehled a dominance druhů na stanovišti VÚ/4 v roce 2010 

 

2010 

Druh 20.4. 19.5. 28.6. 19.8. 23.9. 21.10. 25.11. ∑ D (%) 
Alopecosa pulverulenta  5 14 6 - - - - 25 43,87 
Aulonia albimana  - - - 1 - - - 1 1,75 
Centromerus sylvaticus  - - - - - - 1 1 1,75 
Ebrechtella tricuspidata  - - 1 - - - - 1 1,75 
Haplodrassus signifer  - - 1 - - - - 1 1,75 
Ozyptila praticola  - - - 1 - - - 1 1,75 
Ozyptila rauda  2 - - - - - 2 4 7,03 
Pachygnatha degeeri  1 - - - - - - 1 1,75 
Pardosa lugubris  - - 1 - - - - 1 1,75 
Tenuiphantes flavipes  - - - - - - 1 1 1,75 
Trochosa ruricola  5 7 - - - - - 12 21,06 
Trochosa terricola  1 2 - - - - - 3 5,27 
Xerolycosa miniata  - - 1 - 1 - - 2 3,52 
Xysticus cristatus  - 1 - - - - - 1 1,75 
Xysticus kochi  1 - - - - - - 1 1,75 
Zelotes latreillei  - 1 - - - - - 1 1,75 
CELKEM 15 25 10 2 1 0 4 57 100,00 

 

7.9.1 Termopreference a stupeň původnosti stanoviště VÚ/4 
 

Kategorie termopreference a stupně původnosti jednotlivých druhů a jedinců stanoviště 

VÚ/4 jsou uvedeny v tabulce 33. 

 

Tabulka 33: Kategorie termopreference a stupně původnosti stanoviště VÚ/4 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Nejvíce jedinců podle termopreference bylo nespecifických (60,68 %), kdy nejvíce 

ulovených exemplářů bylo druhu Alopecosa pulverulenta (34,2 %). Významný podíl tvoří také 

druhy mezofilní – nejvíce jedinců bylo druhu Trochosa ruricola (22,23 %). Naopak 

Stanoviště VÚ/4 

Termopreference Stupeň původnosti  
Druhy Jedinci Druhy Jedinci 

  n % n %   n % n % 
T 3 13,64 8 6,84 RI 2 9,1 5 4,27 

M 4 18,18 38 32,48 R 10 45,45 26 22,22 

P 0 0 0 0 E 10 45,45 86 73,51 

N 15 68,18 71 60,68 RI + R 12 54,54 31 26,5 

∑ 22 100,00 117 100,00 ∑ 22 100,00 117 100,00 
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nevýznamnou skupinou, která byla odchycena, byly druhy termofilní (6,84 %). Zajímavá 

z hlediska termopreference byla nepřítomnost jedinců psychrofilních, kteří se na ostatních 

stanovištích vyskytovali. 

Na stanovišti VÚ/4 byl masivní výskyt expanzivních druhů (73,51 %), kdy byl 

zaznamenán vysoký výskyt druhu Alopecosa pulverulenta (34,2 %). Častý byl také výskyt 

jedinců, kteří obývají druhotná (polopřirozená) stanoviště (R; 22,22 %). Nejpočetněji se 

vyskytoval druh Pardosa lugubris (5,15 %). 

 

7.10 Složení araneocenózy stanoviště VÚ/5 
 

Na stanovišti VÚ/5 bylo uloveno celkem 15 jedinců determinovaných do 7 čeledí a 

následně do 11 druhů. Získaný materiál představuje 2,02 % z celkového počtu všech získaných 

jedinců. Druhové spektrum je zastoupeno z 16,18 %. Z celkového počtu jedinců odchycených 

na stanovišti VÚ/5 bylo 5 juvenilních (25 %). Bylo nasbíráno 10 samců a 5 samic. Poměr obou 

pohlaví je 2,00:1,00. 

Tabulka 34: Složení araneocenózy stanoviště VÚ/5 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dle vypočtené dominance jsou čeledi řazeny do následujících skupin: 

EUDOMINANTNÍ  Lycosidae  26,66 % 

    Thomisidae  20 % 

    Linyphiidae  20 % 

    Amaurobiidae  13,33 % 

DOMINANTNÍ  Dictynidae  6,67 % 

    Theridiidae  6,67 % 

    Dysderidae  6,67 % 

počet druhů počet jedinců 

Čeleď n D (%) n D (%) 
1. Lycosidae 3 27,27 4 26,66 

2. Thomisidae 1 9,09 3 20 

3. Linyphiidae 3 27,27 3 20 

4. Amaurobiidae 1 9,09 2 13,33 

5. Dictynidae 1 9,09 1 6,67 

6. Theridiidae 1 9,09 1 6,67 

7. Dysderidae 1 9,09 1 6,67 

Celkem 11 100,00 15 100,00 
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Tabulka 35 je tvořena všemi druhy, které byly uloveny na stanovišti VÚ/5 během let 

2009 a 2010. Tabulky 36 a 37 tvoří přehled druhů získaných v jednotlivých letech, tj. 2009 a 

2010. 

U 8 druhů na stanovišti VÚ/5 byl odchycen pouze jeden exemplář. 

Na základě vypočítané dominance byly druhy zařazeny do skupin: 

EUDOMINANTNÍ  Ozyptila praticola  20 % 

Pardosa lugubris  13,32 % 

    Amaurobius ferox  13,32 % 

DOMINANTNÍ Harpactea rubicunda, Enoplognatha thoracica, Diplocephalus 

picinus, Microlinyphia pusilla, Oedothorax retusus, Alopecosa 

pulverulenta, Pirata hygrophilus, Cicurina cicur 6,67 % 

 

Tabulka 35: Přehled druhů na stanovišti VÚ/5 
 

Charakteristika Stanoviště VÚ/5 
Čeleď/druh D (%) TP SP 2009 2010 ∑ 

I. čeleď Dysderidae             

1. Harpactea rubicunda (C.L.Koch, 1838) 6,67 T E 1 - 1 

II. čeleď Theridiidae           

2. Enoplognatha thoracica (Hahn , 1833) 6,67 T E 1 - 1 

III. čeleď Linyphiidae           
3. Diplocephalus picinus (Blackwall, 
1841) 6,67 N RI 1 - 1 

4. Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830)  6,67 N E 1 - 1 

5. Oedothorax retusus (Westring, 1851) 6,67 P E - 1 1 

IV. čeleď Lycosidae           

6. Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 6,67 N E 1 - 1 

7. Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 13,32 N R 2 - 2 

8. Pirata hygrophilus Thorell, 1872 6,67 P R 1 - 1 

V. čeleď Dictynidae           

9. Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 6,67 N E - 1 1 

VI. čeleď Amaurobiidae           
10. Amaurobius ferox (Walckenaer, 
1830) 13,32 M E 2 - 2 

VII. čeleď Thomisidae           

11. Ozyptila praticola (C.L.Koch, 1837) 20 N R 2 1 3 

Celkem 100,00     12 3 15 
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Tabulka 36: Přehled a dominance druhů na stanovišti VÚ/5 v roce 2009 
 

2009 

Druh 15.4. 5.5. 10.6. 5.8. 22.9. 27.10. ∑ D (%) 
Alopecosa pulverulenta  - 1 - - - - 1 8,33 
Amaurobius ferox  - 2 - - - - 2 16,67 
Diplocephalus picinus  - 1 - - - - 1 8,33 
Enoplognatha thoracica  - - - - - 1 1 8,33 
Harpactea rubicunda  1 - - - - - 1 8,33 
Microlinyphia pusilla   - 1 - - - - 1 8,33 
Ozyptila praticola  - - 2 - - - 2 16,67 
Pardosa lugubris  - 1 1 - - - 2 16,67 
Pirata hygrophilus  - - 1 - - - 1 8,33 
CELKEM 1 6 4 0 0 1 12 100,00 

 
Tabulka 37: Přehled a dominance druhů na stanovišti VÚ/5 v roce 2010 

 

2010 

Druh 20.4. 19.5. 28.6. 19.8. 23.9. 21.10. 25.11. ∑ D (%) 
Cicurina cicur  1 - - - - - - 1 33,33 
Oedothorax retusus  - 1 - - - - - 1 33,33 
Ozyptila praticola  - - - 1 - - - 1 33,33 
CELKEM 1 1 0 1 0 0 0 3 100,00 

 

7.10.1 Termopreference a stupeň původnosti stanoviště VÚ/5 
 

Kategorie termopreference a stupně původnosti na stanovišti VÚ/5 jednotlivých druhů a 

počtu jedinců jsou uvedeny v tabulce 38. 

 

Tabulka 38: Kategorie termopreference a stupně původnosti stanoviště VÚ/5 
 

Stanoviště VÚ/5 

Termopreference Stupeň původnosti  
Druhy Jedinci Druhy Jedinci 

  n % n %   n % n % 
T 2 18,18 2 13,33 RI 1 9,09 1 6,66 

M 1 9,09 2 13,33 R 3 27,27 6 40,01 

P 2 18,18 2 13,33 E 7 63,64 8 53,33 

N 6 54,55 9 60,01 RI + R 4 36,36 7 46,66 

∑ 11 100,00 15 100,00 ∑ 11 100,00 15 100,00 
 

Nejvíce druhů lze zařadit podle termopreference mezi nespecifické (60,01 %), z nichž 

nejpočetnější je druh Ozyptila praticola (20 %). Termofilní, mezofilní a psychrofilní druhy byli 

stejně zastoupeny na tomto stanovišti (13,33 %). 
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Na stanovišti VÚ/5 byly nejčastěji odchyceny expanzivní druhy (53,33 %), nejvíce 

jedinců ulovených na tomto stanovišti patřily do druhu Amaurobius ferox (13,32 %). Neméně 

významnou skupinou, dle počtu, byly druhy polopřirozených stanovišť (40,01 %), z nichž 

nejvýznamněji do celkového počtu zasáhl druh Ozyptila praticola (20 %). 

7.11 Složení araneocenózy stanoviště VÚ/6 
 

Na stanovišti VÚ/6 bylo uloveno celkem 53 jedinců determinovaných do 9 čeledí a 

následně do 16 druhů. Získaný materiál představuje 7,12 % z celkového počtu všech získaných 

jedinců. Druhové spektrum je zastoupeno 23,53 %. Z celkového počtu jedinců odchycených na 

stanovišti VÚ/6 byly 3 juvenilní (5,36 %). Bylo nasbíráno 43 samců a 10 samic. Poměr obou 

pohlaví je 4,30:1,00. 

Tabulka 39: Složení araneocenózy stanoviště VÚ/6 
 

počet druhů počet jedinců 

Čeleď n D (%) n D (%) 
1. Lycosidae 3 18,75 25 47,17 

2. Thomisidae 1 6,25 11 20,75 

3. Linyphiidae 4 25 8 15,1 

4. Amaurobiidae 1 6,25 2 3,77 

5. Theridiidae 2 12,5 2 3,77 

6. Clubionidae 2 12,5 2 3,77 

7. Dictynidae 1 6,25 1 1,89 

8. Dysderidae 1 6,25 1 1,89 

9. Araneidae 1 6,25 1 1,89 

Celkem 16 100,00 53 100,00 
 

Dle vypočtené dominance jsou čeledi řazeny do následujících skupin: 

EUDOMINANTNÍ  Lycosidae  47,17 % 

    Thomisidae  20,75 % 

    Linyphiidae  15,1 % 

SUBDOMINANTNÍ  Amaurobiidae  3,77% 

    Theridiidae  3,77 % 

    Clubionidae  3,77 % 

RECEDENTNÍ  Dictynidae  1,89 % 

    Dysderidae  1,89 % 

    Araneidae  1,89 % 
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V tabulce 40 je uveden přehled všech druhů získaných na stanovišti VÚ/6 za rok 2009 a 

2010. V tabulkách 41 a 42 je pak uveden přehled získaného materiálu z jednotlivých sběrů 

v daných letech. U 10 druhů byl uloven jediný exemplář. 

Na základě zjištěné dominance jsou druhy řazeny následovně: 

EUDOMINANTNÍ  Pardosa lugubris  37,73 % 

    Ozyptila praticola  20,75 % 

DOMINANTNÍ  Alopecosa pulverulenta 7,53 % 

    Diplostyla concolor  5,66 % 

    Tenuiphantes mengei  5,66 % 

SUBDOMINANTNÍ  Amaurobius ferox  3,77 % 

RECEDENTNÍ Harpactea rubicunda, Enoplohnatha thoracica, Euryopis 

flavomaculata, Centromerus sylvaticus, Erigone atra, 

Larinioides ixobolus, Xerolycosa nemoralis, Cicurina cicur, 

Clubiona pallidula, Clubiona terrestris 1,89 % 

 

Tabulka 40: Přehled druhů na stanovišti VÚ/6 
 

Charakteristika Stanoviště VÚ/6 
Čeleď/druh D (%) TP SP 2009 2010 ∑ 

I. čeleď Dysderidae             

1. Harpactea rubicunda (C.L.Koch, 1838) 1,89 T E 1 - 1 

II. čeleď Theridiidae           

2. Enoplognatha thoracica (Hahn , 1833) 1,89 T E 1 - 1 
3. Euryopis flavomaculata (C.L.Koch, 
1836) 1,89 N RI 1 - 1 

III. čeleď Linyphiidae           
4. Centromerus sylvaticus (Blackwall, 
1841) 1,89 N E - 1 1 

5. Diplostyla concolor (Wider, 1834) 5,66 N E - 3 3 

6. Erigone atra Blackwall, 1833 1,89 N E 1 - 1 

7. Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 5,66 N E - 3 3 

IV. čeleď Araneidae           

8. Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) 1,89 P E 1 - 1 

V. čeleď Lycosidae           

9. Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 7,53 N E 4 - 4 

10. Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 37,73 N R 19 1 20 

11. Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1,89 N R 1 - 1 

VI. čeleď Dictynidae           

12. Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1,89 N E - 1 1 

VII. čeleď Amaurobiidae           

13. Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 3,77 M E 2 - 2 

VIII. čeleď Clubionidae           

14. Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1,89 M E - 1 1 

15. Clubiona terrestris Westring, 1851 1,89 N R 1 - 1 
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IX. čeleď Thomisidae             

16. Ozyptila praticola (C.L.Koch, 1837) 20,75 N R 10 1 11 

Celkem 100,00     42 11 53 
 

Tabulka 41: Přehled a dominance druhů na stanovišti VÚ/6 v roce 2009 
 

2009 

Druh 15.4. 5.5. 10.6. 5.8. 22.9. 27.10. ∑ D (%) 
Alopecosa pulverulenta  - 4 - - - - 4 9,53 
Amaurobius ferox  - 1 1 - - - 2 4,76 
Clubiona terrestris  - - 1 - - - 1 2,38 
Enoplognatha thoracica  - - 1 - - - 1 2,38 
Erigone atra  1 - - - - - 1 2,38 
Euryopis flavomaculata  - - 1 - - - 1 2,38 
Harpactea rubicunda  - - 1 - - - 1 2,38 
Larinioides ixobolus  1 - - - - - 1 2,38 
Ozyptila praticola  - 4 5 - 1 - 10 23,81 
Pardosa lugubris  - 8 10 1 - - 19 45,24 
Xerolycosa nemoralis  - - 1 - - - 1 2,38 
CELKEM 2 17 21 1 1 0 42 100,00 

 
 

Tabulka 42: Přehled a dominance druhů na stanovišti VÚ/6 v roce 2010 
 

2010 

Druh 20.4. 19.5. 28.6. 19.8. 23.9. 21.10. 25.11. ∑ D (%) 
Centromerus sylvaticus  - - - - - - 1 1 9,09 
Cicurina cicur  - - - - - - 1 1 9,09 
Clubiona pallidula  - - - 1 - - - 1 9,09 
Diplostyla concolor  - - - - 2 - 1 3 27,27 
Ozyptila praticola  - - - 1 - - - 1 9,09 
Pardosa lugubris  - - 1 - - - - 1 9,09 
Tenuiphantes mengei  - - - 1 2 - - 3 27,27 
CELKEM 0 0 1 3 4 0 3 11 100,00 

 
 

7.11.1 Termopreference a stupeň původnosti stanoviště VÚ/6 
 

Kategorie termopreference a stupně původnosti na stanovišti VÚ/6 jednotlivých druhů a 

počtu jedinců jsou uvedeny v tabulce 43. 
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Tabulka 43: Kategorie termopreference a stupně původnosti stanoviště VÚ/6 
 

Stanoviště VÚ/6 

Termopreference Stupeň původnosti  
Druhy Jedinci Druhy Jedinci 

  n % n %   n % n % 
T 2 12,5 2 3,77 RI 1 6,25 1 1,89 

M 2 12,5 3 5,66 R 4 25 33 62,26 

P 1 6,25 1 1,89 E 11 68,75 19 35,85 

N 11 68,75 47 88,68 RI + R 5 31,25 34 64,15 

∑ 16 100,00 53 100,00 ∑ 16 100,00 53 100,00 
 

Nejvíce druhů podle termopreference bylo nespecifických (88,68 %), kdy nejvíce 

ulovených exemplářů bylo druhu Pardosa lugubris (37,73 %). Termofilní, mezofilní a 

psychrofilní druhy byly nevýznamní skupiny, které byly odchyceny na stanovišti VÚ/6 odvalu 

Dolu Odra v Ostravě. 

Na stanovišti VÚ/6 byl masivní výskyt druhů polopřirozených stanovišť (R, 62,26 %), 

kdy byl zaznamenán vysoký výskyt druhu Pardosa lugubris (37,73 %). Neméně významnou 

skupinou, dle počtu, byly druhy expanzivní (35,85 %), z nichž nejvýznamněji do celkového 

počtu zasáhl druh Alopecosa pulverulenta (7,53 %). Naopak nevýznamnou skupinou, která 

byla odchycena, byly biondikačně významné klimaxové druhy (RI; 1,89 %). 

7.12 Index druhové pestrosti 
 

Tabulka 44: Index druhové pestrosti 
 

značka indexu/stanoviště VÚ/1 VÚ/2 VÚ/3 VÚ/4 VÚ/5 VÚ/6 
Dme 2,5 2,24 2,37 2,03 2,84 2,19 

Poznámka: Hodnoty Menhinickova indexu druhové pestrosti byly počítány 
z arachnologického materiálu, získaného zemními pastmi za roky 2009 a 2010 

 

7.13 Shannonův index druhové diverzity a ekvitabilita  
 

Tabulka 45: Shannonův index druhové diverzity a ekvitabilita 
 

značka indexu/stanoviště VÚ/1 VÚ/2 VÚ/3 VÚ/4 VÚ/5 VÚ/6 
H´ 0,107 0,138 0,156 0,126 0,034 0,081 

H´max 1,361 1,431 1,633 1,342 1,041 1,204 

E 0,078 0,096 0,095 0,093 0,032 0,067 
Poznámka: Pro výpočet hodnot skutečného (H´) a teoretického (H´max) indexu diverzity a 
indexu vyrovnanosti (E) jednotlivých stanovišť byly použity arachnologické údaje ze 
zemních pastí z let 2009 a 2010. 
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7.14 Podobnost společenstev 
 

K výpočtu hodnot Jaccardova indexu vždy pro dvě srovnávané lokality (araneocenózy) 

posloužily údaje ze sběrů zemních pastí let 2009 a 2010. 

 
Tabulka 46: Jaccardov index 

 
JACCARD (v %) VÚ/1 VÚ/2 VÚ/3 VÚ/4 VÚ/5 VÚ/6 

VÚ/1 100 28,2 22,2 21,6 17,2 25,8 

VÚ/2 28,2 100 32,1 29 2,7 13,2 

VÚ/3 22,2 32,1 100 35,4 8 13,5 

VÚ/4 21,6 29 35,4 100 10 15,2 

VÚ/5 17,2 2,7 8 10 100 35 

VÚ/6 25,8 13,2 13,5 15,2 35 100 
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8 Porovnání výsledků s předcházejícím výzkumem 
 

8.1 Charakteristika araneocenóz 
 

V letech 1975, 1976 a v roce 1984 (MAJKUS, 1988a) druhové spektrum získané 

determinací veškerého materiálu na odvalu Dolu Odra prezentovalo 120 druhů pavouků. ŽILA 

(2009) za roční období výzkumu (r. 2008) ulovil pomocí metody zemních pastí a metody 

smýkaní 60 druhů pavouků. Pozoruhodný byl zejména velký počet druhů, které 

v předcházejícím výzkumu MAJKUSE (1988a) nebyli chyceni, ale ve výzkumu v roce 2008 

ŽILA (2009) doplnili druhové spektrum pavouků odvalu Dolu Odra o 23 druhů. 

V porovnání s výzkumem v letech 2009 – 2010 je zajímavý fakt zvýšení počtu druhů. Za 

dvouleté období výzkumu bylo uloveno pomocí metody zemních pastí, metody smyků a 

metody sklepávání celkem 103 druhů pavouků (tab. 2), zatím co v předcházejícím tříletém, 

respektive jednoletém výzkumu  bylo chyceno 120 (MAJKUS, 1988a), respektive 60 druhů  

pavouků (ŽILA, 2009). Pro objektivnost porovnání je třeba dodat, že Majkus a Žila v letech 

1975, 1976, 1984 a v roce 2008 nepoužívali metodu sklepávání. V letech 2009 – 2010 bylo 

pomocí metody sklepávání chyceno pouze 5 druhů pavouků: Paidiscura pallens, Entelecara 

erythropus, Dictyna uncinata, Clubiona brevipes a Philodromus albidus (tab. 2). 

Z arachnologických výzkumů v letech 1975 – 2010 bylo celkově uloveno až 171 druhů 

pavouků. Dá se konstatovat, že celý ekosystém odvalu má zjevně vysokou biodiverzitu druhů. 

Pozoruhodný je velký počet druhů, které nebyli chyceni v předcházejících výzkumech 

1975 – 2008, ale v letech 2009 – 2010 bylo doplněno druhové spektrum o 26 druhů pavouků 

(pro objektivnost porovnání druhy, které byly v letech 2009 - 2010 uloveny metodou 

sklepávání nebudou jmenovány): Pholcus opilionoides, Crustulina guttata, Parasteatoda 

lunata, Phylloneta impressa, Phylloneta sisyphia, Araeoncus humilis, Cnephalocotes obscurus, 

Micrargus subaequalis, Oedothorax retusus, Tenuiphantes cristatus, Trematocephalus 

cristatus, Tetragnatha nigrita, Tetragnatha obtusa, Argiope bruennichi, Larinioides ixobolus, 

Singa hamata, Singa nitidula, Alopecosa trabalis, Drassyllus praeficus, Zelotes petrensis, 

Philodromus rufus, Ebrechtella tricuspidata, Misumena vatia, Ballus chalybeius, Evarcha 

arcuata a Heliophanus cupreus. 
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8.2 Dominance čeledí a druhů 
 

V arachnologickém výzkumu MAJKUSE (1988a) na odvalu Dolu Odra v letech 1975, 

1976 a v roce 1984 byla dominance čeledí soustředěna do 6 eudominantních a dominantních 

čeledí s celkovou dominancí 87,72 %. Ve výzkumu ŽILY (2009) v roce 2008 byla dominance 

čeledí soustředěná do 3 eudominantních a dominantních čeledí s celkovou dominancí 86,49 %. 

V porovnání s výzkumem v letech 2009 – 2010 je zajímavý  výrazný nárůst dominance 

čeledi Linyphiidae v roce 2010 (z 4,15 % na 21,85 %) a výrazný pokles dominance čeledi 

Gnaphosidae (z 9,52 % na 2,4 % v roce 2010, graf 3, tab. 6). Z grafu 3 je patrné, že čeleď 

Lycosidae si zachovává přibližně stejnou úroveň dominance v letech 2008 – 2010 (od 60 % - 

70 %). Hodnota dominance čeledi Lycosidae je ovlivňována hlavně vysokou četností druhů 

Xerolycosa nemoralis, Pardosa lugubris, Alopecosa pulverulenta a Trochosa ruricola.  

Čeleď Gnaphosidae měla v roce 1975 dominanci 1,1 %, v roce 2008 stoupla její 

dominance na 8,16 %, v roce 2009 měla dominanci 9,52 %, ale v roce 2010 už jenom 2,4 % 

zastoupení (graf 3, tab. 6). Pokles dominance v roce 2010 je způsoben především úbytkem 

relativní četností druhu Haplodrassus signifer (r. 2009 – 23 ex., r. 2010 – 4 ex.). 

Další z dominantních čeledí Thomisidae, dosáhla výraznější dominance v roce 2009 (10 

%), nižší hodnoty v roce 2010 (6,28 %, graf 3). 

Čeleď Clubionidae dosahovala v roce 1984 dominanci 23,96 %, v roce 2008 už jenom 

0,16 %, v roce 2009 0,73 % a nakonec v roce 2010 0,6 % (graf 3). Celkově za výzkum v letech 

2009 – 2010 dosáhla 0,67 % dominance (tab. 6). Hlavní podíl na nízké dominanci v letech 

2008 – 2010 má velmi nízká relativní četnost druhů, které patří do této čeledi (tab. 2). 

Pokles zaznamenala i čeleď Agelenidae, která v roce 1975 měla dominanci 5,65 %, 

v roce 2008 0,63 %, v roce 2009 se její dominance ještě snížila na hodnotu 0,24 % a v roce 

2010 dokonce tato čeleď nebyla ve výzkumu odvalu Dolu Odra vůbec zastoupena (tab. 6). 

Rovnoměrné rozložení dominance si kromě čeledi Lycosidae zachovali ještě čeledi 

Araneidae, Dictynidae, Theridiidae, Salticidae, Zoridae, Philodromidae a Tetragnathidae (tab. 

6). 
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Graf 3: Srovnání dominance nejpočetněji zastoupených čeledí pavouků v letech 1975 – 2010 
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Nejvíce druhů pavouků bylo uloveno do zemních pastí v roce 1976 (85 druhů), nejméně 

v roce 1984 (50 druhů). Druhové spektrum v roce 1984 bylo s největší pravděpodobností 

ovlivněno velkými haldovými požáry v letech 1982 a 1983. Ty zničily jak vegetaci, tak i 

společenstva živočichů. Migrace pavouků z okolí je pomalá a vzhledem k nepříznivým 

podmínkám se na spálených plochách udrží pravděpodobně jen druhy se širokou ekologickou 

valencí. Změny ve složení a struktuře araneocenóz, narušení ekologických vazeb a vztahů se 

projevují i ve změnách dominance některých, hlavně pak dominantních druhů pavouků (graf 

4). 

Graf 4: Srovnání dominance nejpočetněji zastoupených druhů pavouků v letech 1975 – 2010 
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Druh Phrurolithus festivus měl za období výzkumu 1975, 1976 a v roce 1984 

eudominantní zastoupení (12,12 %). V roce 2008 nebyl vůbec uloven, v roce 2009 měl 0,24 % 

zastoupení dominance a v roce 2010 měl 0,6 % (graf 4). Celkově měl tento druh v letech 2009 

– 2010 pouze 0,4 % zastoupení v druhovém spektru odvalu Dolu Odra v Ostravě. 

Druh Trochosa ruricola měl ve výzkumu MAJKUSE (1988a) eudominantní zastoupení 

(10,01 %), ve výzkumu ŽILY (2009) měl v sběrech 3,77 % zastoupení dominance. Ve 

výzkumu v letech 2009 – 2010 měl 4,84 % zastoupení dominance (v roce 2009 - 3,9 %, v roce 

2010 - 5,99 %) (graf 4). Tento druh byl pravděpodobně ovlivněn požáry, které byly na odvalu 

Dolu Odra v letech 1982 a 1983, tj. před rokem 1984, kdy se snížila relativní četnost tohoto 

druhu.  

Druh Xerolycosa nemoralis měl ve výzkumu MAJKUSE (1988a) z roků 1975, 1976 a 

1984 pouze 4,25 % zastoupení dominance, v roce 2008 ve výzkumu ŽILY (2009) měl tento 

druh eudominantní zastoupení (20,1 %). V porovnání s arachnologickým výzkumem 

realizovaným v letech 2009 – 2010 má rovněž eudominantní zastoupení (22,98 %). Druh 

Xerolycosa nemoralis vytváří velmi početné populace s eudominantním zastoupením na odvalu 

Dolu Odra. Celkově bylo uloveno 171 exemplářů tohoto druhu, nejvíce na stanovišti VÚ/3 

(vrcholová plošina, 119 ex.). 

U druhu Xerolycosa miniata v roce 2010 stoupla dominance na 9,58 %, v roce 2009 

nebyl tento druh uloven a ve výzkumu MAJKUSE (1988a) se jeho dominance pohybovala od 

2,1 % v roce 1984, 3,83 % v roce 1976 až po 5,2 % zastoupení dominance v roce 1975 (graf 4, 

tab. 8). Bylo uloveno 32 exemplářů pavouků druhu Xerolycosa miniata. Mezi druhy 

Xerolycosa miniata a Xerolycosa nemoralis je potravní konkurence. Xerolycosa miniata 

nevytváří tak početné populace jako Xerolycosa nemoralis. 

Aulonia albimana měla v předcházejících letech (1975, 1976 a 1984) jenom 0,80 % 

celkového zastoupení dominance, v roce 2008 dosáhla až 15,23 % zastoupení dominance. 

V letech 2009 – 2010 klesla její dominance na 3,49 % (v roce 2009 – 4,88 %, r. 2010 – 1,8 %) 

(graf 4, tab. 8). Tento výrazný pokles je způsobený nízkou relativní četností, kdy ve výzkumu 

v letech 2009 – 2010 bylo uloveno pouze 26 exemplářů (v roce 2010 pouze 6 ex.), oproti 97 

exemplářům ulovených v roce 2008. 

Druh Pachygnatha degeeri má v posledních 4 letech výzkumu přibližně stejné 

procentuální zastoupení (0,42 %, 1,1 %, 0,24 %, 1,5 %), zatím co v letech 1975 a 1976 měl 8,6 

% a 6 % zastoupení ve sběrech (graf 4, tab. 8). 
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U druhu Ozyptila rauda je pozoruhodné kolísaní relativní četnosti, kdy v roce 1975 měl 

3,53 % zastoupení, v roce 1976 1,71 % zastoupení, v roce 1984 opět vyšší zastoupení 3,77 % a 

v roce 2008 měl zastoupení opět jen 1,26 % (ŽILA, 2009). V letech 2009 měl tento druh 1,22 

% zastoupení ve sběrech, v roce 2010 opět 3,59 % (graf 4, tab. 8). Druh Ozyptila rauda 

z čeledi Thomisidae je zařazen v Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky 

(Bezobratlí) (FARKAČ et al., 2005) jako druh zranitelný (VU). 

Druh Alopecosa pulverulenta měl v období let 1975 - 2009 přibližně stejné zastoupení 

dominance, v roce 2010 se jeho dominance zvýšila na 20,06 % (graf 4, tab. 8). Toto zvýšení 

dominance je způsobeno vyšší relativní četností v roce 2010 (67 z celkově 116 ulovených 

jedinců). 

Druh Palliduphantes pallidus měl v období let 1975 – 2008 zastoupení dominance od 

0,63 % v roce 2008 až po 1,77 % v roce 1976. V arachnologickém výzkumu 2009 – 2010 

nebyl tento druh uloven  (tab. 8). 

Rovnoměrné rozložení dominance si zachovaly druhy Erigone atra, Callilepis nocturna, 

Phlegra fasciata, Maso sundevalli a Diplostyla concolor (tab. 8). 

8.3 Stupeň původnosti 
 

V porovnání s předcházejícím výzkumem MAJKUSE (1988a) na odvalu nepřevládali 

druhy expanzivní nad bioindikačně významnými klimaxovými druhy a druhy polopřirozených 

stanovišť (RI+R). Expanzivní druhy charakterizovali antropickou činností ovlivněný odval 

nerekultivovaný, ozeleněný přirozeným náletem. Složení společenstev i jeho kvantitu mohly 

ovlivnit i haldové požáry v některých letech dosti časté. Plochy postižené požáry zabydlují 

pravděpodobně expanzivní druhy euryvalentní pronikající sem z okolních míst. 

Ve výzkumu ŽILY (2009) převládali bioindikačně významné klimaxové druhy a druhy 

polopřirozených stanovišť (RI+R) nad expanzivními (E) a to jak počtem druhů, tak i 

kvantitativním zastoupením stejně jako v arachnologickém výzkumu v letech 2009 - 2010. 

Pravděpodobně je to způsobeno tím, že v posledních letech nedocházelo na odvalu k požárům. 

Tento předpoklad potvrzuje i CHLAPEK (2006), který zhodnotil současný stav odvalu: 

intenzivní termické procesy probíhající v minulosti na plošině odvalu jsou již utlumeny. 

Počet expanzivních druhů je přibližně stejný v letech 1975 (39 druhů) a 1976 (38 druhů), 

stejně jako v letech 1984 a 2008, kdy byl uloven stejný počet expanzivních druhů (26 druhů). 

Rovněž i v letech 2009 a 2010 byl uloven přibližně stejný počet expanzivních druhů. V roce 
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2009 (22 druhů), v roce 2011 (21 druhů, tab. 11). Za celé období výzkumu 2009 - 2010 bylo do 

zemních pastí celkově uloveno 29 druhů expanzivních pavouků (tab. 11). Poslední čtyři roky 

výzkumu (1984 – 2010) (po požárech v letech 1982 a 1983) pravděpodobně svědčí 

o stabilizaci odvalu v počtě ulovených expanzivních druhů. 

Pokud se týká bioindikačně významných klimaxových druhů (RI) na odvalu měly ve 

všech letech arachnologického výzkumu velmi podobné zastoupení (tab. 11). V letech 1975 

a 1976 bylo uloveno 5 druhů, v roce 2008 6 druhů, v roce 2009 bylo chyceno 8 druhů a v roce 

2010 5 druhů, pouze v roce 1984 byl uloven jediný bioindikačně významný klimaxový druh 

Tegenaria agrestis (3 ex., tab. 11). Celkově bylo v letech 2009 – 2010 uloveno 9 druhů RI (tab. 

2, 11). 

U druhů polopřirozených stanovišť (R) je patrný pokles zastoupení počtu jedinců (tab. 

12). V roce 1984 to mohlo být pravděpodobně způsobené haldovými požáry v letech 1982 

a 1983. Rok 2010 byl srážkově extrémně nad dlouhodobým průměrem. Celkový srážkový úhrn 

za rok 2010 (8625,2 mm) byl více jak jedenáct krát vyšší než srážkový úhrn v roce 2009 (779,3 

mm, graf 2). Úhrnné množství srážek v roce 2010 bylo nad dlouhodobým průměrem až o + 

7910,2 mm. Toto vysoké množství srážek pravděpodobně negativně ovlivnilo denzitu populace 

druhů. 

Pozoruhodné je výrazné zvýšení hustoty populací klimaxových druhů a druhů 

polopřirozených stanovišť (RI+R) a výraznější pokles hustoty populací expanzivních druhů 

(tab. 12, 13). Toto zvýšení hustoty populací biondikačně významných klimaxových druhů 

a druhů polopřirozených stanovišť (RI+R) a pokles hustoty populací druhů expanzivních má 

dlouhodobě proměnlivou hodnotu a nemění se, nebo naopak, prohlubuje se (ŽILA, 2009).  

Toto tvrzení Žily platí pro roky 1975 – 2008. V letech 2009-2010 byl naopak zaznamenán 

nárůst hustoty populací expanzivních a pokles populací klimaxových druhů a druhů 

polopřirozených stanovišť (RI+R) (tab. 13). Hustotu populací nejvíce ovlivnili druhy: 

eudominantní druhy Xerolycosa nemoralis (22,98 %, R) a Alopecosa pulverulenta (15,59 %, 

E) a dominantní druh Pardosa lugubris (7,66 %, R). 

Zajímavá je taktéž skutečnost, že druh Xerolycosa nemoralis, který obývá druhotná 

(polopřirozená) stanoviště, měl v roce 1975 - 1976 a 1984 jen subdominantní zastoupení 

s celkovou dominancí 4,25 %, v roce 2008 měl tento druh  až eudominantní zastoupení 

s celkovou dominancí 20,1 %. V roce 2009 byl eudominantní (31,95 %), ale v roce 2010 se 

jeho dominance snížila na 11,98 %. Za období výzkumu 2009 – 2010 byl celkově tento druh 
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eudominantní (22,98 %) (tab. 8). Společně na stanovištích (hlavně VÚ/2 – VÚ/4) s druhem 

Xerolycosa nemoralis žije i druh Xerolycosa miniata. Konkurenční druh Xerolycosa miniata 

byla chycena v počte jenom 32 exemplářů. Je pravděpodobné, že druh Xerolycosa nemoralis 

vytlačuje konkurenční druh Xerolycosa miniata ze stanovišť a tak má vůdčí postavení 

v araneocenóze odvalu Dolu Odra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pavel Žila: Ekologicko-faunistická analýza společenstev pavouků na odvalu Dolu Odra 

2011  75 

9 Diskuse 
 

Byla provedena ekologicko – faunistická analýza společenstev pavouků na území odvalu 

Dolu Odra, který se nachází jihovýchodně od areálu koksovny, v prostoru mezi levým břehem 

řeky Ostravice a ulicí Muglinovská. Tato práce navazuje na arachnologické výzkumy 

provedené v letech 1975 - 1976, 1984 (MAJKUS, 1988a) a na výsledky z roku 2008 

publikované v bakalářské práci (ŽILA, 2009). 

Při sběru pavouků byla upřednostněna metoda zemních pastí, jejíž výhodou je, že sběr 

materiálu probíhá nepřetržitě a úlovek je tudíž bohatší, jelikož zahrnuje druhy s denní i noční 

aktivitou. Její nevýhodou je naopak určitá selektivnost, neboť do zemních pastí padají nejlépe 

větší a aktivnější druhy epigeické araneofauny. Ve sběrech se také vyskytuje větší počet 

samců, jejichž pohybová aktivita je, zvláště v době rozmnožování, větší než u samic. Na 

doplnění druhového spektra na odvalu Dolu Odra byla použita metoda smyků a metoda 

sklepávání. 

Oproti předchozím výzkumům došlo k úbytku počtu jedinců i druhů (příloha 1). Počet 

získaných jedinců v roce 2010 mohl být zkreslen úhrnným množstvím srážek, které bylo 

v tomto roce nad dlouhodobým průměrem až o + 7910,2 mm (graf 2).  

Na zkoumané lokalitě převládali dle termopreference (BUCHAR, 1992) druhy 

nespecifické (51,52 %), pro které je charakteristická široká teplotní amplituda. To odpovídá 

teplotním podmínkám na odvalu. Eudominantním druhem na stanovišti VÚ/3 byl druh 

Xerolycosa nemoralis (N), který byl zastoupen 119 jedinci (36,28 %) z celkového počtu 328 

jedinců odchycených na tomto stanovišti během let 2009 - 2010. Pro výše zmíněný druh je 

charakteristický řidší prosluněný vegetační pokryv. Vyskytoval se od dubna do září a maxima 

dosahoval v srpnu (příloha 4). V grafu sezónní dynamiky druhu Xerolycosa nemoralis je však 

uveden součet jedinců odchycených na všech stanovištích během celého sběrného období. 

Při srovnání výsledků předchozích výzkumů (MAJKUS, 1988a) (ŽILA, 2009) podle 

stupně původnosti (BUCHAR, 1992) bylo zjištěno, že v materiálu z let 1975 – 1984 převládaly 

druhy expanzivní nad druhy indikujícími kvalitu životního prostředí (RI+R). Podle MAJKUSE 

(1988a) expanzivní druhy charakterizovali antropickou činností ovlivněný odval 

nerekultivovaný, ozeleněný přirozeným náletem. Složení společenstev i jeho změny kvantity 

mohly ovlivnit haldové požáry v některých letech dosti časté. Plochy postižené požáry 

zabydlují pravděpodobně nejdříve euryvalentní expanzivní druhy pronikající sem z okolních 

míst. Ve výzkumu z let 2009 - 2010 převládaly naopak druhy reliktní (RI+R) nad 
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expanzivními, a to jak počtem druhů, tak i kvantitativním zastoupením. To potvrzuje 

domněnku, že v posledních letech nedocházelo na odvalu k požárům, proto druhy indikující 

kvalitu životního prostředí (RI+R) převládaly nad expanzivními. Toto potvrzuje i CHLAPEK 

(2006), který zhodnotil ve své práci současný stav odvalu: intenzivní termické procesy 

probíhající v minulosti na plošině odvalu jsou již utlumeny. Hypotéza o expanzivních druzích 

euryvalentních, které prvotně obydlují plochy postižené požáry tak byla potvrzena. Požáry se 

na zkoumané lokalitě v současné době již nevyskytují. 

Podle údajů získaných z ČHMÚ byl sledován vliv srážek na počet ulovených jedinců. 

Srážky v roce 2010 byly vysoce nad dlouhodobým průměrem (graf 2). Celkový srážkový úhrn 

za rok 2010 byl 8625,2 mm, co je více jak 11 krát vyšší hodnota než srážkový úhrn v roce 2009 

(779,3 mm). Dá se konstatovat, že množství srážek v roce 2010 mělo významný negativní vliv 

na počet ulovených jedinců. 

Na základě statistického vyhodnocení získaných výsledků (tab. 45) je patrné zvyšování 

indexu diverzity na stanovištích VÚ/1 – VÚ/3 (z 0,107 na stanovišti VÚ/1 na 0,156 na VÚ/3) a 

následné snížení indexu diverzity na stanovištích VÚ/4 (0,126) a VÚ/5 (0,034), stanoviště 

VÚ/6 mělo index diverzity 0,081, což naznačuje zvyšování, respektive snižování počtu druhů 

na daném stanovišti. Na stanovišti VÚ/3 bylo skutečně uloveno nejvíce druhů (43 druhů) ze 

všech 6 stanovišť, což je potvrzení Shannonova indexu diverzity. Ekvitabilita (vyrovnanost) 

kolísá v rozmezí 0,032 – 0,096, je však patrné, že ekvitabilita na stanovištích VÚ/1 – VÚ/4 a 

VÚ/5 – VÚ/6 byla velmi podobná (VÚ/1 – 0,078; VÚ/2 – 0,096; VÚ/3 – 0,095; VÚ/4 – 0,093) 

(VÚ/5 – 0,032; VÚ/6 – 0,067) (tab. 45). Při srovnání jednotlivých stanovišť mezi sebou 

pomocí Jaccardova indexu bylo zjištěno, že jednotlivá stanoviště jsou si v druhovém 

zastoupení podobné. Podle Jaccardova indexu jsou si nejvíce podobny stanoviště VÚ/3 a VÚ/4 

(35,4 %), dále pak stanoviště VÚ/5 a VÚ/6 (35 %) (tab. 46). 

Druh Ozyptila rauda Simon, 1875, nalezených 14 samců a 3 samice, je jediný z druhů 

zařazených do kategorie zranitelných druhů (VU) v Červené knize pro území České republiky. 

Zranitelný druh je takový, jehož výskyt je buď silně roztříštěný, nebo znám z nejvýše deseti 

lokalit, a pravděpodobně bude v blízké budoucnosti čelit vysokému nebezpečí vyhynutí 

(BUCHAR & RŮŽIČKA, 2002). 

Výzkum araneocenóz na stanovištích VÚ/1 – VÚ/4 pokračoval i v zimních obdobích 

2009 - 2011. Ulovené druhy Centromerita bicolor (Blackwall, 1833), Ero furcata (Villers, 
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1789) a Palliduphantes pallidus (O.P.-Cambridge, 1871) doplnily druhové spektrum pavouků 

na odvalu Dolu Odra. 

Mezi další faunisticky významné druhy náležely Paidiscura pallens, Crustulina guttata a 

Zodarion rubidum. Je velmi zajímavé, že druh Zodarion rubidum nebyl v arachnologickém 

výzkumu 1975 – 1976 a 1984 uloven, ale v roce 2008 byli chyceni 3 jedinci tohoto druhu. 

V letech 2009 – 2010 byl uloven 1♂ tohoto druhu na stanovišti VÚ/3 (vrcholová plošina). 

Podle PEKÁRA (2000) se druh šíří především podél železničních tratí a pravděpodobně i podél 

cest, zejména dálnic. Odval Dolu Odra se nachází v těsné blízkosti železniční tratě, blízko je i 

hlavní nádraží  v Ostravě, což může tuto teorii potvrzovat.  

V letech 1975 – 2010 bylo na odvalu uloveno celkově 171 druhů pavouků. V letech 

1975-1976 a v roce 1984 bylo chyceno 120 druhů, v roce 2008 60 druhů a ve výzkumu 2009-

2010 103 druhů. 26 druhů pavouků nebylo chyceno v předcházejících výzkumech 1975 – 

2008, ale v letech 2009-2010 doplnili druhové spektrum. Naopak v letech 2008 – 2010 nebylo 

chyceno 55 druhů pavouků, kteří v letech 1975-1976 a 1984 tvořili druhové spektrum pavouků 

na odvalu Dolu Odra. 

Odvaly jako antropogenní krajinné útvary mají pro sledování sukcese araneocenóz řadu 

výhod, z nichž  nejdůležitější je to, že substrát (hlušina) byl v počátečních stádiích vzniku 

odvalů homogenním materiálem, takže sukcese pavoučích společenstev podléhala stejným 

tendencím (MAJKUS, 1988b).  

Charakteristické pro araneocenózy ostravských odvalů je stále se měnící struktura jejich 

společenstev, kolísaní dominancí čeledí a druhů a změny v poměru zastoupených druhů 

klimaxových, druhů polopřirozených stanovišť (RI+R) a expanzivních. To jsou také průvodní 

jevy probíhající sukcese pavoučích společenstev na ostravských odvalech směrujících k jejich 

stabilizaci (MAJKUS, 1988b). Z tabulek 6, 8 a kapitoly 8 (Porovnání výsledků 

s předcházejícím výzkumem) a grafů 3 a 4 je patrné potvrzení tohoto předpokladu. Z přílohy 1 

a grafu 4 lze zjistit, že druhové spektrum se postupně snižuje, pravděpodobně se blíží ke 

klimaxovému stádiu. Tento jev si lze vysvětlit zejména přítomností velkého množství druhů 

klimaxových a druhů polopřirozených stanovišť (RI+R), které jsou svou existenci vázané na 

původní nebo jen málo narušená stanoviště. Vliv klimatických podmínek lze demonstrovat na 

velkém počtu druhů patřících dle termopreference mezi druhy nespecifické, které mají širokou 

teplotní amplitudu, a tudíž jsou dobře adaptabilní. Zmíněné druhy tak mohou lépe snášet 

výrazné změny mikroklimatu. 
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10 Souhrn výsledků a závěr 
 

V letech 2009 a 2010 byl proveden arachnologický výzkum na odvalu Dolu Odra 

v Ostravě. 

Cílem práce bylo zjistit co nejúplnější druhové spektrum pavouků, vyhodnotit 

společenstva pavouků podle ekologických kritérií s použitím statistických metod, provést 

ekologickou charakteristiku jednotlivých druhů z hlediska stupně původnosti, termopreference, 

vyhodnotit výskyt faunisticky významných druhů a druhů uváděných v Červeném seznamu a  

porovnat výsledky s předcházejícím výzkumem a charakterizovat průběh sukcese. 

 

Bylo dosaženo těchto výsledků: 

• Na sledovaném území bylo metodou zemních pastí, smyků a metodou sklepávání 

získáno celkem 1310 jedinců pavouků. Metodou zemních pastí bylo uloveno 851 

exemplářů a dalších 459 jedinců bylo získáno smýkáním a metodou sklepávání. 

Druhově velmi pestrý materiál byl determinován do 103 druhů, náležejících do 21 

čeledí. Do zemních pastí bylo uloveno 68 druhů, dalších 35 jinými sběrnými 

metodami. 

• Z celkového počtu bylo 209 jedinců juvenilních (15,95 %). Dospělých jedinců ze 

zemních pastí bylo 744, z toho 580 samců (77,96 %) a 164 samic (22,04 %). Poměr 

pohlaví byl 3,54:1,00. 

• Druhově nejbohatší materiál byl nasbírán na vrcholové plošině (VÚ/3), zde bylo 

odchyceno 43 druhů z 14 čeledí. Druhové spektrum zde představuje 63,24 % 

odchycených druhů ze zemních pastí. 

• Taktéž nejvíce exemplářů bylo uloveno na vrcholové plošině (VÚ/3) – 328 jedinců 

(44,09 %) za období výzkumu, tj. v letech 2009 a 2010. 

• Druhově nejchudší sběry pocházejí ze stanoviště VÚ/5 (úpatí severního svahu 

odvalu), kde bylo nasbíráno 11 druhů (16,18 %) náležících do 7 čeledí. 

• Na sledovaném území byly eudominantními tyto čeledi: Lycosidae (63,17 %) a 

Linyphiidae (12,1 %). Dominantní zastoupení měly čeledi Thomisidae (8,33 %) a 

Gnaphosidae (6,32 %) s celkovou dominancí 14,65 %. 
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• Druhově nejpočetnější byla čeleď Linyphiidae (20 druhů – 29,41 %) dále pak 

Lycosidae (11 druhů – 16,18 %), Gnaphosidae (9 druhů – 13,24 %), Thomisidae (5 

druhů – 7,36 %), Theridiidae (4 druhy – 5,88 %) a Clubionidae (4 druhy – 5,88 %).  

• Čeledi Amaurobiidae, Philodromidae, Dysderidae, Corinnidae, Zoridae, Dictynidae, 

Agelenidae, Hahniidae a Zodariidae byly zastoupeny pouze jedním druhem. 

• Mezi eudominantní druhy náležely: Xerolycosa nemoralis (22,98 %), Alopecosa 

pulverulenta (15,59 %). Dominantní zastoupení měl druh Pardosa lugubris (7,66 %). 

• Z hlediska termopreference převládaly na sledovaném území podle předpokladu 

druhy nespecifické (51,52 %). Méně byly zastoupeny druhy mezofilní (22,22 %) 

a termofilní (16,16 %). Druhů psychrofilních bylo na dané lokalitě nalezeno 10,1 %. 

• Nejvýznamnějšími zástupci ze skupiny nespecifických druhů, byly: Xerolycosa 

nemoralis (22,98 %) a Alopecosa pulverulenta (15,59 %). Termofilními druhy, které 

svou početností ovlivnily celkovou sumu odchycených jedinců na lokalitě jsou 

Xerolycosa miniata (4,3 %) a Aelurillus v-insignitus (1,75 %). 

• Klasifikace podle stupně původnosti ukazuje, že na sledovaném území převažují 

klimaxové a druhy polopřirozených stanovišť (RI+R, 57,35 %) nad expanzivními 

(42,65 %).  

• Nejpočetnějšími druhy polopřirozených stanovišť (R) byly Xerolycosa nemoralis 

(22,98 %) a Pardosa lugubris (7,66 %). 

• Mezi bioindikačně významné klimaxové druhy (RI), které mají největší bioindikační 

význam, jelikož jsou vázané výskytem na původní stanoviště, patří: Ozyptila rauda 

(2,28 %), Callilepis nocturna (0,67 %), Drassyllus praeficus (0,54 %), Alopecosa 

taeniata (0,54 %), Euryopis flavomaculata (0,27 %), Diplocephalus picinus (0,13 %), 

Alopecosa trabalis (0,13 %), Zodarion rubidum (0,13 %) a Ebrechtella tricuspidata 

(0,13 %). 

• Výzkum araneocenóz pokračoval i v zímních obdobích 2009 – 2011. Za tyto období 

bylo chyceno 38 exemplářů pavouků. Druhy Centromerita bicolor, Ero furcata a 

Palliduphantes pallidus byly dokonce nově zastoupenými druhy v druhovém spektru 

pavouků na odvalu Dolu Odra. 

• Výsledky arachnologických výzkumů z let 1975 – 1976, 1984 (MAJKUS, 1988a) a 

v roce 2008  (ŽILA, 2009) byly srovnány s výsledky výzkumu v letech 2009 – 2010. 
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• Za faunisticky významné druhy na sledovaném území lze považovat 26 druhů, které 

v předcházejících výzkumech 1975 – 2008 nebyly chyceny a v letech 2009 – 2010 

doplnily druhové spektrum pavouků na odvalu Dolu Odra: Pholcus opilionoides, 

Crustulina guttata, Parasteatoda lunata, Phylloneta impressa, Phylloneta sisyphia, 

Araeoncus humilis, Cnephalocotes obscurus, Micrargus subaequalis, Oedothorax 

retusus, Tenuiphantes cristatus, Trematocephalus cristatus, Tetragnatha nigrita, 

Tetragnatha obtusa, Argiope bruennichi, Larinioides ixobolus, Singa hamata, Singa 

nitidula, Alopecosa trabalis, Drassyllus praeficus, Zelotes petrensis, Philodromus 

rufus, Ebrechtella tricuspidata, Misumena vatia, Ballus chalybeius, Evarcha arcuata 

a Heliophanus cupreus. Podrobnější faunistická charakteristika byla provedena u 4 

druhů: Paidiscura pallens, Crustulina guttata, Ero furcata a Zodarion rubidum. 

• V arachnologických výzkumech v letech 2008-2010 nebylo chyceno 55 druhů 

pavouků, kteří v letech 1975-1976 a 1984 tvořili druhové spektrum na odvalu Dolu 

Odra: Argenna subnigra, Nigma flavescens, N. walckenaeri, Micaria nivosa, Zelotes 

subterraneus, Clubiona phragmitis, C. reclusa, Zora nemoralis, Ozyptila atomaria, 

Thanatus fomicinus, Xysticus ulmi, Evarcha falcata, Euophrys frontalis, Talavera 

monticola, T. thorelli, Heliophanus auratus, Neon reticulatus, Sitticus penicillatus, 

Alopecosa aculeata, A. cuneata, Pardosa agrestis, P. paludicola, P. prativaga, 

Inermocoelotes inermis, Tegeneria agrestis, T. atrica, T. domestica, Hahnia nava, H. 

pusilla, Ero tuberculata, Neottiura bimaculatum, Pachygnatha clercki, Bathyphantes 

nigrinus, B. parvulus, Tallusia experta, Floronia bucculenta, Anguliphantes 

monticola, Megalepthyphantes nebulosus, Wubanoides uralensis, Neriene clathrata, 

Saaristoa abnormis, Porrhomma pygmaeum, Tapinopa longidens, Ceratinella wideri, 

Walckenaeria unicornis, W. antica, Dicymbium nigrum, Diplocephalus cristatus, 

Gongylidium rufipes, Micrargus herbigradus, Mioxena blanda, Oedothorax apicatus, 

O. fuscus, Pocadicnemis pumila a Anguliphantes angulipalpis. 

• Druh Ozyptila rauda z čeledi Thomisidae je zařazen jako druh zranitelný (VU) v 

Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky (Bezobratlí) (FARKAČ et al., 

2005). 
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Získané výsledky potvrdily biologickou hodnotu sledovaného území a poukazují na fakt, 

že i odvaly (antropogenní útvary v ostravské průmyslové aglomeraci) mohou mít 

krajinotvornou hodnotu. Dokazuje to celkový počet druhů ulovených v letech 1975 – 2010 

(171 druhů). 

Tyto v podstatě umělé vytvořené krajinné útvary mohou plnit funkci refugia vhodného 

pro existenci společenstev pavouků a jiných živočichů (MAJKUS, 1988b).  

Získané výsledky mohou sloužit jako srovnávací materiál ke sledování další sukcese 

araneocenóz a dalšího vývoje tohoto odvalu. 
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Příloha 1: Celkový počet druhů na odvalu Dolu Odra v letech 1975 - 2010 
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Příloha 1a: Celkový počet jedinců na odvalu Dolu Odra v letech 1975 - 2010 
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Stanoviště VÚ/1 v letech 1975 - 2010
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Příloha 1b: Stanoviště VÚ/1 v letech 1975 – 2010 

 
 

Stanoviště VÚ/2 v letech 1975 - 2010
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Příloha 1c: Stanoviště VÚ/2 v letech 1975 – 2010 
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Stanoviště VÚ/3 v letech 1975 - 2010
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Příloha 1d: Stanoviště VÚ/3 v letech 1975 – 2010 

 
 

Stanoviště VÚ/4 v letech 1975 - 2010
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Příloha 1e: Stanoviště VÚ/4 v letech 1975 – 2010 

 
 



Pavel Žila: Ekologicko-faunistická analýza společenstev pavouků na odvalu Dolu Odra 

2011  93 

Stanoviště VÚ/5 v letech 1975 - 2010
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Příloha 1f: Stanoviště VÚ/5 v letech 1975 – 2010 

 
 

Stanoviště VÚ/6 v letech 1975 - 2010
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Příloha 1g: Stanoviště VÚ/6 v letech 1975 – 2010 
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Příloha 2: Oblast termické aktivity na odvalu Dolu Odra (CHLAPEK, 2006) 
 

 
 

Příloha 3: Projevy termické aktivity na stanovišti VÚ/4 (Foto: P. Žila, 2010) 
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Datum 15.4.09 5.5.09 10.6.09 5.8.09 22.9.09 27.10.09 

Počet jedinců 1 3 45 75 7 0 

 
Datum 20.4.10 19.5.10 28.6.10 19.8.10 23.9.10 21.10.10 25.11.10 

Počet jedinců 1 1 10 23 5 0 0 

 

Sezónní dynamika druhu Xerolycosa nemoralis  v letech 
2009 - 2010
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Příloha 4: Sezónní dynamika druhu Xerolycosa nemoralis v letech 2009 – 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


