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Nezapomínejme na křižáka 
Larinioides ixobolus
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Možná žije i u Vás



  

Nuctenea umbratica???



  

Larinioides ixobolus  (Thorell, 1873) 

● křižák rudohnědý
● palearktický druh
● ♀ 15-18 mm                

♂ 8-11 mm
● synantropní, často 

blízko vody 



  



  

Nuctenea umbratica Larinioides ixobolus

téměř celé černé femory 
prvního a druhého páru 
nohou + kontrastní vůči 
distálnějším článkům

proximální část femoru 
světlá s tečkami, distální 

část femoru tmavší

černý, kožovitý lesk folia 
abdomenu, folium často 
zřetelně světle lemované

folium bez kožovitého lesku, 
méně kontrastní přechod

výrazně kontrastní a kratší 
párová žlutá skvrna na 

ventrální straně abdomenu

párová skrvna na ventrální 
straně abdomenu ne tak 

výrazná a delší



  

Nuctenea umbratica Larinioides ixobolus

méně výrazné 
chloupkování

výrazné chloupkování

abdomen se distálním 
směrem více zužuje do 

špičky

abdomen se méně zužuje

abdomen více plochý abdomen více zaoblený a 
širší



  

L. ixobolus



  

Femory a abdomen



  

I. Marik: Aranearium



  

N. umbratica



  

L. ixobolus



  

L. ixobolus



  

Ventrální pohled

Nuctenea umbratica Larinioides ixobolus



  

Samci

Nuctenea umbratica Larinioides ixobolus



  

Larinioides sclopetarius Larinioides ixobolus

ohraničení folia: výrazný 
lem tvořený černou a bílou 

linií, přerušení cca
 v proximální 1/3, méně 

ostré vlnky

ohraničení folia: bílá linie 
lemu nevýrazná či vůbec, 

lem nebývá přerušen, 
ostřejší vlnky

charakteristická kresba 
folia, značná barevná 

variabilita

většinou jednotně 
vybarvené folium, menší 

barevná variabilita

výrazné "V" na začátku 
folia + bílý lem

     "V" bez bílého lemu,  
někdy není vyjádřeno



  

Larinioides sclopetarius Larinioides ixobolus

výraznější proužek 
chloupků okolo hlavové 

části cefalotoraxu

méně výrazný proužek 
chloupků okolo hlavové 

části cefalotoraxu

kontrastnější kroužkování 
nohou

kroužkování nohou méně 
kontrastní

méně plochý a více 
kulovitý abdomen

více plochý a méně kulovitý 
abdomen



  

Barevná variabilita L. sclopetarius



  

Porovnání - samice

Larinioides sclopetarius Larinioides ixobolus



  

Porovnání - samci

Larinioides sclopetarius Larinioides ixobolus



  

Závěr

1. Je hojným druhem, téměř tak hojným jako 
Nuctenea umbratica a Larinioides sclopetarius

2. Vyskytuje se ve stejných biotopech jako 
Nuctenea umbratica a Larinioides sclopetarius

3. Můžeme jej poměrně snadno odlišit od druhů 
Nuctenea umbratica a Larinioides sclopetarius

Larinioides ixobolus:



  

Prameny

● Česká arachnologická společnost – dostupné z: https://arachnology.cz/

● Šestáková, Marusik & Omelko, 2014 : A revision of the Holarctic 
genus Larinioides Caporiacco, 1934 (Araneae: Araneidae). Zootaxa, 
no 3894(1), 61-82.

● Kůrka, Antonín. Pavouci České republiky. Praha: Academia, 2015. 
Atlas (Academia). ISBN 978-80-200-2384-1. 

● Marik I. Aranearium – dostupné z: http://aranearium.cz/cz/

● Wiki des Spinnen-Forums – dostupné z: http://wiki.spinnen-forum.de/



  

Děkujeme za pozornost!

Araneidae-cz
araneidae-cz@seznam.cz



  
Nuctenea umbratica – Evropský pavouk roku 2017
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