
Příspěvek k poznání druhu opÍ'onus lMetophonus/
parallelus (DEJ.)

A contribution to knowledge of the species Ophonus /Metophonus/
para elus (DEJ.)
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Teprye v poslédnl době byla PočetněišÍmi nálezy Potwzena piÍslušnosl druhu opáonusparcl/e/rs
(0E_EA\I829]l\ČeskB|ovenske'aJaésl|evhhoýitycrJei_ejdeom.lo2námýésb'a!ýdluhvceléf
alslJ ws.V,lu, Mo' Ť ná zak'adě sudE vl.shho ma'el ÉlU 2I'Žnl5o slovenska /0Jd rce' sa\y/ v krélkér
{ 

'oznak}'\1áe 
1o odliŠUl oo druhů podob1yc1 Ja<o!élŠi..drull Podlodu MeloP'orls|ellen'odosl

va ébínl a odl'šenl zvlášlě tiypicki(h ýe|*ycl' kJsú od zástJpc i dl J\ú ophanus /Malophanuý hellél;
/.]'ÉEq 'a3T é ophúús /ophonuýd?'re,s (FABR clus' 1775) l n'Eťá mu'e býl obtÍžně-š' Rehodujlclm
a přesným znakem je |vaf aedeagu a ]eho skleol zovaných vnjtinlch struklur, platnosl oslahlch znakL)
nemusl bý vŽdy bezpodínlnéěná' ale ve své většině jsou d6táiečné chaERenstické'

I/a/ Bdze Šlllu cělá 2lélél$ ýouÓera' 'e. réidyje oLbe.l UPlostíed rePal'ně píelJŠené'
2 nl Baze šl U 'eŤél p'ňa' Š l p'ed 7aor'.i lohy konvexr Ťbo lovný' wac1e l grre]i vyko]ely' Zadrj
'ol} él|lu 2ao<'oLh|ene' PoslalllokJF šl u v p'ednl po]orilé s jedloL šlělnlou' Tečhová1Í hlary d
Šl''JrlJbeardšl Ramené záollouhlerá' bez huŤe'áhlho zoLb\u' zbaaer aet ú nebÓ hávě hnědé
éa<lo se slabýŤ lovovým esLem Bracl''plel nl' mére éaslo mafu opleml Vel\osl6_9mm
j a'á-!irir" i i!áiii,ii ijiin !'i'iiiJ, siri prá ,!!irň' ,o"v ,}. 

"""ý' 
.;"? :;í;1'"iíg'$:1"";:'''""':1

okÍa]e šlltu v prednÍ polovině s iednou, méňě čáslo /někdy ien jednGtanně/ 6e dvěma Š|ětinkami' Tečko!ánÍ
hlaw a šlllu jemnějšl a hustŠl' Ramena Š malým huméránlm zoubkem zbáŘenÍ stáé,lmavě hnědé.
MakopteínÍ' Vel]kost 5'8 _ 8'2 mm, nejčastěJi v .ozmeŽl 6 o _ 7'5 mm.

o*"srr"'p"ci'i"ii!'ijn;i'.;i; ó;;;;;i,i;;ni;i;;;;',"i;3Ji'i1i:1''f::;i';i:íll
ne]časlěji šiél dé]ky, se zakulacenými zadnlm] rchy a slabějšÍm rykojenlm po slr,anách' PoslBnnl okEje
clLvpíednlpolo!.éseovéŤéó2 enŠlel'rkaFl'Ra-eldsezle|elnýmhum"ftjlr'-ŽoJbLem7ba1e.'
mavé 1+de l laýaa š''tčdslosvé'leišÍ Vá\roplení Ve i\osl5 5_8'6' nejčaslěj ý'ozŤe2Í7'1 ' 8 0 --'

oledosavád.lch poz1alu wliidjii ó'p,áii:i"ii"ř;,;;iJ; {';'"il"?fiio:"*fnol'&fť
Vl1'cro'zhosl'zdcnoÉlý.h}etolhe'm1'.hslepr'cl'okailvespoeanosliophorlssáDd:.o/dHdlp8lus
.er€DlosLs' Há?á/us ho spes a dalŠlc h d.Jhú oooloou Melop'o.Us' BRAN oVAVR p á BRAN D VAVR
l z' /'q8z L/éoéjl lento oful' Ž 

'e'olhelňnlcl' 
slá.o šť zelmena s VapercoÝ/m pod\ldde_ LdtW i

mégá se2iý semeny losllln lodÚ DéUCusa Foencuum'

Souhrn

Článek uvádi @lišenl druhú ophonus parallé\us (D ')' o.nelleú (HEER) a o.azureus íF.)
Í'lg.a a několik poznalkú o chÓlÓ Óg i o.parale]us'

Summary

oÍerer|'élmolp1o'oqcálcl"aJaďe's oÍ l.e sp<les opáonls pdtdlelus (otJ') o 39/eo (qF-FR) a.d
o JŽ"reLs(' ) Í'rlgE arosoŤeŤlesoal5e.l^o'oogyoíopélá/e/Usále9Ýen
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Popis k obÍázkům

aPhanus azureus ob(1 - štlt /P.onďum/

obí l a _ šllt eííémnl Naí /plonolum' eýtleme Íorm/
oý5 -aed;águs bďnl Póhled naleElviN/

óbr4 _ áědéáous boanl mhled 4aleíalÝiM/
óui',i" _ipiiářiá*g" 

"ň". 
ipoňl ol aedeagus ltoř ábove v]ew/

obr.6 - aedr;aqus, bocnl poh ed /ateral vie
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tponl oí aedeagus'lom abÓve ýiew/
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