
M1ezy některých dŤr.rhů .odu dphcdius Iu.(Coleopteťa'
' Áphodiidae) v západních čech?ách

' Díe lundo manchel Ápb.diu.s-Áťten in lYestbdhmen

Josef suchý

' Brouci fodu Áphodius 1l1. jsou pr'evážně kopřofágy.

ocis ir air:ll.iníl .-j41olrLJrl ]J. \n1evnň hl' il::vců) prní v e.-

kosystériu důležitau funkci reducentů' nebo; se totrt'
či&rostí podílí na rozktadných procesech a celkovén

kolob_;hu hmoty a eneigíe'v příIodě.
v čssR žije přes 75 cr'uhů tohoto řodu.. většina

tzv. běžných druhů ' 
jako např' Aph)dius haencú]hoidalis

(l.), e.aepressus (Kua.)' A"sticticus (Panz.), Á'dis-
tinctu" ilíjiu. )' A.prodřomus (BrahíL. )' A. fimetarius
(L.), Á.granarius (L') a další' vyskytují se běžně

i v západlích čechách" Předkládaný fauní6tický piíspě-
v€k se zabývá ná}ezy někieŤých vzácnějších druiů zp:s-
Ledních Let' Dlkladové exemp1áie jscu uluženy ve sbír*
ce autcra, příp" ve sbírce J.s.Břožíka.

1p!9ql9e_11:i!9:9!_l*9.99319t!! stum, 1800.

- český 1es, st.!eŤštýn, 876 n n'n.' 1.9"19?9' ] ex.
1e6.J.BŤožík, v trusu jelenů.

1*rgrt9rl!:E!!l_zenkeri uermar, 1613"

- Březina u Radnic' v.Hradiště, 619 n n.rn., 16"9.I9?8,
5 ex. 1e8.J.suchý' v trusu uflonů.

- obora u lÁznějova, červenec 1945, 5 ex. leg.J.suchý,
v trusu koní.
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lon.oius (chitoLhora'() pavKulli BedeI' 1908.

_ Březina u liadnic' v.Hradiště' 619 m n.m., 11'11.19-l'ts'

více ex 1eg. Zal.lianousek 
' 

v t'usu muflonů'

- Radnice Ll P1zně' (anenec, 29-9., 2. a 20"10.1979 a

18.1o.19a1j větší mnÓžství jéÍ.' 1e8 J.suchý, J'Bfí_
žík, s.Doleža], ing.K'sýkora' v tŤusu ]vcí'

' ]ÍebřežiBy u Plas' 11.4.19a2' l ex. 1eg.s.Do1ežaf' na

trávě v Pasece.
_ P:Lzeň' L.chotín(z';o), iíjen l9a2, ýice ex" ]'s6'Ž''D''

1ežal' v trusu jefenú.

. věeŤuby u P1zně} říjen lga2 ' ýice e)c. 1eg'ir}g'K'sý-

}.'ra, v tŤusu ]vEí"

' stebno u Bl'tna7 3c"10.t9a2. víc€

l ')x' ]ea'J':]uchý' v trusu ]vcí.

lo;iá.irr}.a: PřevážŤlě podlinr1í drcuh" V

n}' četuě bere'mé )dchylky :d s'rět'l é

i'o Léměř če}:né kusy"

:, l-.s ('. ro" oraxr pl^_.' l'r" lB -'

_ F1r:ň, v'Sytná, 4'1 nr n.n,' ;L 'mo]'L'1''llrad'i'ště ' Radějcé

}ře!ren 1933' la^2'19i]ó, 1'''l"2'19la, 19"3'195C' 19"']'

1965, leg"J"Br])žík, pouze je'jllotlivé náIezy' n;kdy

./,,ná!1a'Jrr'l '
jtl]k]v u P1Žně, ;L8.2'19j9, ] ex. Leg'J'suchý'

J'BŤÓžík.

- Mari!ínské IÁzně, ěerlan )-946, L ex. le8.J.Br)žík'
- Radnice u Plzně' Kamenec' 29"9'L9'79, } ex.' 2.l0.

19]9, L ex. l€a.J.Brožík' v trusu ovcí.

4P!9l1}:-E]&'".)'-:!]}Ť:9jYr Panzer' 1823.'

- ttzgň, Lochotín(zoo), Í'íjen 1982' 20 ex' 1..g.z.Dcle.-
žal' v tŤusu k)t1í.

Pozn.: noubal (1947) uv{ídí z pfažské:no ok.1í dobu výs_
kytu bře:en. iíjen až rist]la4 s.!d1, '. ;';o pražské
p:něry jde o zbytek bíocen5zy z d.}y Yinic. Tento

předp.klad by by1) nožno asi aplikjvat i prl przeň_
skou lJkalitu. ZL llogická lahrada totiž zaujjna :ás_.

tečně i pl'chy, kt€Ié byly :r a1riulrst'i využívány jako

vinice' viz nístní název ,],L]. vinicíí]h,'"

1!!,1q:YÉ' ('!sii|]Pj:!y9]-€P!r9:l1!}i i.oařtzeI i' l /qa.

- Sernoli.e u liorš -.vského _Ťj.la i. 1, 'rJ ) ' 22. ('r9a2, 7 o.{.

1og.J,3Ťi)žík' .r tŤusu ň!]ll l'l.
91zcň, Va] cha' i7.4"lgac ' I e: sg I.l:l-'.]' ) b.uerr

o"cí '
1e!:9rl: --(:::l:: ) -i:,9r!913r:i:
- Plzeň' ./.sytná' 451 n ll'n,,

il a"orl ej ')s), r?,11 ,

27.1.1949r 1 e:.. 1cg.J.

ex,, 12"]2,1942

náIezech zastouPe-

zák]-rL dní f orn-v a ž

. r.)s ' r1 xl I _14 S_ -us '5 rn dt'

Drožík.'

- t1zeň, Hoinolka.']lŤadištěr 10.2.].9l6' 1 ex" -']_.g.J'Br>.
žík' v náplaLr-

|,e1.':''J.'á' )' ' n'l., ..:n ''.', l e)4' ]' A!h:dius (19:lii!l:)- rt::!t cr.r.nha:r . rBoB.



- Brdy' strašice u Rokycan, 20.4,1979' ].ex.'1ea"J,i(ok-
' neŤ, v tr.tsu.je1p-ů.
_ ]{l1ušné hory' B:ží }ar' 30.4"1981' l ex' 1og"s'D.r1gža]

v truqu je leni.

+l '!:g.L!r__ lql!_lj .!: l-1!9{ ' Du ceéř), ]?_1.

- Březina u Radnic, v'T{radiště, 619 n n.a., .2B,4.L979'
la.5.L979, 1.6.1980, ýice ex. . ]eg.J"suchý' J.Břažík,
5'- '1eža1, J tf]sL Ťuf.L,rů'

- Radnice u Plzně' Kaloenec' 14'6'1980, více ex.t 1e8.
J.suchýj J'Br:žíkJ s'Do1€žar , v txusu 3vcí.

._ st?bno u B1atna, 12'5.1979o 25.1.1982, víc6 €x. 1e8.
J.suchý, v trusu lvcí'

- P1zeň,Lo.hotín(Zo)), }o,4"1981, 19-4,]9s1, vlce ex"

l.6 J,su.ly' v trusu ''elAnů'
- čest<ý 1es, Pivo;] 12,4.1961' více Ex' leg.J.suchý'

\ rrLsu j e1^1i .

lozn.: Jarní d-"n.
rsllgglst_-(4fltlit:!_l_!99_t:g:: (rabricius), r7e2,

- Březina u nadnic, v.Hradíště' 619 ú n.n", 16-9'1978_
24. 4.t97 9, Ia,, "r97 9, 30, 9. 1979, 13, 10.1979, ceikem

více Bx. 1eg.J.suchý' J'Br.žík' s'Doleža1, v tŤusu
j'r enů.

Pozn.: Převážně p9dzimní druh' v jar!ícb nLěsí cích Po]t"l
j-al n; t".

p.!!lqi!9_-g€::ll]]ts!)-*!]Igli! rri ch sor, 1448.
- }rriŤiánské Lizně, 13.a 2]',5,1965 ' le8"Z.Pičnran' J ex"

6

in co1l. J.Brožík'
Áphodius. (B']d:]u!) lugens creutz.r' u99.
-_ruanětín' če.venec 1944' ] ex' 1eg.J.Bri'žík v kŤa-,'skénr

trusu.
ÁP}9git s-lqa:p!:s] 9oŤvilus Díj clr9 .r' 1848"

- Březine u Rad'ic' v.Hfadiště, 619 n n'm.' 16.9'19?a'
?4"4,1979, 30.9.1979, 13,10"1979, La 30"8.1940, cet-
ken víc6 ex.' 1eg.J.suchý' J.Bx)žík' s"'oležal' v tru.-
su nruflonů.

_ BŤdy' chJmín' 6a7 n n.n., 7"10.1979 a 7.9'1980' více
ex'' 1og'J"Suchý, J.Br)žík' s''D]leža1' v trugu jelen.:'
č..kj l-s, S+.|-arstJrŤ'8?6 r n.n,', Lysa 069'l n'm.),
].a 15.9"1979' více ex.' 1e8.J"suchý' J.Brožík, v tru._

su jele'ri.
Pozn": Převážně Podzirrií dfuh' v jarních nrěsících na u-
v€denich 1lka1ittich p uze :jediněle.

z uvede4ého výčtu ,lrtrhi f,]U Aph.dius ze zápaďní:h
č€ch vmlývá' že zd'e jeř;+'ě exisbují biotcpy s dobrýri
-iv' tní'li 1.doín'<ani pr, nÁ'<'eré L_pr,..ágrL bf r ({y"

Svědčí o ton )ohaté ná1.2, dŤuhu Aph'cJrvinus 1 f.etidus
v B"dech a česr<ém lese - i o''lJ yJskyL Áph.paJ\.]i
v širším .lko1í PIzÁě. ve].nrí zajínavé js.u ná1ezy tph"
Ltacu'B_tjs v Čes(én tese a A]h.-.b1itUl.at's'v o]zeň 

'

ské pah^Ťkatině B]lde ntl|n] p]tv.dit i dřívější ná-

1

J



lezy Aph. pictus' Aph. scybalariuB a "A.ph. 1u8!9as a ně-
kterých dB1šícb druhů.

0práiŤěně 1ze předpck1ádat, že příprav:.raný oou-
stanrý faLuristický výzkun západjrích čech přineso ncvé
zajínavé pcznatky i l rozšíření drubů č€ledi Áph.di'dac
Pr' tento účc1 bude třeba vyzk.uĚet a zdokonalit ně_

}teré netřadiční met:dy sběru, ktdŤó un)žňují získÁiý
matoriál 1o kontŤolo .pět wátít do volné pír..dy'

Z!s:. "!{e..::llc
-AutJr beFchr.eibt die lund," 

'.'.n 
selten ÁphDdíus -Aiten' tse].eut€nde sind 1.]Ť a]lenr l'unde d'er .Aphrdius

nacufatus' Aph .]bliteratus, Áp)1.B.ybalariug und Apb'
1lgens,

Li Le 'ratura:lalthazar v', l.964r l!íor' 'é;ra1ié d{rŤ ScaŤabaeidae uaa
Aph :d i i'13e í{rr p|'' ] oal:'Lti 5 ch.n,rrrd. orlenta1is c}]-:]
n']+'n, 'r:nil l]::. 4s'A'r1i l'Ťa}"a,

neii{).'_' I'' .-.9 (]j la])na {dŤmaníÚa, Band 11' stuttgE'rt"
it lrbal J , 19.ii, 0 ti'el]L rýz ačných a vlácných,irrrrrjch

br:lrcíctr praiské zýí]cny, - 4ctá '"-),).€nt.čs1,

'í.Íy, 
N ) 1 '2: 

'9 
'l.6 '

Iesa.Ť z.., i15'(: Eauna óSR' Bloucí list:'jzí, Dí1 ]]^
Óslí r."lu '

''1r z'' | / 1 o'':_y i 
" 

lně ''5!R Lér]Iic rr]'.
T 3. 'lT''' - 4a: ' ': 7' k r.ll a "PŤ..t_' _tn-l l'
73*a7" Opava,

'-sa adI"ra:
Jrsef Suchý' 32a le. ?Ize;' Íř.1'máje 1o].


