
ljruhy roalu P1alyceřu$ c.I'.Miilter (coleoptéťa'Lucal]:
daa) žijící u nás

lie boi rrns l€lendBn Árien der Gs'ttun8 P1&tycorus o"
r.Mů}1er (coleo!tefa'Luco.íids.6 )

JoBef suchý

noz}iš€nín dvou u nás žíjícícb druhů (ve staréa
pojetí rodu !i/ s T, eno.grus-.&] sř l.L-E-3_'l ce 7L)jval I
TI{ÁZÁx (1956 ) .

Na změnu rodového j'néna na PtatÍcgŤgs_GEolryol:
]7b2 LDozor']i.L T}.ÁĚ ]]97_). t' pijio, v<u řosíc;n
Lié, t í 1a-. v použíý HP:ý_Á ''.:7\) rooové,lo po.-:_ ro'
ní P1gtf,c9rgs_I_o_UBcB0l a pro u nás žijíc1 druhy j'rll,
P latxce rus-caplea pE-G!EB'!9Z4 a !_19txc9xus_carď]oí
gég uU!s{N!'!8Á] v novén pojetí.

STEB]'IÍoKA (1983) v systenaiickóm přebledu použr-
vó nás1edu.jící pojnenování:

R.,d r Elatlcgrus_o.IlMii-LutB,l7g4
/=Systenocerus Í'IIsr 

' 
1883,/

Dťuhy: P]a Lycorus caŤaboido€ 
^lN'!i}!ug,yž8/

_ 
7-Fr!tí"lii"-"ii6'Jti"*,&ur'silŤ'Í FlÍ , Loo, u

BlgtxcgŤgB-cEprea qE-q!B,f 7Z4
,/=P1atycerus caraboideB /auct.' rrec LrI{lIá'Us l
r758/

zpraÝ.zpč 'Pob.ČsE Przeň' l 
'l9a4:1'_I8
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1,

v kli:č.l pak.l-d dru]]y roz1išr'je nás1edovnél

r,.:1o nen!í, détka nejvýše 13 mrn" K'rss'd1a sE'nců

lfátká' ,]].' ukovitě zahnutál jejich vnitřní čeie-'

]'vitá část 6 pě]'i tupýnti zuby; spodní zúby zaa-'

krouhloné, oddělené v čepe1ovité části úŽ\ýB uá-

řlzen (obr"].9). I(rrsE'i11a saBíc kťátkÁ' za}inutá té_

rěi pod i ravým lihlem (9oo) (obť'2o) '
' e'l. 9-'{ 0'' /].' ' n- r.]o:'IJ:'ř jed:n"' j''
. 'no_ ' - rm . n 1_'é u oo.'' 'Ak flglovP' 'cf''
' 

_ 

".r""i n"i. r,n""" pr"em= l ''dlich pií1adech
'lti i ,j "e bs'v/ ' 71 ' |. "J !r' /e s'rr-a re -

- - .'a oo'.,. .' ii"-, v'+lv 'hlo 'rkovBnin; ocr

'-'_tli' "r'"-' 
''. '' l.'-r:i"r' 'í"'im lem"r'

. ;;-:;_";;.. ' ''. ';''l .'-1 :'' z' \ \JTi o\_ajl é'

! '!'nYncu 1j:].,r..r.l ']'ubcu ]a }aza; neroÝnonlrne
.,.::_'...,.-'*,,i :,1iek Ěíroký, k'átký' ztrokrou'

.',no. ,]o' / '' 1ol .ovn'' jžnjŤ] stri:'t1' '' "''
. ';'' " . r' 'r.! A"J lÍ o -Li llstýr
,lnim .eě\ " '! )r: :s! ' ' lJ D:Írnr v1as<y'

"...'ii 
-iĚrá I.st1í, ;rtetnit]' zadečku s d'sti hus''

"'-'o': 
i.n-,'' cr'o.o"ovani' ' |To1'ně piednÍc\ noh

"'.''oíi'"'."i'i': 
vě-]imj koncol;'mi zuby á' s řa'''ou

__ '' zou] j:1l ?e 'ood l hoic"ln' 1: ita z3lon'"né
. .'i "rož""'i 

r"n sir"onich a 7áo' ich :'oh sLJ

l :";";";;;ij ''"iiv-l' krótkýři chl' upky' KopJ]uč
ní orgán sance n9. otr'21' 22"
i|""ž:?.'ii"n",. aruhu nÁn: ^e]kem jssné v důs]ed-
L' r_onrenk1ar t r'i ckÝc h a taxono!]i cký ch nedorolumen!'
i'Jr'ii"i"l'' se evrop $cn zást'upc] rodu PlE'Lycerus
ň:i:iiůi';;' p6'19 !rs'lednich údajů olývá P'cara-
b"ia.s středoí Evrrpu, soverní části jižni svropy1

""i"ň";" 
á" s"rH:r"teil" poloostrovai V hoťách vy-

stuluie co Ýýše 75o n n.ú'
i ";!;:;'_;";'"];";l; , r.rsr'l. vývojový cyklus tÍv{'
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tři &ž čtyři foky' probíhá v trouchnivějících kr!.'
nech tříz, osik' dubů, někdy i snrku a !' kořenec]'
11Eky. lospělí jedinci so objevují v kvě'unu v 1:'sl
natých lesích.

. P. caraboidos '/l

Ťě1o větš{, délka nejméně 13 na" Kusad1& saloců

doB!i dlouhá' trochJ hranatě zaKřivená' jeJich
vnitřní č6pe1ovitá část se šssii'tr'ojbra.nnýBi 

'u_
by; spodní zuby 3gtŤé' v čépo1ovító 8Ásti oddělené

ěirckýn zářezem (obr.2])" Kusad1a sanis dosti d1',.

há, zah4utá pod zřete1ně tupým úhtelt (o};r'24)"
r .il

^élka 
1]-18 mm. Té1o lesk'ló' ?barvení ty}í Lý ' l

jedinců i odchylék js.ko u předéšlého druhu. Kopu-
]"ační orgán sance na ot'r"251
Jédná s€ prr'vděpodobně o eurosibiřský dluh, aviaL
ieho roišj-ření rnirno hrarríce lvropy je aosud Lá:
znáné, žiie v severni a střední nvropě i v hoÍáol]
jižní rvropy' kde vystupuje do výěe 1200 n n.n"i
je Žnán z oko]í Bajka1u.
v Polsku rozšíř€ný' ale 1okální' nalézán v trou:]:'
nivějících kmenBcb buků í jiných 1ittnatých dře''
vin' vé kte]:ých pŤobíhá vývojový cyk1us' }ospě1í
jeditci se otjevují od května do čeivna v liat]:B,-
!ych.LeElcn!/

. ?. caprea ne cee-

Zusannenfassung

ÁutoŤ fiihrt die íeue Betlenřlung der beiden i:1
čssR lebenden ÁŤten der: Čattullg P1aiycerus 0.I.!.[r]11e:'
an und ]egt in der Úbersatzung die Be st imnun gs'Ua'.] . ] l '
ťler ÁŤien vcn STTBNÍCKÁ (1983) vor"

)'Í



Liiers tuťa:

Bel!he?s.r v., I95o: Fauna "sR. 8. Lamericornia 
"-NELIádate Is t vi čiAv, Pra'ba.

íůrka X.' 19?5l Die L6rvPn der europdischen Plaryce-
.,rn-^.tun (Co1eopiera, Lucanidqe )' -Ácta erlt'
bohsmosIoÝ. ' 72: )8a-189.

stebnicks.2', I98]: Klucze do oz,,aczania o'"aoór
Po]sk.i. XlX. 26-2?. Lucanida6, Třogidae' -PIIN
l|leÍEu a$6..

1esE i z,, ]9?' : lop]řky k ''I"aur.Ě l''sP-Lame1icor'La
l., rJ.'' {as;pis S'}ezskáb^ ou""g v ''pavěr
A-2:1 t7 3-A7 .

Áalťesa autora (ÁnÉchr'ift des ÁutoŤs)!

Josef suchý' tř.1.náje 10], ]2o o8 P1Žeň

Tab. I.
?tst'ycoru:j caťa$oiéé9 (r.) - obr't'_22
19'- 1evé kusodlo ó

20 - 1eýé kusadlo Q

21 - aodeagus z vnitřní streny
22 - pouzdro aedeagu

P1á.tyceŤus cap'9a !e ceer - cbr.23-25
2] - }evé ku5ad]o Ó'

24 - le.ré klrsadlo .)

25 - aedea8us ! vnítřní sir.n]'
(cras " siebnick! (196J), )

1A

Ta1 I"

K
20

G
l9


