
Nálezy druhu Aphodius foetidus HERBST V Plzni /coleoptera,Aphodidáe/

[::t: 
*" 0.. aphodius foetidus HEnBST in pi]sen /coreoptera,aphodi_

Zdeněk 0o léža l

_ DrJt AphodiUs foetldus HÍFBSI'] 785 /sir' : 5Lvbé1arius (rÁBRlctus.ll8l),
Dy1 mI do nedávná zná] jen z citací stars1.h ná]ezi' Zd'Tesař'Udává v€ svén dÍle /Tt5AR,L9'7l z eec\ ťýto lokaIitv; Prdha. Klát.vvťtseh' l okolÍ Pl/ré UvádÍ J'5LLhý rá1e2v: ''5Ýtnj'. 27.J ]9a9 á''"ttono1l.á-Hradišté''' -éolav' l0'2'l946' o6a 1 q Ť ' J ' B ; o Ž Í l. : , s Ú c H i 'LyUrl. Ule Úd.jů ve .iar!Í litefaluie lze Usúzot.t. ze iento dr' hbyl dříVP mnohen ro 'nejsÍ ' l olo] i PI/ae *l.ó" .i',.".v-l:ňe'.Jre1\ ze soUčasne doby, nez1l moJF z l€t qea-togt' Lterá žoe ny.iUvádín.

- P!vý exemplář js€m ná1ez1 l4'.lubna ]984 na zahIédě v nÍ5těfél-o bydliéjé. t'l' Plzeň-51ova.!' B}- lo pr\, L"or' oěn t""ň_i"r"_.broUka jsen chyti] ! ]etU do rUk' ' ! n.j5]edUlicÍcl oÝoU letechJsef vÝskvt n97ji9tlr' i lov/ JqeF né 7ahldda ]i5!o rálFz. v o.ollkonoostU orohll'Že] a 9]edolal' Tepr\e lB'oUona ]q87 ]sem ooét ná2€hradě /Ísk3l dd]sÍ ovd eÝPTpljrel jeden byl -l-!cPn_v 1eť; naokonposteÍ' d.Lhú.Pbrá. piírÓ _d něn. JéL ]á"o v'DlÝéf oiIoadé.oy10 ro po Ýý.áznén olep1ení' 0.]ší ova l L\v se n: oodáil l; .hJ-li t n. tortéŽ rlrtĚ 27' a 29.o lb-a ]cB/, o io ooat za reolého áÓ-časÍ' ! odpolednÍ.h rodiná(' j ná "=t"..... ' ""o6it". 5;;í;';'.;'tovaným drUheŤ se jFšté !y!kyIovali' Apl-odlUs ÍlFtáriJ5 (LlNNťr ho]ne| Áphodius di5ťinctUs .vuLL!R'' rovnéz do5tl 1oJ1é a o'\onus si |;es- 'tris (SCoPnl I)
Je zájjnd!é. Že 'J\pn itaqo A'Íoetldus FtRBsl .enJset nikr'r v ÉY-kEere.techl á io áni v p5lm ttUrU' ..-ri 5e ná zah!éde ná.h.i7íánl v náv.ddá.h / trU5L !o.sl'ého a tove)ino' !telé !5eT \ okoiikonooslU ro2mísli_' Jdk se /dá, le lenťo olÚh léldr'tlF1rLímrrostlrn.yŤi 2byt(y obsJŽenýli Ý _omDoslU' Že -e ' l.onpo;fU s!UIecne vvliJÍ se ni z a 't i r . e p o o d l l ] o pl olázé t ' ál\\' i te!é D\nořly pátřit toTUto drU'U' j5er v néT oosud n-ná5p1' D1e dosdvad'aIcn n'c'1 po7or0vání jF ÁohodlJs ÍoPlidJs {qBs' spísP 9dplo|á9eTnežl i koprofáoen.

Zusammenfassung
!lie Fs schFiÍ r' lird ApaodjU) loelioJ5 HtRBsl :nmer near s"lte'nPr' AUtor ÍUl-rl neJe rUnoe aUs den Ja.rer 1a8L-8] d"' Ál1e;Ui-

den Ín seinem l,ýohnoŤt in P1zeň s]ovany gemacht l und ,'"r i; 6;;-'en. 
'Insgeseni 'UrdFn 

\ 5tJcke oá qesaÍiel!' ii áLi". ;;ri".'''.-
dFr Néhe \on odPl auÍ den tonpost qe'

]|:l!:"'"^9 7w.r la Aoril l1 oe' sonniger' "ar"e. rágan' 4;;;l-cctleoe.en L(aren.1ten, dre dtc kdder rn carte" !errei-r wLr.'"nra_[(e der ÁUťor dlese Árl riead1\ getlolf-n. ha*rschelrlj.h isL4'IoeLldus ťLtiB\l nehr 5aoÍopt ao als lopfophá9'

ElřiilJ'Eiil]iily g'-,,u.',',-,



L 1t e.a tur a

5Ucný J.,]98']: Nále7y qěktFrých ofuhú fodU AphodÍUs l'll. ý zápád-
ních aecrách' -7prdvodaj 7pč.pobočky cst v Plzni'
P1z€ň 'Ie5at z..19r7: BroUcr 1igtorozÍ lanellicornla. scÁRABÁEI0AE.
Dí1 II.' tAUNA Č5R. ČsAv - Práha.
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