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Josef 5uČh ý

0Ťuh sphae!ites g]abratus FABRICIUS'u7] je jedinýn V rodU spha€ri-
1es DUFT5CHMT0T a Len l o Ddk J-d lrÝm Ý celedi sPHAERITIDAF l ná5. 7á
řa7erí drUhU do sý5te!a]iL) íédU coleopIer6 oy]o prédnelor tadi

!]r]4erites gldblaTLs ] ] patií nel' v?acn€ pÍ€o5távitele J-
ŠÍ poo- o-i;I7'T E6ialFíióit]* f aur} ' v pf 1l ode bii á raLé/.jn obyLe--
ně náhodrrě a jed.otrivě na rúzných hnijícÍch 1átkách. Z pos1ed'
ních let mohu uvést tyto mě známé ná1ezy:

' BR0Yj chynín, ccá 690 m n.m',/6448/., l.Íx'L919,1ex., 1eg.
J.suchý' bIoUk nalezen pod staIým je]enÍm tru5em.

.' BR0Y; BŤe2ina U Radnic' Vrci' 'HIBdiště'', 619 n n.n.,/6747/'
8.vI.1980' l ex.' 1eg.st.0o1eŽa1i broUk natezen ná hnijící
návnadě v zemnÍ pasti.

- čL5ki lEst 5PR ''BvsiticP'' pod celc1oÝen' l cá '750 n n.n' '/6642/i 4'\1I'19a5,1ex'', 1eg.F'Č€či1i bIouk na1ezen na sta-
ré hnijícÍ houbě.

.' šullvl; tto3sova st!áŽ, ''Můstek''' cca 1100 m n.n., /614r/j6'1x'1986, t €x'' leg'J.5Uchýj brouk na1ez6n pod starým je'
lením t.usem.
0ba nnoL /jl5te-é LU5\ j5e1 na4el ndhodne prr sběrU Aprodi:1ů

/scalabáeidae/ l t!U5 lcPL\'d]' v obou piipJdPch Dy]o velnL chled_
1é !o.drÍ' ŤeploTa poo ]oUc' BroU.i sed;li'nel nUte poo l.lUseR'
štít s h1avou silně 5k1oněn a přÍtaŽen pod tě1o. Rovněž nohy by1y
těsně přinknuty. Latinské rodoVé jméno ''sPhae!ites'' se zŤejmě
vzjahUje l iélo 1ép3o.é' l'U]lcL ' prlponÍnajÍcÍ ocl-ránné po]o/e'

Všech.y U\áděné F\efpLaře JsoU L]o?Pny V 7oolo9lLl.én ood'
lápadoče5hého mUzea v Plzni.

Zusámmenfa6sung
AUtoI fi]hIt neUe Funde des Káfers sphaerites q]abratus F. aus

!ýestbóhmen an' Bei a}]en beschIiebenen F;1len NUřden.]ie k;fcI
(Und zl4aI nur zUfá1ri9 und einze1n) Únter de! Hirschlosung oderin andeŤen fau1enden stoffen getroffen '
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