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Zaiírnave formy rnandelin ek CryptocČtrJhalus schaetferi
SCHRÁNK a cJ,rysome/a d;vcrstpes EĚDEL.

lrlteressante Forme der BlatIk'áÍer cryptocephalus schaeÍÍeri
scHHANK und ch,ryscneia d/Ve/slj]es BĚDEL.
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JoseÍ s'Jchý

l' CryFto..phahÉ scha.lleÍi sallÍlÁNK ]789'

U tohoto' dn.s j:pÓ.léÍlě řídkéhcdruhu' jevý aÍě lyvjnutsexuáinídimo.lísmus jak

modclo.tl .ký' lák ! ve zbaíVéni. slrnci jsou celíhavofindií se specificlým ulválgn'm ě!ánkú

ua ěčku á s !:lo.hýnli ]]ihoběžník.Výňi výÍůsti<y ná konci.h za.lních hol.ní' sanrice jsou

zelenom.díésDránž)VÚuskvÍnrunákÓn(i].IÓvelŽasáhujíciažkiejichckiaji.lloijymají'lulébe.
výlůstk.i.a ko..i.h Židí i.h holeni'

v'.el9-.'lop:all.ole-.'-Folc'/HoJB'4i''9á.:lo'rJscm(.Jlť1e^'Ž'.kál'B'
BoheÍ'i1 -''\" J 'ý _'! v"9'J ('j'Šlt.J/'''qdpll?-(l'o'd1í 5e(hn'- rogil.ic1l4a!]má
na konc]í:ždé kÍo!i(y o]anžo!.u skvíňu nedotýké'jicíse okíájŮ krÓvek' Tuto íormu označiljako ' '

Jak ňoje o.sava.l r. poznaiky náznačují je lvedená.d.hylkávé]ice iíClká' Dosud ]se4r
:jistilpo!Ž9 dva jéji -"iem pláie|
(3) 1 ď Boh€mia cen!í' , srbsko p 

' BeÍÓun 
' /ocso,/, na aÉla€gus sp- 

' 
28' V ] 967' le9 ' J. suchý' in

(b)1dsloýakiameí''llajnáčkáp.Filakoýr'/7785/'néQÚé'Dlssp',26V19s4'leg'J'suchý'iÍ

P.iěladž by í:.e ÝeLm znjirna 3.r]sleí.e da]ších dok]adových |tsů' pÍosím koiegy,
kleřívesÝésl]ÍcEiuiÓiclrj!ma]í,abyl'iionípcs|ý1]!iínoÍ ace'laplo]evoio!o.hoIUjiňpředéň
děku]i'

l. crrysoÍ,é'á clý-"Á,bej -cEDIL ]892
.rs!. : 

'hí 
go.í]Ilr/sis LINNE' 176:/

Jmlnovaná ílandaii.ká palií dosud k našim ie,]t'ěžněiším dÍuhúln Vnáp|avačir p.
jaírí.h i ielniÚh po!..]ni..h izenn]ili.lcsÍlkyaisl.'kykusů'JelcPoeěí|ěý!kýdíulr1ď10m'n),
.elý blÓUkje zbaÍvé. lm.ÝěčaInom.dle 5i alÓýý'n odsti.em al.skÚl1' PÓuuéchodid]ájsou světiá

Při deleímiÓá.i sbělů paňa IMUDí' M fulan|]č9 z osiíavy jsem zjis1illři 4xefirp]áie {2dď
19)' kleíé byly zbaÍveúy celé téměř čeíně, včelně cho.liÚé. Všechny 1iikusyjsou z !oka|]ly]

tMolaviabÓr',stramberk,3'v. 1938,1€g'ceínoch'
/1ď 19 ]n coll. mea/

Jak mi bv]Ó pozděii sděle|Ó' by|y pravděpodobně sbírány ia b]clopech na vlČhu ''Kotcuč" U
šÍambÚíka /6a7al' u mandelinky crr dlwlŠ&ós BEDEL jsÓd ]áko ž]vné íosliiny ldávány:
Glahana h.lJ1íéÓea L ' - poPene. obecný a dále Íůznó dluhy sÝírelů _ cá]l!a ;r' .'ú

spíávné Určoní ne|ypi.kých exeňPlálů mi polv.d]la Píépaace aedoeagu.
UpoŽoíňujlnáŽjišiěnou a u tohcto dÍUhu nápadnou loÍmu pÍoio, že v liteíatuře u nás k

deteÍminaci mardelinek pouŽíÝané /BE]ŤTEF, 1o l2' [loH B 1!66, w^BcHALoWs<l 1973 aj' /
neníuvá'jěna' Flovrěž v€ slalém díle /MARSEiJL, l883/,' k1eÍé sé vyziáč!]e podíÚb.ýňi Popisy
d ruhů, nenÍ o odchylce s čeíoými chodidly žádlré zňínky' PouŽe v KuhnlÓvě pláci /XI]HNŤ, 1913/
je citováná íoíma s chodid|y swČhu íia]ovými /be, pojň.nÓvání/' v určoÝacich klíčích jso! k
odlišer| od podobný.h dÍuhů Ždůrazň.Ýána práVě éeÍvěnÓhnědá .hod]da, ja|Ú i9deí Ž
cileíenčních ŽnakŮ] NeŽĎalosl ex]sl€n.e toimy s čéÍnýhi chodicly ňůžé snadno vélt k my|né

Pok!djso! něklérýn' kolagům laké Ž.á,ny ná]éu yzmiňováné baÍ'Vné od.h']]t!/, píosiň
c sděleníúdajů o ni.h' |ře.jem cěkujiI

)oa o.Lh:' Ť"t ťe n,L' 1 n:r. ie Ý ojpdh '!é.eŤ o'''Pú'..u pogdnáJ-.j' j'ou
'o-1ieav iv.e9'ÓÍ / ! ipc-nj(1 L.Cl' DÍol" 
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lu.galllficifas s u ns

i' clyplacerhalu: schaeífen sCjHaANK, í739' L gynaécoi.lés FoIBÁL 1942'

Diese FoÍm/M2nnch.n hátauch an.leí spilzedeÍF]egeldeckeng€lblolen lúakeI' deí
aber den seil8nrand nichleÍÍeicht/istwahíschenlichsehÍseién'AutolíůhrlnUízweiFun.]eán'

ll' ch]ysafue]a djveísn}es BEaeL 1a92. /syn' Ichr' goetiingensls !']tlNÉ. ] /61' /

Die Íostrote ŤáÍsen sind luÍ d]ase Án chálakieíislich' w e deí Au1or'ajh.lan liaqea ihm
dÍei'aslganz schwarze stijckeVoÍ' Ci é áuch die schwaÍŽeí Tarzén 

'es 
luei|' Z!i Ďélelírinat c| deí

An isldie Kenňt.]s alypischer F.Ún sehr.aIg' oie l]cht]ge Best lIFlUi5 d.rschwaÍzen siÚ.jil2n. s
chI'"soÍ,ela .!jÝ4lsjpes BE]LL wUÍde du..h dié Áecoeagus_U.1?]Š!ch!n9 bÓslát]gl.

_L_Lt_gta1,U,! a :

BL]HLlNl M. 
' 

1956: BEv]sloNEDÉ|c ry p ta c e p h a! Ú s lI 
^LlANl 

E DELLÁ MAGGloB PABTE DELLE
sPEclE D]EUBoPA' /coleoplen' cHRysoMEL|DAE / ' ln: Mem. del]a sÓČ' Entonolog'
italiana. Vo . $GlV Genova,

KUHNT P', 1913 : llustÍierle Bestimmung-Ťabellen deÍ KáieÍ D6ulschlands' sllllqaÍr'
MABSEULde,s' 18a3: [4oNoGBAPHlEdescHBYsoMÉLlDEsDEL-ANclEN_IioNDE
Nlo-B h L|' ' | 966: cHAYsoMa L'Dl4E' t ' FÍeUdé.HJ.de Lohsé ojE kÁFEF M'l ] -LLURoPAS'

Band 0. Goecke & Ev€Ís' Klaíeld'



RE|TI'EF E' ' 1912 cH,cysoMEL/D4E' l': FALlNA GEBlúANlcÁ' oie KáíeÍ d9s Dóulsch9n Feich6s'
Band lV Slullgart.

FoUBAL_J' 
' 
1942: Př.hled znán]ých 1Ďíefr c,yptacephalB schaóífur' scHMNK'

'n:ťá' opÉ c' spol' Erl' x''x'x s 3]'
WAFCHALCVr'SX] A ,19731CHRYSCMELIDAE.IN: KLUCZE DO OZNACZANIA OWADOW POLSK].

XX 94b' PVýN - WÁFszAVr'A'

Pdí.sa á!tola (A.schÍift d€s veriásŠeÍs):

JÓseí slchý K|alÓvská 103,32rffi Plzeň

ba

obí.l crypbcephalus schaeÍbliscHB,qN( 1789 ý gy'aécoidés FoUB^L 1912

spi|2o d€l Fliegéldscken

(a) 1 ď8ohsmi. oentl' 
' 
síbsko p' B€.óun /6050/ 28' V 1967

(b) 
' 

ďstova|is méí. . Mnáčla P' Fd'slovo /.7&'/ 26. V 1904

(J' suchý)


