
LOIJSE G. A., 1989: Hydrogateruca-studien fCotecptera,
cHRYsolýlELlDAE/ Gattung Galeruce//a cRoTcH' _ : Enton-]ol'
Blátter, 85/1 -2:61 -69, Krefel.J'

. V úýodničásl] stcie s].dNje au1o. FoŠlupné taronoňiÓké d]'eíencÓvání jedncilivých
díuhů podlodr'],Jrcc]n/efu cú LABolss'
Dílh G. g/'sa.cexs JC|ANl]ls. ]066 zůstává vúč sklpině druhů kolem díuhu G' hyňphaeae (L')
'a.1ěvýn'dré' ollv'de|| ,"L' nÝJe: .éo.|oL1|ór}n ' nleŤltÓÝďahs;bés'"^n!ň;
slrrc1im'\Vč'^.'i 71"Dno.)p.//i'i':e'o.dle't PÁ-VéN' 1945/. Vo-q 1966'iele]'lo
uváděný hlavní 

'o2 
išovacízílak ň t ln ě ?:lažen ia zád|íkyčleI

Výs]edkem slÚd]e ié odděi.íi. popsáni'1 sáfilÓstaiĎých dÍUhů náležejicích do výše
.i1o!ané sku'i|y Pío Íoz|išerÍ jednotlitýČh .r'Uhů je Žplacován uÍčovácíklíč' Dále jscu dúhy
podÍ.bně PÓpsány' jsou !ve.Ienyjejich r ýné tosiliny a je] ch dosud známé lÓzšířenív Něňóck;'
Tert ]6 dop něn peÍovkaílidúlcŽiiých delBn]naění.h znakú /aedoéagů aj. /'

V následlricífr přeh]edu !Ýádí'n popsané dÍUhy, jejich hjavní cháÍakteÍisliku a živné

{1) Gaíerucella ,ynphaeae /LINNÉ' 1758,/
/syn. I G. aqlatica sensu FE!ITEF, nec FOUBCBOY/

Ve]^ý dÍuh 5' 6 _ 6' 3 mn' s!lcanj sl.4. čeŤohnsdá' Žie na'e{n'le(h Nýnahaaa so',
' r o slul cn 1 /td9óJr sp l Vysl'ru,e se Le otoLné P'e1imLj€ !e sleblech l á.o;J''v€ sltáni
Evíopěje četně a šiíoce Íozšířen.
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(2) Catetucetla aquatica /FOUBCROY, 1785/

věšidrlh /5, 4 ' 6' oo mň/, sýÍchní slíana špinavě Žluiohněcá. Jato žlvné Íost!].y jso!
!ýál,ěhy| Pa\ylon;fl anphlbl!,' {L) - íclésno obojživehé a Bunex h'd|Ó]ápalhum Huos''šl'oýík

AutoÍ u tohclo dÍ!h! piipouétí mÓŽnoŠl éxste.ce dvou biolog]cký.h És' Na R
n ť/Ó/ipatnum bY rÓ ňěl. býi ssP. hydrlápaihi, Zzlim Žůstává talo otá'líaješlě Ólevřena' Je iřobd
daiších ovéíova.ích studií.
D !h není ! seýélozápadniň Němocku vzácný' PlaÝděPodobna bude lÓŽšířén i dále ve střéc.í

B} aalefucelasasiť,ariae /GYLLENI]ÁL' 1er 3'l
/syn' : G /é€Usso',FowLER,/

Malý druh /4,5'4' s mm/, svÍchní stÍána více méné hňědá' !Žécíěiériěí čeÍná' Žije na

canauín pahlste L 'zábéh|ík bahenní /BosÁcEÁE,/' noŽšířenl lohoto d ruhu vo slřední EÝropě ]e
dos!í nej;snó' By]sbílán na močá]ech v Německu U dánský.h hÍanii:je V někol|ka ox€mplářách
zn:iňzba'inVoldenbuígu.

(4) Galer!.ele ké$Íer)si sp'n' = LollsE ]9B9
/syn': G. sagitar/aé sens]j JoAŇN s, nec GYLLENHAL,/

Menšíc].uh /4' 8'5' 1 mm/' svrchní 61íáňa žlÚloh!ědá svelko! pÍaýcěpo.iob1ós1í se |éž

Ýý\íji ý carnafu,n patÁte L'. zábělník bahenní' DÍlh je Žnám z četných stá'|ovišť ve sleswig-
llolšiýngko. v seveíníň Do lrím saí(U' Jislěj. rozšiřen idále Ve itředríEvlÓpě'

zvý\led.u st lc|e '- llebr two-'| 'lo ?-/ě'y

(a) z hleci.ka 1axonorÍického'
zre!idova1 exemp]áře dosud deieÍňinoVané ]ako dÍuhy
G. lifpraeae (L' ) a G. ság'ttariae (GYLL. )

(b)Žh€d]skaiauiislického
a.r.p.Vai lo?aiření Uvádé'ých dr!hů ň! úŽéňí n3š6hd sútu
To rnarLená vyryĚovat rt'oa.é biol.py Š výskÍ.m Živný.h rÓst]í, a tý pak Fíůběž.ě

s|edÓv:!' Vš.chn' U!ácěr|é 
'iV.élastliny 

séu rás Ýyskylují' sebíaré etémp]áie manc]elinek

ialřeb.n.].nopa1iitpíesnouloka]]lou'aleiúda] ÓrÓsl nárh,nenichžby]y.ájeŽeny|To.obyl.
plávě řečel.], plati Fjto legion záPadnich cecr též v Flna níie. Výst!'l žiÝné losllinyi Á!l.é'
lý.ÍDlap'úUú HLJi]s.' l(leÍá je leÍmoíýleň, je uÝádén 2 Pnohii'

Litelal!Ía a.ižiscu v luitu odvoiávky;

'i.4oHF 
K' H' ' l966: OHRy\)MEL\DAE' 1Í fteúa' Halde' khse' DiE KÁFEF fu!]Ťa:LEUĚl]P^s,

sand 9. Goecke x EveÍs. Kleield.
PALMÉN E. 

' 
]9.l5] zuÍ sys1entt]k linn schl chÍysome]iden l, Ganung Ga/érucel/a cBoTol-]'

Ann. Ent. Fenn.ll, S: '146-147.
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(Joseí suchý)


