
zp rav' zá Padoěes ' Poboč' čs. sPoleč' Enlomo].' Plzéň, carabidol', 2 : 3_5 
' 
1992

K bionomii, morfologii a rozšíření Pangus scaritides
V Československu

About bionomy, morphology and spreading of Pangus scariÍides
in Czechoslovakia
stanislav Benedikt, Pet. Veselý

NÓ!é náls sllevllka Párous sc.'DdÓs (STURM'1816) ra jale a v |étě l99l obohát y ndše

ÓŇávednl zndlosti ó bionom moíóloqi a lešllénl loholo dÍul"u ía naseň Územl'_*_""iii"]li-áiřij'l.&JvÝ;r,"ru 
P sciá'I'dgs zahhuIe ÝýthodnÍ medileránnl oblasl' llhovýlhod sllědnl

ÉÚooÝ Bakáň' Krvň' lvakju ÁsÍ 3 KávlaŽ' s'oýenským a Ékoushim Podunain procházl ý nBnrce
i.lirť's-iŘóijÁ i{ixrl ir'"aKerEuE len|o druh lako obwdlele stépn ch a Prilopoušlnlch ob{astl' kde

ffiHiř':Ě]i;třái;'' Ě*-' ''m-arň 
jiiiiú"taó"l' rn"ia'"lch údáj.i ze stiedni EvtoDv F Én několik'

i/liils_" il;;ři;'ř"iá iÚra';iů j <-'",n"%t' nouBAL 193Ó/ a KuLTEl'/t /19.9/ z Eh6Fné
i,#Jij'ňrá,iřii'i<1iilr_óáisrrcpubhkoý.ný náleŽjez ďoll Šlulova (19/a' I'er'' leg a s ' J' PulPán)'

Ténlo exemóEl bý lodle ústnlho ÉdéIénl nález.e *bíáň v bllzkoďl ochranré nÍaze
'_ * '"ř;;ř 

'!íriiú-P;; 
i'ň"ilr'aás oJtzen p'o rlzeml Čéskoslovenska 

'ehýml 
nalezy ía těchlo

1 vélký Lél €nv (na llovhi 1781 
'5 

lla kŤ oLna-e E2734 _ lol€l'ta se nacházl na iiznl e'pozici ochEnné

i;;;'Fii];'i; i;dŇá ntniiá 

' 
hlo'loP'Écilá' míslv 3 pllmésl dlobných oblázkú' V zapojeném

iiiri""i'ria]vnrni oowru oom'nu le puňpaýa Ercdiuň rcuíéduin' Brouc' bvli !ýÉbáni (27 4' _ 1 1 e\' ' leg

ř'iíiř'']i!-Jl 
"-áňii' 

jěoiri'rrí'e 6ýv ziistény aruny lmarc tocl'ďa á dphonus cnó''@Ís lva lélo lolalilě
ilijiHl;;li.;;Tř;; ;ř',iujii u o'ilo*rú wana o t '5' dopoledne i pe. i. @pL]la) a čefrna' V
fiiň;';;ffi;ii"ěň;]';i 

"eá;ňéň 
.nái"tu'' v p'nt r'ětovine éěfrna (9'6') bylo naleeno len néholik

iaň;.iffiliiřií;-;"!i;i;'"řiili".púŇ''x'bme ús. 'lvedénýh 
doprovódných dluhú byly dálé

'ii<ra." 
arutrýgarcatus casa'u s iolbali' H:subcyrndrcus a H flévicolrÉ'

''_iĚiiiiiii':i""-(ifii'i*-ii'eó 
s itc ň ounaÉ azza4 . poaobný bÚ|oP ja\o na pNnl]oLali|ě' pol6l

Áijii"niň'ái.ř'fu w' pozobEn ( I1 '5 ' 
l'ég' Pve9lý) ve zna.néŤ mnoŽslÝI Po ktál\éŤ vydahém

i"ail ř,iď ú bovlchu oÚ& Dva ex€mpléle ákl@ÉL ! pozdnlň odPo'ednlzu suŤcne1o pocasl na

;ňňu šD,:bé"ě * Wlkv{"vllý dluhy Ha.Pafus s. Pes H ÉnáisaAmanae1ea FdnoULVé Poon
íi'iii ú| i]iňgs cár,trátis' oDnonis dzůlaús a Agonun dosale '
šliiliii;i.iii'iiřřěřň ilř-,i oň i zó+ - ]igs's ne i. oLnaÉ a2734 _ v lom'o plpadě sé iedná o'a'i
i i''.]l-ii"iir._J if"i. liiJ'it stlanv @híanné hráze s velml ňÍmým skloreň P.]dd Je hl'nitop]sčíá- v

.',;l; ášERi] dominuF díý Doósl E@úum clculanuň Na loílinném kryru mall ryÉzry pe mecny'

illasow vistvt c scanioes zóe bý! pop^é pozoovan 1 1 '5' (leg o vesely) á oPětovne Pozo-ován vrc_!{lal
i; ;"]"Áhí L.h"' v č.MU í9 6:] a. sle'ňě iako na lokalilě č' 1 týouk vyslrytďá' ,er Veml spoíaoEry'
irl"' -.'Ň á"r!'i"i .t 

"ar.d 
oďí m$heiŤ á dný Keté býy zléjmé mechaniclg a pďé ziFnlml nEzy

;';'A.ňj . Ublnéňv: kooubcé bý. DozoÍo!ánd 27'5' odpoledne' DoPovodné druhy ca'abldu byly sEjne

'.t'o 
m ileoctroztch to*anacn.'na,;rc s vFlq(ďaly dtuhy lalPalus fub4pos a f]' sňarcgdlnus 4

ii;v..lď ěnv lna úÍovni 1806 llč km ounáié /82 / 14 _ 2 ex' býv *smÝkenY ze apEvene vegeEce na

;lť,li;ž'Ňj)i iil'o-lii"iň;ň i!pr|"'""-oJi'iritl"tÁi"*" ot<óó o'e't ihe 5'a ('eg' s' Bened k|) oba
illlii]iijii-a ]i-ĚĚ -.iiiria woiruené Ý+teoim tr tomu' ze nlá2e byly u2 Posečeré' nebylo možné

;i;nťód * ol' hledánÍ vňodné i''kalilv pňtoŤnosll pumpary llhrabavánlm ?pod regela(é na nE' Dyly

i'šlěnv díuhi ríd.p6fus ýénahs Percphonus dojé.hl a P ňác'l'aÓm's' ze zaPEÝeně vegeEce Dyly

:i;iió;ií"'ŇÁ;;'' l"-íD ns' Haňafus sernbes e oDhohus 
'nb'to&s 

5 Komálno env' (na U@ni
#'j'i:itz-rni i'iiió"'iliJ i ij2ian -'v lmlo plipadě se jedná opét o jiŽnl sEhy o'htann€ hláze' kleé
;'il ; ř.hl. mlŠlĚh 

"ěhce'xetolheninl 
chalaKer Je lo zře]mě zpúsobeno nePrlomno$ llnKNnllE']y

i ÁtirJBg trera se u otecnďÍch lokaÍl wsMuIe' Býinnolíavnl Polosl nenl z'eE ?aPoleny' plda F
;;ušná Óoitobna so.aši' nékde 5 pllmésl óbl'kl' Ples dlouholrvajl'lsuché' \rerá poznaňenaró F(
ÓljdJ laK v!oď&i' bvl btouci náleáli lě$ě pod Porchem pli kolenech Íozmannýcň to$un ve sPoEnos{|
ř'-;;il:'ě;.;i 'i' *.ďiš ' H' subcýri'dnLus, H' Bkahicus. H bnpes' ophonus azúraus' o
'";,i;;;;,;i!:'';{;;Áii";;;' ň|Áináiii'a.i""i á'u"".** wéaté.ha/i célá Poaulace Paln a Žlelélně

ř"xi-čěňiiili iia;iňĚtátl 
_oýá 

znaeinl ímmaturntct' c''o'' l€9 s' Benedild )' 6' lýá'e roghy éN' (na



nové populacé zde bylzaznamenái] 1o 8' (ldo. J. slanovi
je zcela mmalunÍch' z wedenýó loznalkú Éé ualn dllc'Í
v sevemlČasl' Panonshén*ný' Vznleoer h našlm rálezh d ú'dalÚm Ž R.ko Dka i;ť scá/od.s Ie u nás ďuhem domá(lm nace m U*hU DUnáié dj Dévhd:'ňÓ.hl;hP scázod.s F u nas ď uhem oómá( lm na ce m U*hU Dunaje a de"r* ilpJctl'ijĎj óiJi
na\olik'enlopo.|icko_mednetla.n'oruhlloniiáiséveměldbPodunáiskéni2inv.léd.v('ř
lek ó odvodňo€clch kanalú Velm ploó'emalrke ie určěnl Diroau í:tro roz<ítenr nj r-Ál
ochranných hrázÍ. ptolože ie o'néohilolenv' souvslv Ms hlá7llólémh' ni'. hJln''"""l" '

n plob]emalrké je určanl pL
ohlÍd|enÝ' souvis|ý pás hláz|
:hyho údajz Komámó' Je ledy

na\ohk'enlo Po.licko_mednet la.n' oruh ploniiá i*vemě ld; Podunaiske ni2iný DlédJa; ;n;Š;;;
lek ó odvodňo€clch kanálú Ve|m ploo'emalrke ie určanl p.]\odu ieho roršíienl na LměGm i;;.;;a;"-"-Ý;ff;;řři;i;:"Ě P';''i';iir"ř""7'šJili"'f,i1'"ili'ii""i#'ó}.:tJ1'J,]"l"",",l?iT**"ffi
1690 a é sleFé doby pocházÍ i KJthyl-o údaj z Komámó' Je ledy píavdépodóbné 2e Pd'o]s scd'l'i'es 2i1
l na l'nýcn sbnov'Štlch ať uŽ uňělého nebo plilozene1o chaňkielJ i odlud sa lozŠlnlna nláŽe Jako' 

na jinýcn sbnov'ši'ch al uŽ uňělého neb'o plilozene1o chaáh"i j i aú ;" ,ai;liň; íá';::;b{alÍy pruenéno chffilde'L piiclázejl v úEhu xercll'e.nrl lolaifty v olo'j ŠlJÍoÉ sp.asová lerasd
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Adresy auloú (Aulols' addresses) :

stán'sIáv Beneoln' Dl Beneée 1o2, 332 02' staj Plzenec
Per vesélý Lánská lo3o' l98oo' Plaha 9 _ Kyie

Yéze' Ho]nýWsM exempláiÚ
L Koloniany)' cást e'emb|á|ú
i a lozšllenl Pa'olsscJ'Ddés
lkouska je plavděpodobné' 2é
Ž po chlabu otázkou z]slává'

Dunaje mezi MuŽlou a Búčemádalšl.

. v raš'ch podnínkách ma lenlo dÍuh zle|mě Potravrl Ézbu na něÝleté |akos|ovle losl|irv'
Prsslm ha pumpáýU E'od'ufu trJláíUm' Jédnen.čně a|e ialo závElost omztlm blóka7ani n.nvÉ
vývoloýi cyklus a sezórn' dyŤa-Áa zúslaEjl ÍÓvně2 nely.éery' DJe tšlch iDznďk.]'se .ova oénetáca
{nne oo xonce ceNe1ce do po|ovi1ý s'pnd a běheĎ l' po|oýnÝ aeNna nasleduilclho loku z|é]sbóň 

'éilvětŠl éás| \,}mÍrá Nenl l1loučena moŽnosl móleíske péaa o léBi klela le znama'u taov aruno o"it"riáiÉ'a?ai'dé PtoňělenÍm čásli oopu]acl 2 'o'\elil ÁrcibElupský 'Lél a Kořámo jshe ilskah násbou]lci
udale o velrkosiidruhu

méleno 50 exémolátÚ a 26 ('ď 24 9 l )
min vékkÓst ďď 7 7;m
max' vel[6l ďď lo'I mm
plúňě.náveilost ďa 9'I mm lzáokouhlénol
min vélikosI Ý9 70mm
max. velikost 9 91'06mm
púmérná vehkost a l 9'7 mm
PÍúmělná ýehkosl populace 9'4 mm

měÍeno'4exemp]áiÚ(6 ďď' 8 a 9 ]
mh' ve]ikost dď 9'2 ňm
max véllkosl ďď 10 6 mm
plúměná velikosl ďď 9'7 ínm lŽaokrcUhlenol
mn vél]lÓst 9 9 c, mm
mď veli(osl 0 o Io8mm
píúnélné vehkosl o Q 1o'1 mm Eaokouhleno]
plúm&na vellkosl populace 9'9 mň

obě Porlávl mejÍ dolonale ryvi1né ̂ ndb 
Jelich ploméle1l lsme plovedh u popLlace z ÁlclbEkuPské'ro

ď ' dáka lěla 9o mm' délc <fÍola 8'7 mm celkove rc2pěl m,3 nm9 :délka těla ro'o Ťm' delka knd'a I0'o mf' celkove.iŽÉí 23'J Ťm
(řÍdla Fou s'abě plgměnloválé' Ži19 pomélné gabé Ttro inaky avéočl o noalllelovéénv ě bouka

Pangus scaríides je pnkadem' iak lelólM| isu oomv o wa.nos drJnú Jé 7Íéimé ,.,:
utčitých přÍhodn\'ch podmlne{ vývan ve'ň boha(é oolulace á ien n€ználost EhÓ biÓnrh. ; ňjh; .;i

'ralitu' Jistý vliv ná jeho lelošn' celnost ínú2e mk lép]é a sdcňe <lima' ktelé dieonl Evroba Žážfuá ;
poslédntn bleh PrávělehovlÝL jenúné pnclš nei'ýva|ou expaízlněKérých |eloí nlch druhú' ktelé
se oqell nol'ré nó lolGl ách' kde PiedlÍm nikdy z]Étěny nebylýn€bo se WšMo!€lv ién vzácně'
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