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134. 

Jan Ro1tbal, Baňská Bystrica: 

PŘÍRODOVEDECKÝ VÝZKUM STÁTNÍ RESERVACE ,,PJENINY« 
NA HRANICÍCH POLSKO-ČESKOSLOVENSKÝCH. 

SKARBY PRZYRODY W PARKU NARODOWYM PIENlNSKIM. 
L'EXPLORATION ZOOLOGIQUE DANS LE PARC NATIONAL 

LIMITROPHE ,,PJENINY« SUR LA RlVE DU DUNAJEC ENTRE 
LA POLOGNE ET LA TCHÉCOSLOV AQUIE. 

I. 

Coleoptera. 

Třebaže terénově a scenericky, tedy po stránce »krás přírodn ích « , jakož 
i floristi cky jsou Pieniny tak proslaveným koutkem severního Slovenska, není 
tomuto bohatství zvláště úměrna jeho fauna. Po několik posledních desetiletí, 
než byly Pieniny prohlášeny reservací, byly krutě drancovány všemi možnými 
vykořisťovateli s puškami, Dunajec znepokojován masami rybářů rih
ných druhů, některé lesní plochy byly exploatovány, rovněž souhrn okolností, 
že to bylo území plebiscitu, území státních hranic, území několikerých lázeň
ských blízkých i vzdálenějších objektů, zprvu dasti divoké turistiky, přeboha
tých zájezdů z Tater atd ., měly zlé vlivy na tamní stav velkých a větších členů 
fauny. Reservační ochrana přišla ještě včas pro výra, káni lesní, jeřábka, datla 
černého, poštolku, skorce,*) několik kousků srnčí zvěře, lišku, vydru, jinak 
z velkých suchozemských obratlovcťt v našich Pieninách není skoro nic. Z nižší 
nápadné fauny je zajímavým zjevem Parnassúts Apollo, bohužel žijící právě 
jen na stráních u cesty při Dunajci, kde je předmětem zbytečné pozornosti ZÚ·· 

stupů mimojdoucích, Deilephila galii a pod. 
Speciálně prostudovaný stav fauny Coleopter v prvních třech týdnech 

července 1935 ukazuje obraz tohoto úseku roční doby s některými korekcemi, 
totiž, že to bylo v roce mimořádně nepříznivé sezony a že rok před tím tu byla 
katastrofální povodeň, která na př. v pobřežní fauně způsobila velké změny. 

O geologických poměrech .<Jtačí citovati, co píše Domin v Kráse našeho 
domova, XXIV., 19 32, p. 129: »Pieniny patří k zevnímu páSJ?lU mesozoic
kých vápenců, vyskytujících v oblasti flyšových K arpat při Dunajci, avšak ve 
svých nižších částech erosí snesených nebo jen málo význačných. Po obou 
stranách průlomu řeky Dunajce nabývají však tyto jurské vápence neobyčejné 
mohutnosti a tvoří imposantní a osobitou hornatinu, zvano;u Pieniny. Jejich 
jádro jde od Czorsztynu k červenému Klášteru, Haligovcům a odtud k ·severu 
k Szczawnici. « 

Pro poměry floristické všeobecné postačí poukázat rovněž na citovaný 
článek Dom in ů v pod titulem >> Státní reserva.ce v Pieninách«, l. c. p. 129 
až 134, 6 ob~ ; je tam však poměrně jen málo rostlinných druhů vy jmenováno. 
V naší práci bude vzpomínáno vegetačních poměrů jen, pokud je to v ~ouvis
losti s faunou Coleopter nutné, někde pro všeobecnou jen lmnilderistik u, pro 
obecný názor celkového milieu té kter é biocoenosy, či toho kterého druhu a pocl. 

* * 
* 

*) ŠOUij)álka zedního. 
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Celkový ráz života Coleopter je takový, jako jinde v podkarpatských Pi
cetech a Abietetech, poměrně velmi nepatrná vtroušená Fageta mají sledy pří
slušné biocoenosy. Rozhodující jsou teplé stráně Golice nad Dunajcem, trav
naté enklávy mezi Hu tou a salaší a hojná Alneta incanae. N ejbohatší je vlastní 
údolí Dunajce a jím vlastně je měřena všechna fauna území. Tu jsou jednak 
v klidnějších partiích mezi skalnatými výstupky dna p1:i břehu hojné pod
mínky existenční pro ř-adu aquikolů, ripikoli"t a jiných hygrofillt, zejména 
mocné porosty Pontinalis mají svou nedotčenou biocoenosu, vlastní pak b:í"eh 
těsně ph vodě skýtá útulky dalším podobným biocoenosám a rozsáhlé 
plochy holých a poloholých pobř·ežních písčin a štěrkem a kameny pokrytých 
partií jsou znamenitým biotopem př-íslušné fauny. Různé pobřežní výmoly, 
pak úklony mezi korytem i·eky a cestou, zářezy pobřežního masivu ústící 
k řece, zejména kout ph ústí Bor·štychu a různá jiná prohlubňovitá místa 
terénu mezi lesem a cestou v údolí skýtají stínem a vlhkostí mnohým živoči
chům podmínky života. Okraje lesa a různé malé lysinky, pasečky v údolí J-eky 
jsou nejhohatěji osídleny. Mají lmrakter lesní formace a k večeru se tu obje
vuje za teplého a klidného počasí mnoho forem humikolních, muscikolních 
a pod. vystupujících na nižší podrost bylin a trav. 

Z:ajímavý je křovitý a stromový porost na bř·ehu, a to místy velmi vzdá
lený od vody, neboť mezi vlastním okrajem vodním a touto ovrubou porostů 
je . více méně široký pruh písčitého, resp. kamenitého břehu a pod.; porost 
pozůstává z vrb, Alm~s incana a některých vtroušených d:í"e"il'in blízkého lesa 
s př'íslušným bylinným podrostem. 

Pro detailní studium fauny a různé ekologické vztahy je velmi vydatná 
lokalita tam, kde se stýkají a mísí obyvatelé těchto pro-středí, t. j. mezi po
břežní vegetací a okrajem lesních porostů sbíhajících sem strání KIJášterního 
lesa až Golice (Mnichy). Tu je též nejp:í"ízniv ější posice pro vegetaci rozho
dující o existenci zajímavých, sporadických atd. hmyzích skupin a ovšem 
i Coleopter; jednak pro pi'islušné vlastní fytofagy, jednak pro druhy hledajíci 
nektar na květech atd. Vedle běžných lesních; houštinných, skalních, pobřež
ních, lučních složek vegetace nižších poloh jsou tu i associace horských člení'! 
vegetace, je tu d1Hežitá pro Coleoptera Lonicera nigra, Petasites, jsou tu spo
lečenstva Piceta, Alnetttm incanae, Sal'uia gltdinosa, dále tu máme Corylehl·m, 
Sal1:CCta úzko- i širokolistých druhť1, Achillea, Lwcanthemum, velmi rozhodu
jící Umbellifery, zvláště Angel1:ca, Pimpinella, Labiaty, zvláště hojné je Ori
ganttm, pak Yicia, Lathynts, Borragineae, Rnb11.s, Galútm, Rosa, U1't1:ca , Cir
sium, Carduus, Senecio, Epilobittm, hojnost Gramineí etc . Zajímavo, že 
zde je Anmcus méně Coleopterami navštěvován než na podobných biotopech 
jiných. Poměrně málo vydatné jsou pestré lučinaté okraje pod Golicou u lesa 
promíseného Laricetem, zejména lučnaté enklávy a okraje s Polygala maior vy
kazují jen běžné druhy a také obdělané svahy s Gladiol1rs nad Hutou nemají 
nijakých zajímavých druhů. 

Skalnatá vápencová úbočí Mnichť1 mají teplomilnou vegetaci, jež sbíhá 
až k úpatí, je tu zejména K oeleria gracil1:s, Anthemis tinctoria, Seseli, Sium, 
Sempervivnm, Sedttm, Thalictrum, Hypericnm, Stachys, Calamintha, Galium, 
Teucrium, Vincetoxicum a příslušné další druhy této formace vedle některých 

-už nahoře udaných, výše jest hojná Tilia: toto je jen několik koleopterolo
gicky dí'lležitých jmén vegetačních asociací. 

Daležito pak konstatovat, že v bezprostřední blízkosti pod Mnichy jest 
právě několik enkláv hostících členy fauny submontánní, montánní a subalpin
ské a jde tu tedy o kontakt, p:í"ípadnfi o míšení kalcikolních teplomilných a 
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horských až suh~lpinských elementů, · na př. spolu s Tanyrn ec1ts palUat1ts, 
Clir!)smnela geminata f. C1tJYrina, Lebia ch~orecephala, Longitarstts sttcctnetts, 
Licinns, Aph,thona aeneómica1JS, Brachysomtts echinat1ts, Qtwsimtts, jsou tu 
všechny dá.~é uvedené ff6rikoh1i a některé jiné druhy horské. . 

Toto jsoU jen nesystematicky pod~né ukázky jako vzor celku. _ a obraz 
p'qzdní doby vegetační, a . to nota bene · ábnormálně suchého roku. Proto též 
těmto vegetačním poměrum mající odpovídati jaiiií fauna plantikolú Úž tu 
nemohla býti zjištěna, ačli VLlbec se tu normalní expOJ;J.enti některých vyjmeno
vaných rostlin v době jejich sezony vyskytují. Pokud na některé květy, ze
jména umbelliferové přilétaj í různí florikoli a pokud na jiných zdejších rost
linách žijí různí plantikoli, děje ~e to hlavně podél cesty na úpatí. 

Stinné křovištní svahy lešnLpři okrajích jsou místy bohaty humusem 
á v Picete-cn· pa1F je-na příhodnýéll místech. hojnost mechů, zejména H. ypmvrn, 
tak význačného pro četné muscikoly . .. · . 

Pod volně ležícími kameny, kusy dřeya, starými větvemi a pod. se .shro
:rn_a~ďují velmi hojně různí Carabidi, S taphylinidi a jiní členové tohoto pro
středí., ~eden, zatím jen jeden eJ-; .. Cholevy poukazuje na faunu nidikolní. 

Montánní až í některé alpínské druhy jsou skoncentrovány v údolí Du
najce při ústí Borštychu, kde jsou to druhy terestrické, hygrofilní, litorální 
a:na něk~E2rých lesních světlinkách pod Golicoú, kde zase je jakási enkláva for
mace horský~h druhť[ fytofagních · a florikolních. N a příslušném místě bude 
podrobný přehleé}. těch i oněch. ·. 

Výčet druhťt je biiď podle více méně přir\)Zených biocoenos, nebo jsou vy
psány skupiny podle ekologických poměrťl, vztahťl a pod., při čemž tu a tam 
bylo nutné míti zř·etel i k pouhým okolnostem praktickým. Jeden každý druh 
zpravidl_a udáván jen v jedné bionomické skupině; ve snaze poukázat na pří
padnou· různost životního prostředí búdu jméno 11ěkterých opakovati v bi'-' 
C?.enoŠových skupinách dvou i několika, : nejčastěj i bude každý druh zařazen, 
tlim; kam náleží ·normálně, nebo alespoň co nejpravděpodobnějÍ. 

Ubikvistní druhy jsou zahrnuty jen potud, pokud se jimi dokreslu je cel-
kový obraz, a proto nebudou všechny udávány. · 

Systém podlf! _W in k 1 e rov a ,Catal. Col. reg. pal. 1924---1932 . 

* * 
* 

Zkratky (Abrévations) (mimo běžné literární): červ. Klášt. = čer
vený Kláštor; Dun.= Dunajec, ex.= exemplář (eXBmplaire), hoj.= hojný 
(irequent), -"KL l. = Kláštorný les. cbee. =obecný ·( commun ), veL . _ vehni 
(trěs), vz. =vzácný, vzácně (rarement). 

Aquicoli. Hygrophili. ,_, 

, Caelarnb ·us irnpressopunctat1ts Schall:; ·u Dun. · na travi1iách, .v ' přeletu, 
Platámbibs m21.culatns L., Dun., Agalnts biguttat1ts F., :potok u Huty;-Ifybúts 
fenesú·átns F., s předešlý,írr,o Orectac'hi~~bS villosns MiilL, v zálivech Dun., na 
tišších jeho místech . mezi kámeny při břehu, v trsech Fontinalis, hoj.,· Ochthe~ 
bi"lí.s gibbósús Gerni~; ·· Huh. ;·•při břehu, mezi masanii R y dr a e n jen nanej~ -
výš ojediněle1 Hydraena morio Kiesw., dto, 'H. g1~agilis Genn., tamze, hoj., 
neměnlivá, H. pulchella Germ., tamze; vel. v;z. ~.alw všude, );J;lezi množstvím 
dvou ·následujících pouze 2 ex., H , atrica.pilla Waterh~. , vel. hpj. , H. pygnwea 
Waterh. i tam~e a veL.hoj., Helophonts •m:rirlicollisSteph., D~n., v letu :ule~l:!-; -
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.Lc&ccobitts sctdellaris Motsch., Dun., ve Font in a li s, Ohaetarthria sem~: 
mtlmn Hrbst., dto, Geodromictts plagialtts F., Dun., těsně při vodě a v ní na 
mělčích místech a na různých předmětech v mělké vodě, vel. vz., zato f. n·i~ 
grita Miil. tamze i u Borštychu vel. hoj . Zajímavo, ze na těchto místech pro 
ně tak vhodných nebylo Lestev. Ancyrophonts longipennis Fairm. a ornalÚHts 
Fr. v Dun., ve Fon t in a li s, hoj ., v poměru prvého k druhému asi jako 
1: 3. ___, Poznámka. - Struktura hlavy u A. ornalimts značně varíruje: u ně~ 
kterých jest ve středu zcela nešagrinovaná, lesklá, . u jiných všude, ale velmi 
slabě šagrinovaná, u jiných značně zřetelně, takže jest těžko rozeznat ocl 
prvého, a to tím spíše, když j sou při tom podobni velikostí a barvou; T rogo
phloet!.s dilatattts Er., Dun., ve Font in a li s i mezi vlhkým štěrkem, hoj., 
T. hirticollis Miuls., Dun., 1 eX:.; zajímavý je společný výskyt obou druhů, 
jinde se zpravidla vylučujících; T . bilineahts Steph., tamže, T . corticinns 
Grav., na mnoha vlhkých lokalitách, Stenus boops Ljungh, na všech vlhkých 
místech př·i vodách hoj., vniká i do Font in a li s, A theta gracilicornis Er., 
Dun., ve Font in a li s, vz., A. cttrmx Kr., tamze, vzácně, A. carnbrica 
Woll., dto, vel. hoj., z nejhojnějších hygrofilů; A. Tornlini Joy, tamze, vz., 
A. malletts Joy, dto, A . elongatnla Grav., dto, A. hygrotopora Kr., Dun., ve 
Font in a li s, veL obec., A . punctulata Sahlb., Dun., tamze, 1 Q. Je z nej
zajímavějších elementů pieninské fauny, druh vysokohorský a horský. N áš 
elx. se liší poněkud od popisu: . 3. článek tykadel není skoro kratší druhého, 
nohy včetně stehen žluté; S ah lb erg ostatně o tmavých stehnách v diagnose 
nemluví, jen v rozvedeném popisu, Gang lb a u e r, l(iaf. Mitteleurop . II., 
1895, p. 223, to dosti zdluazií.uje; krovky jsou světle žlutohnědé; popisy ne
říkají, že prvé články abdominální jsou zrnitě tečkované, jak tomu je u na
šeho kusu. - A. monticola Thoms., s předešlou, zajisté jen výjimečně, jinak 
je muscikolní, humikolní, fungivorní a pod.; A . ftmgi Grav., i mezi hygrofily, 
:1 . laticollis Stephs., dto, ale i pod vlhkým plevelem a pod., O:rypoda opaca 
Gn'tv., dto, Helmis Mattgei Bed. v. Megerlei Duft., Dun. , ve Fo nt in a li s, 
hoj., Lirnnitts tuberwlattts Miil., dto. 

Ripicoli. 

N a břehu Dunajce, ve vlastním uzavřeném údolí od Klášterního lesa po 
Mnichy. 'l'a:m je osídlení nejbohatší na bř·ezích od červeného Kláštera proti 
vodě, kde zejména jsou velké plochy pokryté štěrkem a kamením s dominu
jícím Bernbidion ascendens a t?·ii:olor, kteří tu žij í v neobyčejně hojném počtu; 
jiných druhů tu je poměrně méně. -' Nejbohatěji je osídlený vždy vlhký pí
sek, pod kameny je skryto něco druhů zvláště ná vlhkých místech. 

K ripikolťlm zde řaděny i ty druhy, které žijí u Borštychu pod kameny, 
v štěrku, nánosu, .ssuti a pod. v dosahu potoka a~. i druhy jiných vlhkých míst 
v dosahu vody. Pokud na pf. v okolí Borštychu, u Huty a j. na Mezích byly 
pozorovány též druhy patřící spíše fauně terestrické (druhy pod kameny), 
jsou jinde uvedeny, a zase . naopak třeba poznamenati, že pravidelně jinde ži
jící BrosC'us cephalot es, Patrobtts excavahts a j. v této době· byli se uchýlili . da
leko od vody. 

Nebria picicornis F ., několik ex., jen u Borštychu, N . Gyllenhali Schonh., 
jen v základní formě, s předešlou, hoj ., Elapht-us riparius L., u Dun., hoj . . a 
jen tento, Dyschú·itts digitatus Dej., dto (kde nebude nic zvláště řečeno, zna
mená to >>Dun,«), ne hoj ., D. ruficornis Putz., 1 ex., D. globostts Hrbst., dto, 
Asaph1:d,1:.on pallipes Duft., též mnoho zvlá.ště robustních ex., ne v?.., Be-mbi
rl?:on forarninosum Strm. Za slunného počasÍ velmi švižný, hoj. , ale vel. lo.- , 
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kálně. Též řada skoro černých, od ostatních nápadně už zdaleka barvou odliš
ných ex., analogických formě nigtescens Schil. druhu striatum. Originální 
popis St u r m ů v je »Grau mit einem Messingschimmer <<, D uf t s chm i d t, 
p. 200 ( Elaphrus bipunctatus) praví: »Supra aeneus, oben erzfarhig«, 
S cha u in, p. 677: »Oben dunkel erzgrun«, R e d ten bac h e r, 1872, p. 79: 
»Obers.eite grau oder schmutziggrun mit Metalglanz«, R e i ter, 1908, p. 
113: »Dunkel bronzefarbig.« - B. p1mct1tlatum Drap., dosti, B. semipuncta~ 
tum Donov., vz., B. prasinum Duft., vz., B. tricolor F., vel. hoj., společně 
s B. ascendens; B. monticola Strm. u Borštychu 1 ex., B . ascendens Dan., vel. 
hoj., až obec., B. nitidul1tm Marsh. , u Dun., vz., též u Borštychu, i daleko od 
vody (jako často i jinde), u lesů a pocl., na př. u salaše, Smerdžonky, červ. 
'Kl. etc., B. lunatum Duft., vel. vz., B. ustulatum L., hoj., B. pswdoustula
tum J. Mull., jako zajímavý zjev společně s před€šlým, ne vz., B. femorahtrn 
Strm., hoj., B. Andreae F. s. B1talei Duv., vel. hoj., B. testacewm Duft., ne , 
hoj., B. fluviatile Dej., jako vždy i tu vz., B. decorum Zenk., vz., B. rnodestum 
F., poměrně vz., B. Genei Kiist. s. Illigeri N<eto., jen řídce, B. Milleriamtm 
Heyd., vz., B. ruficorne Strm., jen 1 ex. tohoto všude vzácného druhu, B. qua
drimaculatum L., Dun., Huta a j., B. art1:wlatum Panz., jako všude, i tu 
u všech vod obec., Platynus assimilis Payk., všude na vlhkých místech, i na 
břehu Dun., Stenus biguttatus L., nade vše obec. na všech vlhčinách, zejména 
pak u Dun., i ve Font in a li s; S. fossulatus Er., u Dunajce, i pocl Golicou 
na vlhčinách, též ve Font in a li s, S . boops Ljungh., hoj., S . Argns Grav., 
dosti vz., S. latifrons Er., vz., S . similis Hrbst., hoj., Paedents ruficollis F., 
vel. hoj., Lathrobium elongatnm L., Borštych, Huta, vel. zřídka, Philonthus 
concinnns Grav., Ph. splendidulu.s Grav., mimo to též hygrofilně, Tachynsa 
coarctata Er., hoj. až obecná, f. cyanea Kr., jednotlivě, Aleochara crassicornis 
Boisd., vniká od Dunajce i pod hnijící plevel, na mršiny a pod., A . brevipen
m:s Grav., dosti zřídka, A. lannginosa Grav., vniká z jiných biotopů i .na 
vlhký písek, A. bilineata Gyll., dto, Dryops viennensis Cast., hoj., D. Ernesti 
Goz., vel. hoj., Paramecosoma melanocephalum Hrbst., mezi pobřežní vegetací 
těsně u vody na Dunajci, vz. - Dodatečně s břehu Dunajce, 26. V. 36: 
Ochthebins gibbosus, Thinobúts longipennis, Platystethus nodifrons, Bledius 
crassicollis, Atheta subtilissima, thinobioides, Apimela macella, Atomaria 
fuscicollis. 

Obyvatelé hlinitého vlhkého svislého svahu u pole, při mezi v údolí 
Dunajce. (Dans une pente argileuse de Ia valée de Dunajec.) 

o~~ený biotop, detailního významu, ale značně karakteristický; v mno
hých kraJích vlastní střední Evropy jedině na podobných místech se zdržují 
některá Bembidia, Bledíusi, Stennsi. Na naší lokalitě jsou to však skoro vý
hradně druhy vnikající sem z podobných biotopů sousedních. 

Dyschirins rnficornis Putz., vz., D. globosus Hrbst., Broscus cephalotes 
L., Asaphidion pallipes Duft., hoj. i vel. velké ex., A. flavipes L., hoj., Bem
bidion pygmaeum F. s bilunnlatum Bieltz f. coe·ruleoviridis n., 2 ex. této zna

menité nápadné formy, B. lampros Hrbst., hoj., B. nstulatnm L., vel. početně, 
B. femoratum Strm., B. Andreae F. s. Bualei Duv., hoj., B. quadrimaculaturn 

. L ., hoj., Amara eurynota Panz., hoj., A. apricaria Payk., hoj., A. fulva De 
Geer, více ex., Agon1trn Mulleri Hrbst., Bledius erraticus Er., vz., Sten11s bi
gnttatus L., vel. obec., Paederus fnscipes Curt., jedrJ.Otlivě; Hipp·uriphila Mo
deeri L., vz., žije tu v blízkosti živné rostliny Equisetum anJ'ense. Sitones 
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puncticoUis Steph. - ZajiiSté z jara bývá tento biotop mnohem bohatěji a j eště 
různěj šími druhy osazen. 

Stercoricoli. 

Všeobecný pi·.íklad, ježto jde většinou o druhy ubikvistn.í. 
Spha1·idúnn liip·ust?tlatum F., S. scambaeoides L., CM"CfJOn, všechny běžné 

druhy, Cryptoplew·mn F ., Aploclertts caelai1ts Grav ., Ox'.'Jielvs 1"11 .f!OS11s F., 
O. nitidulus Grav., O. tetmcarinatus Block, Platysteth1ts arenarins Fourcr. , 
Xantholinns linearis Ol. , Philonth1~s laminahts Creutz., Ph. aenens Rosci, Sta
phylinus p1tbescens De Geer, Ontholestes tessellahts Fourcr., O. 11Ht1"Ín?ts L., 
Atheta inq1tilina Grav., A. subtilis Scriba, A. longicorn is Grav., A. sonliila 
Mannh ., A. j'1mg·i Grav., OJLihophag?ts ovat1ts L ., O. fracticornis PreyssL. 
Aphodúts f'ossor L., .tl. silvatiws Ahr., t ento hlavně ve výkakch koň ských, 
A. ntj'ipes L. , rovněž, A . stictiws Panz., A. clistinchts Miill. , A. prodromus 
Brahm., A. fimetariv.s L. Aj1hodú<si nebyli v koňském . trusu na pláži Dun., 
ač jsou ho tam masy. 

Cadavericoli. 

Situační obraz. Vše sbíráno na malých, i rybích mršinách v údoli Dun. 
u lesa. Necrophonts interrupt11s Steph., vel. hoj. , N. vesp-illoides Hrbst., vz., 
N . vespillo L., hoj., též 1 ex. s třemi posledními tykadlovými články velmi 
tmavými, hnědými, Necrodes litoralis L., Thanatophilus 1·ugos11s L., vel. obec., 
Th. sinuat1tS F ., hoj., Oeceoptoma thoracicum L., i na výkalech, hoj., Sciodrepn 
Watsoni Spence, zcela obec., Oxytelus Tugos?ts F., O. nitidnl1.ts Gr.tv ., O. t etra
carinatus Block, všichni obec., Philonthtts splendens F., j edr,otlivě, Ph. f!Wil 

natus Sharp, i na jiných biotopech, na hnijících organických substancích . 
CTeophiltts maxiUostts L., i na výkalech, T achinus laticollis Grav., hoj., Athetn 
celata Er., A. aterrima Grav., A. fungi Grav., všechny dosti hoj., Oxypoda 
umbrata Gyll., jednotlivě, i pod hnijícím plevelem, Aleocha1·a ctt rittla Goeze, 
hoj., A . diversa Sahlb., i malé ex., Saprin1ts semistriatus ~criba, h oj., S. ru
gifer Payk., nad Dun. u lesa, jediný ex. na vyložen)·ch hnij (cíclJ. vnitř-nostech 
drůbeže; náš ex. se liší slabší strukturou povrchu od normálních : štít ve střech1 
skoro není tečkovaný, krovky nejsou skoro nic rugulosní a struktura je po 
někud slabší a všechny její vyvýšeniny jsou v jedné rovině, i rýhy krovečné 
jsou něco slabší; Hister cadaverim1s Hoffm., hoj . 

Druhy t er es t •· i c k é. (Es pece s t e r r es tr es.) 

Většinou formy za Jne skryté pod kameny a jinými předměty na zemi, 
něktei'.í se objevuji na zemi za dne; mCY:tno sem zai·aditi i rihné z jiných ka
pitol. 

Cicindela campest1·is L., po různu, na pi·. Dun., C. germ.anica L., salaš, 
na pastvin ě poblíž ní okolo složen.ých klád dříví; jinde ne, a.č tytéž poměry 
terénové; vel. hoj. a bez jakékoli variability; Carab11s cOTiacws L., Huta. C. 
violaceus L. v. psendoviolacetts Kr., údolí Dun., Kl. l.. . C. conveJ:t<s F ., údolí 
Dun. , C. _qranulatus L. f. rnfofemorata letzn .. červ. Kl., Dun., Huta, kusy 
s poněkud ostřejší strukturou krovek a s povrchem většinou černým, j ako n;1 
př . kusy z vlhčin na Oravici; C. cancellaitls Ill. v . tatriws Kolbe, tamže, C. 
nemoralis Miill., Smerdžonka, salaš, C. hortensis L., salaš, Leist·ns piceus 
Froll. , Dun., okraj lesa pod Golicou, v' mechu, salaš . pod chrastím, vz., ·Notio
philus ptlsill·us Waterh .. též humikol atd., Dun., Kl. l., Brosws cephalotes 
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:L .. též. pod Golicou v písčité stružce u lesa, daleko od vody, Patrob'us excavahts 
Payk., Dun., okraje lesa, pod Golicou v Picetu v mechu, vz., Badister bipttsttt
lattts F., Huta, pod kameny, Licimts rlepresstts Payk., Borštych, pod kame
nem, jeden ex., příklad zajímavého faktu, jak v zářezech strání pravého břehu 
Dunajce se mísí elementy teplomilné s horskými, na pi·. na témže místě N.e
prie, Cym.indis cingttlata ·s L-iámts depnsstts a nedaleko planikolní Ch1·ysochloa 
s}Jeciosis'sima f. Letznwri, Ch·rysornela 'ITW1'Casitica v. tm·gida, Cyrtoclyttts 
capr~, LeiJht1'a V1:ré?1s .etc. s Tanyrnews palliatus, Aphthona aeneomicans ssp. 
orientalif! n .; Ophonus p·uncticollis Payk., Smerdžonka, Kl . l., Dun., i nápadně 
velké ex .. Pseudophonus g1·isens Panz., Dun., Broštych, Huta; P. pttbescens 
Mi1);ll,., Dun., H arJ5a~llS progrediens Schaub., Dun. , K.:l. l., B01·štych a jinde, 
T?:ú;h.otichmts íaevicoll;is Dúft .,*) z nejhojněj ších zdejších CarabicúM žijících 
ii.~ lé~l);tpťt!iě a ok~lo, Amara ovata F., na př· . Dun., okolo lesů pod kameny, 
f. ada?úántina: I(pL, K:l., L vz., A . emynota Panz., Dun., H1Ha, salaš, pod ka
meny. u cesty, v svislých hlinitých březích, na cestách k večeru hromadně po
bíhající, A . ci:nr!:rn't.lnis Planz., Huta, A . j'amiliar·is Duft., dto, A. htcida 
Duft., pod Haligovskými kopci, A. apricaria Payk., Dun., PtMostichtts lepi
d1ts Leske, Dun., Huta, salaš, pod · Golícou~- P. wprws L., Dun., salaš etc., 
P. caentlescens L., salaš, pod Haligovskými kopci, P. oblongopttnctattt.s F., 
mi lesní půdě, i v mechu, nad Dun:, pod: Golicou, P. niger Schall., Borštych, 
Huta, P .' v1Llgaris L., Dun., Huta, P. minor Gyll., Huta, P . aethiops Panz., 
nad Dun.; mechovité okraje lesní, P. melas Creutz., Hu ta , jednotlivě, spolu 
$ Pterostt:chtts vulga1·is a nigwr, Abax ; též dosti . variabilní, na př . s nohami 
většinou kaštanovými, se čtyřmi místo dvěmi tečkami v druhé krovečné rýžce; 
P . foveolatns Duft., v · mechu, údolí Dun., P. foswlattts Quens., salaš, pod
horský a horský druh, Abax ater Villers. s. germantts Schaub., Kt l., Dun., 
u cesty pod kameny a v lesích, dle autora jen >>Alp. or. «, ostatně i jinde na 
Slov., A. pamlleltts Duft., Kl. l., Dun .. Borštych, salaš, hoj., A. ovalis Duft., 
Borštych, vz., Molops p1'ce11S Panz. , pod Golicou, v mechu a pod kameny. Ca
lathtts picipes Goeze, lesní okraje nad Dun., C. ermt1ts Sahlb., Borštych, C. 
melanocephal1.Ls L ., jako jinde hoj., zejména okolo polí. pastvin a pocl., S1fn1L
ch1.LS ni·valis Panz., v 1Ídoli Dun., kol lPS1\ Borštyrh. j ednotlivě pocl kameny, 
Olisťfwpns 1'0titndat1ts Payk., dto, · Anchomemts M ulleri Hrbst., . okolo lesú a 
polí pod kameny, Leb1:a c.hlOTocephala Hoffm., údolí Dun., podlmmeny . i na 
vegetaci, L . cnr.x mino1' L., dto, Cymindis cingttlata Dej., Borštych. v štěrku 
u potoka. immat. 1 ex., horský elem€nt, Stemts ate1' Mannh., dto, ale i humi
kolně, Kl. l., Philonth1.ts 'Varians Payk, Borštych, Staphylimt.s parumtomen
tos1LS Stein., na cestě u Dun., S. · eruthT'optwnr,s L .. dto, S . tenehn'costt.s Grav., 
Borštych, Golica, salaš, pod kameny, hoj., S . macrocephal1ts Grav., Golica, 
montánn í . druh. 

Humicoli. Muscicoli. 

'1'1'ech1ts pttlchellus Putz., Kl. l., okraje lesní v údolí Dun., Golica, i ex. 
immat., hoj. a z podhorských T1·ech1/, zde asi jen tento; někteří z drobných Ca-
1'abidu, zejména v kapitole forem terestrických zai'azených pati'í zčásti i sem; 
Phosphttga at1'ata L. f. pedemontana F., v lesích nad salaší, vz. a dosud jen 
tato :f., Oatops nigrita Er. a C. comcimts Kelln., Kl. l., v zemi, kde žijí hra
boši l éihí, Amphicyllis globiformis Sahlb .. Kl. l., Dun:, i na pařezových hou
bách, Cephenniv.m Reitteri Bris., Kl. l. , Fagetum, ne hoj . a dosud jen tento 
druh rodu, Netrmphes elongatultt.s Mii.ll. , s předešlým, hoj., v . 1'1tgos1:collis 

· ·*) s. ca r p a t hi c 'u s Schaub. 
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Roub., Kl. I., vz., Stenichmts collaris Miill., u Dun., pod Golicou, E11conm1s 
p·ubicollis 11iiill., zejména v humoznějídch pařezech, všude, i muscikolně, Acro
trichis atomaria De Geer, Kl. I. , pod Golicou etc., vel. hoj., P1·ote1:mts brachy
pten!.s F., P. atomaritts Er., muscikolne i fungikolně, Omalil~m excavat11·m 
Steph., Kl. 1., "-vz., Stemts cl.avicornis Scop., v mechu i pocl kameny, na př. 
u B01·štychu, S. búnawlatlts Gyll., právě tak jako předchozí, S. !Lttmilis Er., 
S. tarsális Ljungh a L. similis Hrbst., rovněž a též před západem slunce na 
nižší vegetáci, S . impress1ts Germ., Kl. l., Dun., S. ca.rpathiws Ganglb., Kl. l., 
údolí Dun., na krajích lesa v mechu hoj., S. Kolb ei Gerh., Borštych, vel. jed
notlivě, význačný karpatský druh, Astemts angustatus Payk. , i pocl kameny, 
Stilicus Erichsoni Fauv., údolí Dun., druh sporadický, i pod vytrhaným ple
velem, M edon brunneus Er., ne zřídka, na lesní půdě, Domene scabricollis 
Er., muscikolně, zejména na lesních stráních spadajících k Dun., ne vz., Xan
tholimts tricolor F., v mechu, na př. pod Golicou, X . distans Jlr'Uuls., jako pře
dešlý, více ex., Othúts punctulatus Goeze, silvikol-muscikol a humikol, hoj ., 
Philontlws vernalis Grav., Kl. 1., Qnedi1ts fnliginostts Grav., údolí Dun. , 
v mechu, ne hojně, Q1t. ochroptents Er. f. Kiesenwetteri Ganglb., všude jen 
tato f., okraje lesť1 nad Dun., vel. početně, Qtt. scintillans Grav., u Dun., pod 
Golicou, 1 od jiných zcela tmavou barvou odlišný ex. tohoto spíše teplomilného 
druhu, žijícího ostatn~ i v N. Tatrách, Qv .. paradisiamts Heer, s Q1t. ochropte-
1'US r Kiesenwetteri, místy i u potoků pod kameny, Qu. collaris Er. , Kl. 1. 
nad Dun. , v meehu, vz., Bolitobúts thoraciws F. a též f. bigttttula Steph., Kl. 
L, Golica, na plísních v mechu, jinak zejména na zemních houbách, hoj., Ta
chyponts ntficollis Grav., všude jako typický muscikol, hoj. , T. chrysomelinns 
L., muscikol, i na nižším porostu, T. obtltsus L ., taktéž, Tachinus laticollis 
Grav., rovněž, T . corticintts Grav~, Leptusa ca1·pathica .Weise, Kl. 1., Fagetum, 
1 ex., význačný alpinský druh, poukazující alespoň na částečně · horský ráz 
Pienin, Sipalia circe,llaris· Grav., Dun., Borštych, i na travinách k večeru; 
dosud jen tato Sipalia, Amischa analis Grav., Kl. L, zejména picetikcilní, 
4theta hygrotopora K·r ., mimo na vlahkých místech pobřežních i na př. 
pbcť. Golicou nad Dun. v mechu, A. pal11.stris Kiesw., Dun., Golica, A . cada
verina Bris., rovněž, A. fungi Grav., všude obec. , A.stilbtts canaliculatus F., 
rr].'ttscikol, i pod kamf:my- a -pocl., 0 x1fpoda 1·ngulosa Kr., Kl. 1., na ležících 
smrkových čerstvých .haluzích, v údolí Dun. pod Golicou, v mechu. Jako všude 
jinde v:el. vz. - Poznámka: Co píše Ganglbauer, Kiif. Mitteleur. II., 1895, 
p. 68, o 8labé struktuře štítu,' je nesprávné; druh tento »1·ug1tlosa« má štit 
nápadně velmi silně zrnitě tečkovaný. - O. annnlaris Mannh., jako lesní 
humikol všude na vhodných biotopech, zejména ve Fagetech, A leochara verna 
Say, Iiacl Dun., i pocl kameny, Trimium 'órevicorne Riechb. , též f. atm Gerh., 
Kl. 1., hoj., dosud ne T : carpqthicttm Saulcy; Plectophloe~ts . F"ischeri Aubé, 
Kl. L, nad Duli., i v ' zhumoznělyel1 pal'ezech, hoj. Et!plecttts b ;tmnens Grimm., 
s přédešlým, E. Karsteni Reichb. v. fals1tS Bed., Kl. 1., t amže, v bukových 
pařezech, absolutně bez mravenců, !Jythimts nigripennis Aubé, lesní svahy 
riá,~l Dun., vel. hoj., B. Shtssineri Reitt. , s předešlým, ·B. crassicornis Motsch ., 
všude v lesním humusu, v Kl , l. obec., B. Cnrtisi L each ., s nigripennis spolu, 
B. Deu.beli Ganglb., 1 ď v .mechu nad Dun. u paty Golice, . ďokumentuje 
příbuznost pieninské . formace s karpatoruskou, kde .v horách . j~ tento, z vý · 
choclních Karpat popsaný druh doma; je to . z nejznamenitěj ších zoogeogi:a
fických aktualit Pienin; Sirnplocaria Dwbeli Ganglb., pata Kl. l. . nad ·Du
mLjcem, alpinsk)', plati o · ní př-ibližně, co pověděno o předešlém; Atomaria 
anp,lis Er:, na př . KL_l., _Q_rch.esia b_Ianrlcv.l(J, Brai_les., na př. Kl. J., kraje lesl"1 
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nad Dun., všude, kde je hojně humoznějších větviček a jiných dřevových 
substancí v lesním humu su, hoj., Maladera lwlusericea Scop., pod Golicou, 
skryta v mechu, Timarcha 1neta.lhw Laich., nad Dun. , pata Kl. l., pod Go
licou, v mechu Picet· i vel. malé ex., ne vz., 01·estia Aubei All . f. arcuata 
Miill., Kl. l., pod G~licou, pod tlejícím listím a mechem, nezřídka; Minota 
obesa Waltl., okraje lesní nad Dun. , muscikolně, s podobnou Lamprosoma 
K olbei, která přes den je skryta a teprve před západem slunce vylézá na 
nižší vegetaci, Mniophila rn~tscor·um Koch, v lesním humusu v Kl. 1., hoj ., 
Psylliodes subaenea Kutsch., nad Dun. u paty Golice v mechu Piceta, 1 ex., 
zvláště z podkarpatských pohoří známá a platí o ní částečně totéž, co na př. 
o Simploca1·ia Deubeli · Rhinomias fo1'ii c·O?·nis Boh., Kl. ; nad Dun., v mechu 
hoj., Sciaphil~ts asperdtits Bonsd., všude v mechu Picet, Adexius srobipennis 
Gyll. , Kl. l. , okraje lesní nad Dun., v mechu a humosních vrstvách. ne hoj ., 
Scheropterus serrahts Germ., skryt v lesní půdě přes den, ku konci dne vy
lézá na nižší vegetaci, hoj. , Rhytidosoma globnl1ts Hrbst., rovněž, Ce~tth01·
rhynchus cochleariae Gyll., 1 ex. immat. , lG. l., skryt v humusu. 

Fungicoli. 

Galon affine Strm., Dun. , údolí, u lesa, 1 ex. jakož i naše tí·i druhy 
rodu Liodes umístěni jsou tuto, jakožto živočichové žijící na humusových 
plísních a myceliích, imaga však v odpoledních hodinách vylézají na niži;[ 
vegetaci na pasekách, lesních lučinách a pod. Liocles calcamta Er. , jako všude 
hoj., i v písku zahrabán na pláži, L. obesa Schmidt, L . nitida Reitt, vý
značný vz. druh patř·ící zejména původním lesním porostům Podkarpatska, 
žije vždy jen v humusu při hnijících houbách a pod. nevylézajíc po zpt'isobu 
většiny Liod{t na traviny, f'. J ešátlcoi m. čas . čsl. Spol. Ent. XXXIII., 1936, 
odtud popsána,Anisotoma castanea Hrbst., kraje lesa u Dun., Kl 1., Aga
thidium laevigatum Er., na všech vhodných místech hoj ., Scaphisoma aga
ricinum L., všude, S. subiílpinúm Reitt. , u salaše, na měkkých Polyporech 
na Abies, 1 ex. tohoto vzácného druhu pahorkatých a podhorských lesi'l a 
hájů, Acrnlia inflata GylL, Kl. l., Omali~tm rivnlare P ayk. a O. caesum Grav. 
jako všude obec._, i jinde na ri'1zných tlejících, hni jících a pod. hmotách; Phi
lonthus fimetarúts_ Grav. _, nfl. měkkých Polypon1s, Bolitobius lunulatus L. a 
Tachinus marginell1ts F., jako předešlý, · Gyróphaena gentilis Er., laem:penn·is 
Kr., manca Er., všechny s předešlým, Atheta picipes Thoms., s předešlými, 
i jinde, pod korou Picea bez hub, A. angusticoll1:s 'l'homs., s GyTophaenami, 
ne vz. , A. amicula Steph., rovněž, hoj., A. palleola Er., tamže, 1 ex. tohoto 
vz, . druhu, ·A. oblita Er., tamže, A. pallidicomis Thoms., Kl. l. , plesnivý 
hu:rims a mech ve Fagetu, hoj ., A . nigritula Grav., s Gyrophaenami; A . crassi
cornis F., všude na houbách hoj., A. 1:ncognita Sharp, na P1:cea pod koron 
na myceliích u salaše několik ex. tohoto řídkého druhu, A . caslanoptem 
Mannh. sGyrophaenami, ne tak obec. jako jinde, A. laevana Muls., s předešlou, 
A. zosterae Thoms., rovněž, Oxypoda alternans Grav. na houbách hoj., Triplax 
1·ussica L., Atomaria alzJina Heer., Kl. 1., na shnilých pařezech Fagus, vz., 
Enicmus minutus L ., všude na přiměřených lokalitách, Triphyllus bicolor F., 
K l. l., na pařezech Fagus pod korou na houbách, Mycetina cruciata Schall., 
i f. calabra Costa, Dun., často na travinách, Endomychus coccineus L., rovněž, 
Cis lineatocribratus Mell., Kl. l., na bukových houbách, vel. řídký druh pů-
0 . boleti Scop., micans F., hispidus Payk. jako jinde hoj., O. dentat·us Mell., 
vodních podhor,ských a horských lesních porostů, u nás hlavně karpatoruských, 
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C. boleti Scop., micans F., hispid1Js Payk. jako jinde hoj., O. dentatus Mell. 
Kl. l., na bukové houbě 1 ď tohoto vz. druhu, O. azm: Gyll. , na nhných 
stromových houbách jednotlivě, zejména Kil. l., v údolí Dun. 

Planticoli. Floricoli. 

Jako florikolní dlužno považovat vyjmenované zde Oerambycidy; Tricho
des, Agriotes ustttlatus, Anthrentts, Nacerda, Mordellidae, Lamellicorniae. 

Anthobútrn longipenne Er., A. sorbi Gy ll. (i na dřevinách), oba u Dun., 
vel. hoj., H ornalis1ts Fontisbellaqtwi Fourcr., na světlinách lesních, Lygisto
pterus sanguinws L., Kl. l., Dun., Phattsia . splendidula L., na okrajích lesú 
všude hoj. až obec., Lampyris noctilttca L. jednotlivě, Cantharis nigricans 
MiilL, pellttcida F., latemlis L., Rhagonycha {1tlva Scop., všude na mimolesní 
půdě na U rnbelliferách obec., P!J:gidia denticollis Schum., Dun., i na křovi
nách, Malthintts biguttultts P ayk., Dun., vz., M. flaveolus Payk., Dun., Mal
thodes sp . 99, Dun., Charopus flavipes Payk., Kl. l., Dun., hoj., Dasytes 
alpigradus Kiesw., Dun., D. plumbws Miill., obec., Danacaea morosa Kiesw. 
f. infuscata Schil., Dun., na podrostu okolo lesa, vz., Trichodes apiarius L., 
hoj., Qttasimus rninutissimtts Germ., Mnichy, xerothermní, Athous niger L., 
všude, f. scru.tator Hrbst., jednotlivě,Agriotes ustttlatus Schal., na Ui,mbelli
ferách obe~., f. flavicornis Panz., ještě hojnější, A. obswrus L., Dun., Adra
stus limbatus F., všude kol lesú, f. turcica StieTl., dto, vel. obec., f. fernt
ginicolor n., u Dun., vz.; A. nitidulus Marsh., obec., Oyphon variabilis Thunb. , 
obec., Anthremts museorurn L., porúznu, Cateretes pedicularitts L., Dun., 
Heterheltts solani Heer, Dun., hoj., Brachyptents u.rticae F., dto, Meligethes 
solidus Strm., okraj lesa nad Dun., několik ex. tohoto řídkého druhu, M. 
aeneus F., hoj., M. viridescens F., dto, M. viduaitts Heer, Dun., M. urnbrostts 
Strm., Dun., hoj., M . maurus Strm., dto, M. flavipes Strm., dto, Orypto
phag1ts pube8cens Strm., Dun., ke konci dne na nižších bylinách okolo les1'1, 
Antherophagus nigricornis F ., dto, A. pallens F., dto, Atomaria fuscata 
Schonh., dto; zmínění Oryptophagidi tuto uváděni pro jejich druhotný jen 
výskyt na rostlinách; Phalacrus corrttscus Panz., hoj., Stilbns oblongus Er., 
Dun., 1 zcela černý ex., Adalia conglomerata L., jen f. nom., Kl. l., vz., 
A. 10-punctata L. et. f., A. bip1mctata L. et f. , Coccinela 7-p1mctata L., Ooc
cinula 14-pttstulata L., Propylaea 14-punctata L. et f., Nacerda rufiventris 
Scop., hoj., f. limbicollis Reitt., Dun., N. fulvicollis Scop., dto, Chrysanthia 
viridissima L., lesní světliny a paseky, hoj., Gedemera podagrariae L. hoj., 
Oe. snbttlata Ol., Dun. , na lesních obrubách, vz., f. vittata Friv., 3 ex. této 
vel. řídké f., tím spíše řídké, že v pahorkatinách (v listnatých a smíšených 
porostech) slovenských, odkud je popsána, najdeme skoro vždy jen kusy, je
jichž úlně ztmavělé krovky ukazují přec alespoň stopu základní žluté barvy, 
pieninské jsou úplně černé; Mordella fasciata F., M. aculeata L., Mordelliste
na purnilla Gyll., všechny u Dun., hoj., M. abdorninalis F., pod Golicou, vz., 
M. hurneralis L. f. atrata Schil., Dun., 1 ex. této vel. vzácné f., Reitter, 
Faun., Gertm. III, 1911, p. 376 rekapituluje nesprávně její popis jako 
»schwarzbraun<<, kdežto ona je černá, jak to píše autor, Kaf. Eur. XXXI., 
1895, 35a: »corpore atro<<; M. variegata F., Kl. l., Golica, jako předešlé, ne 
hoj., Anaspis varians Muls. i f. collaris Muls., s předešlými, A. frontalis L., 
dto, A. frontalis L., f. H opffgarteni Schil., Dun., 1 malý ex. této sporadické 
f., A. Kiesenwetteri Em., Borštych, alpínská až i montánní. Lagria h1:rta L., 
nejvíc na Rubus, hoj., Arnphimallon assimilis Hrbst., červ. Klášt ., v zahradě 
1 ex, Gnon>rn1ts nobilis L., Kl. l., Dun. Salaš hlavně ve f. cuprifulgens Reit.t.; 
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hoj., Trichi·us fasciatus L., Dun., jen normální ex. a dost zřídka, Ceton:ia 
mtrata L., hoj., Obriurn bnmneurn F., Dun., ne hoj., Pachyta quadrimac1.tlata 
L ., Dun., vedle normálních i nápadně malé, obrovské, i se skvrnami velmi 
roztáhlými. Gaurotes virginea L ., Dun., dosti,Pidonia htrida F . i 1 ex., ač 
zralý, celý světlý, světlejší než Pico·va f. ntfithórax; Allosterna tabacicolor 
De Geer, hoj .. Lept·uTa rnac·ulicorn·is De Geer, Dun. a jinde, v barvě stálá, 
L. ntbra L ., všude, d'd' asi 5 dní př·ed QQ (7. VII.), L. dttbia Scop., Dun., 
hoj., f. lirnbata Laich., dto, f. charnomnlae F., dto, f. triangulifera Reitt., 
více ex., L. ·virens L., Dun., Jndol·ia cerarnbyciformis Schr. et. f., Dun. etc., 
hoj ., Strangalia qttadroifasC'iata L., Dun., ne hoj., zvláště na Achillea, j'. Kolo
soví Plav., Dun., 1 ex., f'. d·i·v·isa Plav., dto, 1 ex., S. mawlatn· Poda, hoj. , 
S. arwata Panz., pod Golicou, vz., poukazuje na podhorský ráz biotopu, 
S. rnelamwa L. hoj ., 8 . b·ifasciata Mi_lll., dto, S. attenv.ata L ., Dun., Borštych, 
pod Mnichy (formy normální jen 1 ex., ostatní f. obswriventris Pic., hojně), 
Molorclws rninM L ., pod Mnichy, vz., M . ttmbellatantm Schreb. s předešlým, 
1 ex. na Urnbelliferách, Clvtus lama Muls., na mnoha místech na Urnbelli
ferách, hoj., f. aegagm Trella, 1 ex., O. arietis L., 1 ex . . spolu s O. lan1.a, 
v tomto kraji je zjevem zajímavým, Cyrtoclyt·us capm Germ., pod Golicou 
více ex. na Umbelliferách, horský a vzácný druh, též několik níže popsané 
nové /'.; objevuje se na květech jen za nejpříznivějšího počasí, kdežto většina 
druhých florikolů, na pL Cerarnbycid·ů je mnohem méně vybíravá; A.ga
panthia •villoso·viridescens De Geer, Dun. , hoj., Orsodacne cemsi L. et . f. D'un. , 
Lenia cyanella L., Kl . l., červ. Kl., Dun., L. lichenis Voet, dto, Lilioceris L ., 
pod Golicou; Mnichy, Cryptocephal·us biptmctatns L. ~. fi. sanguinolentla 
Scop., C. att·reol·us Suffr., C. ser·ice·us L., C. M oraei L., vesměs při lesích atd. 
všude, Lamprosoma K olbwi Scholz, Dun., pod M\nichy, k večeru na nižším 
podrostu šťavnaté vegetace, v z. - Poznámka: rozdíl mezi touto a concolo r 
možno konstatovat jen na základě všech znaků autorem druhu Kolbei stano
vených, a to ještě dost nesnadno; Chr'ysomela caerulans Ol., Dun., 1 ex., Ch. 
purpnrascens Germ., Dun., pod Golicou, Ch. marcasitica Germ. v. tw·gida 
Wse., v íidolí Dun. pod Mnichy, pod Haligovskými kopci, pod salaší, hoj. na 
podhorrských biotopech, Ch. violacea Múll., Dnu., Ch. staphylea L., dto, hoj ., 
Ch. geminata Payk. f. cupTina Duft., všude na Hyperiwm, zejména poJ 
Mnichy, i s Ch. rnarcas-itiw společně, na všech citovaných lokalitách, Ch. 
rnenthastr·i Suffr., Dun., hoj., Ch. vaTians SchalL, j'. ceniattra Hrbst. i f. pra
tensis Weise, všechny všude, kde Hypericum, hoj ., Ch. polita L., všude na 
zde vel. hojném Origarvurn, Chrysochloa speciosissima Scop. f. Letznet·i Wse., 
Dun. pod Golicou, na podhorské enklávě, na Salvia glutinosa, jen 2 ex., Phae
don cochlea1··iae F . f. neglecta Sahlb., Dun., v mechu pod Golicou, Scle?·ophae
don orbicularis Suffr., údolí Dun., kraje lesa, skryt v mechu; některé ex. 
menší, se štítem širším, s krovkami i·idčeji a jemněji tečkovanými; Hydro
thassa glabra Hrbst. v. aucta F., ripikolně na Dun., I-I. marginella L ., Dun., 
hoj., Galeruca tanaceti L., dto, hoj ., PhyllotTeta vittttla Redtb., Dun., Aphtho
na pygmaea Kutsch., Dun., okolo lesa, vz., A. vemtstnla KJutsch., všude, hoj., 
A. a e n e ornic a n s All. ssp n. orientalis, Dun., na okraji lesa pod Golicou; 
z nejvýraznějších člénů zdejší fauny! 'l'eplomilný západostředomoi·ský element, 
v Pieninách vyvinutý ve zvláštní znaménité subspecii; bližší ještě při popisu; 
Longitarsns snccinens Foudr., KLL, Dun., Golica, hoj ., L. cnrtus All., Dun., 
málo, L. exolehts L., dto, stdurellus Duft., všude, hlavně Dun., Golica etc., 
L. apicalis Beck.,- Dun., vz., L . luridus Scop., obec., Haltica oleracea L., hoj ., 
Batophila rubi Payk., všude, kde Rnbus; obec., Crepidodera ferruginea Scop., 
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všude, např. Dun., Sphaeroderma testacewrn F., Dun., Psylliocles napi F.> hoj ., 
1 epc této odchylné f.: malý, 5 prvních elán. tykadel a část 6. jsou žluté, 
čtyři přední nohy celé žluté, řádky krovek velmi slabé, ke konci takřka mizící, 
Dun.; P. cnwllata Ill., okolo salaše, i vel. malé ex., Cassicla vibex L . i f. clis
coidea Wse., hoj. a ještě . jiné Chrysornelidy, zejména ubikvistní druhy;Laria 
atomaria L ., pod Golicou; z rodu Apion buďtež uvedeni: A. violacwm Kirby, 
pallipes Kirby, senictll~tm Kcirby, laevigatttm Payk., pisi F., viciae Payk., crac
cae L ., pomonae F ., virens Hrbst., nigritarse Kirby, aestiv'ltm Germ.; Lio
phloeus tessellatus Miill., Dun., L . gibb1ts Boh., tamže, dosti, Brachysomus echi
nat'ltS Bonds.; Dun., též v humusu, Sitones: grise~ts F ., lineatns L., S'lllcifrons 
Thunb., p1mcticollú: Steph., hispiclnl'lts F. - všichni na vhodných místech 
hoj.; Tanymews palliai1ts F ., Dun., nedaleko lokalit s horskými CMysome
lami, druh rovin, dosahu velkých řek, úrodných otevřených krajů, v Pieninách 
vlivem Dunajce, ale vel. vz., Lipants glabrirostris Kiist., Dun., pod lesem na 
enklávách podhorské associace na Petas1:tes, Alophns trig1ttiai1ts F . v. va11 
Schrank, též f. nnifonnis Reitt., ale bez f. nom., u lesa u Dun., Hypera co
mala Boh. ·v. carpath-ica Petri, všude ve všech lesních porostech na Salvia glu
tinosa, na jejíchž listech tvoří eliptičné požerky. 

Phytonomus p1mctatus F., hoj., např. Dun., Ph. nigrirostn:s F., dto, Ph . 
variabilis Htrbst., dto, Cidnorrhymts quaclromawlahts L., hoj ., Ceuthorrhyn
chiclins troglodyhts F ., Dun . . č, Kl. etc., Ceuthorhynclws p1mctiger Gyll., 
Dun., Golica etc., C. ass1:milis Payk., pod Golicou, C. constricitts Marsh., 
všude, Miants campamtlae L., Dun., hoj ., Cionns scroph1tlariae L., Dun., c: 
thapsi F., dto. Potom ještě, mimo vyjmenované, řada ubikvistů; mimo to na 
vyšší bylinné vegetaci na křoví Lebia crux minor L . 

Arboricoli. (Xylofagi.) 

Se speciálním výčtem drulÍů na Alntts incana DC. 
Dromúts fenestrahts F ., Golica, D . . melanocephaltts Dej. v. nigriventris 

'rhoms., dto, karnivorní druhy dendrofilní, Phloeocharis snbtilissima Ma±mh., 
pod korou všude, Anthophagus alpestris Heer, Dun., Poclabrtl.s alpinns Payk. , 
f . norn ., Dun., na křovinách, f .rubens F., f. ni g r o ap i cal i s n., s f. nom., 
veL vz., C'antharis albomarginata Mlaerk. , Dun., Golica, Rhagonycha translu
ácla Kryn., Dun., Mnichy, Rh. nigriceps Waltl., i na U:mbelliferách i na křo
vinách, na Picea, Kl. l., Dun., Rh. elongata Fald., Dun., Rh. atra L., dto, obě 
na Picea, Podistra pilosa Payk. Gol., Dun., dto, Attaltts analis Panz., Dun., 
na Picea a j., H.aplocnerwus nigricornis F ., Kl. l., Dun., Golica, na Picea, 
Abies, jednotlivě, Elater aethiops Lac., salaš, na Picea, M elanotus rufipes 
Hrbst., na př . Dun., Lirnonius parmtlus Panz., hoj., Athous niger L. i s f. 
scndator Hrbst ., i na koniferách, A. haemorrhoidalis F., ho j ., A . subfuscus 
Miill., obec., Corymbites virens. Schrank, Dun., pod Mnichy, na houští, vz., 
C'. pectinicornis L., C. purp'ltreus Poda, Dun., na Corylus a j ., C. aenens L ., 
Dun., H'uta, i pod kameny, Synaptns filiforrnis F ., Dun., np, Salix, Dirrhagus 
pygrnaeus F., 1 cJ, Dun., Hypocoelus procernlns Mannh., Dun., na schnou
cích větvích Salix, Lonicera, Smerdžonka, 1 ex. naléťnuvší na most, vel. vz., 
f. rnuswl1ts Rosh. - Poznámka. - Tato f. je tak nápadná, že nebylo třeba 
ji rušit, jak to učinil Fl e u ti a u x v Rev. Fran. d•Entom. II., 1935, p. 10. 
- Trixagus derrnestoides L., hoj., Bnprestis haemorrhoidalis Hrbst., salaš, 
Anthaxia q1wdripnnctata L., na smrkovém dříví, A. snbrnontana Obnbg., Dun., 
salaš, Agril11s caentlens Ros<&i, na Lonicera; dále v. Kyselýi Obnbg., K. l., vel. 
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vz., karpatoruský element, nový doklad, jak až do Pienin vnikají východokar
patské složky fauny; A. integerrimtts Ratzb., Golica, vz., Dascilhts cervimts 
L., Dun., Golica, Lathridúts ang·usticollis Gyll. a L. ntgicollis Ol., na větvích 
Picea, Oorticaria gibbosa Hrbst., 1Vlelanophthalma transversalis Gyll., dto, 
Scymnus abietis Payk., Kl. 1., Aphúlecta obliterata L., na koniferách ne vz ., 
Oalvia 14 ~ guttata L., Dun., Golica, Ohiloconts Tenipushtlattts Scriba, Dun., 
Oh. bipttstttlatits L., Exochorrvu.s 4 ~ pttstttlatus L., jakož i některé další 
Coccincellidae, na rEtzných cH-e vinách, Ernobius abietis F ., Kl 1., Dun., Rhi
nosimtts Tuficollis L., na suchých větvích, porůznu, M elolontlw rnelolontha L., 
mrtvé ex., PhyllopeTlha hort·icola L., SynodendTon cylindricv,m L., červ. Kl., 
na Tilia, Kl. 1., na Fag·us, PT·imms coriaTius L., červ . E.Jášt., Kl. 1., Dun., 
Golica, salaš, některé c;? c;? neobvy kle obrovských rozměrů, Tetropium casta
neum T., i f. lttrida L., salaš, Oriocephaltts rusticus L., salaš, Rhagium inqtti
sit01· L., hoj., Stenoconts rneridiantts L., Dun., na květech i na keřích, Pido
nia lurida F., též na keřích, Chlorophonts Hwrbsti Brahm., Dun. , na Unbelli
ferách i na živné T·ilia, vel. zř-ídka, Monochamtts sartor F. a M. stttor L., spo
lečně na ležících kmenech Picea u salaše a v širším okolí, první vel. hoj., druhý 
vz., Pogonochents hispidus L., ne hoj., Leiopus nebttlostts L., Dun., KL 1., 
Astynorntts gr·isws F., salaš, jediný ex. tohoto všude u nás vzácného druhu, 
na ležícím, dosud nevyschlém kmenu Picea; velmi rychle běhá a na rozdíl od 
A. aedili.s i za slunečného žáru uchyluje se na spodní partie di·eva, ExocentTus 
lu.sitamts L., Dun., na Tilia, ne hoj., Oberea occulata L., nad Dun. v enklá
vách s horskými elementy na Sali;v caprea, Labidostomis httmeralis Schneid., 
Dun., zřídka, 0Typtocephal·us labiattts L., na ldovinách, M elasoma aenea L ., 
Dun., hoj., Phytodecta virninalis L. a f. decempunctatns L., Dun., Ph. qttin
queptmctattts F. a f. unicolor- Wse., i f. sorbi Wse., všechny na Salix, hoj., 
Phyllodecta vnlgat?:ssirna L., obec., Lttpents lyperus Sulz., Dun. a j., Ohalcoi
des aurata Man~h., obec., Anthribtts albimts L ., Dun., na suché Ooryhts atd., 
Otiorrhynchus 1:njlat1ts Gyll., Dun., Golica etc., na r{lzných křovinách dosti 
hoj., O. pttl1'erHlenhts Germ., Dun., Golica, na Picea hoj., O. genicttlatus 
Germ., Dun., O. ·rwult·ipunctahts F., Dun., Golica, vel. obecný slovenský ar
bustikol, zejména na keř·ich listnatých, v Pieninách na koniferách, hoj:, O. 
niger F. v. vnlosoptmctatv.s Stierl., Golica a jinde, hoj., O. morio F., dto, 
O. scabeT L., ve všech Picetech hoj., obyčejně skryt v mechu, O. eqttestris 
Richt., Dun., pod Golicou, obyčejně v mechu, submontánní, možno ho zařadit 
i mezi muscikolní druhy, O. Milleriamts Reitt., Dun., pod Golicou, v oné en
ldávě horských elementů, hoj., O. obsidianus Boh., Dun., pod Golicou, nejvíce 
muscikolně, O. ovatns L., v Picetech hoj., Phyllobius piri L., Dun., Ph. arbo
rator Hrbst., hoj., Ph. calcarahts F., Dun., i s některými f. hoj., Ph. pilicoT
m:s Desbr., Dun., pod Mnichy, více ex. na Corylus; i s celým povrchem čistě 
zeleným, význačný pro Pieniny, kde už též K u n zem, l. c., 1934 udán; 
balkánsko-banátsko-slovensko-podkarpatsko-pieninsko-podolský; Polyd1·osus ato
maTius Ol., Golica etc., hoj., P. pilosns Gredl., P. Tnficornis Bonsd., Dun., 
P. amoenus Germ., dto, P. seTiceus Schall., hoj., Chlorophanus viridis, L., 
Dun., na úzkolistfch Sali:n, ale i na okolních bylinách, vel. hoj., f. salic1:cola 
Germ., tamze, jednotlivě, Dorytonws Dejeani Forst., Dun., na Populus tre
rntt la, Anthonom~ts ponontm L., KL 1., Gol., Magdalis nitida Gyll., Picea, 
H ylobius piceus De Geer, Kl. 1., vel. v z., H. abietis L., jednotlivě na Picea, 
Rhynchaemts lonicerae Hrbst., všude hromadně na Lonicera, zejména u lesa 
nad Dun., f. simplex Marcu, jednotlivě, f. obswrior n., Rhamphtts pulicarius 
Hrbst., hoj. 
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Alnicoli na Alnus incana DC . 
. Velmi bohaté, zejména křovité porosty, někde tvořící kompaktní rozsáhlé 

skupiny, nebo lemující lesy, pole, cesty, pastviny atd., mají dost výraznou, ač 
ne velmi bohatoU: fa:unu ColeoptM·, mezi nimi je ovšem mnoho všeobecně arbo
rikolních a i mnoho náhodných druhů. N ejtypičtější, tu monofagní, je Curcu
lio cerasontm, udávaný literaturou s Q~tercus, Salix caprea, Bet~tla, Aln~ts 
(dle Kleineho jen ghdinosa). Ceras~ts, larva na Pr·~tmts spinosa. 

Phloeochar·is subtilissima Mannh., Pygidia denticollis · Schumin.., Attalus 
anal1:s Panz., Adelocera (Lacon aut.) m~trina L., Atho~ts haemorrhoidalis F ., 
Synaptus filiformis F., z blízkých Salix, Throsws dermestoides L., Atomaria 
ruficornis Marsh., Lathridúts angusticollis Gyll., Melanoplithalma transversa
lis Gyll., Synchita h~tmeralis F., Adalia decempnnctata L., A. bipunctata L., 
Halyzia sedecimguttata L., Exochomus quadrizntstulat~ts L ., Orchesia minor 
Walk, Cyaniris flavicollis Charp., Cr·yptocephalus labiat~ts L., C. p~tsillus F. 
f. Marshami Wse., JJ1elasoma aenea L., Otiorrhynch~ts geniwlat~ts Germ., Phyl
lobi~ts arborator Hrbst., Polyclrostts pilostts Gredl., P . ntficomis Bonsd., Stro
phosomus melanogrammus Forst., C~trcttlio cerasont.m Payk., Cryptorrhyn
chidi~ts lapathi L., též vzácná f. verticalis Faust, jako horský exponent, Ano
pltts roboris Suffr., A. sett.Zosus Kirsch., vz., Rhynchaenns alni L. (testacens 
.áuct.), mimo to různí náhodní hosté ač samozřejmě i z vyjmenovaných někteří, 
třebaže pozorováni v hojnějším počtu, k nim náleží. 

Pod stromovou korou ležících kmenů a pařezů. (Sous les écorces.) 
E·xcl. I pidů a jejich přížnivníků. Objevují se tu i některé druhy fungi

kolťl, humikolů, arborikolů a j. 
Phloeonomtts plan11s Payk., Kl. 1. , Oxyteltts clypeonitens Pand., vz., Bap

tolimts affinis Payk., Philonthtts nigritultts Grav., Conosomns testaceus F ., 
A theta picipes Thoms., ' zejména salaš, na Picea, vel. hoj., A. sttbtilis Scriba, 
dto, Cerylon histeroides F ., ferTngineus Steph., oba hoj . - Za příznivějších 
okolností se počet druhů této biocoenosy zmnohonásobní. 

Seolytidae a někteří jejich . příživníci a parasiti. 
(Scolytides avec quelques parasih~s.) 

Blastophagtts piniperda L., na Picea společně s následujícím, 11 Dunajce, 
Cryphtrgus pusíllns Gyll., Dryocoetes a1dographus Ratzb., Pityophthorus pi
tyographits Ratzb.; Pityogenes chalcographus L., Ips amitinus Eichh., Neoto
miws laricis F., společně s př·edešlým, oba najednou v larválních až zcela vy
vinutých imaginálních stadiích, zvláště ve velkém množství v složených kme

.rtech v okolí salaše, Pityokteines curvidens Germ., význačný škůdce zdejších 
Abietet. 

Společně se Scolytidy : Nudobius lentus Grav. u Ips amitimts, Placusa 
depr·essa Maekl., u I ps amitimts, druh všeobecně známý jako vel. vz., tu v hoj
ném počtu, Phloopora testacea Mannh., tamže, Epuraea variegata Hrbst., více 
ex., E. pusilla Ill., hoj., obě u Ips amitinus, Rhizoplíag1ts bipushtlahts F ., 
Rh. depressus Payk., oba v Kl. 1. , Hypophloeus linearis F., u Ips arnitinus. 

Pod hnijícími a tlejícími vegetabiliemi. 
(Sous les matieres yégétales pourries.) 

Ptomaphagus variicornis Rosh., Kl. 1., Dun., i polohumikolně, na nižších 
travinách k večeru, několik ex., v . rectipes Jeann. Rev. Franc. d' Entom. I. 
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1934, p. 166, několik ex., J.l1icropeplus porcatus F., Dun., i na nižších rost
linách k večeru, F'alagria thoracica Curt., pod vytrhanou travou v údolí 
Dun:, vz. 

Metoekenti podzemních ssavců. (Méteques.) 

Dosud jen Choleva glauca Britt., pod Golicou 1 9 na nižším podrostu 
u lesa a pak v stati o humikolech uvedení Catops nigrita Er. a coracinus Kell. 
(asi u hraboše lesního), Catops Dorni Reitt., Kl. 1., Gol. 

V domech. (Daus les maisons.) 

Tenebrio molitor L., červ. Klášt. 

* * 
* 

Příbuznost s faunou Oravy naznačují tyto význačnější formy. 
(L'affinité de Ia faune d'Orava en Slovaquie et de celle des Piénines est 

marquée par les especes suivantes.) 

Carabus gramtlaltts f. ntfofemorata, na povrchu zcela černý, N ebria pici
cornis, Dyschirius digitatns*, Bembidion ltmatum*, B. flttviatile*, B. rufi
C01'ne*, Trogophloetts dilatatus. 

Význačné druhy karpatoruské žijící i v Pieninách. 
(Especes propres aux Piénines et a Ia Russie Subcarpathique.] 

Liodes nitida*, Stenus KolUei*, Bythinus Lettbeli*, Agrilus caeruleus v. 
Kyselýi*, Siniplocaria Dwnbeli*, Cis lineatocribratns*, Chrysomela caerulans*, 
Psylliodes subaenea*. 

Tím nijak není řečeno, že některé z těchto nezasahují daleko na západ do 
pohoří slovenských, ale nejsou tu zpravidla tak samozřejmými složkami fauny, 
jako na východě. 

Druhy rovinné a teplomilné. 
(Especes the•·mopbiles et meme xerothermes.) 

Calathtts erratus, Licinus depressus*, ? Quedius scintillans*, Qnasimus 
rninutissimus, Synapltts filiformis, Aphtona aeneornicans*, Longitarstts exo
letus, Phyllobius pilicornis*, Brachysomus echinaltts, Chlorophanns viridis, 
Tanyrnews palliatus, snad i il1 aladera holosericea. · 

Na straně polské uvádí K u nt ze, l. c. 1934: L1:cimts depressus Payk. , 
Quasirntts mimdissimus Germ., Coptocephala ntbiwnda Laich., Phyllobitts 
pilicornis Desbr., již také všichni až na ostatně nevzácnou Coptocephala nt
bicnnda byli i mnou v naší části Pienin zjištěni. 

Druhy submontánní až subalpinské. 
{Especes submontanes jusque subalpines.) 

Sem náleží i všechny druhy společné Podkarpatsku a Pieninám a nej.sou 
už opakovány. 

Carabus cancellatus v. tatrictts*, Leistus picws, N ebria picicornis*, sub
mont., N. Gyllenhali, Bembidion Millerianuin, B. ru{icorne*, T rechus pulchel
Ztts, Pterostichns aeth1:ops, P. foveolatus, P. fossulatus, Cymindis cingttlata*, 
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Oephennium Reitteri, Omalium excaratt&m, alespoň na Slovensku pravidelně 
horský, Stenus carpathicus, Staphylinus macrocephalus, Quedius ochropterv.s 
f. Kiesenwetteri, Qtt. collar·is, Lept'Ltsa carpathica*, A.theta ptmctulata*, A. mon
ticola*, Podabrus alpimts, Podistra pilosa, Dasytes alpigradus, Oorymbites vi
rens, Atomaria alpina, N acercla ntfiventris, N. fnlvicollis (obě převahou pod
hor-ské), Anaspis Kiesenw ettM·i, Pachyta quadrimacnlata, Gaurotes virginea_. 
Leptnra virens, Stran galia arwata, Olyitts lama, OyTioclyitts capra*, M onocha
mns sartor_. M. stlior, Ohrysomela purpumscens, Ch. rnarcasitica v. turgida, 
Ohrysochloa speciosissima f. Letzneri, Sclerophaeclon orbiculm·is, Tůmarcha me
tallica, Orestia Attbei f. arcttata, Minota obesa, Otion·hynchtts equestr·is. O. 
Millerianus, O. obsiclianus, Liophloens gibbns, Lipants _glabrirostris, Adexins 
scrobipennis, Alophns trigtlitatus v . vatt f. tmiformis*, Hypera comata v. car
pathica, Oryptorrhynchiclitts lapathi v. ver-ticalis*, Scleropterns serrahts . -
Hvězdičkou označeny druhy řídké a patří současně do odstavce následujícího. 

* * 
* 

Druhy a formy sporadické, lokalizované. a pod. (Especes r~res.) 

Pokud už byly v kapitole s oravsko-pieni11skými a submontánně-subalpin

skými a teplomilnými uvedeni, jsou tam označeni hvězdičkou a dále už neopa
kováni; podkarp.-pienin. sem patří všechny B. Oicinclela germanica, Dyschirúts 
rnficornis, Bembiclion !oraminos111m, B. prasinum, B. monticola, pseuclottstn
latum, I-Iarpalus progrediens, Amara ettrynota (alespoň na Slovensku vz.) , 
Aba:v ate1· s. germanns (dle autora alpský), Olisthopns rotundatns, I-I ydraena 
morio, I-I . pnlchella, Ptomaphagus variicornis· v. redipes, Oholeva glanca, Oo
lon affine, Nettraphes elongatultts v. rugosicollis, Scaphosoma subalpinum , 

· Geoclrornicus plagiatus f. nom., Ancyrophorns longipennis, A . omalinns, Tro
gophloeus hr:rticollis, Oxytelns clypeonitens, Bledins erratus, Stenns fossttlatns, 
S . latifrons, Stilicus Erichsoni, Placusa clepressa, Atheta gracilicomis, A. Tom
líni, A. mallens, A . palleola, A. incognr:ta, Oxypoda rttgulosa, Saprinns rugi
fer, Malthintts bignttnlns, Danacaea morosa f. infnscata, Dirrhagns pygmaens, 
I-I ypocoeltts procerulus, dto f. muswla, M eligethes solidus, Ois clentatns, Oede
mera sttbnlata f. vittata, M ordellistena hnmeralis f. atrata, A naspis frontalis 
f. I-I opffgarteni, Leptura dubia f. trian.gnlifera, Str-an galia qnaclrifasciata f. 
Kolosovi, Astynomus gr·isens, Lema cyanella L., Lamprosoma Kolbei, Ohry
somela geminata f. cuprina, Phyllobitts pilicornis, I-I ylobitts picens, Cnrculio 
cerasorum, Anopltts setnlostts. 

* * 
* 

Protože jde o práci odbornou, předpokládá se, že všeobecná data ekoJo
gická odborníkovi jsou známa a tudíž přičiněna jen tam, kde jde o odchylky 
od běžných faktů a o případné zkušenosti nové nebo méně známé. 

Práce ovšem ani zdaleka nevyčerpává celé théma o fauně Ooleopter v Pie
ninách, je pouhou ukázkou, ale dává přec jen určitý celkový přehled. Dle mož . 
nosti bude v ní pokračováno . 

13* 
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Lit e I' a tu I' a. (Bi b I i o g I' ap hi e.) 
O Pieninách jakožto o reservaci budiž citována tato literatura : 

Po stránce všeobecné organisace. (Sm Ia protéction de Ia nature.) 

Oompte rendtt du Congres scientifique des représentants de la Roumanie, 
la Tchécoslovaquie et la Pologne, touchant la protection de la nahne sur les 
terrains limitrophes des trois états, tenu a Cracovie le 13 et 14 décembre 1929. 
- Cons. nat. pour la protect. de la na ture. Paústw. rada ochr . przyr. 27, ICra
ków, 1930, 62 ff. 

Park narodowy w Pien·inach. I. Protokól poiedzenia Komisji obdytego 
w dnifteh 3 i 4 pazdziernika 1933 r. Warszawa-Kraków, 193 3. 

Pěniny, Slovenslcá pN1·odn·í 1·eservace a Pěninác h \t Nárocln-í park- v Pěni
nách. Protokol společných porad Komisí polské a československé, konaných 
v Krakově ve dnech 8. a 9. ledna 1934. (Otisk textu českého.) Varšava, 1935, 
8 vyobr., 1 mapa. 

Domin K., Státní reservace v Pieninách. Krása našeho domova. XXIV, 
1932, p. 129-134, 6 obr. 

Speciálně. 

G o e tel V., Pieniny v S z a f e ro v ý c h Skarby przyrody, Warszawa, 
1932, p. 287-290, 2 ob. 

G o e tel V., Rozwój prac nad górskiemi parkami naroclowemi. Wierchy, 
1934, p. 14-17, 1 ob. V imposantní sbírce Wierchy ještě jinde i·eč o Pieni
nách. 

G o e tel V., Utworzenie pogranicznych parków narodowych. Krak0w, 
1933, p. 17-20. 

K ul z y lÍ. s k i St., Rezerwat w Czorsztynie. Ochrana Przyrody. II, 1922. 
Rap f F., Park narodowy w Pieninach. Przewodnik ilustr. z ilustr. 

mapka. Nowy S::]cz-Tarnow, 1933, 125 ff., 4 fot., 1 mapa. 
S i to w s k i L. i K ul c z y ú s k i St., Charakter i osobliwósci przyrody 

pieniúskiej. Ochrona Przyrody, III, 1923. 

Po stránce koleoptel'ologické. (Bibliographic coléoptét•ologique;) 

O kolcopterologických pomět•ech v Pieninách polských 
nebylo dosud nic souborného publikováno, jen povětšině zmínky v menších 
příspěvcích o novinkách polské fauny Ooleopter, jakož z. připojeného seznamu 
literatury vysvítá: K u nt ze ho práce z r. 1934 v »Kosmosu « je všeobecně 
zoologická s několika jen Ooleoptery, v článku v Pol. P. E. XIII jmenuje 
K u nt ze vysoce památného Attalus cardiacae L. od Czorsztyna vedle Qt<a
simus mimdissimtts Germ., Oryptocephaltts carpathic1ts Friv., Ohrysomela 
caen<lans Scriba a Aphthona cyparissiae Koch. 

Dosavad endemitem polských Pi(min je Anthobium f lorale Panz. v. Te
nenbaumi Bernh., 1. c. v >>Literatuře«; sám jsem odtud determinoval znameni
tou Liodop1·ia serrico·rnis Gyll. , viz i pozn. příslušné stati Protokolu >> Pěniny«, 
1935, p. 22. - Dále jsou mi známé tyto druhy sebrané Ma k ó l s k i m 
u Kroscienka: B embidion ttstttlatum L. v. pswdonstulahtm J. Miill. , B. oblon
gt'm Dej. s. Lornniclcii Netol., Ohlaenúts Kindermanni Chaud. - vše det. Ing. 
M a k ó l s k i. - Mimo to : H elichus sttbstriahts M iill. , Potok Pien., Ontho
phag'us verticicornis Laich., Krošcienko, Aphocli1ts maculahts Strm., Krošcieu-
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ko, A. pttsillus Hrbst., dto, Chrysomela caerulea Ol. v. globipennis Suffr., dto, 
Ch. cerealis L. f. altemans Panz., dto, Ch. caerulans Scriba, dto, Ch. menthas
tri Suffr., Potok Pien., Ch1·ysoch loa speciosissima Wse., Kroscienko - vše 
det. Doubal. - Longitarsus obliteratus Rost. (Kunze). 

Bern h a u e r M,, , N·euheiten der palaarktischen Staphyliniclenfauna, 
Koleopt. Rundschau, XVII, 1931, p. 232. ( Anthobitvrn flora le 1; . n. Tenen
baumi Bernh. z Pienin. 

O i s z k i e w i c z H., N otatki koleopterologiczne II. Pol. Pis. Ent. IX, 
1930, p. 258...:....260. (Zmínky. ) 

K i. ne l J. i N o s k i e w i c z . J., Einige Bemerkungen uber c1ie zoogeo
graphischen Verhaltnisse von Podolien und Volhynien des polnischen Anteils. 
Pol. Pis. Ent. IX, 19 30, p. 272-288. (Zmínky.) 

K u nt ze R., N owe stanoviska kilku rzadszych chrz:J,szszy w poludniowo
wschodniej Polsce. Pol. Pis. Ent. IV, 1925, p. 237- 244. (Zmínka.) 

K u nt ze R., Problemy zoogeograficzne Pienin . . Kosmos-Lwów, LIX, 
1934, p. 217- 242. . 

K u nt ze R., Zapiski entomologiczne z wycieczek w Pieninach. Pol. Pis. 
Ent. XIII, 1934, p. 190-193. 

N o w i c k i M. et Lom nic k i M., Zapiski faunistyczne. Spraw. Kom. 
Fiz., Kraków, 4, 1870, p. 1-30. (Pieniny na str. 22.) 

Osterloff F., O chrzf!,szczach krajowych (c. d.). Rodziny: Pselaphí
dae, Clavigeridae i Sc!;drnaem:dae. Pam. Fiz. IX, 1889. Warszawa, p. 249-273. 
(I o Szcazawnicy.) 

S m rec z y :rí s k i St., jun., O krajowych gatunkach rodzaju H ypera Genn 
(Col., Curcul.) Pol. Pis. Ent. V, 1925, p. 1-30, 1 tab . (Zmínka.) 

Ten e n ba um S., Fragmenta faunistica musei zoologici polonici, War
szawa I, 1931, p. 329--359. (Zoogeogr. výkaz Col. s hojnými citáty Pienin.) 

Ten e n ba um S., Nmve dla Polski gatunki i odmiany chrz1:1czczy. VI, 
1. c. II, 1933, p. 5-8 (dto). 

* * 
* 

. Po p -i s y nových for cm. (N ovit a tu m de s c r i p ti o ú es.) 

Bembidion pygmaeum F. s. bilunulatum Bieltz. f. caeruleoviridis n. 

Analogická f. k coelesticolor Roub., fOTmě to B. pygmaeurn, již jsen~ po
psal z Dumbieru. N aše nová f. caeruleoviridis je na povrchu krásně modravě 
zelená, a to oba dosuů nalezené ex. 

Exemplaria superficie omnino laete careruleoviridi, analogica ad B. pyg
maeum f. coelesticolorem Roub. 

Liodes nitida Reitt. f. Ješátkoi Roub. 

Vide čas . čsl. Sp. Ent. (Acta Soc. Ent. čsl.) XXXIII, 1936, fasc. 1. 

Podabrus alpinus Payk. f. apicenigra n. 
Povrch žlutý mimo část hlavy za očima, štítek a špičku krovek (tímto po

sledním znakem nápadně odlišný od f. rub ens F.) . 
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Ut f. ntb ens F., sed elytrorum apice nigra, scilicet: superficie testacea, 
capitis parte postoculari, scutello, elytris in apice nigris. 

Adrastus limbatus F. f. ferruginicolor n. 

Jako protěj šek k f. turcica Stierl., která je na povrchu zcela černá, je tato 
nová f. ·povrchu jednobarevně světle žlutého i ve stadiu zcela vyvinutém. 

Superficie unicolori-flava, etiam in stadio maturo. 

Cyrtoclytus capra Germ. f. Vávrai n. 

Druhá žlutá páska krovečná spojená s postranní okrajovou žlutou ovru
bou. 

Tři ex.- Jmenuji pop. Arturovi Vávro v i (Praha). 
Lutea fascia elytrorum media cum lutea linea marginali perfecte con

iuncta. 
Ex. 3. - In honorem domini Art u r Vávra (Praga) denominata. 

Aphthona aeneomicans All. s. orientalis n. 

Od originálního popisu A ll ar do v a, L'Abeille, XII, 1875, p. 439, se 
liší, že celá čtyři přední stehna jsou žlutá (tam první dvě třetiny smolové), na 
tykadlech je teprv 7. článek hochu tmavší (tam už 5.), štít není poněkud 
delší než u » hilariS <<, zato dobře souhla.sí, že je nejširší v basální třetině. :N a
prosto nesouhlasí, že je štít >>parsemé de points écartés plus fins et moins di
stincts<< než u »hilaris<<, ale je hustě, hrubě, podélně vrásčitě tečkován. S po
pisem krovek souhlasí, avšak ony malé tečky mezi velkými jsou u s. OTientalis 
nanejvýš ojedinělé, souhlasí také délka těla 1.5 mm. 

Od popisu A. m etallica Wse. Deut. Ent. Ztschr. 1889, p. 415 se odchyluje, 
že má více než 4-5 basálních článků tykadel žlutých, že není »thorace subti
liter punctato<< a že je menší, ne 1.8-2.2 mm dlouhá. Dobře souhlasí, že ra
menní hrboly jsou malé a že krovky jsou nejširší za středem . 

S H e i ke r t i n g e r o v ý m popisem v R e i t t e r o v ě Faun. germ., 
IV, 1912, p. 181 shodna až na zcela jinou strukturu štítu a na údaj o zoogeo
grafickém rozšíř·ení: A. aeneomicans: Siidwesteuropa<<, aeneomicans orientalis 
je karpatská. 

Se všemi popisy souhlasí na první pohled nápadně krásně kovově bronzo
vou barvou. - Je štíhlejšího těla než A. euph01·biae Schrank. 

A. aeneomicans udávána s Euphorbia (esula? - a s Linum, na naší pienin
ské lokalitě nebyla jedna ani druhá z těchto rostlin, nanejvýš snad mohla tam 
růsti EttphMbút cypa1·issias. 

A descriptione originali ( Allard, L'Abeille, XII, 1875, p. 439) differt 
flavo colore quattuor femorum priorum ( aeneomicans priora quattuor femora 
in primis tertiis picea habet), antennis a 7° articulo tantum adumbratis 
( aeneomicans a 5°), pronoto non aliquanto longiore, quam in » hilari <<, non 
»parsemé de points écartés plus fins et moins distincts que chez hilaris << , sed 
fortiter, dense, longitudinaliter rugose punctato; elytris, ut in descriptione in
dicatum est, puctatis, sed punctis subtilibus, quae punctis maioribus commix
ta sunt, rarissimis; pronotum latissimum in baali tertia, ut in descriptione 
originali commemoratum est. 

Ab A. metallica Weise, Deut. Ent. Zeitschr. 1889, p. 415, quae 1.8-2.2 
mm longa est. differt corpore minore, solum 1.5 mm longo, antennarum arti-
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culis basalibus non solum 4 sive 5, sed 6 flavis, pronoto noh »subtiliter puncta
to<<; cum hac convenit inprimis : »callo humerali parvO<< et elytris post me
dium latissimis. 

Ab A. aeneornicante All. in Heickertinger-Reitter, Fauna 
Germ. IV, 1912, p. 181 differt: structura pronoti forti, rugosa, densa et per
vagatione zoogeographica: A. aeneornicans . aeneornicans enim Europam occi
dentalem, quae ad meridiem vergit, A . aeneornicans orientalis Carpathes in
colit. A. aeneornicans aeneornicans in Et•phorbia '(? esula) et Lina vivit, quae 
plantae in loco A . aeneornicantis orientalis deerant ( an Ettphorbia cyparissias 
adfuerit, nescio.) - Aphthona aeneornicans orientalis ab A. ett,phorbiae cor
pore graciliore etc. divergit. 

Rhynchaenus lonicerae f. obscurior n. 

N a krovkách převládá černá barva. 
Elytrorum basi plus minusve Iate nigra, fascia postmedia nigra latissima, 

itaque elytrorum superficie plus quam 2 et ljz parte nigra. 

Résumé. 

Les especes des Coléopteres, citées ci-dessus, ont été observées dans les 
Piénines sur la rive du Dunajec en Tchécoslovaquie, le premier Parc N ational 
limitrophe ( entre la Pologne et la Tchécoslovaquie), pendant les trois premie
res semaines du mois de juillet 1935 . 


