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289. 
RNC'. Kult, Praha : 

NÁLEZY NOVÝCH NEBO VZÁCNÝCH CARABIDŮ ZE STŘEDNÍ 
EVROPY. , 

V následujícím článku uveřejňuji předběžně některé zvlášť. powruhodné 
nálezy Carabidů. Podobné úda,je jsem již publikoval .v dřívějších článcích 
v Entomolog. časopise nebo v Entomolog. listech. Jestliže v některých pří
padech jsem dříve uveřejněné údaje v tomto článku opakoval, připojuji zkratku 
»publ. « · publikováno -~ v těch případech připojuji další naleziště. Ostatní 
zkratky: » !<< za údajem naleziště znamená, že jsem příslušný exemplář sám 
určil (jestliže jen revidoval, je též uveden původní de terminátor) ; ,, ! ! « určil 
jsem na základě znaků penisu. * před jménem země (na pi'. *Bohem., *Morav., 
atd.) znamená druh pro příslušné území nový. Pro velké -obtíže s tiskem nejsou 
popisy druhů uveřejněny, zájemci mohou však použít mého »Klíče střed o
evropských Carabidů«, který je již delší dobu v tisku, ale pro ny
nější úsporná opatření nemohl být zatím vydán. Nejpozoruhodnější nález je 
nesporně Arnara maj1•smola Chd. z Čech, známé doposud jen z asijského a 
evropského Ruska, a ze Švédska. 

Notiophil1ts laticollis Chd. : *Bohem.: Mšené rr Budyně! IX. 1935,4 ex. 
(leg. Dr. Matějka); *Morav.: Šlapanice! 25. VII. 1944, 1 ex. společně s Micro
lestes Schroderi Holc1h. (leg. A. černý); Slov.: Č'abrad . Vrbovok u Kru piny! 
VIII. 1937, 2 ex. (leg. Kult) , šahy! VIII. 1937, 2 ex. (leg. Kult) , Parkán! 
(leg. Dr. Richter). 

Notiophilus bi,quttatus Fab. a. pseudolateralis Louvet. : Morav.: Zlín! 
22. VII. 1944, 1 elx. (leg. A. Černý). 

Dyschirius arenosus Steph.: české kusy (ex. coll. Helfer) jsou D. Z1tcidus 
Putz. s. Obenbergeri Mařan! - N eznám žádný spolehlivý nález z Čech ani 
z Moravy. 

Dyschirius lVIakólskii Miill. - *Bohem. : Jaroměř! 15. VIII. 1941, 1 ex. 
(leg. Půl pán) - publ. - *Morav. : Zlín! (leg. Dr. Balthasar), 1 ex. 

Dyschirius salinus Schaum. - Tento halophilní druh je u nás jen v. vz. 
(viz časopis, 1944, p. 86, 90). *Slov.: Bratislava! (leg. Kaván). 

Bembidion scap1olare Dej. s. Lornnickii Net. Podle Dr. N etol. (Kol. 
Rundsch., 1943, p. 17) je základní formou scap1tlare Dej., nikoliv oblorígnrn 
Dej. - *Morav. : Valašské Meziříčí! VI. 1933, 1 ex. (leg. Dernický); Slov.: 
Senica! 1 elx. (leg. Dr. Kodym), Carp. : Trebušany! 2 ex. (leg. Dr. KDdym). 

Trechus rnar,qinalis Schaurh. : Kusy ve sbírce Dr. Fleischera z Hoverly 
jsou T. striatulus Putz.! · ' 

Badister dorsiger Chd.: *Morav.: Kroměříž! 1 ex. (leg. Fiala), další kus, 
d' z Val. Meziříčí ! 19 3 3 (Dernický leg-) . 

Licinns silphoides Rossi: K mé poznámce v časopise, 1944, p. 89, 93 při
pojuji: všechny údaje ze Slovenska byly do Roubalova Katalogu přejaty ze sta-
rých maďarských pramenů, nekontrolovatelných. . 

· Harpahos (sg: Ophomts) d·iffin1:s Dej.: Morav.: Uh. Brod! V. 1933. (leg. 
Dr. Kodym + Dr. Matějka) - serie kusf1; Haná! (Dr . Fleischer). 

H arpalus (sg. lVI etophonus) ·~ vzhledem k tomu, ž~ je ze střední Evropy 
o 5 druhů. vic než ve Fauna Germanica (jsou mezi Ophonns !) a z nich již 
4 jsem zjistil u nás, bude nutno zrevidovat lokality i u »starých« c1ruh1L Přesné 
určení je možné hlavně podle tvaru penisu. údaje o aznreus Fab., puncticollis 
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Páyk. p1rnctulahts DfL, 1'11picola Strm. a conlatus Dft. zústanou asi celkem 
v platnosti . 

. H. (MetophontÚ>) 1'1 tfibm·bis Redt. - Bohem.: znám již z 15 nalezišť; 
Y ckolí Prahy jen v Šárcr.!! - Morav. : znám již 16 nalezišť, poměrně nejhoj
něj ší je v Čejči! ! 

H. ·(Metophon11.s) seladon ,Schb. - u nás celkem hojnější než 1 'Ufib~t1'1n:s 
Rec1t. Protože jméno »brevicollis« bylo již několikrát použito, někdy pro seladon, 
jindy pro brevicollis, jen nyní takový zmatek, že nikdo neví, který druh si jiný 
entomolog pod jménem »breV1:collis<< představuj e . Navrhuji proto shodně s Lind
rothem jméno »brevicoUis<< vůbec vynechat. - Boh em : znám již z 33 nale
zišť. Jeden z typů tohoto druhu je z Opočna (Roubal); v Praze byl velmi hojně 
sbírán ve Stromovce! _ Mor a v.: 11 lokalit! - nejhojnější z <Jejče!! Dle 
mého zjištění jsou kusy »H. parallel11.S<< z jižní Moravy ve sbírce Dr. Fleischera 
vesměs H. seladon ! ! 

H. (jvf,etophonus) Volák·i Kult.- .Nový druh (Ent. Listy- Folia .Ento
mologica, 1944, p. 5, 9, fig.). K dosud známým 2 ďď z Moravy: Okolí 
Sl-'lvkova (leg. Volák) a 1 ď z Karpat: Vel. Komňaty (leg. Danihelka), při
pojuji další nález: Morav.: Valašské Meziříčí!! 1 ď, 1933 (leg. Dernický). 
Tento další kus shoduje se zcela s pi'lVodním popisem až na to, že je jedno
barevně tmavě zbarvený. 

H. ·(Metophonus) Melleti Heer.- Tento velmi vzácný druh nalezl a určil 
u nás první p. i·ed. Roubal (Karlštejn). Utčil jsem tento druh z těchto nale
zišť : Bohem.: Karlštejn!! 1 ď, 25. V. 1941 (leg. Ryka) a 1 ď, 1. Q _, VIII. 
1941 (leg. Štícha), Nymburk!! 30. V. 1910, 1 ď (leg. Šrámek), Závi stí ·'/. III. 
1903, 1 9 (leg. Lokay); několik nalezišť z okolí Prahy: Kobylisy!! 28 . III. 
1935, 1 ď (leg. Kult), Krč!!, 2 ďď (coll. Kult+Dr. Richter), Šárka!! 
2 es. (Herych), Sv. Prokop!! 1. XII. 1908, 1 ď (leg. Mulač). M'o rav.: 
Pouzdřany!! ďď (leg. Roubal+Dr, Fleischer), Slavkov okolí!! V. 1944, 
1 ď (leg. Volák). - S 1 o v. : Trnava!! (Ing. Kouřil); Kamenica n. Hron.! 
(Štícha), Parkán!! (Rouhal), Kováčov (Dr. Mařan), Leopoldov!! (Roubal), 
Modrý Kameň!! (Rouhal), Modrá Píla!! (Roubal). - Další lokality: Ďum
bier!! (Ing. Dr. šterba) , Zalescziki!! ('l'enenbaum), Trebinje !! (Obenberger), 
Varnn ! ! (Rambousek), Gallia mer.!! (Reitter); poslední 3 údaje porovnány 
s H. zigzag Costa, který je na Balkáne a v záp . Evropě hojněj ší. 

H. (Metophonus) puncticeps Steph. (= angttsticollis M,iill.). Tento druh 
v jižní Evropě hojný, se vyskytuje u nás jen velmi vzácně a jednotlivě. Jako · 
všechny Metophonusy vyskytuje se na nejteplejších částech území, zejména na 
vápenci. - *Bohem.: Čelákovice!! (Kult, Tichý, Pi'tlpán) , Nehvizdy!! 1 ď 
(leg. Spěváček), Nové Dvory u K Hory! 1 9 (leg. Spěváček), Příbram! !, 
13 ex. (leg. Šípek), Praha-Hlubočepy!! (Wadas+ P1'1lpán), Šárka! 1 9 (leg. 
Táborský); Mor a v.: Rajhrad (leg. Dr. Fleischer), Břeclav!! IX. 1933 (Dr. 
Kodym); S 1 o v. : Plav. štvrtok! · (Kaván), Bratislava!! (Laco), Parkán!! 
(Roubal), Helemba! (Štícha), čachtice! (Pr. Richter). 

H. •( 1VI etophonttS) c1·ibricollis Dej. - Kusy takto určené z Mo-ravy ve sbír
ce Dr. Fleischera jsou azuret<s Fab.!! Přes to mám 1 ex. z jižní Moravy : Min
tenice! 1942 (leg. Bechyně). 

H. 1(Harpalophomts) hospes Strm.- Podle Franze (Horion, 1941, p. 215) 
. z č:ech Podle mého názoru je to údaj téměř jistě nesprávný, také údaj Reitte
. div z r. 1870 od Brna by zasloužil potvrzení. 

Harpalv.s prog·rediens Schb. *Bohem.: Velký Osek! 22. VI. 1905, 1 9 
(leg. Roubal), Doksany! VI. 1907, 1 ď (leg. Roubal) , Mělník! (leg. Dr. Nla
dar), 1 9 ; *Morav. : Paskov! (Reitter, colL Ing. Dr. i:ltěrbn et Dr. Ri chter); 
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Kroměříž! 1 e~. (leg. Fiala); Okolí 'rěšína! 1 ex. (leg. Hetschko). - Sl o v. : 
B. Bystrica! ( clet. Roubal), Zadielska Dolina! (Dr. Kodym). - Kijev! ( coll. 
Ing. Jedlička), Kata v ! (co ll. Ing. Jedlička), Bel asi ca ! (leg. Dr. Purkyně, co ll. 
Dr. Matějka); Hisp.: Cata[uňa! 1 ď (eix Patkiewicz) ~ Patria falsa?
s l1deicornis I- Blízce příbuzný FI. Winkleri nebyl u nás zatím nalezen. 

FI. sulphu.ripes Germ. - dle mého názoru pro naše území škrtnout, velmi 
pravděpodobně i 11w1·ginellus, ocl něhož jsem viděl celou řadu chybných určení 
(z Čech; IZlín; B. Bystrica, atd.). 

FI. Kan»mani Apf. a dimidiat~éS Rossi - vesměs jistě chybná určení, 
vztahující se na FI. Ro~tbali Schb. 

FI. fuscipalpis Strm. - Velmi v z.: Bohem: Praha-Holešovice, 14. V. 
1908, 1 ex. (leg. Holík); Mvrava: čejč! 1 ď, 1942 (leg. Bechyně); Slov.: 
Bratislava! (Hrbáček). ~ Příbuzný FI. fnscicomis Mén. nebyl zjištěn. 

FI. melancholiws Dej.: Bohem.: žel. Hory! (Dr. Kodym leg.), VIII. 
1932, 1 ex., Praha! (leg. Dr. Kodym), 1 ex.; M;arav.: Mutěnice! V. 1941, 
1 ex., 19421 ex. (leg. Bechyně), Rohatec! 9. VI. 1941; 3 ex. (leg. Dr. Kodym). 

FI. albaniws Rtt. - *M'or.av. mer.: Kobylí u Čejče!, V. 1941, 1 Q (leg. 
Bechyně, coll. Kult). -Další nálezy: Nieder-ústerreich: Umg. Enzensfeld! 
(c. Ing. Dr. Štěrba) 1 ex., Adana! (c. Ing. Jedlička), Anatolia! (leg. Korb), 
Taganrog! (c. Ing. Jedlička), Cro: Fruška Gora! (leg. Dr. Kodym). 

II. (sg. Ilaploharpalius) hirtipes Pnz.: Bohem. : Semtěš u Čáslavi! VII . 
1941, 1 ex. (leg. Kočvara, coll. Půlpán); Morav.:· Mutěnice! asi 20 ex. (leg. 
Bechyně), 1 ex. (leg. Dr. Balthasar). 

FI. (sg. Haploharpaous) zabroideťs Dej. - Slov.: N eutr. Com.: Niegyed! 
1 ex. (leg. Drexler); Vadovce! (Fritsch). 

Acnpalpus s~t-turalis Dej. -údaje z Čech .a z Moravy velmi pravděpodobně 
nesprávné. 1 ex. z Moravy (clet. Fleischer) je interstttíalis Rtt. Přes to znám 
1 ex. ze Slov.: Parkán! (leg. Štícha). 

Acupalpus maculatus Schaum. - *M·orav.: Čejč!, více ex. (leg; Bechyně), 
Uh. Hradiš-tě! 1 ex. {leg. A. černý), Těšín! (W anka). 

Acupalp~t-s d~obins Schil. - *Bohem.: Voseček! (Kult), 1 ex. . 
Acupalpus brunneipes Strm. - *Bohem.: Pardubice! 2 ex. (leg. Hulata) , 

Nehvizdy! IX. 1938, 1 ex. (leg. Kult), Čelákovice, 2 ex. (leg. Štícha). 
Bradycell~t-s verbasci Dft. - Dr. Fleischer udává jen povšechný výskyt a 

ve sbírce neměl ani jediný doklad z našeho území! Druh vz. Bohem.: Skryje! 
(Král), Radotín!, Řevnice! (Štícha), Všenory! (Rupič), Příbram! 10 ex. 
(Šípek), Krkonoše! (Bechyně).- Morav. : Oderské hory! (Dr. Richter), 
Prostějov ! (Volák), Džbel ! (Zoufal) . 

T1·ichocelltos placidus Gy ll. - Bohem.: Třeboň! (leg. Dvořák), 3 ex. -
publ. Roubal; Kralupy! (šípek) ; Morav.: Střelice! (Dr. Fleischer), Pouzdřa
ny! (Dr. Fleischer et Dr. Hoffer), Lednice! (Dr. Fleischer et Dr. Hoffer) , 
Opava! (Wanka) . 

Dichirotrichns n•fithoraco Sahlb. - *Bohem.: M. Skála! 1 ex., 1940, 
patrně z náplavu (leg. Doc. Dr. Obenberger); *Morav.: Hranice! (leg. Dr. 
Fleischer), Paskov! (Reitter), Brno! (Dr. Fleischer), Dyje! (Dr. Fleischer) , 
Kroměříž! (leg. Fiala). 

Amblystomns metallescens Dej. - Morav. : čejč! (Dr. Fleischer), Prostě
jov ! ll. IV. 1925 (coll. Museum Praha), Beskydy! (leg. Dr. Jureček). 

Amara ftdvipes Serv. - Bohem.: Čelákovice! (leg. Dr. Klička et Dr. 
Purkyně), Lysá! (leg. Vorlíček). Z Moravy zatím není žádný nález znám. 
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A mam erythrocnem.a Zim. ~ Bohem.: Praha-Bubna! (Kracík), Lobko· 
l'ice! (Zeman), Čelákovice! (Kult) . - Morav.: Beskydy! (c. Museum Praha), 
"Moravia<<! 1 ex. (Reitter), ,;Moravia<<! 1 ex. jako »rttfipes« ve sbírce Dr. 
Fleischera. 

Amara concinna Zim. - Bohem.: Pečky! náplav, 1 ex. (leg. Ing. Dr. 
Štěrba, det. Reitter), - Voseček! 7. IV. 1907, 1 ex. (leg. et det. Štěrba). 

Amam strervua Zim. - Z Čech i z Moravy chybí doklad. 
A mam K odymi Jedl. - Další lokality: B o h e m. : šlemín u Štěchovic ! 

(leg. Spěváček), Řitonice u Dol. Bousova! (leg. Táborský), Davle! (leg. Hyka), 
Karlštejn! (leg. Kult), Sp. Poříčí! (leg. Král), Čelákovice! (leg. Kult), žel. 
hory! (leg. Dr. Kodym), Pardubice! (eg. Kult), Dobříš, 1901, 1 ex. (leg. Dr. 
Jelínek, det. et coll. K'rása - i. 1.) . - *Mor a v. : Zlín!, 1 ex. (leg. A. černý). 

Arnam anthobia Villa. - *Bohem.: Praha-Olšany! 13. IV. 1908, 1 ex. 
(leg. Dr. H€yrovský, coll. Museum Praha). - *Morav. : Pavlovské kopce! 
(Kult). 

A:rnara sabulosa Serv. - *Miorav.: Uh. Brod ! V. 1934, 1 ex, (leg. Dr. 
Kodym) + 4 ex. (leg. Dr. Matějka); Heršpice u Slavkova! V. 1934, 1 ex. 
(leg. Volák), jako »brunnea, det. Fiala<<. sacv.: Parkán! 3. VII. 1937 (leg. 
Kult), 1 ex. - údaj »Krkonoše<< (Fleisch . Katal.) je pro tento vysloveně 
Etepni druh jistě nesprávný. 

Amara crenata Dej. - V nejteplejších částech území, nejhojnější u Prahy! 
- *Morav.: Uh. Brod! IV. 1934, 1 ex. se sab1tlosa., (leg. Dr. Kodym), Svi-
távka! (Volák), 1 ex. · 

Amara rnajuscnla Chd. - Bohem.: centr.: St. Boleslav, 16. III. 1941, 
1 ď, v náplavu (leg. !Hrbáček, coll. Kult). Tento velice zajímavý kus jsem 
považoval za nový druh, ačkoliv jsem měl skutečné kusy A. maj1tscula z vých. 
Sibiře, správně určené. Teprve :letos, laskavostí p. Lindrotha, jsem dostal jeho 
Eeparáty a pomocí nich se mi podařilo s naprostou určitostí identifikovat český 
kus. Je to druh, ve střední Evropě dosud nenalezený, známý dosud jen z asij
ského a evropského Ruska, teprve nedávno objevený ve Švédsku Lindrothem. 
Protože se mi podařilo určit z různých sbírek další kusy: Galicia! 1 Q (Reit
ter), Ukraina: Zagdansk ! 1 Q ( coll. Dr. Klička), Simbirsk ! (leg. Dr. J ure
ček), 1 Q, Sibirien! 1 ď, (leg. Reitter), Quellgebiet d. Irkut!, 2 ďď (Leder), 
Oberer-Amur! 2 'ďď (leg. Korb), Berezowka!, 1 ď- mohl jsem náš kus 
s ostatními porovnat. Zjistil jsem:, že je úplně stejný, i tvarem penisu. 

Zařazuji A. majuscula Chd. k sg. Pseudobmdyttts Cs., podle zadních ho
lení. ď ď, které na vnitřní straně nejsou chloupkované. Znak s jednoduchým 
nebo rozeklaným zubem brady není pro odlišení sg. Bradytlts podle mého zjiš
tění spolehlivý! (Srovnej A. apricaria!). 

Amara Helleri Gredl.--:-< *Bohem.: Krkonoše: Roudnice! (leg. Kaván), 
J-ilemnice! (leg. Kaván), M . .Skála! (leg. Doc. Dr. Obenherger), Šumava: 
Schreiner! (Tyl), Boubín! (leg. Dr. Madar), vesměs po 1 ex. - Morav.: Pa
Java!, 1 ex. (Dr. Fleischer), Slov.: Bílé Karpaty! ·(Fa:ssati), 1 ex. __, Znám též 
.1 ex. s lokalitou »H. Biel<<! (?Alpy) . 

Pterostich1ts striatopunctatus Dit. - Slov.: Trenčín! (Brancsik), 1 ex. 
Pterostichns barbarus Dej. - Podle rozšíření tohoto druhu považuji Gsi

kiho údaje ze Slovenska (viz Rouhal. Kat.) za nesprávný. 
Pterostichus cordatus Letz., rufitarsís Dej ., Denbeli G-gb. Moje kritické 

poznámky v Ent. Listech, 1944, p. 17, 21, býly dány do tisku dříve než jsem 
dost<tl Schatzmayrovu monografii rodu Pter-ostichvs. Proto jsem znovu zkoumal 
znaky na penisech a zjistil jsem, že mťlj názor je správný -~ jcle o 3 ras s y. 
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nikoliv 2 různé druhy, jak píše Schatzmayr. Pro ssp. Deubeli Ggb. musím však 
doplnit, že tvar štítu je variabilní, takže od obou ras se liší jen zba-rvením noh. 

Pterostichtls fasc1:atoptmctattts Cr., pilOsus Host. (= fossttlatns Quens.), 
•sudeticus Gerh. (= Iligeri ·Pnz., f. typ.) a velmi pravděpodobně i m.orio Dťt. 

(= maurus Dft.) pro Čechy škr tnout, podle mého názoru. 
Olisthoptts glabricoll1:s Germ. - pro naše území škrtnout. údaj Bohem.: 

Skochovice (Fleisch. Kat.) je O. rotnndahts Payk. a. Rottbali Mařan. 
Agomtm atratum Dft. a lugens Dft. pro Čechy jsou jen dle velmi nespo-

lehlivého údaje Klímova. · 
Agonurn (sg. E11rophilns) scit·ulttm Dej . -Tento druh podle Horiona jen 

v sev. Něni.ecku - sám jsem viděl četné kusy: Hamburg! a 1 ex. » Sibirien << !' 
(Leder, Reitter). Naše kusy takto determinované, jsou vesměs nesprávné! 

Agonum (sg. Platymts) Kryniokii Sperck a longiventre Mnnh.- Z Čech 
jsou jen 2 staré údaje dle Lokayova Katalogu! 

Lebia trimaculata Vill. - pro naše území škrtnout! 
Dromius quadmticollis Mior. - U mg. Bielitz! (leg. Šmolka, co~l. Ing. 

,Jedlička) ..:___bude tedy jistě i u nás na sev. Moravě. Další lokality: Warszawa! 
více ex. (leg. Makólski), L1wów! ·( coll. Roubal). __, Viděl jsem též ve sbírce
p. řed. Roubala 1 ex. D. longnl.us Friv.: Hung.: Bokszánbánya! (= Nemet 
Bokszán), det. Roubal. Doporučuji na základě většího materiálu provést kri
tický rozbor, jedná-li se o dva různé druhy, či jen o ·jediný druh. 

Dromius quad1·isignatus Dej. - N ález Wankův z okolí Těšína se pravdě-
podobně zakládá podle mého názoru na chybném určení; jinak je to druh . 
západoevropský. · · 

Microlestes. - Při zpracování tohoto rodu, které jsem provedl v r. 1941, . 
jsem dostal velmi bohaté materiály z pražského :M~usea, od p. Ing. Jedličkv . 
p. řed. Roubala a četných dalších sběratelů . .Výsledek: 3 nové druhy pro naši 
oblast a jeden zatím zcela nový druh z jižní Evropy. Omezuji se zatím na loka-· 
lity druhů nových pro naše území: 

Microlestes corticalis Duf. v. escorialensis Bris. - *Bohem. : Praha!' 
2 d'd (leg. Ing. Jedlička). . . 

Microlestes fissnralis Rtt. - *Bohem.: Hřebeny!! 1 d', 21. V1I. 1906 :. 
(leg. Dr. Kiička), zároveň s maurus, Praha Xrx:! (leg. Fassati); Slov.: 
Bratislava!! 1 d' (leg. Hrbáček) . - 'l'emešvár!! 1 d' . 

Microlestes Schroderi Holdh. - *Morav.: V. Pavlovice!! 19. VII: 1939, 
1 d' (leg. Šticha) ; Čejč! 1942, 1 d' (leg. Bechyně), po .stranách. úvozu cesty · 
asi v 8 hod. ráno (. l.), Šlapanice!! 29 . VII. 1943 a 25. VII. '1944, více ex . . 
(leg. A. černý), ve starém písníku, lezou mezi vegetací v poledne na způsob · 
Bembidií (i. l.). 

111etabletus irnpresstts Dej. - Podle Puela, Mise. Ent., 1938: také v Če
chách. Při známé J?Ovrchnosti francouzských autorů při udávání cizích lokalit 
považuji údaj za zcela nemozný! · · 

Cyrnindis rnacularis Dej . - *Morav. : Bzenec! 5 ex. (leg. Dr: Schwarz, 
coll. Dr. 'Matějka), Mutěnice ! 1943, 1 ex. (leg. Bechyně). . 

Brachymts sélopeta Fab. - pro M·oravu vypouštím. - B. psophia Serv. 
nebyl na M'oravě v poslední době sbírán, takže je třeba výskyt zrevidovat. 

Brachynus Ganglbaneri Ap. s advena Schb. : *Carp. : čomalovo!! (Ti-
chý), Baťovo!!, 4 ex. ( c. Rbuba.l); *Slov.: Seiiča!! (Roubal). 

Brachym~s psophia Serv.: Slov.: Kováoovce!! 1 d' (Roubal); Bratisl-ava! L 
(Museum ~raha); rozlišení od předešlého dle penisu! 
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Car a b i dae E u•·opa e c e nt••ali s uov a e v e l ra rior es. 

-* = species in territorio adhuc non indicatae. 
» !« = vidi. 
>> ! !« = secundum formam penis determinatum. 

I. Species in territorio .. adhl.lC n on i n c1 i c a t a e : 
in Bohem i a : Notiophilus laticdllis, Dyschirius Makólskii, Harpalus 
puncticeps, Harpalus progrediens, Acupalpus dubius, Acupalpus brun
neipes, Dichirotrichus rufithorax, Amara anthobia, Amm;a majuscula, 
Amara Helleri, Microlestes corticalis v. escorialensis, Microlestes fissuralis. 
In M o r a v i a : Notiophilus Iaticollis, Dyschirius Miakólskii, Badister 
dorsiger, Bembidion scapulare s. Lomnickii, Harpalus seladon, Harpalus 
Melleti, Harpalus puncticeps, Harpalus progrediens, Harpalus albanicus, 
Harpalus hirtipes, Acupalpus maculatus, Trichocellus placidus, Dichi
rotrichus rufithorax, Amara Kodymi, Amara anthobia, Amara sabulosa, 
Amara crenata, Amara Helleri, Microlestes Schroderi. 
In Sl o v a k i a : Dyschirius salinus, Harpalus Melleti, Acupalpus sutu
ral is, Micr olestes fissuralis, Brachyhus Ganglhaueri s. advena, 
e c a e t e r i s t e r r i to r i i s : Harpalus Mielleti, Harpalus progrediens, 
Harpalus alb.anicus, Amara Helleri, Amara majuscula, Dromius quadrati
collis, Dromius longulus. 

II. Species in territorřo adhuc pere r r o r e m in di ca ta e _ ve 1 c1 u
biae (><?«): 
in Bohem i a : Dyschirius arenosus. Harpalus hospes, Harpalus sul
phuripes, Harpalus marginellus, Harpalus dimidiatus, Acupalpus sutura
lis, Amara strenua, Amara sabulosa, Pterostichns · fasciatopunctatus, Pte
rostichus pillosus, ?Pterostichus morio, Pterostichus sudeticus, Olisthopus 
glabricollis, Agonum atratum, Agonum lugens, Agonum scítulum, Lebia 
trimaculata, Metabletus impressus. 
In Mor a v i a : ?Dyschirius arenosus, H arpalus hospes, Harpalus sul
phuripes, ?H,arpalus marginellus, Harpalus dimidiatus, Harpalus Kara
mani, ?Amara strenua, Agonum scítulum, Lebia trimaculata, Dromius 
quadrisignatus, Brachynus sclopeta, ?Brachynus psophia. 
In Sl o v a k i a : Licinus silphoides, Harpalus sulphuripes, Harpalus 
marginellus, Pterostichus barbarus, Agonum dolens, Agonum scitulu.m. 
Licinus silphoides Rossi. - Ad adnotationem meam in Acta Soc. ent. 

Bohem., 1944, pag. 93, supplementum sequitur: Indicationes Ca ta 1 o g i 
Roubaliani e Slovakia e veteris fontibus magyarici s citatae suht, quorum spe· 
cimina inaccessibilia. 

Hm·palus (Metophonus) Voláki Kult. Species nova. Typi et Co(ypi: Mo
rav. mer. : Slavkov!! 2 ďď (leg. Volák), Carp. occ. : VeL Komňaty!! 1 ď 
(leg. Danihelka). Cf. Folia Entomologica, 1944, p . 9, fig. - Ideo typ u s : 
Morav.: Valašské Meziříčí!! 1 ď (leg. Dernický); hoc specimen cum descrip
tione originaria una cum exceptione omníno congruit; est enim unicolor, in 
toto corpore nigrum. . 

Amara majuscula Chd.- Bohe:rnia centr . : St. Boleslav!! 16. III. 1941, 
1 ď (leg. Hrbáček, ooll. Kult). Hanc s'peciem memorabilem primo speciem 
novam esse putavi, specimen A. ma.i1tsculae e Sibiria orientali bene determina
iam habens. Amicitia cl. C. Lindroth, cuius ·seorsum impressa -hoc anno .accepi, 
mihi possibile erat, specimina bohemica Amarae indentificare. - A.mamm
majttsculam ad subgenus Pseudob1·adytus Csiki pono: tibiae post~r:iores ď ď 
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enim in parte interna non sunt villosae. ·Dens menti an emarginatus an integer 
31d separationem subgeneris Bradyt1ts non est certus (cf. Amara apricaria !) , Loc. 
nov. pro A. ma.fvsc.: Galicia! (Reitter), 1 Q, Ukraina: Zagclansk! 1 Q (c. Dr. 
Klícka), Simbirsk! 1 Q (leg. Dr. Jurecek), Sibiria! 1 ď (Reitter), Quell
gebiet cl. Irkut!! 2 ďď (Leder), Sib . or.: Berezowka! 1 cJ, OberercAmur!! 
2 ďď (leg. Korb) . 

Pterostichtts cordatv.s Letz., rnfitarsis Dej., Dwu)Jeli Ggb. Tempore, quo 
aclnotationes meas criticas in Foliis Entomol., 1944, p. 21, iuris feci, mihi 
monographia Schatzmayriana generis Pterostichus ignota errat. Qua cle causa 
characteres penium clenuo perlustr.avi, et cleterminationem meam veram esse 
cognovi. Sunt enim haec t r es s u b s p e c i e s non duo species, ut cl. Schatz
mayr indicat . - In ssp. Deubel1: forma prothoracis variabilis est, quam ob 
causam a caeteris subspeciebus colore peclum tantum divergitur. 

Dromi1ts quadraticollis Mor. - U mg. Bielitz! (leg. Smolka, coll. Ing. 
Jedlička), Warszawa! (leg. Makólski), Lwów! (coll. Roubal). - JJ. long1tl1r.s 
Friw. : Hung.: Bokszánbányal=Nemet Bokszán (det. et coll. Roubal), 1 ex. 
- Studio critica maioris speciminum copiam desideratur. Investiganclum est 
si haec duo vel una species sit. 




