
COLEOPTERA (brouciCOLEOPTERA (brouci))
DiferenciDiferenciáálnlníí diagndiagnóózaza

IMAGOIMAGO
-- hlava  hlava  prognprognáátntníí nebo nebo hypognhypognáátntníí
-- úústnstníí úústrojstrojíí kousackousacíí
-- prothoraxprothorax dobdobřře vyvinutý, volnýe vyvinutý, volný
-- mezothorakmezothorakáálnlníí kkřříídla v KROVKYdla v KROVKY
-- metathorakmetathorakáálnlníí membranmembranóóznzníí
-- slosložženenáá pod krovkamipod krovkami
-- termintermináálielie zatazatažženenéé do do abdominuabdominu

LARVALARVA
-- oligopodnoligopodníí ((apodnapodníí, , polypodnpolypodníí))
-- eucephalneucephalníí
-- úústnstníí úústrojstrojíí kousackousacíí

KUKLAKUKLA
-- adecticaadectica exarataexarata ((obtectaobtecta))



MORFOLOGIE IMAGAMORFOLOGIE IMAGA
HLAVAHLAVA
-- prognprognáátntníí, , hypognhypognáátntníí ((ortognortognáátntníí))
-- slosložženenéé oočči vyvinuty ai vyvinuty ažž úúplnplněě chybchybíí
-- ocelliocelli výjimevýjimeččnněě (1(1--2)2)
-- tykadla 11 tykadla 11 ččlláánkovnkováá (velmi variabiln(velmi variabilníí tvar)tvar)
-- úústnstníí úústrojstrojíí kousackousacíí (klasick(klasickáá ssíítuacetuace):):

velkvelkéé labrumlabrum, , maxilamaxila s s galeougaleou a a lacinilaciniíí
mxmx. p. 5 (4) . p. 5 (4) ččlláánkovannkovanéé, , lablab. p. 3. p. 3--4 4 ččlláánkovannkovanéé

-- modifikace v modifikace v llíízaczacíí, pak mandibuly unik, pak mandibuly unikáátntníí
autapomorfieautapomorfie: : lacinialacinia mobilismobilis

-- gula pgula přříítomna tomna 



MORFOLOGIE IMAGAMORFOLOGIE IMAGA

HRUHRUĎĎ
-- prothoraxprothorax dobdobřře vyvinutýe vyvinutý
-- nnáápadnpadnéé pronotumpronotum
-- notopleurnotopleuráálnlníí [= [= pleurosternpleurosternáálnlníí] ] šševev
-- mesomeso+meta = nepohyblivý +meta = nepohyblivý pterothoraxpterothorax
-- mesothoraxmesothorax redukovaný, zredukovaný, zřřetelnetelnéé
mesoscutellummesoscutellum ((ššttíítek)tek)

-- nohy nohy homonomnhomonomníí, kr, krááččivivéé, , tarzytarzy 5 5 ččlláánkovnkovéé
(nebo 4 a(nebo 4 ažž 3 3 ččlláánky nky –– na kana kažžddéé noze rnoze růůznznéé))

-- koxykoxy pohyblivpohyblivéé (x (x AdephagaAdephaga –– coxalcoxal platesplates))
-- mesothoraxmesothorax s krovkami (v klidu kryjs krovkami (v klidu kryjíí abdomen)abdomen)
-- v letu otevv letu otevřřenenéé (x (x CetoniinaeCetoniinae))
-- metathoraxmetathorax blanitblanitáá kkřříídla (dva zdla (dva záákladnkladníí typy dletypy dle
podpodřřááddůů))



MORFOLOGIE IMAGAMORFOLOGIE IMAGA

ZADEZADEČČEKEK
-- 10 10 ččlláánkovýnkový
-- 9. segment genit9. segment genitáálnlníí
-- 10. segment siln10. segment silněě redukovanýredukovaný
-- poslednposledníí viditelný viditelný tergittergit (8) (8) -- pygidiumpygidium
-- vnvněějjšíší genitgenitáálie nevylie nevyččnníívajvajíí z apexuz apexu

termintermináálielie: : 
♂♂: : aedeagusaedeagus: : phallobasephallobase ((tegmentegmen, , proctigerproctiger
[10]), [10]), phallusphallus (penis), (penis), parameresparameres

♀♀: : paraproctparaproct (9), (9), proctigerproctiger (10), (10), gonokoxidgonokoxid, stylus , stylus 
(p(páárovrovéé))



LARVALARVA
-- hlavovhlavováá kapsulekapsule dobdobřře e sklerotizovansklerotizovanáá

((eucephalneucephalníí –– vvššechny sklerity)echny sklerity)
-- úústnstníí úústrojstrojíí kousackousacíí (x sav(x savéé))
-- oligopodnoligopodníí ((apodnapodníí), tvarov), tvarověě rrůůznorodznorodáá
-- stematastemata –– maximmaximáálnlněě 66
-- tykadla 3tykadla 3--4 4 ččlláánovnováá (nebo jen hrboly)(nebo jen hrboly)
-- nohy nohy homonomnhomonomníí, kr, krááččivivéé, , tarzytarzy 5 5 ččlláánkovnkovéé

(nebo 4 a(nebo 4 ažž 3 3 ččlláánky nky –– na kana kažžddéé noze rnoze růůznznéé))
-- abdomen 10 abdomen 10 ččlláánkový (redukce na nkový (redukce na 

9 a9 ažž 8)8)
-- segment IX s psegment IX s přříívvěěsky sky –– urogomphiurogomphi
(?(?homolognhomologníí s s cercicerci))
ZZáákladnkladníí typy: typy: kampodeoidnkampodeoidníí, , eruciformneruciformníí, , 
skarabeoidnskarabeoidníí, , apodmapodmíí

KUKLAKUKLA
adecticaadectica, , exrataexrata, , liberalibera;;
obtectaobtecta ((CoccinellidaeCoccinellidae); ); semiobtectasemiobtecta
((ChrysomelidaeChrysomelidae))

MORFOLOGIE LARVY A KUKLYMORFOLOGIE LARVY A KUKLY



KLASIFIKACEKLASIFIKACE
-- 350 tis350 tisííc recentnc recentníích druhch druhůů
-- ppřřes 7 tises 7 tisííc ve stc ve střřednedníí EvropEvropěě
-- zzáásadnsadníí ppřřededěěl l CrowsonCrowson (1955)(1955)
-- 4 pod4 podřřáády (dy (MyxophagaMyxophaga jako nový)jako nový)
-- zazaččlenleněěnníí StrepsipteraStrepsiptera do do CucujiformiaCucujiformia

-- dnes dnes LawrenceLawrence & Newton (1982)& Newton (1982)
-- oddodděělenleníí TenebrionoideaTenebrionoidea a a CucujoideaCucujoidea
-- 166 166 ččeledeledíí, 19 nad, 19 nadččeledeledíí, 4 pod, 4 podřřáády dy 



(1) ARCHOSTEMATA(1) ARCHOSTEMATA

DiferenciDiferenciáálnlníí diagndiagnóózaza

-- metacoxymetacoxy pohyblivpohyblivéé
-- metacoxymetacoxy nerozdnerozděělujlujíí úúplnplněě ventritventrit II
-- notopleurnotopleuráálnlníí ššev pev přříítomentomen
-- krovky se strukturou krovky se strukturou homologizovatelnouhomologizovatelnou ss

kkřříídelndelníí žžilnatinou (diskutabilnilnatinou (diskutabilníí) ) 
-- kkřříídelndelníí žžilnatina s ilnatina s oblongemoblongem
-- kkřříídlo s dlo s distdistáálnlníí ččááststíí spirspiráálnlněě stostoččenouenou

smsměěrem doprem dopřředuedu
-- absence cervikabsence cervikáálnlníích skleritch skleritůů
-- ččtytyřři i malpigickmalpigickéé trubicetrubice

klasifikace do 3klasifikace do 3--5 5 ččeledeledíí, asi 8 , asi 8 
rodrodůů, kolem 30 druh, kolem 30 druhůů



(1) ARCHOSTEMATA(1) ARCHOSTEMATA

(1) OMMATIDAE (1) OMMATIDAE 
-- hlava a hlava a pronotumpronotum bez tykadlových rýhbez tykadlových rýh
-- inserce tykadel laterinserce tykadel lateráálnlněě
-- rod rod OmmaOmma v Austrv Austrááliilii

(2) CUPEDIDAE (+ (2) CUPEDIDAE (+ TetraphaleridaeTetraphaleridae
+ ?? + ?? CrowsoniellidaeCrowsoniellidae))

-- hlava a hlava a pronotumpronotum s tykadlovými rýhamis tykadlovými rýhami
-- krovky s mkrovky s mřříížžovitou strukturouovitou strukturou
-- larva larva oligopodnoligopodníí, , eruciformneruciformníí (kr(kráátktkéé nohy), nohy), 

komprese poslednkomprese posledníích ch abdabd. . ččlláánknkůů

Biologie: Biologie: larvy v trouchnivlarvy v trouchnivéém dm dřřevevěě

4 rody, asi 20 druh4 rody, asi 20 druhůů ((PriacmaPriacma, , CupesCupes, , 
TetraphalerusTetraphalerus -- neotropický)neotropický)

???? CrowsoniellaCrowsoniella relictarelicta (bez m(bez mřříížžovitovitéé struktury struktury 
krovek), kyjovitkrovek), kyjovitáá tykadlatykadla –– ItItáálie (lie (edafonedafon))



(1) ARCHOSTEMATA(1) ARCHOSTEMATA

(3) MICROMALTHIDAE(3) MICROMALTHIDAE
-- aberantnaberantníí ččeleeleďď (za(zařřazenazeníí ??)??)
-- malakodermmalakodermáátntníí (jako p(jako pááteteřřííčček) vzhledek) vzhled
-- prothoraxprothorax bez bez nothopleurnothopleuráálnlnííhoho ššvuvu
-- krovky bez rýhkrovky bez rýh
-- žžilnatina bez ilnatina bez oblongaoblonga

slosložžitý vývoj: itý vývoj: 
-- samci haploidnsamci haploidníí, samice diploidn, samice diploidníí
-- ppěět typt typůů larev, dva pedogeneticklarev, dva pedogenetickéé
-- prvnprvníí z nich (rodiz nich (rodiččovský typ) je hlavnovský typ) je hlavníí rozmnorozmnožžovacovacíí
formou, klade viviparnformou, klade viviparněě 44--20 20 caraboidncaraboidnííchch larev,larev,
žžerou rodierou rodičče, me, měěnníí se v se v cerambykoidncerambykoidníí fytoffytofáágngníí larvu, larvu, 
z nich po zakuklenz nich po zakukleníí samice; nebo opsamice; nebo opěět pedogenetickt pedogenetickáá
larva 1. nebo 2. typu; klade 1 vejce, z nlarva 1. nebo 2. typu; klade 1 vejce, z něěj j kurkulionidnkurkulionidníí
larva, larva, žžere rodiere rodičče, kukle, kuklíí se a dse a dáá vznik samci.vznik samci.

Larva v trouchnivLarva v trouchnivéém dm dřřevevěě

Jeden druh: Jeden druh: MicromalthusMicromalthus debilisdebilis,, severnseverníí a sta střřednedníí
Amerika, Kuba, BrazAmerika, Kuba, Brazíílie, Gibraltar, Havaj, Rakousko, lie, Gibraltar, Havaj, Rakousko, 
jijižžnníí Afrika (nemAfrika (nemáá samce)samce)

Micromalthus debilis



(2) MYXOPHAGA(2) MYXOPHAGA
DiferenciDiferenciáálnlníí diagndiagnóózaza

-- zadnzadníí koxykoxy pohyblivpohyblivéé
-- nerozdnerozděělujlujíí úúplnplněě ventritventrit II
-- prothoraxprothorax s s notopleurnotopleuráálnlníímm ššvemvem
-- kkřříídla s dla s oblongemoblongem, , ztoztoččenenáá
-- maxilymaxily bez zbez zřřetelnetelnéé galeygaley
-- larvy s trachelarvy s tracheáálnlníími mi žžáábramibrami
-- larvy se splynulým larvy se splynulým tarsemtarsem a a pretarsempretarsem

4 4 ččeledi, vodneledi, vodníí biotopybiotopy

Microsporidae Hydroscaphidae



(2) MYXOPHAGA(2) MYXOPHAGA
(1) TORRIDINCOLIDAE(1) TORRIDINCOLIDAE

-- prodlouprodloužžený ený prothoraxprothorax

asi 25 druhasi 25 druhůů, Ji, Jižžnníí Amerika, Afrika, Amerika, Afrika, 
Madagaskar, Japonsko, Madagaskar, Japonsko, ČČíínana

(2) LEPICERIDAE(2) LEPICERIDAE

(3) CYATHOCERIDAE(3) CYATHOCERIDAE
neotropickneotropickáá skupina, 2 druhyskupina, 2 druhy

Torridincolidae

Lepiceridae



(2) MYXOPHAGA(2) MYXOPHAGA
(3) HYDROSCAPHIDAE(3) HYDROSCAPHIDAE
-- malmalíí, elipti, eliptiččttíí
-- zkrzkráácencenéé krovkykrovky
-- kkřříídla s tdla s třřáásnsněěmimi
-- dýchajdýchajíí plastronemplastronem
-- larvy s plarvy s pěěti ti stematystematy
-- larvy s trachelarvy s tracheáálnlníími mi žžáábramibrami

devdevěět druht druhůů ((HydroscaphaHydroscapha natansnatans), Francie), Francie

(4) MICROSPORIDAE (4) MICROSPORIDAE (= (= SphaeriidaeSphaeriidae, , 
SphaeriusidaeSphaeriusidae))

-- výraznvýrazněě kulovitkulovitéé ttěělolo
-- jen tjen třři viditelni viditelnéé ventrityventrity
-- nnáápadnpadněě dlouhdlouhéé sety na tykadlechsety na tykadlech
-- kkřříídla s tdla s třřáásnsněěmimi
-- nemajnemajíí plastronplastron (bublina pod krovkami)(bublina pod krovkami)
-- larvy s jednlarvy s jedníím m stematemstematem
-- larvy se splynulými segmenty nohoularvy se splynulými segmenty nohou

MicrosporusMicrosporus, 11 druh, 11 druhůů, severn, severníí polokoule, polokoule, 
Madagaskar, AustrMadagaskar, Austráálie;lie;
M. M. obsidianusobsidianus –– mokrý pmokrý píísek u vody, sek u vody, řřasyasy



DiferenciDiferenciáálnlníí diagndiagnóózaza

-- metacoxymetacoxy nepohyblivnepohyblivéé
-- dděěllíí úúplnplněě ventritventrit 1 na dva sklerity1 na dva sklerity
-- 6 viditelných 6 viditelných ventritventritůů
-- prothoraxprothorax s s notopleurnotopleuráálnlníímm ššvemvem
-- tykadla nitkovittykadla nitkovitáá, 11 , 11 ččlláánkovnkováá
-- mandibuly vmandibuly vžždy dobdy dobřře vyvinutye vyvinuty
-- oblongumoblongum kkřříídel pdel přříítomnotomno
-- pygidipygidiáálnlníí obrannobrannéé žžlláázyzy
-- 4 4 malpigickmalpigickéé trubicetrubice
-- polytrofickpolytrofickéé ovariolyovarioly
-- tubultubuláárnrníí testestestes
-- larvy: larvy: labrumlabrum++clypeusclypeus++fronsfrons = srostl= srostléé
-- larvy s mandibulami bez molylarvy s mandibulami bez moly

9(8) 9(8) ččeledeledíí, , predpredáátotořřii, , RhysodinaeRhysodinae –– mykofmykofáágngníí; ; 
HaliplidaeHaliplidae++NoteridaeNoteridae algofalgofáágngníí; ; „„harpalinnharpalinníí““
ststřřevlevlííci ci -- polyfpolyfáágngníí

(3) ADEPHAGA(3) ADEPHAGA



HydradephagaHydradephaga xx GeadephagaGeadephaga
-- dděělenleníí podle obývanpodle obývanéého biotopu (bez ho biotopu (bez 
fylogenetickfylogenetickéého opodstatnho opodstatněěnníí))

VODNVODNÍÍ skupinyskupiny
HaliplidaeHaliplidae
AmphizoidaeAmphizoidae
AspidytidaeAspidytidae
NoteridaeNoteridae
HygrobiidaeHygrobiidae
GyrinidaeGyrinidae
DytiscidaeDytiscidae

TERRESTRICKTERRESTRICKÉÉ skupinyskupiny

TrachypachidaeTrachypachidae
CarabidaeCarabidae

CicindelinaeCicindelinae
RhysodinaeRhysodinae
PaussinaePaussinae



(3) ADEPHAGA (3) ADEPHAGA -- HydradephagaHydradephaga

(1) HALIPLIDAE ((1) HALIPLIDAE (plavplavččííkovitkovitíí))

-- výraznvýrazněě ččlunkovitlunkovitéé ttěělolo
-- rozrozšíšířřenenéé metacoxymetacoxy ((coxalcoxal platesplates))
-- absence absence scutellascutella
-- larvy s 10 abdominlarvy s 10 abdomináálnlníími segmentymi segmenty

algofalgofáágngníí (larvy i (larvy i imagaimaga))

ttřři rody, 200 druhi rody, 200 druhůů, u n, u náás jen s jen HaliplusHaliplus, , 
20 druh20 druhůů



(3) ADEPHAGA (3) ADEPHAGA -- HydradephagaHydradephaga

(2) AMPHIZOIDAE(2) AMPHIZOIDAE

amfipacifickamfipacifickéé rozrozšíšířřeneníí, rychle , rychle 
tekouctekoucíí potoky,potoky,
1 rod, 5 druh1 rod, 5 druhůů

(3) ASPIDYTIDAE(3) ASPIDYTIDAE
-- tenebrioidntenebrioidníí vzhled, vzhled, 
pravdpravděěpodobnpodobněě semiakvaticksemiakvatickáá
skupinaskupina

recentnrecentněě popsanpopsanáá ččeleeleďď,,
1 druh 1 druh AspidytesAspidytes wraseiwrasei z z ČČíínyny



(4) NOTERIDAE(4) NOTERIDAE

-- zzřřetelnetelněě konvexnkonvexníí tvar ttvar těělala
-- scutellum chybscutellum chybíí
-- prezence prezence koxkoxáálnlníí destidestiččky ky 
-- larva bez zalarva bez zašškrcenkrcenéé hlavy (x hlavy (x DytiscidaeDytiscidae))
-- larva: larva: urogomphyurogomphy a dýchaca dýchacíí siphosipho nnáápadnpadněě krkráátktkéé (x  (x  

DytiscidaeDytiscidae), kysl), kyslíík napichovk napichováánníím rostlinm rostlin
detritofdetritofáágovgovéé, 13 rod, 13 rodůů, asi 180 druh, asi 180 druhůů, u n, u náás dva (s dva (NoterusNoterus))

(5) HYGROBIIDAE(5) HYGROBIIDAE
-- ZZřřetelnetelněě ovováálný tvar tlný tvar těělala
-- OOčči ni náápadnpadněě vyvyččnníívajvajííccíí do strando stran
--Larva prohnutLarva prohnutáá „„SS““
--TTřři dlouhi dlouhéé výbvýběžěžky (ky (ččlláánek VIII nek VIII –– medimediáálnlníí, IX s , IX s urogomfamiurogomfami

predpredáátotořříí, 5 druh, 5 druhůů na dnna dněě stojatých vod, stojatých vod, 
u nu náás s H. H. hermannihermanni

(3) ADEPHAGA (3) ADEPHAGA -- HydradephagaHydradephaga



(6) GYRINIDAE ((6) GYRINIDAE (vvíírnrnííkovitkovitíí))

-- na polovinu rozdna polovinu rozděělenlenéé ooččii
-- ststřřednedníí a zadna zadníí nohy nnohy náápadnpadněě

krkráátktkéé
-- zkrzkráácencenáá tykadlatykadla
-- larvy s larvy s ččlláánkovanými trachenkovanými tracheáálnlníími mi 

žžáábramibrami

Biologie: Biologie: predpredáátotořřii, larvy na dn, larvy na dněě, kuklen, kukleníí na suchu, na suchu, 
imagaimaga na hladinna hladiněě, , gregarickgregarickéé chovchováánníí, , 
GyrinusGyrinus –– denndenníí, , OrectochilusOrectochilus nonoččnníí

13 rod13 rodůů, 700 druh, 700 druhůů (v(vššechny oblasti), u nechny oblasti), u náás 11s 11

(3) ADEPHAGA (3) ADEPHAGA -- HydradephagaHydradephaga

Orectochilus
Gyrinus



(3) ADEPHAGA (3) ADEPHAGA -- HydradephagaHydradephaga

(7) DYTISCIDAE ((7) DYTISCIDAE (potpotáápnpnííkovitkovitíí))
-- mandibuly neprominujmandibuly neprominujíí zzřřetelnetelněě ppřřes okraj es okraj 

klypeuklypeu
-- velkvelkéé metakoxymetakoxy bez bez koxkoxáálnlnííchch destidestiččekek
-- zadnzadníí nohy znohy zřřetelnetelněě plovacplovacíí
-- samec se tsamec se třřemi tarzemi tarzáálnlníími mi ččlláánky pnky přřednedníích ch 

nohou roznohou rozšíšířřenýmienými
-- larvy larvy oligopodnoligopodníí, , kampodeoidnkampodeoidníí, vz, vzáácncněě

polypodnpolypodníí ((CoptotomusCoptotomus))
-- s ns náápadnpadněě ododšškrcenoukrcenou hlavouhlavou
-- majmajíí urogomphyurogomphy
-- majmajíí dýchacdýchacíí siphosipho
Biologie: larvy i Biologie: larvy i imagaimaga predpredáátotořřii, velk, velkéé
druhy druhy extraintestinextraintestináálnlníí trtráávenveníí, kuklen, kukleníí
ve vlhkve vlhkéé ppůůdděě
4000 druh4000 druhůů (v(vššechny oblasti), u nechny oblasti), u náás 28 rods 28 rodůů, , 
kolem 130 druhkolem 130 druhůů ((DytiscusDytiscus, , CybisterCybister, , AciliusAcilius, , 
AgabusAgabus, , RhantusRhantus, , IlybiusIlybius, , HydroporusHydroporus) ) 

Acilius Dytiscus Coptotomus

Dytiscus sp.



(3) ADEPHAGA (3) ADEPHAGA -- GeadephagaGeadephaga
(8) TRACHYPACHIDAE (8) TRACHYPACHIDAE 
-- adultnadultníí znaky znaky hydradefhydradefáágg (mandibuly neprominuj(mandibuly neprominujíí))
-- larva larva terrestrickterrestrickáá jako u jako u CarabidaeCarabidae, , 
Biologie:Biologie:
2 rody: 2 rody: holarktickýholarktický TrachypachusTrachypachus a chilský a chilský SystolomaSystoloma

(9) CARABIDAE ((9) CARABIDAE (ststřřevlevlííkovitkovitíí))
-- nnáápadnpadněě prominujprominujííccíí mandibuly a chodidlamandibuly a chodidla
-- zzáákladnkladníí typ kousactyp kousacíího ho úústnstníího ho úústrojstrojíí
-- krovky s taktilnkrovky s taktilníími mi setamisetami ((ččiiššttěěnníí tykadel)tykadel)
--larvy larvy kampodeoidnkampodeoidníí s s prominujprominujííccíímimi

extremitamiextremitami
-- 6 6 ččlennlennáá noha (drabnoha (drabččííci ci –– 5 5 ččlennlennáá))
-- zpravidla s nzpravidla s náápadnými padnými urogomphamiurogomphami
Biologie:Biologie:
PPřřes 35 000 druhes 35 000 druhůů, 1 500 rod, 1 500 rodůů, u n, u náás ps přřes 600es 600

Trachypachus
zetterstedti

Brachininae Omophron



(3) ADEPHAGA (3) ADEPHAGA 
-- GeadephagaGeadephaga
CICINDELINAECICINDELINAE
-- bizarnbizarníí larvy, larvy, sklerotizacesklerotizace pronotapronota
(i barevn(i barevnéé))

-- ttřři skupiny i skupiny stematstemat, polokruhovit, polokruhovitéé
labrumlabrum, hrabav, hrabavéé nohy, hnohy, hááččky a ky a 
skupiny tuhých set na skupiny tuhých set na abdabd. . ččlláánku 5, nku 5, 
zakrnzakrněělléé urogomfyurogomfy

Biologie: dennBiologie: denníí predpredáátotořřii, larvy , larvy 
v chodbiv chodbiččkkááchch

PAUSSINAEPAUSSINAE
-- morfologie tmorfologie těěla adaptacla adaptacíí
na na žživot v ivot v marvenimarveniššttííchch a a 
termititermitiššttííchch
Biologie: myrmekofilnBiologie: myrmekofilníí nebo nebo 
termitofilntermitofilníí
nejblnejblíížže na Balke na Balkáánněě
PaussusPaussus turcicusturcicus u mravence u mravence 
PheidolePheidole pallidulapallidula

Edaphopaussus

Homopterus

Therates



RHYSODINAERHYSODINAE
-- primitivnprimitivníí AdephagaAdephaga x specializovanx specializovaníí
CarabidaeCarabidae

-- uniformnuniformníí vzezvzezřřeneníí, , subcylindrisubcylindriččttíí, , 
krkráátktkéé extremityextremity

-- rrůžůžencovitencovitáá tykadlatykadla
-- larva larva eruciformneruciformníí, bez , bez urogomfurogomf, bez moly, , bez moly, 
-- 6 6 ččl. nohal. noha
Biologie: Biologie: mykofmykofáágngníí, vazba na , vazba na MyxomycotaMyxomycota, star, staréé
trouchnivtrouchnivéé ddřřevo; 130 druhevo; 130 druhůů, u n, u náás 2 (s 2 (OmmoglymiusOmmoglymius
germarigermari, , RhysodesRhysodes sulcatussulcatus))

CARABINAE (CARABINAE (ststřřevlevlííkovitkovitíí))
-- nnáápadnpadněě prominujprominujííccíí mandibuly a chodidlamandibuly a chodidla
-- zzáákladnkladníí typ kousactyp kousacíího ho úústnstníího ho úústrojstrojíí
-- krovky s taktilnkrovky s taktilníími mi setamisetami ((ččiiššttěěnníí tykadel)tykadel)
-- larvy larvy kampodeoidnkampodeoidníí s s prominujprominujííccíímimi
extremitamiextremitami

-- zpravidla s nzpravidla s náápadnými padnými urogomfamiurogomfami
Biologie: karnivornBiologie: karnivorníí ((harpalinnharpalinníí –– polyfpolyfáágngníí))
PPřřes 35 000 druhes 35 000 druhůů, u n, u náás ps přřes 600es 600

(3) ADEPHAGA (3) ADEPHAGA -- GeadephagaGeadephaga

Rhysodes sulcatus



(4) POLYPHAGA (v(4) POLYPHAGA (vššeežžravravíí))
DiferenciDiferenciáálnlníí diagndiagnóózaza

-- metacoxymetacoxy pohyblivpohyblivéé
-- nerozdnerozděělujlujíí ventritventrit 1 na dva sklerity1 na dva sklerity
-- 6 viditelných 6 viditelných ventritventritůů
-- notopleurnotopleuráálnlníí ššev nenev neníí viditelnýviditelný
((propleuronpropleuron + + trochantintrochantin = = kryptopleuronkryptopleuron))
-- tykadla velmi tykadla velmi ččasto modifikovanasto modifikovanáá
-- kkřříídlo bez dlo bez oblongaoblonga
-- prezence cervikprezence cervikáálnlníích skleritch skleritůů v v 
membrmembráánněě mezi hlavou a mezi hlavou a thoraxemthoraxem

-- 4 4 malpigickmalpigickéé trubicetrubice
-- telotroficktelotrofickéé ovariolyovarioly

Klasifikace na 5Klasifikace na 5--6 s6 sééririíí a aa ažž 11
9 nad9 nadččeledeledíí; t; téémměřěř 300 000 zn300 000 znáámých mých 
druhdruhůů
FosFosíílie z triasu Jilie z triasu Jižžnníí Ameriky Ameriky 
((PeltosynePeltosyne triassicatriassica), ), PolyphagaPolyphaga
odvozeni od vymodvozeni od vymřřeleléé archostematnarchostematníí
ččeledi eledi AdemosynidaeAdemosynidae

(Kukalová-Peck & Lawrence 1993)



(4) POLYPHAGA (v(4) POLYPHAGA (vššeežžravravíí))

STAPHYLINIFORMIA  STAPHYLINIFORMIA  
([([HisteroideaHisteroidea + + HydrophiloideaHydrophiloidea] + ] + StaphylinoideaStaphylinoidea))
-- redukce kredukce křříídelndelníí žžilnatiny, artikulovanilnatiny, artikulovanéé urogomfyurogomfy
HISTEROIDEAHISTEROIDEA
-- genikulgenikuláátntníí tykadla s palitykadla s paliččkoukou
-- kompaktnkompaktníí ttěělolo
-- krovky vkrovky věěttššinou zkrinou zkráácencenéé, viditeln, viditelnéé 2 2 tergitytergity
-- krovky mkrovky méénněě nenežž se 6 rýhamise 6 rýhami
-- 6 6 malpigickýchmalpigických trubictrubic
-- larvy: larvy: maxilamaxila bez bez lacinielacinie, mal, maláá galeagalea, , 
prodlouprodloužžený ený palpigerpalpiger, , urogomfyurogomfy 11--2 2 ččlláánkynky
Biologie: larvy i Biologie: larvy i imagaimaga predpredáátotořřii
3 3 ččeledieledi

(1) HISTERIDAE ((1) HISTERIDAE (mrmrššnnííkovitkovitíí))
-- lomenlomenáá tykadla, ntykadla, náápadnpadněě dlouhý dlouhý scapusscapus
-- larva: krlarva: kráátktkéé nohy a nohy a urogomfyurogomfy
-- sklerotizovansklerotizovanáá hlava a hlava a pronotumpronotum
Biologie: mrBiologie: mrššiny, trus, pod kiny, trus, pod kůůrou, rou, 
nidikolnnidikolníí; 3000 druh; 3000 druhůů, u n, u náás ps přřes 100es 100
((HololeptaHololepta, , HisterHister, , GnathoncusGnathoncus, , 
OnthophilusOnthophilus))



(4) POLYPHAGA (v(4) POLYPHAGA (vššeežžravravíí))

(2) SPHAERITIDAE(2) SPHAERITIDAE
-- jen 3jen 3--ččlláánkovnkováá tykadlovtykadlováá palipaliččkaka
-- krovky kryjkrovky kryjíí celý zadecelý zadeččekek
-- kovový leskkovový lesk
-- urogomfyurogomfy 4 4 ččlláánkovannkovanéé

Biologie: vytBiologie: vytéékajkajííccíí mmííza stromza stromůů, výkaly, mr, výkaly, mrššiny; 7 druhiny; 7 druhůů
((PalearktPalearkt), u n), u náás 1 s 1 –– SphaeritesSphaerites glabratusglabratus (lesy)(lesy)

(3) SYNTELIIDAE(3) SYNTELIIDAE
-- protprotááhlhléé ttěělolo
-- krovky nekryjkrovky nekryjíí 1 segment1 segment
-- urogomfyurogomfy 4 4 ččlláánkovnkovéé
Jediný Jediný amfipacifickýamfipacifický rod (Mexiko, rod (Mexiko, 
Japonsko, Japonsko, ČČíína, na, HimHimáálláájj –– 4 druhy)4 druhy)

Sphaerites sp.



HYDROPHILOIDEAHYDROPHILOIDEA
-- relativnrelativněě krkráátktkáá tykadla, zpravidla s palitykadla, zpravidla s paliččkoukou
(p(přři dýchi dýcháánníí po nich stpo nich stéékkáá vzduch)vzduch)
-- prodlouprodloužženenéé maxilmaxiláárnrníí palpypalpy (funkce tykadel)(funkce tykadel)
-- 6 6 malpigickýchmalpigických trubictrubic
-- larvy larvy šširoce iroce membranmembranóóznzníí
-- urogomfyurogomfy krkráátktkéé nebo chybnebo chybíí
-- mandibuly nammandibuly namíířřeny dopeny dopřředuedu

Klasifikace na 6 podKlasifikace na 6 podččeledeledíí HelophorinaeHelophorinae, EPIMETOPIDAE, , EPIMETOPIDAE, 
GEORISSINAE, GEORISSINAE, HydrochinaeHydrochinae, SPERCHEINAE, , SPERCHEINAE, HorelophinaeHorelophinae, , 
HYDROPHILINAE (4 bývajHYDROPHILINAE (4 bývajíí jako jako ččeledi) eledi) 
SphaeridiinaeSphaeridiinae

(1) HYDROPHILIDAE: (1) HYDROPHILIDAE: HydrophilinaeHydrophilinae
-- mandibula larvy bez moly, nmandibula larvy bez moly, něěkdy kdy polypodnpolypodníí ((BerosusBerosus))
-- vejce kladena do vejce kladena do kokonkokonůů
Biologie: zpravidla vodnBiologie: zpravidla vodníí, larvy karnivorn, larvy karnivorníí, , imagaimaga fytofyto-- čči i 
saprofsaprofáágngníí; 2000 druh; 2000 druhůů, u n, u náás ps přřes 40 (es 40 (HydrophilusHydrophilus, , 
HydrocharaHydrochara))

(4) POLYPHAGA (v(4) POLYPHAGA (vššeežžravravíí))

Hydrophilus Berosus



HYDROPHILIDAE: HYDROPHILIDAE: SphaeridinaeSphaeridinae
-- kompaktnkompaktníí, a, ažž kulovitkulovitéé ttěělolo
-- larva s nlarva s náápadnpadněě zkrzkráácenýma nohamacenýma nohama
Biologie: Biologie: koprofilnkoprofilníí, , SphaeridiumSphaeridium, , CercyonCercyon

(2) EPIMETOPIDAE(2) EPIMETOPIDAE
-- výraznvýrazněě skulpturovanskulpturovanéé ttěělolo
3 rody, n3 rody, něěkolik druhkolik druhůů, , PalearktPalearkt, na kamenech v prudk, na kamenech v prudkéé vodvoděě, , žživivíí se se 
řřasamiasami

(3) SPERCHEIDAE(3) SPERCHEIDAE
-- larva s larva s moloumolou na mandibulena mandibule
Biologie: stojatBiologie: stojatéé vody, larva i vody, larva i imagoimago lezou po spodnlezou po spodníí
stranstraněě povrchovpovrchovéé blanky; nblanky; něěkolik druhkolik druhůů, , 
mmíírný prný páás, u ns, u náás s SpercheusSpercheus emarginatusemarginatus

(4) GEORISSIDAE(4) GEORISSIDAE
-- kulovitkulovitíí se skulpturovaným povrchemse skulpturovaným povrchem
-- larva s abdominlarva s abdomináálnlníími mi trachtrach. . žžáábrami, s 10 brami, s 10 abdabd. . 
segmenty (x 8 u vsegmenty (x 8 u věěttššiny iny HydrophiloideaHydrophiloidea))
Larvy se Larvy se žživivíí řřasami; 25 druhasami; 25 druhůů, u n, u náás 3s 3

(4) POLYPHAGA (v(4) POLYPHAGA (vššeežžravravíí))



(4) POLYPHAGA (v(4) POLYPHAGA (vššeežžravravíí))
STAPHYLINOIDEASTAPHYLINOIDEA
-- redukovanredukovanáá kkřříídelndelníí žžilnatina (chybilnatina (chybíí RR--M sektor)M sektor)
-- aedeagusaedeagus bez bez phallobasephallobase
-- obvykle zkrobvykle zkráácencenéé krovkykrovky
-- 4 4 malpigickmalpigickéé trubicetrubice
-- larvy: srostllarvy: srostláá galeagalea s s lacinilaciniíí = = malamala
-- obvykle artikulovanobvykle artikulovanéé urogomfyurogomfy
Klasifikace do Klasifikace do ččeledeledíí x podx podččeledeledíí nejasnnejasnáá, 7 , 7 ččeledeledíí
nezpochybnezpochybňňovováánono

(1) HYDRAENIDAE (d(1) HYDRAENIDAE (dřřííve k ve k HydrophiloideaHydrophiloidea))
-- krkráátktkáá tykadla, dlouhtykadla, dlouhéé maxilmaxiláárnrníí palpypalpy x x 
4 4 malpigickmalpigickéé trubice)trubice)

-- larvy: larvy: kampodeoidnkampodeoidníí, , artikuklovanartikuklovanéé urogomfyurogomfy, , 
10 segment s h10 segment s hááččkyky

Biologie: vodnBiologie: vodníí, , žživivíí se se řřasami; pasami; přřes 400 druhes 400 druhůů, u n, u náás 45s 45
(2) PTILIIDAE [= (2) PTILIIDAE [= TrichopterygidaeTrichopterygidae] (] (ppíírnrnííkovitkovitíí))
-- maximmaximáálnlněě 2 mm; nejmen2 mm; nejmenšíší brouk na svbrouk na svěěttěě NanosellaNanosella fungifungi
(0,25 mm)(0,25 mm)

-- oba poba pááry kry křříídel s okrajovými brvami, kdel s okrajovými brvami, křříídelndelníí polymorfismuspolymorfismus
-- schopnost stschopnost stááččet se do kuliet se do kuliččkyky
Biologie: Biologie: saprofsaprofáágovgovéé, hyfy a spory hub; 450 druh, hyfy a spory hub; 450 druhůů, u n, u náás 50s 50 Cephaloplectinae

Acrotrichinae Ptenidium

Hydraena sp.



(4) POLYPHAGA (v(4) POLYPHAGA (vššeežžravravíí))

(3) AGYRTIDAE (3) AGYRTIDAE 
-- krovky kryjkrovky kryjíí celý zadecelý zadečček (jako stek (jako střřevlevlíík)k)
-- majmajíí 99--10 rýh; 5 10 rýh; 5 ventritventritůů
-- parameryparamery srostlsrostléé, zakrn, zakrněělléé nebo chybnebo chybíí
-- larvy larvy eruciformneruciformníí s neps nepáárovým provým přříívvěěskem skem 
a pa přříísavkousavkou
Biologie: Biologie: saprofsaprofáágovgovéé; 60 druh; 60 druhůů, u n, u náás 4s 4

((AgyrtesAgyrtes, , PterolomaPteroloma, , NecrophilusNecrophilus))

(4) SCYDMAENIDAE(4) SCYDMAENIDAE
-- krovky kryjkrovky kryjíí celý zadecelý zadečček ek 
-- bez rýh, tbez rýh, těělo obvykllo obvykléé chlupatchlupatéé (i larva)(i larva)
-- ododšškrcenkrcenáá hlavahlava
-- rrůžůžencovitencovitáá tykadlatykadla
-- na pna přřednedníích nohch noháách samcch samcůů adhezivnadhezivníí orgorgáány ny 
(? kopulace)(? kopulace)

-- larvy se stlarvy se stááččejejíí klubklubííččka, kyjovitka, kyjovitáá 2 2 ččl. tykadlal. tykadla
Biologie: Biologie: edafiedafiččttíí, , troglobiontntroglobiontníí, , nidikolnnidikolníí predpredáátotořřii
ppřřeveváážžnněě roztoroztočůčů; 3600 druh; 3600 druhůů, u n, u náás asi 60s asi 60

Apteroloma sp.



(4) POLYPHAGA (v(4) POLYPHAGA (vššeežžravravíí))

(5) LEIODIDAE ((5) LEIODIDAE (inclincl. . LeptodirinaeLeptodirinae + + LeptininaeLeptininae + + 
PlatypsyllinaePlatypsyllinae + + CholevinaeCholevinae + + LeiodinaeLeiodinae + + ColoninaeColoninae

= n= něěkdy kdy ččeledieledi))
-- zadezadečček ek úúplnplněě kryt krovkamikryt krovkami
-- unikunikáátntníí stavba tykadel (druhý stavba tykadel (druhý ččlláánek palinek paliččky vnoky vnořřen do  prvnen do  prvníího ho 
[tak[takéé AgyrtidaeAgyrtidae])])
-- larvy larvy kampodeoidnkampodeoidníí, , maxilamaxila s odds odděělenou lenou galeugaleu a a lacinilaciniíí
-- urogomfyurogomfy artikulovanartikulovanéé
-- MyrmecocholevaMyrmecocholeva –– savsavéé úústnstníí úústrojstrojíí ((labrolabro––labilabiáálnlníí trubitrubiččka se ka se 
styletovitýmistyletovitými mandibulami a mandibulami a maxilamimaxilami))
Asi 2000 druhAsi 2000 druhůů, u n, u náás 150; s 150; saprofsaprofáágovgovéé
CholevinaeCholevinae ((prprááchnivcovitchnivcovitíí))–– u nu náás 50 druhs 50 druhůů, , hypogeihypogeiččttíí, , 
myrmekofilnmyrmekofilníí, , nidikolnnidikolníí, , CholevaCholeva, , CatopsCatops
LeptodirinaeLeptodirinae ((inclincl. . BathyscinaeBathyscinae))
troglobiontitroglobionti ((kryprometaboliekryprometabolie), m), máálo pigmentovanlo pigmentovaníí, slep, slepíí))
LeptininaeLeptininae ((nidikolnnidikolníí skavengeskavengeřřii))
LeptinusLeptinus testaceustestaceus –– i u ni u náás (mys (myšši, hraboi, hrabošši, soc. i, soc. HymenopteraHymenoptera))
SilphopsyllusSilphopsyllus desmanaedesmanae –– nory nory vychucholavychuchola
PlatypsyllinaePlatypsyllinae ((bobrounovitbobrounovitíí) u n) u náás  s  
PlatypsyllusPlatypsyllus castoriscastoris –– ektoparazit bobraektoparazit bobra
LeiodinaeLeiodinae –– u nu náás 70 druhs 70 druhůů, spory hub, ve, spory hub, veččernerníí aktivita, aktivita, LeiodesLeiodes
ColoninaeColoninae –– u nu náás 20 druhs 20 druhůů, mycelium podzemn, mycelium podzemníích hub, samci ch hub, samci 
ozubenozubenáá stehna, stehna, ColonColon

Leptinus

Platypsyllus

Leptodirus



(4) POLYPHAGA (v(4) POLYPHAGA (vššeežžravravíí))

(6) SILPHIDAE ((6) SILPHIDAE (mrchomrchožžroutovitroutovitíí))
-- zkrzkráácencenéé krovky bez rýh (obvykle 3 krovky bez rýh (obvykle 3 žžebra)ebra)
-- 66--7 7 ventritventritůů
-- parameryparamery normnormáálnlněě vyvinutvyvinutéé, symetrick, symetrickéé
--oniskoidnoniskoidníí larvy s larvy s laterotergitylaterotergity ((SilphinaeSilphinae))

Klasifikace na dvKlasifikace na dvěě podpodččeledi; 180 druheledi; 180 druhůů, u n, u náás 25s 25

NicrophorinaeNicrophorinae (hroba(hrobařřííci)ci)

-- palipaliččkovitkovitáá tykadlatykadla
-- mohutnmohutnéé mandibulymandibuly
-- krovky bez krovky bez žžebereber
-- larva mlarva máálo lo sklerotizovansklerotizovanéé bez bez laterotergitlaterotergitůů, , 
-- krkráátktkéé nohy i nohy i urogomfyurogomfy

Biologie: Biologie: nekrofnekrofáágngníí, výrazn, výraznáá ppééčče o potomstvo, e o potomstvo, 
prvnprvníí instaryinstary jsou krmeny rodijsou krmeny rodičči; i; 
nněěkolik mkolik máálo rodlo rodůů, u n, u náás jen s jen NicrophorusNicrophorus
[= [= NecrophorusNecrophorus]]



(4) POLYPHAGA (v(4) POLYPHAGA (vššeežžravravíí))

SilphinaeSilphinae (mrcho(mrchožžrouti)routi)
-- palipaliččka ne tak znatelnka ne tak znatelnáá
-- mandibuly normmandibuly normáálnlněě vyvinutyvyvinuty
-- krovky vkrovky vííce zakrývajce zakrývajíí zadezadeččekek
-- krovky zpravidla se krovky zpravidla se žžebryebry
-- oniskoidnoniskoidníí larva s larva s laterotergitylaterotergity

relativnrelativněě rrůůznorodznorodéé ale vyhranale vyhraněěnnéé potravnpotravníí nnáároky:roky:

nekrofnekrofáágngníí::
OiceoptomaOiceoptoma thoracicathoracica, , ThanatophilusThanatophilus, , NecrodesNecrodes
predpredáátotořřii plplžůžů::
PhosphugaPhosphuga atrataatrata
predpredáátotořřii housenek:housenek:
XylodrepaXylodrepa quadrimaculataquadrimaculata
fytoffytofáágovgovéé::
AclypeaAclypea opacaopaca, , SilphaSilpha



(4) POLYPHAGA (v(4) POLYPHAGA (vššeežžravravíí))
(7) STAPHYLINIDAE ((7) STAPHYLINIDAE (drabdrabččííkovitkovitíí))
-- protprotááhlhléé ttěělolo
-- nnáápadnpadněě zkrzkráácencenéé krovkykrovky
-- larvy larvy kampodeoidnkampodeoidníí, , 
zpravidla artikulovanzpravidla artikulovanéé urogomfyurogomfy

-- AleocharaAleochara bilineatabilineata –– polymetaboliepolymetabolie ––
kampodeoidnkampodeoidníí instar 1 napadinstar 1 napadáá puppupááriumrium
cyclorrhaphncyclorrhaphnííchch much, much, 
mměěnníí se v beznohou larvu 2. se v beznohou larvu 2. instaruinstaru

Biologie: Biologie: predpredáátotořřii, , saprofsaprofáágovgovéé, , 
ppřřes 300 druhes 300 druhůů myrmekomyrmeko-- a termitofilna termitofilníích ch 
((AleocharinaeAleocharinae); ); 
V mV míírnrnéém pm páásu jedna z nejposu jedna z nejpoččetnetněějjšíších ch 
ččeledeledíí, 30 000 druh, 30 000 druhůů, u n, u náás 1150 s 1150 
((StaphylinusStaphylinus, , OcypusOcypus, , OxytelusOxytelus, , 
StenusStenus, , PaederusPaederus, , TachyporusTachyporus););
Klasifikace do 31 Klasifikace do 31 ččeledeledíí, n, něěkterkteréé
z nich bz nich běžěžnněě jako jako ččeledi (eledi (PselaphidaePselaphidae inclincl. . 
ClavigeridaeClavigeridae, , ScaphidiidaeScaphidiidae, , MicropeplidaeMicropeplidae, , 
DasyceridaeDasyceridae –– vvěěttššinou v souvislosti inou v souvislosti 

se zkrse zkrááceným tceným těělemlem))
Aleocharinae: 
Labidoglophus nevermanni
(Kostarika)

Atheta

Oxytelus

Oxytelus



(4) POLYPHAGA (v(4) POLYPHAGA (vššeežžravravíí))

(2) PSELAPHIDAE(2) PSELAPHIDAE
[[PselaphinaePselaphinae + + ClavigeridaeClavigeridae]]

ClavigeridaeClavigeridae
-- kyjovitkyjovitáá tykadlatykadla
-- pyknický tvar tpyknický tvar těělala
-- srsrůůsty sty tergittergitůů abdabd. . ččlláánknkůů

MyrmekofilnMyrmekofilníí druhy, u ndruhy, u náás 2, s 2, ClavigerClaviger
testaceustestaceus

PselaphidaePselaphidae
-- podobnpodobníí ScydmaenidaeScydmaenidae, , 
-- krovky nekryjkrovky nekryjíí zadezadeččekek
-- maxilamaxila larvy bez larvy bez lacinielacinie, , urogomfyurogomfy neartikulovanneartikulovanéé
DrobnDrobníí, m, máálo pigmentovanlo pigmentovaníí, , edafiedafiččttíí, , hypogeihypogeiččttíí, , 
troglobiontntroglobiontníí saprofsaprofáágovgovéé; 5000 druh; 5000 druhůů, u n, u náás 100s 100

Seracamaurops (Soči)

Claviger



(4) POLYPHAGA (v(4) POLYPHAGA (vššeežžravravíí))

MicropeplidaeMicropeplidae

-- larva s ochlupenými larva s ochlupenými laterotergitylaterotergity
-- unikunikáátntněě redukovanredukovanáá mandibula (mandibula (pseudomolapseudomola se se 

dvdvěěma ma setamisetami))
-- kardokardo s ns náápadnou rýhoupadnou rýhou
Biologie: Biologie: edafiedafiččttíí, , nidikolnnidikolníí (drobn(drobníí savci), savci), žživivíí se hyfami se hyfami 
hubhub
4 rody, 60 druh4 rody, 60 druhůů, u n, u náás 5 (s 5 (MicropeplusMicropeplus))

DasyceridaeDasyceridae
-- ddřřííve mezi ve mezi LathridiidaeLathridiidae ((CrowsonCrowson))
-- zpravidla bezkzpravidla bezkřříídldlíí
-- larva larva oniskoidnoniskoidníí, t, těělo lo nesklerotizovannesklerotizovanéé,,
-- unikunikáátntníí mandibuly mandibuly –– apikapikáálnlněě šširokirokéé s s řřadou adou 

ostrých zubostrých zubůů

Biologie: Biologie: žživivíí se snad houbami;se snad houbami;
15 druh15 druhůů, , holarktickholarktickéé rozrozšíšířřeneníí, u n, u náás jeden (s jeden (DasycerusDasycerus
sulcatussulcatus))



(4) POLYPHAGA (v(4) POLYPHAGA (vššeežžravravíí))

ScaphidiidaeScaphidiidae
-- zkrzkráácencenéé ttěělo (viditelnlo (viditelnéé poslednposledníí dva segmentydva segmenty
-- pygidiumpygidium ve ve ššpipiččkuku
-- larva s uniklarva s unikáátntníí mandibulou (apikmandibulou (apikáálnlníí zub + zub + subapiksubapikáálnlníí
zoubky)zoubky)
-- zubatzubatáá ppřřednedníí hrana hrana labralabra
-- urogomfyurogomfy krkráátktkéé 11--2 2 ččlláánkovnkovéé, nebo chyb, nebo chybíí

Biologie: vlhkomilnBiologie: vlhkomilníí, lesn, lesníí, , mykofmykofáágngníí;;
50 rod50 rodůů, 1000 druh, 1000 druhůů, u n, u náás 11 (s 11 (ScaphisomaScaphisoma, , ScaphidiumScaphidium, , 
ScaphidemaScaphidema))

Scaphidium
quadrimaculatum



získáno laskavostí JCHR


