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Abstract. Species Clambus pallidulus Reitter, 1911 stat. n. and Clambus shinto Endrödy-Younga, 1986 stat. n. are defined on the 
basis of the differences detected on male genitalia, distribution and bionomic requirements. Previous subspecies have been elevated 
to species level. The habitat requirements of Clambus pallidulus are described in detail and all published data on its occurrence from 
the territory of Europe are summarized. A map showing the distribution of Clambus pallidulus based on known faunistic data from 
Europe and new findings from the Czech Republic, Greece, Slovakia and Slovenia was created. Both published data and research by 
authors show that this species is thermophilic and occurs in the plains of large lowland rivers. It occurs usually early in the spring 
mostly on moldy wood and fallen leaves or branches, prefers slightly shaded areas, floodplain forests etc. The relationship to the 
presence of mice has not been confirmed, but in many places of the occurrence of the species the mice residence signs were 
observed. Most of the finds come from altitudes of 200-400 m above sea level, on the other hand, both Japanese specimens of 
Clambus shinto were found high in the mountains (800 and 1500 m above sea level). During the study of the material, it was also 
found that the species Clambus pallidulus showed some slight variability of the basal platelet within its distribution. The sides of the 
basal pad of a male recorded in Slovakia are slightly more curved compared to specimens collected in other countries. The species 
Clambus pallidulus Reitter, 1911 is newly corroborated from the territory of Albania, the Czech Republic and Greece and is a new 
species for Slovenia. 
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ÚVOD 
 

V rámci druhu Clambus pallidulus Reitter, 1911 byly dosud rozlišovány dva poddruhy. Podle našich zjištění se však 
jedná o dva samostatné, dobře odlišitelné druhy. Zatímco druh Clambus pallidulus Reitter, 1911 je znám z Alžíru, 
Bulharska, Dánska, Francie, Chorvatska, Irska, Itálie, Izraele, Maďarska, Německa, Nizozemí, Polska, Řecka, Švédska, 
Švýcarska, Velké Británie (LÖBL 2016), Albánie (DENUX & ZAGATTI 2010), České republiky (HORION 1960), Slovenska 
(JÁSZAYOVÁ & JÁSZAY (2017), Turecka (ENDRÖDY-YOUNGA 1986) a Slovinska (Obr. 1), druhý druh (dříve uváděný 
jako poddruh) Clambus shinto ENDRÖDY-YOUNGA, 1986, je znám pouze z Japonska (Obr. 2). ENDRÖDY-YOUNGA 
(1986) popsal poddruh Clambus pallidulus shinto na základě pouhých dvou kusů, samce a samice, přičemž hlavním 
rozlišovacím znakem je dle autora samčí aedeagus, který je o třetinu delší, než u dříve nominátního poddruhu 
(Obr. 3e, f). Takto nápadný rozdíl aedeagu a zároveň zcela diskontinuální rozšíření nekoresponduje s teorií poddruhů, 
ale nahrává skutečnosti, že se jedná o dva samostatné druhy. 

 
 

STUDOVANÝ MATERIÁL 
 
Clambus pallidulus Reitter, 1911 stat. n. 
 
Albánie, Butrint, starověké římské město [„ancient roman city“], 39°44.752'N 20°01.371'E, hluboký prosev [„deep 

sifting“], 9.v.2016, 1 ♂, 1 ♀, A. Šíma leg. M. Boukal det. 
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Česká republika, Bohemia: Praha-Dolní Chabry (5852b), v trouchu vrby poblíž čističky, 5.x.2005, 1 ♂, A. Štouračová 
leg., Ostravské muzeum coll., P. Štourač det., M. Boukal revid.; Praha-Ďáblice (5852d), v trouchu dubu na okraji 
háje, 4.x.2008, 1 ♂, P. Štourač leg. et det., Ostravské muzeum coll., M. Boukal revid.; Lysá nad Labem (5755c), 
50°12.287'N 14°50.190'E, zámecký park, prosev [„manor park, sifting“], 23.iv.2017, 1 ♂, 1 ♀, A. Šíma leg., ibid. 
50°12.305'N 14°50.214'E, zámecký park, prosev hromady hnijících habrových větví a listí, včetně myších chodeb 
v zetlelém listí, 210 m n. m., 21.iv.2018, 1 ♂, 1 ♀, M. Boukal leg., vše M. Boukal det. et coll.; Lány, Lánská obora 
(5949b), 50°05.086'N 13°56.250'E, prosev starého náplavu z větví a listí u Lánského potoka, 320 m n. m., 
20.v.2018, 1 ♂, K. Rébl leg., det. et coll., M. Boukal revid., ibid., prosev starého náplavu z větví a listí (včetně 
myších chodeb) u Lánského potoka, 24.vi.2018, 4 ♂♂, 4 ♀♀, M. Boukal leg., det. et. coll.; Lovosice (5450c), řeka 
Labe, Havraní ostrov [„ostrov Labe“], 50°30.867'N 14°03.922'E, okenní letová past [„flight interception trap“], 8.–
21.IV.2018, 1 ♂, ibid 21.iv.–4.v.2018, 2 ♂♂, 2 ♀♀, ibid 4.–13.v.2018, 1 ♀, vše P. Brůha, P. Moravec 
et M. Michalega leg., vše P. Moravec coll., vše M. Boukal det.; Bedřichův Světec (5548b), Zaječický potok, 
50°27.397'N 13°45.105'E, dutá vrba (trouch, dřevní houby), prosev, 13.xi.2018, 1 ♀, P. Moravec leg. et coll., 
M. Boukal det.; Lovosice (5450c), řeka Labe, Havraní ostrov [„ostrov Labe“], 50°30.950'N 14°04.322'E, okenní 
letová past [„flight interception trap“], 16.–31.v.2019, 2 ♂♂, P. Brůha, P. Moravec et M. Michalega leg., 
P. Moravec coll., M. Boukal det.  
Moravia: Blíže nespecifikovaný nález z území Moravy uvádí HORION (1960): Morava, Paskov (6275d) [„Mähren, 
Paskau, 1 Ex.“], dokladový exemplář se nepodařilo dohledat. 

Itálie, ostrov Elba [„Ins. Elba“], 1908, 1 ♂, G. Paganetti leg., Národní muzeum Praha coll., S. Endrödy-Younga det., 
M. Boukal revid.; Sardínie [„Sardinia“], Seui, datum neuvedeno, 1 ♀, sběratel neuveden, Národní muzeum Praha 
coll., S. Endrödy-Younga det., M. Boukal revid. 

Řecko, ostrov Korfu [„Corfu“], datum neuvedeno, 1 ♀, G. Paganetti leg., Národní muzeum Praha coll., 
S. Endrödy-Younga det., M. Boukal revid.; Peloponéský poloostrov [„Peloponnese region“], Linaria env., 5 km 
východně od Starověké Olympie [„5 km E of Archaea Olimpia“], 37°38.700'N 21°41.033'E, prosev náplavu [„flood 
debris, sifting“], 6.-7.xi.2017, 1 ♀, E. Ezer leg. et coll., M. Boukal det. 

Slovensko, Opatovce (7173b), 48°52.069'N 17°58.445'E, u Váhu, prosev, 16.iv.2016, 1 ♂, M. Mantič leg., det. et coll., 
M. Boukal revid.  

Slovinsko, Javornik (poblíž města Kranj) [„Carn., Jauerningg“], datum neuvedeno, 1 ♀, E. Lokay leg., Národní 
muzeum Praha coll.; Javornik (poblíž města Kranj) [„Carn., Javorňik“], 28.vi.1906, 2 ♀♀, E. Lokay leg., Národní 
muzeum Praha coll.; Kožljek (poblíž města Cerknica) [„Carn., Kožlek“], 19.vii.1901, 1 ♂, E. Lokay leg., Národní 
muzeum Praha coll.; Sveti Marija-Magdalena (poblíž města Dravograd) [„Carn., Magdalena“], 5.vi.1901, 1 ♀, 
E. Lokay leg., Národní muzeum Praha coll., all S. Endrödy-Younga det., all M. Boukal revid. 

Potvrzení výskytu v Albánii, v Řecku, v České republice (Obr. 4), nový druh pro Slovinsko. 
 
 

DISKUZE 
 

Protože stále přetrvávaly některé nejasnosti ve známém rozšíření druhu Clambus pallidulus, shromáždili jsme 
všechny publikované nálezy a spolu s našimi novými zjištěnými nálezy je zpracovali do mapky (Obr. 1). Při sestavování 
mapky rozšíření (Obr. 1) jsme ale zjistili, že LÖBL (2016) uvádí mimo jiné rozšíření i ve státech jako Irsko, Izrael, 
Nizozemí, Švédsko a Švýcarsko, ENDRÖDY-YOUNGA (1986) rozšíření doplňuje i o Turecko a DENUX & ZAGATTI (2010) 
o Albánii, ale vždy bez uvedení konkrétních podkladů, lokalit apod. Zatímco Irsko, Nizozemí a Švýcarsko se nachází 
poblíž známého publikovaného rozšíření a výskyt zde je proto vcelku pravděpodobný, tak rozšíření ve státech jako 
Izrael, Švédsko a Turecko považujeme s ohledem na rozmístění dosud publikovaných nálezů prozatím za sporné. 
Bohužel s vydáváním řady dílů Palaearktických katalogů dochází k šíření nešvaru, kdy je druh sice publikován jako 
nový pro území nějakého státu, ale bez veškerých údajů o lokalitě, sběrateli i uložení dokladových kusů. Data 
faunistických rekordů tohoto typu je potom v budoucnu velmi obtížné až nemožné zpětně ověřovat. Z Izraele sice 
FINKEL et al. (2002) uvádí celou řadu nálezů exemplářů z rodu Clambus, ale autoři druhy ve vlastním textu blíže 
nespecifikují. Stejně tak DENUX & ZAGATTI (2010) uvádí druh Clambus pallidulus dokonce chybně jako druh 
invazivní [„Invaded countries“] pro všechny středo a severoevropské státy. 

Velmi zajímavá situace je i při studiu literatury zabývající se územím České republiky. Zatímco HORION (1960) 
uvádí nález jednoho kusu z území Moravy, JELÍNEK (1993) tento druh už pro Českou republiku neuvádí. Stejně tak jej 
neuvádí ani LÖBL (2016), který z Jelínkova seznamu pravděpodobně vychází. Přitom jak se ukazuje, je velmi 
pravděpodobné, že se u nás tento druh bude vyskytovat možná na celé řadě zachovalých fragmentů biotopů (viz níže). 
Prozatím byl prokázán v šesti faunistických čtvercích, ale tento výčet jistě nebude úplný. 

Druh Clambus pallidulus patří podle ENDRÖDY-YOUNGA (1960) v rámci rodu ke skupině druhů se slabě 
ochlupenými krovkami a štítem, kdy jsou chlupy krátké a daleko od sebe, takže vzniká dojem, že je povrch téměř lysý 
(Obr. 5, 6). Ochlupení clypea je krátké a jemné, ale husté. Zadní okraj očí překračuje imaginární linii spojující klypeální 
rohy (Obr. 7, 8). Ochlupení ventritů je hustší a delší, s velmi zajímavou bazí každého chlupu, stejně tak na krytkách 
příkyčlí (metacoxal plates) (Obr. 9, 10, 11). Na vrcholu posledního ventritu bývá v literatuře často uváděn chumáč 
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hustých chloupků, ale u studovaných kusů z České republiky a Slovenska buď vyvinut nebyl, nebo již byl odřen. 
I u všech dalších druhů této čeledi se totiž ochlupení během života brouka postupně odírá. Délka těla bývá uváděna 
v rozmezí 1,3 – 1,6 mm. Samci mají charakteristický aedeagus (Obr. 12, 13), ovšem determinace samic je někdy 
nemožná, zvláště pokud jsou odřené, nebo nemají typické zbarvení.  

Napříč dostupnou entomologickou literaturou panuje až překvapivá shoda, že se jedná o druh vzácný. Výjimku činí 
pouze DENUX & ZAGATTI (2010), kteří považují druh za invazivní, ovšem údaje v této publikaci jsou celkově plné chyb 
vzniklých chybnou interpretací přebíraných údajů. Podle našich zjištění je Clambus pallidulus teplomilný nížinný druh, 
který se vyskytuje v dosahu řek a velkých potoků, na plesnivém dřevě, opadu větví, větviček a listí, ve starých 
náplavech větviček, obvykle již s myšími chodbami, velmi často na mírně zastíněných místech (Obr. 14, 15, 16, 18, 19). 
Takováto místa obvykle v průběhu roku zarůstají hustými porosty kopřiv (Obr. 17). Zatímco místo nového slovenského 
nálezu (Obr. 18) lze označit jako primární typ biotopu druhu Clambus pallidulus, (tj. biotop vytvořený činností řeky 
Váhu) a stejně tak u českých nálezů z Lán u Lánského potoka (Obr. 15), tak v místě českého nálezu v Lysé nad Labem 
(Obr. 14) je již mikrobiotop částečně sekundární, vytvořený činností člověka. Druh je tedy nejspíš schopen akceptovat 
i biotopy s drobnými zásahy člověka při údržbě lesů či parků. 

Obvyklé nálezy pochází z nadmořských výšek cca 200 – 450 m n. m., pouze jediný z nálezů byl zaznamenán až ve 
výšce 700 m n. m. (TAMISIER 2013). Druh je proto možno označit za nížinný. Naproti tomu oba japonské exempláře 
druhu Clambus shinto byly nalezeny vysoko v horách, a to ve výškách od 850 do 1500 m n. m. 

V rámci evropských nálezů byl Clambus pallidulus nalézán v náplavech (JOHNSON 1992; OWEN 1995; TAMISIER 
2013), na zalesněném břehu říčky (SADLER & BELL 2002), v meších rostoucích na zemi mezi trouchnivými kládami pod 
lesním stromem rostoucím na otevřeném křídovém svahu (OWEN 1995, tuto informaci dále převzal i ALEXANDER 
2002). Je znám i z otýpek roští v lese (TAMISIER 2013), z prosevu opadaného listí ve smíšeném lese (COOTER 2003), ale 
i z duté jabloně (Malus) (tuto informaci převzali i DENUX & ZAGATTI 2010), nebo z trouchu shnilého jilmového 
(Ulmus) pařezu v opuštěném křídovém lomu (OWEN 1995, tuto informaci dále převzal i ALEXANDER 2002). JUNG 
(2007) vyprosíval jeden exemplář z dutiny stromu na opuštěné pastvině. HERRMANN (1996) nalezl několik kusů 
prosíváním vnějších stěn stájí koní poblíž Labe. Z Dánska je druh uváděn ze dvou lokalit, kde byl nalezen prosevem 
v kořenech starých mohutných dubů, v hustých bílých plísních a myšími chodbami protkaných vrstvách větviček 
a nerozloženého listí (PRITZL & MAHLER 1981, tuto informaci dále převzal i BANGSHOLT 1981). Na Slovensku uvádí 
JÁSZAYOVÁ & JÁSZAY (2017) nález šesti kusů v dubovo-habrovém karpatském lese se zastoupením lípy a jedle, 
prosevem listového opadu a hrabanky pod trsy trav a okolo stromů. Zajímavostí je, že všechny polské nálezy jsou 
z feromonových lapačů s návnadou na kůrovce rodu Trypodendron Stephens, 1830 (JALOSZYNSKI et al. 2011), což 
zároveň potvrzuje i letuschopnost tohoto druhu, i když z toho samozřejmě ještě nemůžeme usuzovat na letuschopnost 
všech imag v populaci. JOHNSON (1992) detailně rozebírá bionomii z britských nálezů a dospívá k tomu, že se jedná 
o vzácný lesní druh, obvykle nalézaný jednotlivě v lesích nebo jejich blízkosti v posekané trávě a v náplavech. 

Při porovnání dat nálezů z území Evropy můžeme konstatovat, že se imaga vyskytují především na jaře a brzkém 
jaře, při chladném počasí se ale dají imaga nalézt jednotlivě i později. Letní i podzimní nálezy jsou výrazně méně časté 
(obvykle spíše v jižní Evropě). JOHNSON (1992) uvádí, že jemu známé kusy z Velké Británie byly chytány v měsících 
březnu až květnu, potom v červenci a v říjnu. Pokud uvažujeme nad všemi známými evropskými nálezy, prozatím 
z nich není možno usuzovat na to, kolik má tento druh během roku generací. Je pravděpodobné, že se imaga líhnou 
z kukel již na podzim, ale z kukelní komůrky vylézají nejspíš až na jaře. Pokud však sběratelé prosev přenesou do teplé 
místnosti, nebo ho umístí do eklektoru, mohou kusy nalézt i na podzim, přestože by jinak tyto kusy aktivovaly nejspíš 
až na jaře. Bohužel však z informace „prosev“ na lokalitním štítku už nelze zpětně dohledat, jakým způsobem byl 
vlastně takový prosev sběratelem dále zpracován. Využití eklektorů je u tohoto druhu navíc problematické, viz dále. 

Nejjednodušším způsobem získání imag je rozdělení prosevu do frakcí různé zrnitosti pomocí systému různě 
hustých sítek (metodiku blíže popisuje BOUKAL 2017 pro čeleď Byrrhidae), a následně přebráním nejjemnějších frakcí 
(síto 1×1 mm) na bílé misce přímo v terénu. Z prosevů ze stejných míst, které byly umístěny do eklektorů, totiž imaga 
prakticky nevypadávají. Je pravděpodobné, že imaga jsou citlivá na kolísání vlhkosti a teploty v prosevech. Pokud 
prosevy nejsou přebrány přímo na lokalitě, ale umístěny do eklektorů, dochází pravděpodobně k úhynu většiny imag, 
aniž prosev opustí. Co se týče doprovodných druhů, na české lokalitě v Lysé nad Labem byl druh Clambus pallidulus 
nalezen ve společnosti druhu Clambus punctulum (L. Beck, 1817). 

Začneme-li se detailně zabývat druhy Clambus pallidulus a Clambus shinto, potom zjistíme, že u obou druhů je 
ochlupení štítu i krovek krátké a řídké, stejně tak že je krátké i ochlupení hlavy (ENDRÖDY-YOUNGA 1986). Rozhodně 
proto ale nelze souhlasit se zevšeobecněním, že ačkoli oba japonské kusy mají jen drobné vnější rozdíly od Clambus 
pallidulus, jsou proto „nepochybně na infraspecifické úrovni“ [„these are undoubtedly at infraspecific level“] 
(ENDRÖDY-YOUNGA 1986). Vzhled jednotlivých druhů napříč celou čeledí je totiž v podstatě uniformní. Také ochlupení 
jednotlivých kusů v čeledi Clambidae během jejich života postupně podléhá oděru, a nelze proto z ochlupení vycházet 
jako z jediného znaku. Stejně tak je částečně variabilní druhové zbarvení, i když v tomto případě je u typických 
exemplářů zřetelně odlišné. Clambus pallidulus je zbarven povětšinou kaštanově hnědě až tmavě hnědě se světle 
nažloutlým předním okrajem hlavy, bočními a zadním okrajem štítu (Obr. 8, 9, 10). Velmi často mají brouci 
i nezřetelnou červenou skvrnu s nejasnými okraji na krovkách. Na studovaném materiálu se dá vysledovat určitá mírná 
variabilita, kdy některým tmavším kusům nahrazuje načervenalou část krovek barva kaštanově hnědá až tmavě hnědá. 
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Stejně tak některé kusy mohou mít jen velmi úzké světlé obroubení hlavy a štítu. Naproti tomu Clambus shinto je dle 
ENDRÖDY-YOUNGA (1986) zcela černý.  

Zbývá porovnávání aedeagů samců. Tady narazíme na zajímavé skutečnosti. Popis druhu Clambus pallidulus je 
samozřejmě poplatný své době, a proto je více než stručný (Obr. 20), bez jakéhokoli obrázku (REITTER 1911). 
Použijeme-li obrázky aedeagů, které ve svých revizích poprvé předložil ENDRÖDY-YOUNGA (1960 a 1986) (Obr. 3), 
nejenom že je zde zcela zřejmá nejednoznačnost některých klíčových rysů, použití nepřesných a velmi zjednodušujících 
kreseb kopulačních orgánů v obou studiích (dokonce je zde možno hovořit o kresbách ležérních až nonšalantních), na 
což ostatně upozorňují i další autoři, kteří se čeledí Clambidae zabývají (např. JALOSZYNSKI et al. 2011). Porovnáme-li 
např. kresbu ventrální strany aedeagu ENDRÖDY-YOUNGA (1960) (Obr. 3a) s kresbou dorzální strany aedeagu 
ENDRÖDY-YOUNGA (1986) (Obr. 3c), zcela zřetelně vidíme, že u obrázků, které by měly znázorňovat tentýž druh, 
nesouhlasí tvar vrchní části srostlých paramer (někdy nazývaných také „basal plate“). V jednom případě je vrchní část 
téměř rovně uťatá (ENDRÖDY-YOUNGA 1960) (Obr. 3a), kdežto v druhém případě výrazně šikmá (ENDRÖDY-YOUNGA 
1986) (Obr. 3c). Stejně tak nesouhlasí ani boční pohledy. U prvního z aedeagů (ENDRÖDY-YOUNGA 1960) (Obr. 3b) je 
penis sice štíhlý, ale se zakulaceným vrcholem, kdežto v druhém případě (ENDRÖDY-YOUNGA 1986) (Obr. 3d) penis 
vytváří jakýsi ostrý ohnutý háček. Není proto již dnes možno zhodnotit, zda ENDRÖDY-YOUNGA (1986) skutečně 
nakreslil aedeagus druhu Clambus pallidulus. Neměli jsme sice k dispozici typový kus Clambus pallidulus, ale měli 
jsme k dispozici kusy z několika evropských států, nebo mikroskopické fotografie aedeagů dalších kusů. Proto můžeme 
konstatovat, že evropské kusy druhu Clambus pallidulus mají aedeagus toho typu, jaký zjednodušeně nakreslil 
Endrödy-Younga ve své monografii z roku 1960, ale že se určitě neshodují s obrázkem, který nakreslil Endrödy-Younga 
v roce 1986. Následně velmi pečlivě a mnohem detailněji rozkreslili aedeagus druhu Clambus pallidulus např. 
JALOSZYNSKI et al. (2011) (Obr. 12). Na tomto místě pouze doplňujeme, že u druhu Clambus pallidulus je zřejmě 
v rámci areálu jeho rozšíření určitá drobná variabilita srostlých paramer („basal plate“). Zjistili jsme, že u slovenského 
samce, kterého jsme měli k dispozici, jsou boky srostlých paramer nepatrně výrazněji prohnuté, např. ve srovnání 
s českými kusy (Obr. 13), nebo např. ve srovnání s kresbou polského kusu (JALOSZYNSKI et al. 2011) (Obr. 12). 

Porovnáme-li nyní obrázky aedeagů druhů Clambus pallidulus a Clambus shinto, na první pohled vidíme, že 
aedeagus holotypu druhu Clambus shinto je výrazně větší (Obr. 3e, f). ENDRÖDY-YOUNGA (1986) uvádí délku penisu 
u druhu Clambus pallidulus 0,44 mm a Clambus shinto 0,6 mm, tedy téměř o jednu třetinu větší. Uvážíme-li, že délka 
těl zástupců čeledi Clambidae kolísá v rozmezí 0,7 – 2 mm, je jedna třetina délky aedeagu skutečně velmi závažným 
znakem. Pomineme-li nyní skutečnost, že ENDRÖDY-YOUNGA (1986) s klasickou ležérností nakreslil pro vzájemné 
porovnání boční pohledy penisů obou druhů každý z opačné strany, tak sám připouští, že druh Clambus shinto má penis 
v bočním pohledu výrazně obloukovitější. Vezmeme-li do úvahy i tu skutečnost, že druh Clambus pallidulus je 
převážně nížinný, kdežto oba známé kusy druhu Clambus shinto byly nalezeny vysoko v horách, je po zvážení všech 
výše uvedených znaků zřejmé, že se jedná o dva samostatné druhy a ne poddruhy. 

Z výše uvedených důvodů proto stanovujeme Clambus pallidulus Reitter, 1911 stat. n. a Clambus shinto 
Endrödy-Younga, 1986 stat. n. 
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Obr. 1. Známý výskyt Clambus pallidulus. Tmavě šedé plochy - výskyt citovaný pro dané státy v literatuře, prázdná 
kolečka - konkrétní literární údaje (viz text), plné kroužky - nové konkrétní lokality z území Albánie, České republiky, 

Řecka, Slovenska a Slovinska. 
Fig. 1. Known occurrence of Clambus pallidulus. Dark grey areas – occurrence in given countries known from 

references (see text); empty circles – specific published data; full circles – new specific localities from the territory of 
the Albania, Czech Republic, Greece, Slovakia and Slovenia. 

 
 

 
 

Obr. 2. Známý výskyt Clambus shinto. Prázdná kolečka - konkrétní literární údaje. 
Fig. 2. Known occurrence of Clambus shinto. Empty circles – specific published data. 
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Obr. 3. Porovnání velikosti a tvaru samčích genitálií druhů Clambus pallidulus (a–d) a Clambus shinto (e–f): a–b – 
upraveno podle ENDRÖDY-YOUNGA (1960), c–f – upraveno podle ENDRÖDY-YOUNGA (1986) (měřítko neuvedeno). 

Fig. 3. Comparison of the size and the shape of the male genitalia of the species Clambus pallidulus (a–d) and Clambus 
shinto (e–f): a–b – modified from ENDRÖDY-YOUNGA (1960), c–f – modified from ENDRÖDY-YOUNGA (1986) (scale not 

specified). 
 

 
 

Obr. 4. Známý výskyt Clambus pallidulus na území České republiky a Slovenska. 
Fig. 4. Known occurrence of Clambus pallidulus in the Czech Republic and Slovakia. 
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Obr. 5. Clambus pallidulus – samec, dorzolaterální pohled (Foto: L. Horáček). 
Fig. 5. Clambus pallidulus – male, dorsolateral view (Photo: L. Horáček). 

 
 

 
 

Obr. 6. Clambus pallidulus – samice, dorzolaterální pohled (Foto: L. Horáček). 
Fig. 6. Clambus pallidulus – female, dorsolateral view (Photo: L. Horáček). 
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Obr. 7. Hlava Clambus pallidulus (při pohledu přímo svrchu) – zadní okraj očí překračuje imaginární linii spojující 
klypeální rohy (upraveno dle ENDRÖDY-YOUNGA 1960). 

Fig. 7. Head of Clambus pallidulus (see directly above) – the rear margin of the eyes exceeds the imaginary line 
connecting the clypeal corners (modified from dle ENDRÖDY-YOUNGA 1960). 

 
 

 
 

Obr. 8. Clambus pallidulus – samec, detail hlavy a štítu (Foto: L. Horáček). 
Fig. 8. Clambus pallidulus – male, head and pronotum detail (Photo: L. Horáček). 
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Obr. 9. Clambus pallidulus – samec, ventrální pohled (Foto: L. Horáček). 
Fig. 9. Clambus pallidulus – male, ventral view (Photo: L. Horáček). 

 
 

 
 

Obr. 10. Clambus pallidulus – samice, ventrální pohled (Foto: L. Horáček). 
Fig. 10. Clambus pallidulus – female, ventral view (Photo: L. Horáček). 

 



Elateridarium 15: 1-15, 2021                                                                                                                                           11 

  
 

Obr. 11. Clambus pallidulus – samec, detail krytky 
příkyčlí (Foto: L. Horáček). 

Fig. 11. Clambus pallidulus – male, metacoxal plates 
detail (Photo: L. Horáček). 

 
Obr. 12. Samčí genitálie Clambus pallidulus (upraveno 

podle JALOSZYNSKI et al. 2011). 
Fig. 12. Male genitalia of Clambus pallidulus (modified 

from JALOSZYNSKI et al. 2011). 
 
 

 
 

Obr. 13. Samčí genitálie Clambus pallidulus: a – fotografie genitálií exempláře z Lysé nad Labem, Česká republika 
(Foto: M. Boukal), b – kresba genitálií exempláře z Lysé nad Labem, Česká republika, c – fotografie genitálií 

exempláře z Opatovcí, Slovakia (Foto: M. Boukal), d – kresba genitálií exempláře z Opatovcí, Slovakia. 
Fig. 13. Male genitalia of Clambus pallidulus: a – photo of genitalia of the specimen from Lysá nad Labem, Czech 

Republic (Photo: M. Boukal), b – picture of genitalia of the specimen from Lysá nad Labem, Czech Republic, c – photo 
of genitalia of the specimen from Opatovce, Slovakia (Photo: M. Boukal), d – picture of genitalia of the specimen from 

Opatovce, Slovakia. 
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Obr. 14. Biotop Clambus pallidulus v zámeckém parku v Lysé nad Labem, Česká republika (Foto: A. Šíma). 
Fig. 14. Habitat of Clambus pallidulus in manor park in Lysá nad Labem, Czech Republic (Photo: A. Šíma). 

 
 

 
 

Obr. 15. Biotop Clambus pallidulus v Lánské oboře, Česká republika (Foto: M. Boukal). 
Fig. 15. Habitat of Clambus pallidulus in Lány game park, Czech Republic (Photo: M. Boukal). 
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Obr. 16. Detail biotopu Clambus pallidulus v Lánské oboře, Česká republika (Foto: M. Boukal). 
Fig. 16. Detail of habitat of Clambus pallidulus in Lány game park, Czech Republic (Photo: M. Boukal). 

 
 

 
 

Obr. 17. Letní aspekt biotopu Clambus pallidulus v Lánské oboře, Česká republika (Foto: M. Boukal). 
Fig. 17. Summer aspect of habitat of Clambus pallidulus in Lány game park, Czech Republic (Photo: M. Boukal). 
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Obr. 18. Biotop Clambus pallidulus u řeky Váh, Opatovce, Slovensko (Foto: M. Mantič). 
Fig. 18. Habitat of Clambus pallidulus near Váh river, Opatovce, Slovakia (Photo: M. Mantič). 

 
 

 
 

Obr. 19. Detail biotopu Clambus pallidulus v Butrintu, Albania (Foto: A. Šíma). 
Fig. 19. Detail of habitat of Clambus pallidulus in Butrint, Albania (Photo: A. Šíma). 
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Obr. 20. Kompletní popis druhu (REITTER 1911). 
Fig. 20. Full description of the species (REITTER 1911). 

 
 

 


