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ELATERIDARIUM je zaměřeno jak na aktuální zprávy z činnosti 
jednotlivých skupin i jednotlivců, prezentaci výzkumů a k praktické 
ochraně druhů a jejich biotopů, tak na aspekt seriózního odborného 
periodika, přinášejícího práce nejen s lokální tematikou, ale i 
obsáhlejší studie v mezinárodním kontextu. Naleznete zde také 
pokračování některých úspěšných témat bulletinu Elater (historická 
literatura a specialisté a jejich publikační činnost…atd.) a také 
články, věnované druhům z ostatních broučích čeledí. 

 
ELATERIDARIUM is not only focused on the actual news abaut 
work of particular groups or individuals, presentation of research, 
protecting of species and their biotopes, but also on publishing 
serious specialized periodicals, which contains local and also 
international work. Here you will find continuation of some 
successful topics form bulletin Elater (historic literature, specialists 
and their publishing…etc.) 
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