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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)

OBSAH / CONTENS:

MERTLIK J.: Inventarizace lokalit krasce Anthaxia candens na území východních Čech (Česká republika) – 
           druhý díl. [The inventory of localities of jewel-beetle Anthaxia candens in Eastern Bohemia (Czech
           Republic) – the second part]. (In Czech).

1-23

MERTLIK J.:  Nové nálezy krasce Lamprodila rutilans na území východních Čech (Česká republika). [New
           findings of Lamprodila rutilans from Eastern Bohemia (Czech Republic)]. (In Czech).

24-28

MORAVEC P. & RÉBL K.: Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné
           krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika). Dodatek I. [Results of the
           faunistic survey of beetles (Coleoptera) in the Křivoklátsko Protected Landscape Area and Biosphere
           Reserve (Czech Republic). Appendix I.]. (In Czech).

29-53

MERTLIK J.: Výskyt Aesalus ulanowskyi a Aesalus scarabaeoides (Coleoptera: Lucanidae) na Ukrajině. 
           [On the occurrence of Aesalus ulanowskyi and Aesalus scarabaeoides (Coleoptera: Lucanidae) in
           Ukraine]. (In English).

54-57

HÁVA J.: Poznámky k výskytu Xenos vesparum (Strepsiptera: Xenidae) v Čechách. [Notes of the occurence 
           of Xenos vesparum (Strepsiptera: Xenidae) in Bohemia.]. (In Czech).

58-60

HÁVA J.: Příspěvěk k poznání listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) Hořínského parku.
           [Contribution to the knowledge of beetles (Coleoptera: Scarabaeoidea) in Hořínský park ]. (In Czech).

61-66

KAVKA M.: Rákosníčci (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae) Kutnohorska. [Reed Beetles (Coleoptera:
            Chrysomelidae: Donaciinae) of the Kutná Hora region]. (In Czech).

67-77

MERTLIK J.: Drabčíkovití brouci (Coleoptera: Staphylinidae) PP “Na Plachtě“ v Hradci 
           Králové. [Aeolus melliculus (Coleoptera: Elateridae), a new species for fauna of continental Portugal 
           and Cyprus ]. (In Czech).

78-81

Šéfredaktor/ General editor: Bořivoj Zbuzek.
Redakční rada/ Editorial board: Josef Mertlík,Václav Dušánek, Jan Pavlíček.

Adresa pro zasílání příspěvků/ Address for sending contributions: Josef Mertlik, Pohřebačka 34, CZ-533 45 
Opatovice nad Labem, elateridarium@elateridae.com.

Excerpováno/Covered by: Zoological Record., Archivováno/Archived: Webarchiv NK ČR.

mailto:elateridarium@elateridae.com

