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Zdzisława S t e b n i c k a

Scarabaeoidea (Coleoptera) of the Democratic People’s Republic of Korea

[W ith 232 text-figs]

Scarabaeoidea (Coleoptera) Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej

A b s t r a c t :  The author presents a monographic elaboration of the Scarabaeoidea of the 
Dem ocratic People’s Republic of Korea. The system atic p art of the paper contains a review 
of 138 species, including redescriptions of five species and description of one new to science. 
Extensive distributional d a ta  and locality records are presented as well as feeding habits and 
behaviour, where known. Results of a detailed zoogeographical analysis concerning the fauna 
of Scarabaeoidea of the whole F ar East, complete the elaboration.

INTRODUCTION

This paper presents a first systematic and faunistic revision of Scarabaeoi
dea of the Democratic People’s R epublic of Korea (D.P.R .K.). I t  refers to 
the bibliographical data which concern the whole Korean Peninsula. The work 
has been accomplished basing on the materials collected by the participants 
of six zoological expeditions of Polish Academy of Sciences, who carried out 
investigations in the Democratic People’s R epublic of Korea in the years 
1959—1974. A great number of specimens has been collected herself by the author 
of the present study during the 6th „Cracovian” expedition in 1974. Some 
specimens from Hungarian Museum of Natural History in Budapestand Zoological 
Institu te of the Academy of Sciences of USSR in Leningrad, have also been 
examined. The systematic review of species with illustrations of their morphologi
cal features and redescriptions of the little known or rare species are contained in 
the systematic part of this study. The discussion of the particular species contains 
the references from systematic literature, significant titles from faunistic literature 
and bionomical and distributional data. Also author’s own comments and the 
localities of investigated individuals have been given. Of the to tal number of 
224 species known from the Korean Peninsula, 138 are discussed in the pre
sent study. This number contains 29 species which are new to the Korean fauna 
and one new to science. All the species are listed in Tab. I I  which also indicates





















































































































































































































297

V o lle n h o v en  S. C. 1865. Sur quelques Lucanides du Muséum Royal d ’Histoire Naturelle 
a Leide. Tijdschr. E nt., 8: 137— 156.

W a l la c e  A. R. 1876. The geographical distribution of animals w ith a study of the relations 
of living and extinct faunas as elucidating the past changes of the ea rth ’s surface. London, 
1, X X IV +  503 pp; 2, X I I +  607 pp.

W a te rh o u s e  C. 0 . 1875. On the Lamellicorn Coleoptera of Japan . Trans. R. ent. Soc. Lond., 
1: 71— 116.

W estw o o d  J . 0 . 1840. Descriptions and figures of some new Indian Insects. In: Royle’s H im a
laya ent., 7: X L—X L II.

W estw o o d  J . 0 . 1874. Thesaurus Entomologicus Oxoniensis, or Illustrations of new, rare 
and interesting Insects, for the most p a rt contained in the collections presented to the 
University of Oxford by the Rev. F. W. Hope. Oxford, X X IV  +  205 pp.

STRESZCZENIE

Autorka przedstawia rewizję systematyczno-faunistyczną obejmującą Sca- 
rabaeoidea Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, z uwzględnieniem da
nych bibliograficznych dotyczących całego Półwyspu Koreańskiego. Praca została 
zrealizowana na podstawie materiałów zebranych przez uczestników sześciu ekspe
dycji zoologicznych Polskiej Akademii Nauk, które w latach 1959—1974 prowa
dziły badania w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej. Duża część 
okazów została zebrana osobiście przez autorkę podczas szóstej „krakowskiej” 
ekspedycji w 1974 roku. Część szczegółowa opracowania zawiera systematyczny 
przegląd gatunków, wzbogacony rysunkami aparatów kopulacyjnych, oraz redes- 
krypcje gatunków mało znanych i rzadkich. W omówieniu poszczególnych ga
tunków zamieszczono odnośne pozycje literatury systematycznej, ważniejsze 
pozycje literatury faunistycznej, dane o bionomii i ogólnym rozsiedleniu oraz 
własne komentarze autorki i stanowiska zbadanych okazów. Z ogólnej liczby 
224 gatunków wykazanych z Półwyspu Koreańskiego, omówiono w niniejszym 
opracowaniu 138, w tym 29 nowych dla Korei i jeden nowy dla nauki. Wszys
tkie gatunki z uwzględnieniem ich rozsiedlenia zestawione są w tabeli. Stano
wiska z Korei wykazane w tekście (łącznie ze stanowiskami podawanymi w cy
towanej literaturze) zostały oznaczone liczbami i naniesione na mapę schema
tyczną Półwyspu Koreańskiego według załączonego indeksu. Nazwy geogra
ficzne, podawane w literaturze w języku japońskim zostały przez autorkę 
transkrybowane w alfabecie łacińskim przy użyciu transliteracji międzynarodo
wej; pisownia większości tych nazw, wymawianych w języku japońskim, zo
stała włączona do indeksu.

Całość opracowania uzupełnia szczegółowa synteza zoogeograficzna, do
konana w oparciu o metodę statystyczną, obejmująca Scarabaeoidea Dalekiego 
Wschodu i nawiązująca do historii trzeciorzędu i czwartorzędu tego obszaru.
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