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Nyrrrphy E .p h e ·m e r 1 id •bvoří jednu z m-e.jS~aibšioh tk.alpitol ooto-

mologi.ol<é ·sy stematiky. Stuidium jejich ta.k jako vůbec studium la
rev a vývioje u všech s.km.o hmyzí-ah skupjn, bylo dodnes neJ)rá
vem za nedbává1nQ. Dqbrý 1krurs měla a mají stále den imaga. Ná
sledek ooho je, že jepi'ce, jako dospělý hmy,z, z.náme dobře, ačkoliv 
je mnohem obtí!Žině\.iší ·Se jich zmocni<ti než nym)1h, jimiž se vody 
hemži, kdežto :ny mphy mčíme ·nla11.ej'Výš ~()Vě. 

· Byl sice µolofo11 zá1kJad 1.ku ·povnání a uTčení ·nymph jepičích 
pracemi Dr. J ·o I y-h o a V a y -s ·s i e 1r a a monografií Bphemer1d 
Jrngliéana f'. a t o n-a, ;iJc po těchto začá:tcíc-h nic nenás.Jedovalo, 
takže múme dnre:s, lkdy dQ&Pěli jsme 'k tp0TJ1ěrině ipodrol>hé znalosti 
i rnikrofauny v oditií, v ·našich potocích a řekách tvory, jež dru
hově nappos1.<J určiti nemůieme. A BJYhemerové nymphy jsou pfoci 
jedny z mejtypičtějšíoh cha-rakterů po.toooí zvířeny, ta'lde byJo 
(když entomologie -se o t·o m;e;posfarnla) pťwYnoistí hydTOlbiologie pe
čovati o scznái.ní tak .markantních zjevů wéh-0 oboru. 

Poměrně ješ t ě dobře jsou vnámy ze s tarší ·dolby ·ty nympihy 
5phemerové, které žijí v stojatých vodách a jež tudfž bylo mo~o 
s·náze rpěstov.ati, a.!ie fowny, které žijí v tekoucích vodách <Poto-
cích a byst.ři.náoh) zi1s-taly pro ·zdá,nJivé obtíie ·pě·st:rtel.ské úp.1ně 

iguorová1J1y. 

P;ik tedy máme rody ti e pta gen i a, E c '<I y u r u ·s, Rh i
t r o g e 111 oa, Ba eit i s oa t. d. s nymphami vesměs v tekoucích vo
dách ži:.irc.íimi, u niohž w1·áme, u rodů Jin'ak wa6ně l)"()Četm.ých, po 
jedné Tiymphě a to ještě d{jsti iprob!e-mratioky. 

Ježto j sem .při fau.ni:stkl<ých a 7.0ogeograiiokých stuicMclt stále 
ruará.iel na ty-to •neO'dstrnnite1né mezery, rozhodl jsem se sáhnouti 
ku svépomoci a určit.i sám, ·kterým imagi1m .ioo!TJJotilivé nymphy při-
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náletejl. Je sa1noz.fo.fm'O, ie k ·této prá:ci 1je zaipoťřebí eXU):edmemu, 
má-li býti ·sPOleh!ivá. Z nymph j e 1nubno 1vyipěs.tovaJti fima:g.a, je:llto 

te·1xve tyto !:ze be7..pe6ně utčiti, e. pomo.cí Hclt •t>.ak na/QP'ak p:odiruti 
.p·opis určitéh·o dmbu nymphy. Zdá:nli-vě nepřekonatel:n.é obtíže s 
"ěstován~m EphemerPd' 'z 1 Dťud.ct 'oolroueiah ~tokú, ukfaaily \S·e bez-

. , ~ I ,',; "1 I /, ~t) 

oods·tatnými, jeit-0 se 1pod:ařilo ·na:vyk:no.uti je na vo:ctu S•bo}aitoq 
v 'D'l-Ocl.1ých mi1skách ·s vedik<0u oxydaoni ·pliqchou, v·o:dlníimi ros1li
nami a doostate6tl'ou s.loraV'ou. O.všem je raiciruo 'bráJt:i k ll}Odoibiným 
eX'µc rimentum nYTili))hy skor;o do-SiPělé , u ni.chž .pěstovámí doona a:i 
do doby 1vylíhnutí net1wá 1Jaik d!Jou:ho . . · N~Lze taiké ,pěs.oov.aiti vice 
<lruhú 11ymph naijoonJou, aby nebyla ,rp;e>pletenia ·ipfjslu-š1110'St rvylihlýeih 
imag. Konečně 1.e · ra!dno operovati s dospělýimi nymp>hann:i 1taiké 
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proto, ie můžeme sii vy;braiti samce i siamičk.y dl.e pofohy á: veli
kosti očí úplně spolehlivě. TaikCYVýim vpůsobem se mi l)OdařH'o vy
pěstovati několik jepic ai k dosipělému stadiu; bohužel ·nedi.s!poo.ují . . 
u ·vše..:.h ~amečk:y, a· ·jelikož u -něikterýoh r.odů Jize bez!J)'eČně určiitii 
tolikQ 1}"1Jo, ·Qr·OO> ocMdárdám 'DOiPiS nymph · dotyčrrý~h.· Vý5ledky 

budu ·podávati v delších inteinnalech, jež,to jinak při po:dohné p:ráci 
•postu·povati nellze a S'.llad se mi vodaří během mětkto.liika let po-

dali určovací .p·řúruňku .11aši<:1h E 1p 'h e m e r i d v s;M.diu la'l'Va{inim 
respect. nymphovém. 

Ecdyurus. inslgnis Eat. 
(Dospělá nym(J'ha. Tab. l.) 

Ba r v a je světle •h.něd•ozelená s tma:vějšími 'k:re&banii rua · t'ho
r-axu a nohách. Z~kla:dy křídel Jsou tma;vě hnědé; skoro černé, stej ně 

tak l c ba vnější cere.i. n:a konci těta. Stře-dni štěť -zústá:vá světlý. 
Spodní stra.na těla }e ž.lutá s kre;s.trou. 

O é l k a tě La a>ž 15 mm. štěty .)sou o mál'o kraJtší. Nymphy 9 
í:>•·H rcbusbněiší; kdež>bo ·cf }su ikraitší. štr.h·lejší ia jejich. iSt.Ožť<tté oči 
j:-;o:.i. . větší a leži mno!hem blíie u sebe .než oči . sarrničíoh nymipiJ. 

T rn -.> .posiední roz,díl je ve.hni zřetelný a lze jíim >•rmhtaiví« u,y.mph 
dospělých bez.peáne v}iMiti. . 

Doorý.m druhový.m zrra.kem je š t í t p r o n o ta, 1který u nyim

phy p.op~sovainé tVloří IDO ·stra1náoh těta. e~iipsovitá okHcUa dos<rl!ujíd 
svými špicumi k:u lmfoni křídel t. j. do ·Poloviny mesoth•waxu. (V.ill 
obr. l.) 

A b d o m e n má střední čláin'ky s~aibě r·crišířené a v ostří vyta
žo11é. Kresba tergitii je patrna zřejmě z vyobrn1zieu1( č. l.; ;wfá.ště 
t~'J)i.;k{1 ·pro tonto dirnh je všaik kresba sternitú, jež ·nese čárky a 

tečky ~tejně uspořád!an1é jaiko sipo:diní str.a.na abd'omionu u d:oopělého 
hmyzu to br. 2.). K·resbu okoorči·n a thoraxu L1,e jaisně viděti na 

obraz~ č. I . 

Ze součásti ú s t ·ní ·ho ú s 1 r o i e jako ty;pioky dest 'VY'():bra
zen hypopharyux. ObT. 3., .kiterý SVÝnJ l'varem je :tv·láš·tě oha.raikte
ristic.ký pro jednotlivé druhy nymph. Po:pi.s těchto čá'Sti je mnohem 
lé'Pe reipre~entová1i' vyobrazením a prQto it>i vvnecháváim. Maxil!y, 
ma11dibuly a labium nepo-s'kyt-uií nic z.vláštního pr-oti ost'a·tníim d'!'u 

ht!rn rodu E cd y u r u s. 

f>1 v ní a:z sedmý ~lanek abdominalní 11e5e 1po L páru d ý c ha
c í c h ·PI á t I}' u čili žaber, z n.ichž 1první pár Je nejmenší a míří špič
kou do 1 ~·~e a ku předu; · J.) i1zký, jeho ·kiraje jdvu ·ro\' <1 :, iJC':: llC a 
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tldcní t!'e!ina .te va!h1nuta .1<•11 ;p řec.hu končíc fo;po.u špičiw•1. (obr; 4.) . 
[1ruhý ú patý -pJáote'k. ma:ií ~dk>~hlé ehps:ovitý tvar, al~ tak, ži! 
směrem k volnému konci je ipJá;teJk neitšírší a kGJ1Či tuipoúhmu · špič-. 
·kou. (Obr. 5. pláte.k ilřotí. - Obr. 6. p}fttek ŠestÝ). 

I 'oskdní, sedmý p.Játek má twu s.píše vedčitě !}\>dlouhl}· kd,} 
voln ~' ·l~Qllec je nejširší, }s.;,i obJ.o:u\lmvi{ě zaoktrouhlen„ Tím liší se 
o-0 o!átkí1 ostatmfoh. (Obr. 7.) . 

Každý z_e sedimi dýohadch Ju,pínků nese 111.a ·basi' (u koiřene) 

chvost vláiken žaberních, jež jsou ·neJ.}cl.elší u iplátku třetího a čtvr
tého a ne.jkraiší u IP'O.Sletlníhoi, sloužíce čerpání vzduohu site,d-ruě i.alko 
ola1ky k1ycí. 

Obrys lís·tků ia.be.míoh vari.iruje mezi mla·dlými a starými exem
·pláři a mezi 9 a (J, avšak docela slabě. 

Nympha !byla chycena 20. č e rve n c e a chováilla n:a mhce. 
1. s ~ ·p n a k večeru líhla se rmaga. 

N a l c z i š •t ě: Vlt:aiv a v Praize pod Zoiírusiký;m Jezem, kide se 
nympha 1pře!hojně pod !kaimeny vys1kyt11ie. Zdá se, že jest to forma 
žijíc1 ve včtšíoh vooáoh tclwu{:ích, ježto ·do miost:rarn6ch "(ltav.ských 
po.to·ků nev} stuJ)'Uje. 

V Pra ze, 15. ř'hna 1917. 

Summary. 

I :poublish here a de.scription of a hH!herto u.nknow nymphail stage 
oi ť cd y u rus í 1t .s i g ni s Ea-t. (Bp.hemeridae) This nym1)'h i·s ne
arly J 2-15 mm lon:g and 3-4 br-oa<l. The oolouT is on tlle dorsal 
si tle olive- g:>reen, oni the veintral yellow with the sa.me d:nawimg:s as 
in the imago. · The most remarka:bJe oharacters are as follo-ws: 

The ·bro.a:d ·pronotum iprojecting alcmg t:he me.soo.otum ilfl two 
sharp 1points (fig. 1.) 

A bdoiminrnl segment.s a re i·n the midldle broa:der thalJl i·s a~maJ ilfl 
rdate-<l forms. The bo<ly on<ls bn three cerci, which are ·nearly 
as Jong as the whole lJocly. Each o-f the fir·St -seven aibdominal seg
inont.s bears one .pair of itra~heal g.iHs, whioh offer ihe princiipal cha
racters oi l1his s.pecies. The first pair is •sm a ll, 1-on.g a-u<l slig;MJy bemlt 
-the se0venhh one is O'V'al in farm, but cirC'Ul.air ornt the free emid; the 
other giHs are elli.ptical with bluúlt ·ti:J)'S. 

Thc mo·uthpa·rn mresent úloéhing exrtra-0!f'<limanr except i!Jhe hyipo
pharynx (fig. 3.), whose form is charaotorřs.tic for ·tlhřs sipecies. 

I fo.t11nd. th.is riymph at Prag-ue Íll1 tlhe Wllarv.a-'rivcr (Bohooiia) 
a•)J{I th e imago cr-C!I):t oul cm the 1. of July. 
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