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NYMPHY CESKÝCt I JEPIC. II.
ECDYURUS LATERALIS Ct.
(Obr. 5. 6. 7, 8.")

Dr. Jul. Komá r c k.
Bar v a

dospťlé

'

nyniphy je tma vč hni:!dá s

černými

základy

k řídel. Nohy

j'

i cerci jsou rovnčž stcinnm~rnč hnčdé bez jakýchkoliv
krc-;ch. Spod111 slr:l!la těla ic žlutošedá.
n é l k a !čla mcří a~i IO mm. $ířka 2·5 mm (v th'or axu). Cerci
činí asi J /~ délky tělesné.

U I a v a j1.:
(obr..'5).

111.alú. . rovnúni111e-li j; s

přcclchozím

druhem

Pr o :1 o lu m je sice;; 11a ůkrai1c.;h po lokruhovit č ~aobleno, ale
nct·. ·Jří pu~tr,u111í kfollovite \ýbč/.kj . .t:tkžc je viděti celé femury .
Do::.ahuiť pr{1vč na hra111c1 il1Cso;1ota. IJruhý čl ánek hrudní je však
pfec ~ mLnší resp. 11zs1 ne.tli předchozí.
A b ti o m i n al n; ~lá.1ky se poslupnl! zmenšují a prvýd1 sedm
11e:.e po jccínom ,1{m1 6. 1..hadci1 1,lútk11, j ež za živa i po s111rti odstá\'aii od tl:la na rozdíl otl Ec. v-en6Sus, kde jsou .vžd~ tčsně přek lo-

pen,· k bokun~.
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Pro hczpet:né 111ú:ní stačí pop:'>ati opět pouze tvar plátku pn·é·
ho.

a, rtlho

a sedm ého.

"-J I. až 5. obr:u \' minukm
,)

ročníku .
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P r -.· ~ plátek je Podlouhle ovál11ý s tupou špičkou a všude stej vnití·ním okraJi, tak/.e r<>zdčluic plátek na dvč ncs(ej11ě široké poloviny.
7 nichž vd:iší (horcni na obr. 6 pravá) pi1lka je skoro troině široký. Iilavní žilka neprobíhá stfcdcm, nýhr/. blízko při
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nežli \'ilitřní (levá). Cin ost 'lúken je v<:lnH :-lahý. po10 krátkých nitek (obr. 6) .

/

C t v r t ~- krycí !)·látek j e tak ~iroce. vejčitý, ie oba jeho ro zlllo/Y jsou :-;koro stejné (šířka -- délce). Volný konec vybíflá ve
ŠJiičku . takže cclkov>'· obrys je '\·razně srdčit< (obr. 7). Chvost je
rovně/ řídký. Scshh á z malche počtu potu0rně krátk~'ch vláken.
~cd ill ý pl:i.tek jest jako ob~ čch1č bez\ lákct1 . Je malý a štíhlý
(mt:nší o třetinu nežli pl{ttck prv)'·) a j~ho tvar je zobrazen na
ohr . ~-

\ celku jsou v.~cchitY plúlky (v~ JJlllaic pr':) J)<lr) mnol1e111 1ncnší (kratší) nežil u pl"dl~i1oz·i~10 druhu Ec. torcipula. Nympha hyla
d1\-:cna ko .11.:cm h\'i::t.ia n : ::.lavu Ílplnč dospčlém, takže se 1;a ně
kolik dni na to \.\líhlo lll<1go. )-cdyurus Jateralb C t. v stadiu lar\"<íl11í111 a n:i nipll,l11111i1 žiic ' n1ab' cit prudce .tekoucích potí1écích
J1orsl<él10 r<ízu, jez pra111c11í ' J)os{r.inich údolích ,·Jtavských (př í- ·
~ tok zahotanského 1mtoka 11 Libfo:c). Kromě toho nalezena byla i na
r uz.n:)·ch 111istcch v pohoří J3rdské111.

Summ ary.
\.

This 1rnpcr contnins lhc conti1111ation oi the description of hitherfo 1111km1\\ llj mphal s1a~cs of Ephemeridae.

Herc íollows thc dcsuii)tio11 of the nylllphs of two wcll know n
Fab. ;1nd ťcdyurns lateralis Ct.

.'. j)CCi c :- r:~dy t •J'llS V('llO:;tls

Ec.

v~nes11~
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Tne 11ymph ist 12--1.'.í mn_1 long and 4 5 broad. T hc ccrci are
r tlw 1; lhL whc.lc !Jod~. 1 hl' colc1ur is on tl1e dorsal side
clust:v brr,wn:.grccn. somL·timc::.- almost black : 011 the vcntral si<l e

a liltle 1011.._l

<lirty ~rccn.

'f hc lllost .remarka\Jlc ch<.1n1c1crs are thc shape uf the pronotum. "Ilich runs out 011 cadt sidc. (latcral) in broad laps (Fig l) and
the 1or111 of thc se cn pai ., 1f tra..:heal gi!ls. irom which. I haive
<lelineated only thc lir'!. fourť1 a.1d s..:\'cnth pair (fig. 2, 3, 4).
T lh111}{" l11at cvcn dc:,cripliu11 h s11pcril11011s. becausc the a-0íointcd íigures ar e sati<;iying to detcnn111c tltb ny 111ph .
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Thc moLJth parts have nothing extraor dinary.
, This nymph livcs in mountain brooks oř the Doupov-mounfains
and th0 irnagincs crcep out in ~hc Jast da~ s oí July.
Ecdyurus lateralis Ct.
Thc nymph is 10 mm lo11g and 2·5 mm byoad. T he colour oi the
w holc body 1s brown without au~ dra\\ inl{. only thc wings are
black. The most tlistinctivc makroscop!cal d1aractcrs are the pronotum, w hich 1s \\'it!Jout aur projection on rhc latcral -sidcs (rig 5),
ancl thc fon11 oi sevc11 pairs oi trachea! gills. noth t!lis charakteřs
are in sufficicnt 111a1111er rcprcse11tcd by th e _adioitcd řigures
(fig 5, 6, 7, 8).
l"hc nymph live in lillle brooks oi mountain character~ in
th e ncighbouring oi Prague. The imagmcs appcar in "tlte last days
0

of Ma~.
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