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Vladirnír Landa: 

CESKÉ JEPICE (EPHEl\fEROPTERA). 
(S popisy vývojových stadií rodů a druhů.) 

I. 

Baetis pumilllus, rhodani, bioculatus et spec. 

132 

Naše znalosti v oboru řádu Ephemer jsou dosud velmi nedoko· 
naié. Snad na žádném jiném řádu neprohřešila se entomologie svými 
pracovními methodami, aplikovanými s oblibou na motýlech a brou
cích tak jako zde. Popis imag bez ohledu na ostatní stadia vývoje 
je opomenutím u Ephemer neodpustitelným j1ž vzhledem k imagu 
samotnému. Znaky,. jimiž se liší imaga, jsou někdy tak nepatrné, 
že přesná determinace druhu bez ohledu na ostatní stadia, především 
ltt:rvu, je nemožná. Na základě nepatrné odchylky vznikají nově po
jmenované druhy, o nichž jsem přesvědčen, že po poZ.nání larvy by 
obstály sotva jako aberrace. Je konečně dosti nepochopitelné, že 
v Jobě, kdy zoologie bezpečně zná mnohá vývojová stadia nejrůz
nějších prvoků, čekají ve vodách několikacentimetrové larvy marně 
na své objevení a určení. Larvy mají však důlež~tost nejen pro syste
matiku Ephemer, ale i pro všeobecnou biologii. Jsou vhodným labo
rátorním objektem pro biologická, pozorování různých, dosud neob
jasněných fysiologických pochodů jako dýchání, svlékání a meta
morfosy vůbec. Výsledky zde získané lze aplikovat i na ostatní živo-. 
čichy. 

Seznam literatury podávám na konci článku. Souborná díla, 
jichž lze použít k určování, jsou Ulmerova »Ephemeroptera«, přede
vším pak nejnovější 'Schoenemundova »Eintagsfliegen oder Eph~ 
meroptera«. Zpracování imag zde uvedené, nebude dloUho předsti
ženo. Schoenemund zavádí do systemu konečně pořádek, tím že zařa
zuje druhy do rodů, oprávněných souhlasnými znaky nejen imag, 
ale i larev. Zpracování larev je bohužel neúplné. Zde přejímá mnohé 
::iopisy starých autorů Eatona a Lestage, které jsou mnohdy nepřesné. 
č.asto spokojuje se vytyčením znaků rodů, poukazuje na to, že druhy 
odlišit nelze. 

Až na několik zmínek v lokalitách nepojednává ani Schoene
mund ani 'jiní o Ephemerách ve vztahu k našim zemím. I když ~sme 
přesvědčeni, že zástupci tohoto řádu budou tíž jako v ostatní Evropě, 
přece zvlášť výhodné podmínky a množství vod nejrůznějších typů 
dá předpokládat, žé přínosy nejen do oekologie ale i do tiystematiky 
budou zde značné. Prof. Klapálek, který se jepicemi podrobně za
býval, opomíjel biologii a svá studia konal převážně n~ materiálu 
cizím. Průkopnickou práci ve studiu jépic u nás vykonal univ. prof. 
Dr. J. Komárek, který první postupoval podle moderních biologicko· 

časopis ~-Spol. Ent. XLil.-1945 (1. IX„ 1945). 
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zoologických zásad. V týchž intencícp. pokračovali v díle jeho ná$le
dovníci. *) Navazuje na' jejich práci, budu postupně podávat popi!sy 
všech základních vývojových stadií rodů a druhů u nás se vyskytu
jících Ephemer s obzvláštním zřetelem k biologii a rozlišovacím mor
fologickým znakům. Pro srovnání uvedu vždy více druhů téhož rodu 
současně. Při první zmínce rodu uvedu jeho popis. . 

Za podnět k práci jsem zavázán panu univ. prof. Dr. J. Ko
márkovi. Děkuji mu za zapůjčení literatury, za cenné rady a za četné 
hodiny, které mi věnoval za svého času. Dále děkuji panu Ing. J. 
Ročkovi, přednostovi ústavu pro zkoušení semen za poPozumění, 
s jakým mně dovolil používat laboratorního zařízení ústavu. část 
svých studií jsem vykonával na hydrobiologické stanici ve Lnářích. 

Rod: BAETIS Leach. 
(Příslušná vyobrazení viz u jednotlivých druhů.) 

I m :a g o : Křídla průhledná, beibarvá, jen zřídka v krajině 
pterostigniální lehce zakouřená. Přední křídla (dále nazývaná zkrat-
kou P) s četnými podélnými žilkami;· příčných je málo. žilka M "' 
a Cii -není rozdvojena (M2 a Cu2 není spojena s M1 a Cu1 , ale běží 
samostatně, tvojíc dlouhou mezižilku). Při okraji P dvě krátké ne-
vázané mezižilky mezi žilkami. Zadní křídla (dále jen Z) malá, pro
táhleoválná se špičatým výběžkem v první třetině předního okraje. 
(Výběžek chybí u druhu B. atrebatinus, jehož příslušnost k rodu 
Baetis není dosud jistá). Mají dvě nebo tři podélné žilky, z nichž 
druhá je někdy (B. pumillus, alpinus, niger). rozdvojená. Příčné 
žilky buď úplně chybějí nebo jsou nezřetelné. Facetované oči ď 
sestávají ze dvou částí: vnitřní je hříbkovitá, velmi vyniklá, barvy 
hnědé nebo jasně oranžové, vnější oválná, barvy černé. U 9 jen 
nepříliš vyniklé oči černé. Mimo oči facetované mají jak ď tak Q 
tři ocelly. Nohy slabé, tarsus čtyřčlánkový. Poslední článek opatřen 
dvěma nestejnými drápky: ostrým a tupým. Zadeček 9 mnohdy se 
světlými rozbíhavými čárkami, které nejsou znakem druhovým. Plo-

. didlové nožky čtyřčlánkové, druhý a třetí článek splývají, čtvrtý 
. velmi krátký, často až knoflíčkovitý. 

V a j í č k a : Oválná, barvy bílé, až světlehnědé. Jejich povrch 
s hustými podélnými rýhami, které jsou často u některých druhli 
(B. pumillus, B. bioculatus) nezřetelné. V tom případě je povrch 
hladký. Vajíčka nemají vlákna k přichycení. 

La r v u 1 e : (Užívám tohoto Lestageova názvu pro právě vy
líhlou larvu. české slovo pro toto stadium nemáme a doslovný pře
klad francouzského je směšný.) Má velkou hlavu, neobyčejně silně 
vyvinutá tykadla, nohy a dva štěty. Třetí štět se objevuje až po ně-

*) Je to t prof. Dr. Jar. Šámal a Dr. M. Šámalová, jichž jména ne
směl jsem při odevzdání rukopisu za německé okupace uvésti. 

i 
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kolikerém svlékání. Právě tak tracheální žábry (_dále jen žábry), 
které vznikají postupně, počínajíc čtvrtým a pátým a končíc prvním 
a sedmým párem. Příústní ústroje vyvinuty. · 

La r v a : '.l'ělo je válcovité, jen slabě sploštělé, 'hlava typicky 
hypognathní s příústními ústroji obrácenými proti prosternu. Hruď 

. silně vyklenutá. Palpy labiální dvoučlánkové, zřídka nezřetelně tří
článkové (u některých exemplářů B. rhodani). Niohy tenké, dlouhé, 
štěty husté a dlouze obrvené. (Jen B. alpiniis má střední štět zakr
nělý a postranní krátce obrvené. Tato odchylka od rodových znaků 
vzniká druhotně přizpůsobením se způsobu života. :Larva žije zachy
cená na kamenech v prudce tekoucích horských potocích. Dlouze 
obrvené štěty by kladly proudu přílišný odpor, proud by larvu srá
srážel.) žaber je 7 párů a liší se pouze velikostí. První a sedmý je 
nejmenší, třetí a čtvrtý největší. Zřetelnost tracheace (nezaměňovat 
s rozvěvením) plátků nemůže býti rozli8ovacím znakem· druhů, jak 

·mnozí autoři udávají, neboť není ani pro jednotlivé exempláfe během· 
života konstantní. Zvyšuje a snižuje se následkem dosud neznámých 
dýchacích pochodů, které v žábrách probíhají. Pohlaví larev roze
znatelné podle očí. 

N y mp h a : úplně podobná larvě. Její barva je temnější, tělo 
zcela válcovité a pochvy křídelní dokonale vyvinuty. 

S 11 bim a g o : Podobné imagu. Jemná blanká, jíž je potaženo 
je šedá, jen u několika druhů světle kouřověhnědá. (Barva blanky 
patrná na křídlech.) Kresby těla nezřetelné. Nohf, štěty a plodidlové 
nožky kratší než u imaga. 

Vztahy rodn Baetis k nejbližMm rodům: 

Imag 'o : Bezpečně určíme podle Z. Ostatní rody mají Z 
s bohatou žilnatinou nebo je nemají vf1bec. Záměna možná nejvýše 
s rodem Oentroptilum, kde jsou Z úzce stužkovitá. (Tab. I„ obr. 5.) 
P jsou zřetelně odlišná. Na okraji mají mezi žilkami jen po jedné 
volné mezižilce. (I„ 5.) 

V aj íčka : Zaměnitelná s vajíčky skupiny Leptophlebiidae, 
která mají. jinou strukturu povrchu. -

Larva : Rozeznatelná již typem. Přesně podle sedmi párů 
jednoduchých žaberních plátků. Záměna" možná opět jen s rodem 
Centroptilum .. Zde jsou plátky více zašpičatělé, tykadla dosahují za 
půlku těla a palpy lab. mají tvar znázorněný na obrázku·. (IV„ 9.) 

Biologie: 
Zástupci rodu Baetis patří k nejrozšířenějším evropským dru

hům. Létají od dubna do listopadu ve dvou až třech generacích. Je
jich larvy najdeme v potůčcích a struhách s kamenitým nebo pís-
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čitým dnem. Některé druhy (B. pumiUus) se spokojí i línějšími 
potoky s nánosy bahna nebo i menšími řekami. Larvule po vylihnutí, 
které přichází asi 6~8 dní po nakladení, plovou hbitě buchanko
vitým pohybem, mrskajíce tybdly a štěty. Dospělé larvy plovou 
trhavým pohybem, užívajíce .štětů jako ploutve. šplhají po vodních 
rostlinách, zachycujíce se jich ·ostrými drápky; pusti zadeček po 
proudu a nechají se kolébat celé hodiny. často žijí pod kameny. 
Zdvihneme-li kámen a obrátíme-li... jej vzhůru spodní stranou, na 
níž jsou přichyceny, silně sebou mrskají a skákají do výšky několika 
cm, snažíce se dostat op~t do vody: M'tlohokrát se svlékají a přechá
zejí do stadia l}ymphalního. Přestávají přijímat potravu, přiústrrí 
ústroje atrofují a zbude z nich jen chitinová kostra. Prostřední štět 
se při počátku zaškrtí, atrofuje nebo .odpadne a zůstane vězet v exu
vii. Na nohách vidíme prosvítat tarsy subimaga. Nympha je ne
klidná, kolébá zadečkem se strany na stranu, ,opisuje loopingové 
kruhy, plove chvílemi hřbetem dolů a zase, jakoby unavena se zastaví 
při hladině se svěšeným zadečkem. 'fo je již nadnášena vrstvičkou 
vzduchu, která se asi 20 minut před vylíhnutím vytvoří mezi starou 
kožkou nymphy a novou subimaga. 'Nympha se leskne - stříbří. 
Konečně je vynesena na hlatinu; hruď vyčnívá nad vodou, štěty jsou 

-- drženy povrchovým napjetím vody. Pozorujeme několikeré stažení 
svalstva, projevující se vlnou, postupující od. konce těla ke hrudi. 
Jakmile vlna k hrudi dojde, praskne nymphalní kožka a subimago 
vylétne přímo z hladiny. Usedá do trávy nebo na strom a asi za 
18 hodin se svléká v imago. Líhnutí není vázáno na určitou denní 
hodinu. Imaga létají vysoko a nikdy se, alespoň u nás, nevyskytují 
v rojích. Jinak jsou známy roje B. pumillus, vystupující z řeky 
Mohanu. Délka života imaga není přesně stanovena. ď vydrží asi 
2 dny. Neoplozená 9 B. rhodani, kterou jsem pěstoval, vydržela 
přes 5 dní. Rod Baetis je charakteristický kladením vajíček. Po oplo. 
zení sestupuje 9 pod vodu obyčejně po kamenu, který vyčnívá. Dý.
chá z bublinky vzduchu, kterou přidržuje při· zadečku stočenými 
křídly. Vajíčka klade po způsobu některých chrostíků do skuliny 
jedno vedle druhého a přikrývá je slizovitou blankou, kterou zároveň 
s nimi vylučuje. Baetis přezimují ve stadiu larvy. 

Dosavadní znalosti rodu: 

Dosud je popsáno v nejrůznějšího časopisech na 30 imag evrop
ských druhů: Schoenemund jich uvádí 13, Ulm:er také tolik. Ostatní· 
po"pisy jsou nepřesné a jsem přesvědčen, že v mnoha případech aiii 
o nové druhy nejde. Larvální a nymphální stadia jsou neznáma. 
Eaton znal prý larvy asi šesti imag, nezanechal však popisy, a tak 
z celého rodu máme jen dvě Lestagem popsané larvy: B. gemellu.~ -
a B. rhodani. 
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V Čechách se mi podařilo dosud zjistit tyto druhy imi;i,g: B. pu
millus, B. rhodani; B. bioculatus a B. sp. v okolí Prahy, B. vernus • 
u Lnář a tři B. sp. v jižních Čechách. Druhy označené B. sp. ne
mohu prozatím pro nedostatek materiálu určit. Dále mám několik 
larev, k nimž se mi nepodařilo vypěstovat imaga. 

Druh: BAETIS PUMILLUS Burm. 

Imag o : žilnatina P, znáwrněna obrázkem. (I., 1.) Je velmi 
jemná, u ď bezbarvá, u 9 slabě nahnědlá. Z se třemi žilkami, druhá 
rozvětvená. (I., 1.) U ď hříbkovité oči silně vyniklé, přední jejich 
část červenavěoranžová, postranní světležlutá. (III., 10, 11.) Hruď 
a první dva abd. čl. Van Dykově až rezavěhnědé, na pleurách světlejší 
políčka. II.-NI. sgm. zadečku prosvitavě bílý, slabě zažloutlý nebo 
našedlý. Poslední 3 segmenty rezavěhnědé, na zadním okraji a na
spodu světlejší. Nohy bílé se slabým ·šedavým nádechem, zvláště 
v ohybech. Tarsy tmavé. (III., 9.) štěty čistě bílé, jemně chloup
k~vané. Plodidlové nožky na obr. (I., 6.) Hlava 9 světlehnědá, ocely 
černé. Hruď rezavěhnědá, světlejší než u ď. články abd. rezavě
hnědé, zadní světlejší. 'l'ergity nesou někdy světlou kresbu. (III„ 
12,) Nohy nahnědlé s. olivověšedým nádechem. (III., 7.) Délka těla 
u ď 4-4,5 mm, u 9 5-G mm, křídla ď 4-5 mm, Q 5--,6 mm. 
štěty ď 10-12 mm, Q kratší. 

V aj íčko : Bílé, celkový tvar na obr. (II., 9.) 
L a r v a : Tělo asi 6, se štěty 9 mm dlouhé. Základní barva 

svrchu šedá až kovověčerná se světlejší dorsální čarou, která se táhne 
od hlavy až k poslednímu abd. tergitu .• Jinak světlé, mnohdy nezře
telné skvrnky, sestavené podle určitého systemu, (II., 2.) Spodní 
strana jednobarevně světlešedá. Hlava dopředu protažená, delší než 
širší, tykadla dosahují konec kHdelních .schránek. První a druhý 
jejich článek silný, bez chloupků, články flagella s hrubými vroubky 
na předním okraji. Přiústní ústrojí na obrázku. Labrum (IV„ 6) 
dlouhé, úzké. Řezáky mand. vybíhají v rozšiřující se lžičkovitou lo
patku. Pravá prostheka (IV, 5) ze dvou štětinek, levá (IV, 3, 4) 
silná, na konci se rozšiřující. Palpy max. (IV, 10) dvoučlánkové, 
daleko delší než lacinia. Labiální palpy (IV, 12) tříčlánkové, třetí 
článek zašpičatělý. Zářez mezi druhým a třetím mělký. Nohy tenké, 
šedavé se dvěma bílými skvrnkami na stehnech, ohyby tmavší. Stehna 
i holeně jemně ochlupené, s několika řadami trnů a skupinou trnů 
ná konci holeně, Mohutnější trny tv<?ří hřebínek tar_su. (III, 6.) 
Drápky úzké, rovné, naspodu řada zoubků. Všechny tergity na zad
ních okrajích ostře zoubkovány. (II, 5.) Tergit posledního článku ' 
se silnými trny. štěty šedé, nekroužkované, střední o polovic kratší 
než postranní, poslední třetina až čtvrtina všech tří holá. žaberní 
plátky (III, 4) tupé, zašpičatělé, tracheace slabě rozvětvená. Okraj 
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. plátků typický ~ro druh.· Jak na proximální tak na distální straně 
je pilovitý a z každého zoubku vybíhá dlouhá, zahnutá štětinka. 

S u b i m a g o : S popelavěšedou blankou. 

De term in ač ní zn a k y : U imaga žilnatina zadních kří
del a plodidlové nožky. U larvy celkový habitus, tmavá barva, man
dibuly, palpy max. a lab„ žaberní plátky, havně jejich pilovité 
okraje, ozubení tykadel, zadních stran tergitů a trny na tergitu po
sledním. Trny tars. hřebínku jsou delší než u jiných druhů. 

B i o 1 o g i e : B. p11millus je druh, rozšířený po celé Evropě. 
U nás je hojný při potocích v okolí Prahy, pokud ovšem nejsou pří
liš vápnité nebo tufové. Přichází ve dvou nebo třech ·generacích. N ej
více létá v květnu a září. Larvy, jichž bylo použito k popisu a z nichž 
byla vypěstována, imaga, byly chyceny jednak 7. V. 1944 v Bojov
ském, jednak 25. VIII. a 6. IX. 1944 v potoce Únětickém. 

Druh: BAETIS RHODANI Piet. 

I m a g o : P u d' bezbarvá, u 9 někdy slabě zažloutlá. Zilna
tina d' i 9 (I, 3) silně vyvinutá, barvy hnědé. Z se třemi jedno
·duchými žilkami a několika nezřetelnými mezi-žilkami. (I, 3.) U d' 
hruď hnědá až smolněčerná. Zadeček světlehnědý s nádechem d<> 
rezava, spodní strana světlejší. Sgm. II.-..YI. slabě hnědě průsvitné. 
Nohy světle zelenavěhnědé, tarsy středních a zadních tmavší. Plo
didlové nožky mají první a druhý čl. šedý, třetí a čtvrtý bílý. 'l'řetí 
je slabší než druhý. (I, 8.) štěty s červenými ohyby. 9 podobná,. 
Zadeček neprůsvitný, rezavěhnědý, někdy se dvěma podélnými tmav
šími skvrnami. Naspodu je zadeček šedavěžlutý .. Délka těla d' asi 
7 mm, 9 12 mm, křídla d' 8 mm, 9 12 mm, štětů ď 18 mm, 
9 20 mm.· 

V aj íčko : Protáhlé, nahnědlé. (II: 6.) 
Larva : Tělo asi 10-12 mm se štěty 16-18 mm dlouhé. 

Barva svrchu světle olivovězeiená, někdy nahnědlá. Křídelní pochvy 
někdy tmavé, jindy světlé. Barva často kolísá. Zvláště přednymphal
ní stadia tmavší. Tergity zadečku se stínovou šedohnědou kresbou 
(II, 3); jednotlivé skvrny někdy splývají. Spodní strana jedno
barevně zelenavěšedá. První a druhý článek tykadel s jemnými 
chloupky. Přiústní ústroje na obrázku. Řezáky mandibul široké, 
krátké, rovně zaseknuté. Prostheka pravé mand. (IV, 2) silná, po
dobná prosthece mand. levé (IV, 1). Palpy max. dvoučlánkové, někdy 
nezřetelně tříčlánkové, stejně dlouhé jako lacinia (IV, 8). Labiální 
palpy (IV, 13) tříčlánkové, poslední článek krátký, kulatý. Zářez 
mezi druhým a třetím hluboký. Nohy tenké, proti ostatním druhť1m 
s delšími stehny. Trny na tarsu předních noh řídké a krátké. Zadní 
okraje tergitů jsou rovné, nanejvýš s několika tupými výběžky. Ter-

i 
l 
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git posledního článku s jemnými trny. štěty nekroužkované, mimo 
· krátký konec hustě jemně obrvené. Střední a koncové články tmavší. 

žaberní plátky (III, 3) široce oválné, vyztužené na proximálním a 
distálním okraji hnědým žebírkem. Tracheace bohatě rozvětvená. 
Okraj plátků typický: po celém okraji jemné chloupky, na proxi
mální straně několik trnů. 

S u b i m a g o : Podobné imagu, s popelavěšedou blankou. 
De term in ač ni zn a k y : Nápadně veliký druh. U imaga 

celkový habitus, zadní kř. a plod. nožky. U larvy velikost, kresba, 
žaberní plátky, mandibuly, palpy max. i lab. 

Bi o 1 o g i e : Baetis rhodani je nejrozšířenějším evropským 
druhem. U nás téměř u všech potoků a menších řek. Larvy nachá
zíme již koncem ledna. Za příznivých podmínek se líhnou počátkem 
března. žije ve dvou generacích. První létá asi v dubnu, druhá 
v srpnu. Larvy, jichž bylo použito k popisu a z nichž byla vypěsto
vána imaga a získána vajíčka, byly chyceny 28. III. 1944 v Máslo
vickém potoce u Libčic. 

Druh: BAETIS BIOCULATUS L. 
Imag o : P, Z (I, 2) s jemnou nervaturou u ď barvy bělavé, 

u 9 slabě nahnědlé. Z se třemi jednoduchými žilkami a několika 
nezřetelnými mezižilkami. Třetí žilka ústí v okraj ·až za polovinou. 
Příčná žilka, kterou někteří autoři uvádějí, často chybí. Hruď u ď 
-0řechověhnědá, někdy tmavší. Zadeček na sgm. I a VII-X hnědý, 
na ostatních úplně průsvitný s kouřovým nádechem. Plodidlové 
nožky (I, 7) bílé s knoflíčkovitým posledním článkem. Nohy bělavé. 
Hruď 9 tmavohnědá, zadeček svrchu světlejší, naspodu hnědavěšedý. 
Na tergitech i sternitech dvě řady šedých skvrnek. Tyto též v místech 
nymphalních žaber. Nohy světle olivovězelenavé. štěty jak u ď tak 
u Q bělavé, někdy na_šedlé, jemně oc:tilupené. Druh silně kolísá ve 
zbarvení. Délka těla 6-7 mm, křídel 7-8 mm. štěty ď asi 13 mm 
u 9 kratši. 

V aj i č k a : Se žlutavým nádechem. (II, 8.) 
Larva : Tělo asi 6-7, se štěty 10-11 mm dlouhé, světle

ze1enavěšedé až hnědavé barvy, svrchu s tmavší kresbou (I, 4), 
naspodu bez ní. Tykadla s jemnými zoubky a chloupky na koncích 
-článků. Přiústní ústroje typu B. rhodani, bez srovnávaciho materiálu 
nerozeznatelné. Jen nepatrně odlišná prostheka levé mandibuly a 
palpy lab. (IV, 11). Nohy s jemnými chloupky a štětinkami s jem
ným tmavším stínem na· stehnech. Tergity s typickými výrůstky na 
zadních okrajích. (II, 'i'.) Tytéž výrůstky zároveň s několika chloup
ky i. svrchu tergitů. Poslední tergit s mohutnými trny. (III, 1.) 
štěty světlešedozelené, prostřední a poslední jejich články černé. 
Obrvení, zvláště středních článků, černé. Asi 14 posledních článků 
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liolých. žábry uzs1 než u B. ,rhodani s trny na proximální straně. 
'fracheace slabě rozvětvená. (III, 5.) 

S u bim a g o : Blanka, jíž je pokryto, je proti ostatním dru
hům světlá, nahnědlá nebo světlešedohnědavá. 

De term in ač ní zn a k y : U imaga žilnatina křídel, plo
didlové nožky a zbarvení. Larva velmi ·podobná typem B. rhodani. 
Je však mnohem menší, liší se zbarvením, žábrami, štěty a zadním 
okrajem tergřtů. 

B i o .1 o g i e : Druh rozšířený po celé Evropě. U nás od května 
do listopadu v kamenitých potocích okolo Prahy. (únětický potok, 
Zlatý potok.) Larvy, jichž bylo u~ito k popisu, byly chyceny v Úně
tickém potoce 21. X. 1944. 

Druh: BAETIS sp. 

Zároveň s larvami B. bio;itlatus chytal jsem v Únětickém potoce 
larvy, z nichž se vylíhla imaga velmi podobná B. bioculatus. Jsou 
trochu větší, s hnědou žilnatinou, která se liší poměry v krajině Rs. 
(I, 4.) Subimago je na rozdíl od druhu předcházejícího tmavoše~é. 
Larva se liší zbarvením (II, 1) a štěty, které jsou jednobarevné se 

' světlým obrvením, sahajícím až ke. konci. Odlišné je i zakončení 
posledního tergitu, který nemá tak silné trny. (III, 2). žaberní 
plátky jsou typu B. pumillus, tedy bez trnů na proximální straně. 
Pro nedostatek materiálu nemohu druh identifikovat. Jde v8ak určitě 
o druh jiný než B. bioculattls, neboť odlíšující znaky jsou patrné ve. 
všech stadiích. 

SUM MA. 

Opus, quod univ. prof. Dr. J. Komárek eiusque socn m hac 
doctrina dederunt sequens, ~phemeridas Bohemicas gradatim per
tractabo. Praeter descriptiones omnium graduum evolutionis maxi· 
mi biologiam aestimo. In quo primo opuséulo de generibus Baetis 
dissero. 

_BAETIS Leach. 

Species B. pumillus, rhodáni et bioculatus in loéis Bohemiae 
·mediae inveni et óroni~ stadia vitae earum cognovi. 

I m a g i n e s : Descriptiones a Schoenemund datae excellenfos 
sunt. Sed etiam nerv.atura alarum anticarum praecipue pterostigma-, 
tis partisque sectoris radii respicienda est. 

O v a : Ea B. pumilli albid·a, ovalia, ea B. rhodani oblonga et 
1:iuffusca, ea B. bioculati ovalia, lute-0la. In pellicula omnium lineae 
longítudinales, a pud species pumillus et bioculatus non conspicuae. 
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Larvae: 

Baetis pumillus (qmie descriptio nrima uberior 
€st). Longitudo corporis 6, cum setis 9 mm. Oolore generali superne 
vel cano, vel metallico nigro cum palidiore linea dorsali. Articuli 
flagelli cum maioribus dentibus in marginibus anterioribus. Partes 
buccales in picturis. N otabiles sunt pal pi labiales et prosthrra dex
trae mandibulae. Margines a pi cal es tergi torum a bdominali um acu te 
dentatae. Setae canae, sine obscurioribus stricturis. Setae laterales 
duplo longiores seta media. Omnes tres cum longis densis ciliis; 
ultima quarta pars earum glabra. Laminae tracheo-bnnchan1m ob
tuse acuminatae, traeheae paulum ramosae. Margo braneharum ty
pica sp:ciei. Et in proximali et in distali parte e;;:t serrata: in rnlle 
unius euiusrprn dentis unus pilus incurvus compicitur. · 

Baetis rhodani: Lana insolitae magnitudinis (12 mm cum 
setis 18 mm) eolore vel olivaeeo-viridi, vel Ílli'co. Articuli flagelli 
in marginibus anterioribus subtiliter dentati. Prosthecae ambarum 
mandibularurn similes. Sulcus inter secundnm tertiumque seg nen· 
tum palporum lab. profundus. L'lminae trachl•ohraneharum late orn
les, in parte proximali et distali cum costis validis fusco colore. In 
proximali parte aliquot spinae. Tracheae multipliciter rarnosae. 

Baetis bioculatus: (quae c1escriptio prima uberior r::t). L:irva 
simillima B. rhodani sed multo minor. Longituclo corporí,1 r;~7 mm, 
cum setis 10-11 mm. Partesquoque buecalr~ ci sirnilleP. TerfUI cu 1n 
typicis processibus in margine apicali. Idem processus cum aliquot 
pilis supra in tergis. ffitirnum tergurn emu 8pinis Yali<li~. Sctae 
canae subviric1es, rnediis et apicalibus articulis nigrae. Cili;1e nigraP. 
Quattuordeeim fere ultimi artieuli glabri. Laminae Lr:1nrlrnrnm 
angustiores quam illae apud B. rhodani cum spinis in parte proxima. 

S u bim a gine s : Mernbrana subimaginum est ol 1 ~r·11re eana, 
sine maculis, specie B. bioculatus excepta. Hic est pallicln. su ťfusea. 

Praeter 1speeies deseriptas has ceteras, quarum gradus evolt1-
tionis nondum, cognovi in Bohernia inveni: 

B. sp. (in media parte Boherniae) 
B. 'Vernus (in vicinitate oppidi Lnáře) 

3 B. sp. (in Bohemia meridionali). 

EXPLICATIO TABULARUM. 

I. 

1. B. pumillus, alae. - 2. B. b.ioculatus, alae. ~ 3. B. rhodani, alae. -
4. B. sp„ alae. - 5. Centroptilum luteolum, alae. - 6. B. pumil/us, pedes 

gen. - 7. B. bioculatus, pedes gen. - 8. B. rhodani, pedes gen. 
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II. 

l. B. sp., larva. - 2. B. pumillus, larva. - 3. B. rhodani, larva. - 4. B, bio
culatus, larva. - 5. B. pumillus, larva, margo apicalis terg. ahd. - 6. B. rho· 
dani, ovum. - 7. B. bioculatus, larva, margo apicalis terg. abd. - 8. B. bio-

culatus, ovum. - 9. B. pumillus, ovum. 

III. 

1. B. bioculatus, larva, apex corp. - 2. B. sp., larva, apex corp. - 3. B. 
rhodani, larva, laminae branch. - 4. B. pumillus, larva, laminae branch. 
- 5. B. biocul., larva, laminae branch. - 6. B. pumillus, larva, pes anticus. 
- 7. B. pumillus <;?, apex pedis antici. - 8. B. ,pumillus ó., apex pedis 
antici. - 9. B. pumillus Ó, pes anticus. - 10., 11. B. pumillus, 1:apnt. 

12. B. pumillus ~, abdomen snperne. 

IV. 

I. B. rhodani, larva, mandibula sinistra. - 2. B. rhodani, larva, mandibula 
<!extra. - 3. pumillus, larva, mandibula sinislra. - 4. magis amplificata. 
- 5. B. pumillus, larva, mandibula dextra. - 6. B. pumillus, larva, lnbrtťP. 
- 7. B. pumilfus, larva, hypopharynx. - 8. B. rhodani, larva, maxilla. -
•l. Centroptilum luteolum, larva, apex palp. lab. - 10. B. pumillus, larva 
maxila. - 11. B. bioculatus, larva, palpi lab. - 12. B. pumillus, larva, 

lal}ium. - 13. B. rhodani, larva, palpi lab. 
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