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SVLÉKANI TRACHEALN1HO SYSTÉMU LA}tEV .
.
. . A NYMF JEP~C.
MOULTING OF UIE TRACHEAL SYSTEM
·op EPHEMERÍDS,·LARVAE AND NYM,PHS.
(Z ústavu pro systematickou zoologii Karlovy university prof. Dr. J. Kpm«rek.)
Ve Věstníku českosf.oiveriské zoologické ~oleČnosti T XU,
1948 vyšla .autorova práce: »Contributions to the Anatomy of
Ephemerids Larvae - . Topography' a11d · Anátómy ()Jf Trach'eal
System«: v níž je probrán_a topt)grafie a anatomie tracheálního
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systému, ·všech rodů našich jepic. Při práci·· na. tomto pro•p1ému
jsem sledoval .ve1ký počet· jepičlch larev a' nymf v nejrůzQěj~ích
vývojových :s~adiích~ Sled 0 val jsem t~ké přímo postúp jejich'
svlékání.Protože jediná práce PALMÉNOVAz roku 1887 (PALMÉN: Zur Morpholo~ie, des Tracheeosyst~ms,. Leipzig f887),
pojedná vajÍ'Cfo toiµto problému, je zastaralá: a protože :js.em došel
K riovým pozna~kům, které mají pro svlékánfťuzavře11ého tra~,
cheálníhc) systému a pro .poznání niodologfo á fylogen~tick~ho
vývoje tracheální soustavy hmyzu ·Ýůbeé zriaěp.ý „ význam, pov.ažujkza nutné tyto poznatky uveřejnití. · ·
· · · · .·. •
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svlékáním .vytvoří hypodermis pod·. starou/chitinovou.
pokož!mu ,pokožku nov·ou. Stej:ně fak Vt\ějŠí :vr:st\ia. 1 trachel (matri:x) vyivoř(d 0vnitř de;> lumenu novou ·éhiti:novoú int.imu. Vl~stní'
svlékání počíná tak; že larva; vězíéí ve sfai:é' pokožce, vytáhne
· i . nejdříve štěty. Jimi zaklesnuta vzadu, l{Předlr vězící hlavo:u ve
staré pokožce .jako v kapse na:píná obloukoÝitě tělcr, ·až exqyie
praskne. Pak-vytahuje celý zadeček. a hlavu: Ziiroveň jsou vytaženy chitinové bl~mky, z předního
zaon1ho :střeva i z. vývodů
genitalií. Z 'trach,ejf je :vytažena. stará. iiltimá. ,Abýchom mohH vy- ·
táhování částí star~ intimy z tra.che{ sledovat/ uveden}e"nejzáo1 .
kladnější topografické znaky tracheaice µjepic: {V podrobnostech ..
odkazuji na shoi:a uvedenou práci.)
·
Po každé straně" těla probíh.á jeden l~teráJní kmen, kol\Čící
' vzadu ve štětecli, ve předu se děHcí na větev horní a dolní, které
jdou obě. do hlavy: V hlavě jsou mezi nilni komisury, spojené
v J>aJménově orgánu'. (Viz obr. 1 PB, 2 PR) Vedle ,těcht<;>' koIJ)isur
bývájí přJčné, kotnisury (v posledn1m zadečkrorém článku;_ u ně:
,kt~rých Muhů jsou příčné komiB-ury n~- vše.c.11 článcích. zadečko~
vých (vyjm~ ·pr'vriíhóy, podélné ještě v hlavě Jti.e:ii .horní a dolní
větví .k~~n~; Upros!řed tě·chtÓ komi~ur js9u jakési "malé .Palmé•
novy. orgány,, které jsem. nazval »styčné páli_čky«·: (Viz schema
na op11, 1, 2, 3. Rody Ephernera á Pot{lman.thus,,zde znázorněné,
mají· jak 'koinisuiy příčn,é, tak podélné:J1 .:rra~heálrif · sou~tav~ je.
,uzavřená; ž.ádqé ,stigma není Viditelné. Na za!fečkový~h. článcích
I-VII (u některých r9dů II~VI) j~u tr~c~eá~ní žábry. Při peěli. vé prepa:ras;:i. Jracheální sou~t~vy vidíme, že laterální kmen,. z ně~
hožvše~h~ ostatní vět.v(( vych~z.ejí, je ,přichycen k chitim~v.f ·
. pokožce v mesothora~u; metatho.raxu ·a V:· prvních osmi ~qdoIJ)l'~
nálníCh člándch jemnými,·ale pevnýmistU·~kami·.;:;... traehe(:l•arcus:,
laťeraliS·stigmáti~ l,'~ .·; .. 1.0~ (Viz obr. il, 2; 3'.). · . '·
.. '
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Obr. C ~f'ig. l.) Ephemera danica Miill. {larva).
·
Schema svlékání tracheji (Scheme of the moulHng of tracheae).
E
- Ex,uvíe (Exuvia).
· . MS. ·
- · Mesothorax.
MT
- Metathorax.
PT
- ProthoraX.
'M
- Styčná palička (Contact'mallet) ..
PB
- Palmém\v pfg~n {Palmén's organ).
.
, ,
S 1-10 - Budoucí stigmata imaga (Closed spiractes of future imago).
.- Vlítstní tělo, pokryté-liž novou. kµtilrnlou tThe ])ony .of larva
B .
··
with. a new cuticula).
· , . , :. · ·
TG ,
- M.ísta1 .kde přiléhají tracJieální žábry (Places, on which. th_e
,tfachea1 g~J;s are fixed),
· '
·.
.
I-X
-Ahdom\tJální •člát1ky I-:-X (Abdorninál segrňents I-X).

'

'

Obr. 2. ·(!Fig. 2.) Potama•nthus luteu:s L {larva).
·.
. '.\ ·.·.
· ·
~chema :svlěkání lt,racťi·eií v;hiavě'.1(Scheme of· the moulting oftne head.:tráche;aé.)
-· DorsáJní hili,vový kmen '.(Darsa! l:t,ead. trimk); ·
DT
M
- Sty~ná 'pal:č\<a (Qonta~t ma:let}. .
·
PB
- Palmé!ií!'w otgán 1(1f>a1lmiéln's orgarii).
.
·.. .
. _
S 1
-,Budo11cí sHgfita imaga~·{Closéd s!Hracle of,tiie· imago).
VT
·-'" Ventrální hla,:Vový ·kmen {Ventra!. head trunk),
' ,

,
: · ·. · . . ' . ·
Obr: 3. {lf'i1g. 3.) Pota.manthus luteúiL. Glárval. . ·
Detail~ obr. 1. Svlékáni laferá:nífi(Ht'mene článků IV, V sťužkou:sti!gmatu: 'f.
(Detail from the fig. 1: Moulting. Qf the Iáteřal trunk of the segmerrts I'V, V
Is done by .the band of the sPiracle ·7;) ·
'
··
·
•
E ,
LT
M ·
B

'fO ,

- Exuy!e'(:Exi.Jv:ia).
.
.
- Later.ální kmen (Lateral trunk). ·

-- Styčná paU~ka,, (Conta:ct ntallet).. „ .
.._ Vlilstní tělo, pokryté i.iž novou kutikulo)! (Th~·.bl)dy

'

-

with a ne\V.cútiC:Ula).
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larva

Mísfa, kd.e.přt:éhaií tracheální žábry '('Piacel on. \vhích 'tfJ.e
·
' ,
trachea! •ID:Us are fixed).
TA.
Tracheá, arcur,;•1ateralis stigm. 1:
'TB
Trachea~ braOOhlalis. ·
·
. _
.· . .
TOE _ ~- J:xuyie tracheálníi;ll žaber, (E~uvia (}f the, tra.ch.eal gil:s).
ve~-·
_:_:_ Ventrální komisura (Ventral ·Qotm:niSsureJ., ·· · -:.
.·
IV, V - Abdominál•nl člállky IV, V (Abdominal· sé&'lnents W, V).
- Bud<mcí stigma trnaga 1(Closed spirac:e ofJhé ~ago).
S7
.
-
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Stará intima, která de jednotlivými stigmaty vytahována, je i položena černě.
(The paris. of tne old · intima, whictí are "drown out, are pa:'l;ltéd black.) ' · .. '
Kolmé· ·čáry na. ..kmenu značí .h.iis"ta, v..ntchž
při svlékáňí• $tátá intirna trhá.
(Perpendicular lj;nes on the ttilnks m.~rk p!aces, on whi~!Vt'h!:j. óld· intima when • ·
mouWng tear.) ·
'
·· ·
·
· · · ··

se

Stu~ky předsťayují Úfavřeri( ;p~}ky·: lateráJ.~Í~Q,:~mt?n~

s bu·
d~µcí~i stíg~':tý. Mís~a ta ~~qu vž~y 'na. s.tra1?-.~~~' ě;lfjlků. v je_jiéh.
predm poloyme. llo~vetvene. trache1e v_ tracY,eá,lhicP.'~brech JSOU
spojeny .s latet:álním kmenem .. silnými trachejeQii ~ trá,o-}J.eal:!
branchiales. Nejsou ,tedy' v místech bud1;wcíc~ ,stigm~t, jak je
\
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pátrnQ, z. obrázku 1, 3. Jsou vždy v zadních rozíeh zadečkových
a i . když ( Ephemera, Polyfnitárcis, Ca.enis) jsou posunu.ty
do stř~du segmentu, nejsóµ nikdy v míst~ch budoucích stigmať.
-Před svlékáním vyloučí matrix novou intimu,. Obě iritimy .
k, sobě těsně přiléhají. Trochajiné je ta' u stu,žky (tr; arcus. lateralis stigm. 1 ... 1-0), spojující kmen s místem budoucíh.n stigmatu.
Řekli jsme, . že stužk,.a je vlastně stažená··. trach~~' která neJllá
lumen .. Nová intima, kterpu/ matrix před svlékáním tvoří, nepři.léhá těsně k této staré, stažené intiině~ ale vytváří okolo: ní .trubku
o větší světlosti. Stará intima stužky je připevněna: Iift staré p<>kožce. Noyá intima, obalen,á matl'ix, přirustá k pókožce nové;
V té zůstáv~jí v těchtp místech okrouhlé, ptevř~né ;otvory - ·
pravá otevřená stigmata, ja,k je vidím~-uilllag: Když"pffsvlékání
.leze larva ze staré pokožky, zůstáv,á stará, ini.íma vše~h tr~hejí ,
viset ,na staré sta~ené intim~· stuž~y, připevn~né na e~uvii a je
lehce vytažena ze všecq trachejí. (Obr.1, 2, 3.) Proto niá každá
· exuvie uvnitř 'dvě řady po .des~ti stužkách, ňa nichž visí. svlečené
. části staré tráeheální .s(mstayy. Po. svlečení stif~mata zarůstají',
tr. arcuslateralis· stiirn,.· l ... 10 se stahují a·1,ltv(}ř;íťopěf-tétriěř
neviditelné tenké stužky bez.lumenu.
..
..
..
. Na tomto místě músíme též připómenout, jak se svlékajL
. tracheální 'žábry (!Obr. )).Jsou vytahQv.ány ze štarýclí 'tracheál·
..nich žaber s.tejnějakp jiné e:xfremity těla, l)ohy nebo ~těty;Intima
trachejf rozvětvený«ch. V' žábre~h je. vytahována týmž :způsobem, ·
jako z trac;hejí v tě1le, zároveň s .částí tra:eheálního ·kmene„. s nt~ž /
souvi.Sí tracheou branchialis. Je zde tedy• patrné vla~tně vytahován.í dv.ojité. Jednak ;Ze starého fabernfho P,látku \'.Ýtáhµje nový
. a .zárovéň ještě z tohoto intim.a v ~ěm rózvětvéných starý~h
trachejí.
ď .
·
.
·. ·
·
.'
·.
··
Kpyby každé stigma" vysílalo _do těla vlastnLtn1chej~ a ne, ·
tvóřilq anástotJlosy s trachejemi jiného sti'gmatu;:byl 0 by svlékání
jednoduché. Protože však u larev Epherrieridťj$ou. po:délrié
anastomosy _::... laterá~ní lrn~eny - i 'komisury jÍného typu, musLse .
. při svlékání stará intima trhat. . Netrhá · Se· jeh náhodně, nýbrž
v predestinovaných bode.ch. Na laterálníél1' kmeneéh jé ~v těcht<?..
mís!ech vž.dy ú:zky proužek ztlustlé ,intirhy, který Přerušuje .jinak·
souvislé, spirálně kroucené tenidhtm. Prpuiek ·.je patúrx zvláště
tehdy, jestliže (ovšem při čerstvéri:t<matenálu) v,níkne při prepa~
. · raci do kmene voda. :Kri;ien totiž ztratí les~ a bílé ':proužky VY:
niknou. Všechny ostatní anastornO:Sy u jepic (podélné a příčné
v hlavě, venti:á,lní příčné v a~domenu) -jsQu··~harakteris~ické ..
»~růstovou paličkou«; kterou mají uprosffe<,\ á o niž jsem již
mluvil. Jntima se t'rh,á 11a jejích okrajích (o·br;~ 1, 2; 3}•• Poloha
článkťt,
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.Obr:4. (fig. 4.) Ol~goneuriella rhenana Iínho/f. (l~fvá). Čásflate:rá!ního kmene,' ·
rozšífoná p:ř~d vylétnuHm.s11binmga. UvnHř. slabý larváltií kmen. {A part of rJ\e ·
lateral trunk, enia rged before th.e metamo:rphosis in subimago. In~ide the old
larv<1i naúow tr~mk.)
.
·
,
,
-·
/
··
B
- Bublinovitý Xrtvar, v nělž se s.peciálně u' druhu Ofagpneuriel·Ía
rhenana rozšiřuje laterální kmen v, mesothoraxu {Bubbl@~Uke' .
widening ih the mesothora.x. on tb:e.. tatťral. tmnk ·of. larva. of ·
the .species .Oligoneur:eua rhenana).
.
liT
...:., tt:avový kmen (I::iead .trunk). ·
· · LT
_: .Lat~ráhH kmén (Lateťal 'trunk).
1
- MSG
-UángHum meso_thorakáh:ií. Wes~thoracH:: 'gangiium). /
MTG · - Oanglium metatJ:iorakální·(Metathoracic ganglium).
PO
-~ Oangliurn prci1horaka:ní 1 (Prothotitc~c-ganglřum).
1

1

L.

Qbr. s.' (fig. 5.) Cáenis 1horaria: (nymf<J. , nymph). TraČhei·e .hm.d~íroh. ~valů
pletl pfeměnou v subJní.ago.
- - · · •·
·
·
(Tracheae of the tho-~acJc n;:ng-musc:es; enlarged b~fÓre meJamórpho~is. ff1
1

rozšířené

, Sitbímago.)
·'
s-2
...,: Stigma
·,.:lnfioma•starýich úzkých $ra-cheií j~-u~!ožena. ·c.erně. (Th~'partsoNhe o1d .inti:řna;··.
wh:-ch ar~ drown out•• are pairite-d black.) · ,
' '·· ·-_
' . ·· · ·. .
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míst, nichž se -intima., trhá, je íwjlépe'. patrna e>brázků 1 i, 2, 3,
na· nichž ·je stará inti:ma vytažena č.ern'.ě. ·s čá~tmi. linte:nů~ť w ,něž
~ se„ laterální. kmen trhá~ se vytahufj všechny ostl;\:tní.. tě~lJra~lfoje,
které z late_rálhích .kmenu v jejich .lednQtliv.ýe:ll čá$1*~ :Y:ycházejí'. (O<ikazuji opět na svou shoxa:citova110~ práci, 'Kriteriem pro'.
· posouzení, ke. kterén;rn stigmatu<aťtělnímu článk1f jednptlivé traehej~ náležejí, bylo právě svlékání trachejí jedp.otlivýui(stigmaty.)
z-obrázku 1. je patrno, že první stigma \L; meso.tlforaxu svléká.
tra.e:heje .celé hlavy;, pFóťhora.xu a :ffiesotlio:rax:n. V hlavě se intima .
. koiltpliko\'.ané tracheace,frhá v Palmfuov~ ;0rgám:i· a,v paličkácrr·
po4é1ných anasto111os (óbr. 2). Me'tathor~kální stJgma svléká: tta- .
cheje metathoraxu a 'zasahuk i dopře.dµ. · Zajjm~vý ··je z.p4sob
svlékání trachejí v článcích ·abdominálních.. Stigmatéín určitého . ·
článku.· se svlékaj(tracheje ze fa.berních·. plátku -~tánk( ~.p ř e d~ť •.
cpázejí'c·ího ':~ mimo·'to ještě část trachejl'tělní~h;toho:to1
článku, In.tima yentrálních koffij.sur :se trh_á ú »srůsto;vé paÍičky,;;; ,
Jenom šti,gma prvního ahd<5ĎlináJního článku, které svléká i. kus
· kmene a část traéhéjLz mét:aťhoraxu, .svléká i ťracheálrrf.žáipry,
sv,ého ~lánku ... Trach.eje tolibtt> Článku, }eví '.vµbec zna~ý · y~tálť ·
k tnchejím .Sti$ffia1 tho>rakálních. Druhé stigma svlek~ tedy<jen ·
· část krotne z prvního čllinku bez, trachejí Jeho žaberních p1átkft.
Tracheje. žaberníeh plátků segmentu ·druhého svléká. již' .stigma .
. třetí:. PosleQ.ttí, abdóminá-lní ~tigma \.·osmém článku . svléká n~jen
· 'tra:chej~ ze, žaberních· plát.tu\- člá:.hku sedmého; .aJe l:,všee:b;ny tia~
. cheje článku' devátého i désáté.ho s trachéj~i Jtětů.
· "'
·
Uvážíme~Il:. že's:vlékání tfachejí nám dává kriterium, pomod
něhož můžeme usuzovati,- z kterého stigmaitu' .a ťím i z.kterého
článku těiriíhO pŮ\IOdně Určité. tráchefe VZ'flÍkly a: kani sé V prttběhU I
. vývoje posunuly, po:lnávám(:, že toto z.jištění, o ,němž není dosud
· v· literatuře ~mťnky, m,ůže řníf značný význam: ·př,i posuiovánf'
vzrtiku a· pt!vodu tr.acheáhtích žab(:r jepic a ·lateráln1ho kme.ne
vů·bec. .Výjímka pr'v'ního · ~bdominální:hQ segmef}tu zase jen p~v ~
tvrzuje zvláštní postavení tohQto-s~gmentu. me~i ostat.riímT abdor
I)iinálními články.
·
· ·
·
· -· · ·
0
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U. posledníCh pře:(fnymphový.ch .stadii. tho.r.akální stjgm~ta
u larev nezarůst;:t.jí, jwrt- však pév.flě sevřena. 'I'ak~>tr. árcus· stigm: ' .
1. a 2 se. již nestaht:lji. .
·
··

Poměry při svlékání, které jsme·našli u larev diuhů.Ephemerá
danicOa ·Po.tamanthus lutéus, kteié ·znázorňují schétna-tick,é obráz·ky 1_.:-3, jsou stejné u; všech. 23' dtuhii„ s nimiž j~ prácova};,
SNlékánl tracheát:ních' žaibér stigmaty- n'ásledujíe:ího• člál).kude u
některých· rodu (-zvláště Caen,ts) ·Vidit:el"né j~ště: .mai;bntft@ji; ·u .
\

•

-

u

·1

8
totiž :rraČheálnFplátk:}'' S;(,!g,mentů ~(), připev
branphialis vychází do
nich z kmene z µiísta, ktert$' je skoro naproti ~ístui do ňěhqž ústí .
trachea arcus latetalis; jíž se.~kmen S' trachejemi :Svléká. A přece
nejsou tracheje··trache'álních žahe'r vý~vlěkány· stigr)la.tem. téhož
článkµ; nýbrž přes celý článek stigmatem. článku.ná'sledujícího.
tohoto rodu

JSOU

něny v .př~dní pqlOvině' člán~u a· trach~a

-

(,

'

'

'
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· Sv.té.kání. trach··eál.,tÚh-o
'

-,

/-

~

'

f

, '. ._·

·,

\

systém~·.u-~·ynťf.
·,

._

i

- .·Svlékání nymfální. kóžky' ·a. vylétnutí subimaga se ,_dě'}e; na1.
vzdupnuna kameni, na nějž.nymfa vyletla:.:neho·na vol.né' ht.a~i~.
ně. Ny'mfa je na hla·qinu vynesena v~duchem, Me.iý,se nahfym,adí ·
v již nepoužívaném střevě a který utv'oř.í :yrŠtvlgku .µiezi .sfarou .
kožkou nymfy a novotl"subiinaga: Pod ríymfál~flkožku se vzducp .
dostane z: frachéální sQ!ustávy· ·otevřenými již .subi)llagináliHmi
_. stigmaty•. Tra~heální ··soustava .se :svléká ·v podstatě~ týf)lž.: zpl)s(j'.' •·
'' 'bem jako u larev. Jen hr:uai dochází' k: rÚzŠíř~rtí t.rac:hejí, zá-so-. : ,
bujících sv~ly létací. V larV:álních st;idiíclt nejs-ou tyto sv;ilý p~:m
žívány a_:jsou ,tedy tra1::Mdvány ,Wn:·slabýl'rii· traéhejerui: U s~'b
··hnagii.• a jmasa musí. být týto svaJy tractieovany mnohem silněji.
'Proto s.e ma:trix ,s novoú}ntimou silně.:o<Jdatuje' ~d fotimy u~~un~.
ké tfachejea· t{lk· ~ecLs.vlékliním.v subimag·o it~j·~e~e_·v.šil'~ký~h
trachejích nový~h int,itnu úzkých tfachej( :sta;rých (!?bt; ,4)• J~:di
nečný, případ toh()'to druhu představuje i .taJer~tn:f, kme,n radu'..·
Oligoneuriella. Jak víme; má, Oligoneuri:elltLtf;icheátní 'ž.ábiy
hlav~, při basi ma{{il: _Zábry ,tyť9 .jrou vel.inLmolrntné -a ,stač{' zásóJbovat tracheJe v hla'vě~ p-totlioraxu'i v mesqtb-Ora:im~- Tnicheje\' ·
· ·. metathoraxu .a t;tbdomenµ jsou: zásobovány: .tracheálnímf::žlÍ.Qrami ·
, .abdominálními: Kmen _mezi těmito dvěma obl~stmi je .velmi ú:tký ~
;·Prntože u subímaga .a imaga tr,acheálríí žápry .v lí,fl.~ 't1eex:jsfojíť ·
· a stigma se ·t,u neo~írá, nmsí Mt'· hlava stej'Q'ě, ja.k<;>, je tomu fi'
- oS'tatních J'Odů,. z.ásobóv.ána. vzdl1~hein; přic:bázejícírn zť) s_~i~~af
.thorakátníoh a ábdbminálnídt. Uzouriký kmen se tedy rozšiřU'je
títp způsobem jako' trách~je v hrudi (Óbr ~ '$),-' „. : . .· ' , . , ·.
.. Pfi svlékání. v _.subimag~ se tra-cheálnf plátky- nesvle~ají,. ale ·.
zůstáv;:tjí viset.·na, exuvii c_elé a"'pťné.l Ta~ fracheJé; v-:ó.í<;li- ·sejiž
nesvlék~jí, zu~táVáW,v nich a· odtrhávají se pti jejich koJef\u, Zá/ . ·
· klad.ní jedtió<\,uc!iá část tr. · bran.ch<1,lialis ·:v t~}e, tarvy se svléká
normálně. jako Všechny·_ ostatní tělní ~rai:heJe:.' ;Qt~r v .t)o\fé ·po::
'kožce; , jímž ·vedla tato ·trachea do ·žaber,· zárust-á po:. Je:jičlf odtržení. Tr. arcus IMeraHs a $tig_mata sa~a s;e· již Íie\l,z.rovírajf, aJe zli- · .
stá v~jí otevřena, "firn je, subimágo přizpůsobeno K ži~otu. ve \'.zou.: ·
chu. Palmén. .říka,.ie se u.někte:rý~Jt druhu přj ·svlékánf·v: s_ubi:·
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mago 'tracheje všech; nebo . alespoň. některých abdominálních
stigmat nesvlékáji. U žádného z .druhů, na ntch~. jse~ pracoval,
jsem tento případ nezjistil.
·
\:

.SUMMARY

In the Věstník československé z:0ologické společnosti (Acta
Soc. Zool. Cechosl·O'Vehicae)· Vot XII, 1911-8; my páper:::1)Con:ti:ibuti-Ons to tbe Anatomy o.f Ephemerids .Larvae ~. Topography
and Anatomy of Trachea! System<< - is published. In st11dying
this .problem I W:as interested als9 in. the moulting óf the tracheae,
an.d I gixe.here tbe<results of my opservatiori.s:
·
. The trachea! system of the larvae is a closed. orie. Its: foundá. tion are. the lateral triinks and transve.rse c<>mmissures ip the
head ánd in soníe speicies also in the abda,piinal seg,ments liup to
IX. The lateral trunks froni .which all other body traeheae ema~
nate are attached to the ehitinous e·pidermis in the1 mesothwax,
mptathornx and eight abdon:íinal segnients by JO fine but .strong
bands - the tra~hea:e arcus lateralis stigm. 1, 2, .. ; . 10. The bands ·
represent the closed connectiorts of the ·1ateral tf:únk ·. with the fuc
fure spiracles. The trachea! giHs are foµnd most frequently on t}1e
_a:bdominal segments I,;:_VII and are connected. with the trunk
by strong trachéa.e_~ tr: branchialis .. Thus they áte not located
at the places of the .futuie spiracJes. The banq is reaUy .a .éontracted trachea, 'Which h~s
luinen. The _new intima _fÓrÍned
- befóre moulting does .not lie clóse to the .con'tracted intimji.· of .,_,_
thav band, but forms ,reund it a tub~ of a gteater díameter. The
ol·d iritima of the.bá.nd is attached t·o; the ol<l' epidermis, .the new,
-wrapped up. in matrix_ is atta~hed 'to the. new epidermis. R~und
openin'gs rema.in in the- latter. the rear stigmata as we see them
in the imagoes. When nioulting the .larva emerges from the ·old
· epidermis, the old intima of aH: tr~cheae remains hanging on it,
attached by the bartďs to !he exuvia and. is ea~ily ejected from .
all tracheae. Therefor~ each exuvia haJ> inside it two. róws fot.
te.n bands on Whicb hang the muulted parts 'Q'f the oJd trachea!
system. After moulting the spii:aclescloseJn.·growjn~g.· thetr~.arcus.
lateralis'stigm. confracts and,forms again an almost invisible band
• without lumen. The tra~heal gitls are drawn' out Hke Jhe Other
-hooy_ exfremities and their tracbeae . are moulted I1ke the othef
body fracheae. ·
·
'
·
In moulting, the lateral ttunks tear in the approprfate places,
the other commissures tear in -the »contact mallets« identi.ca~
wi.th 1he-,Palmén1s organ._ Figures. J-,-3- show cleaxly _which par~s
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' of the tracheal system are ex,tracted by each band; With each
part of the trunk are moulted also allbody tracheae emanating ,
from it. 1t is ·important to noticet hat
the abdominaLsegments. \.
the bands o( tM sPiracles of the following segment .nmult :the
tracheal gi'lls and: part ,(„f the tra:ehéátion of pte"Ceding segment.
This. observation m,ay be of ~reat importance J9rin,:terpreting the.
·ofi.gi'l1 .and .foi;mation o'f the Jracheal gills of May-flies and. of ·
'91e lateral trunk in all fo§ects. fo. thé papér f!1entioned above
this observation'wa's uséd a's a criterium for determininS to which ·
spiracÍes tl>.e indiv.Idual tracheae· beiong: In the last la.rval ~ta~és ·
. the · thoí:ifoic 'spiracles · remain not gtbwn ·. togéther aind are only
tightly. closed.
·. ·
.· · - ·
' ·
· ·

in

'

'

4
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.
In the 1lletamorphosis ill the subitňago the trach,eation is
. moulted. on the · whole in ihe .same wáy but with the ·difference
.. that the '-spiracles no gr~·w tog~ther antl 'the. gill& lcav~. faH off
as vyholés. In the thora:it:the .tracheae which. serve. the flylri.g mus--. cle sv not used :in the larvae .are .enlarged. ·This éntatgementis effec.ted so 'that the I)latrix forll1!ng the newintima{iraws away·str0ng~y _· .·
from the old one (fig. 4).1\ unique .e-xample 'O,f th..e enlargel:ft-C(?t: ~ '
of :the tracheae ,duri.ng the inetamorpbosis into the subilb,ago.,'.is
afforded by .the later~l·tqmk of tA_.e genus· O/igqneuriella. It hás
. · strong .tra_5~heal gills _fo th~ head, J?roth()tflx. a11,d me~othor~x. Th~
, .traéheae of .the mesotJl:or-tJx and abdomel1 q.rli,\ .sprved by the: 'á'bdo- .
minal. traéli,eal ·gills. The :trup:k 1between Hjese two· regiQns .is 'v.e:ry
narrow. Bec~mse iri the ·s'l,lb:imago and imago tiaéh~al. giUs~ 1clo not .
. exist in the. héad, anďbecaus~ bere the stigma does n,ot opeµ, the"
, head as in the ,other .geneia must l)e supplie4 with, air coínft)'g
from the. thoraCic ·and abdomínal ·spiraclés; ánd. thús the narro-W
trilnk enla-rges in the same, way .· as. the tra-cheae in the tho.rax ·
1

(fig. 5).
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