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K POZNANÍ JEPIC (EPHEMEROPTERA) Z POVOD1 ŘEKY 
MORAVY. 

i\I i 1 o š Z e 1 i n k a a J a r o s 1 a v a S k a 1 n [ k o v á. 
Ze zoologického ústavu MU v Brn(i. 

K tisku pfodloženo v listopadu 1958. 

Při terfoních pracích prováděných zoologickým ústavem MU 
v Brně jsme se zaměřili hlavně na sběr jepic. Za několik let jsme 
nashromáždili materiál čítající několik tisíc jedinců. Převážnou část 
materiálu z povodí řeky Moravy jsme zpracovali a v tomto příspěvku 
podáváme přehled zajímavějších nálezů. Zároveň připojujeme ta-
bulku všech dosud v povodí řeky Moravy zjištěných druhů. · 

Polymitarcis virgo (Olivier) 1791. 
Larvy jsme sbírali v dolním toku Jihlavky, v Dyji nad Vranov

skou přehradou a v Moravě pod Hodonínem. Počet larev na lokali
tách vPsměs poměrně malý. 

Ephemera vulgata (Linné) 17 46. 

V sledovaném povodí je tento druh poměrně velmi řídce zastou
.pen (obzvláště např. ve srovnání s jeho výskytem v povodí řeky 
Sázavy). Ojedinělé larvy jsme nalezli v Želetavce, Oslavě a Jevi
šovce (leg. prof. Dr. S. Hrabě). 2 ď u Třebůvky nad Lošticemi 
23. 6. 1955, 1 ď u Tří studní na Českomoravské vysočině 1. 8. 1950. 

Potamanthus luteus (Linné) 1789. 

Na řadě míst, nikdy však hojněji. Imaga od 27. 6. do 2. 9. Též 
v litorálu údolní nádrže Vranov a Kníničky a v inundačních tůních 
řeky Dyje u Lednice. 

Ecd,11ort1tru.s dispar (Curtis) 1-834. 

Typické larvy hlavně ve větších teplejších řekách pod kameny. 
Pom1~rně řídký druh. 

, Ecdyonurus torrentis (Kimmins) 1942. 

3 ď u potůčku Vesník (do Bečvy pod Vsetínem) 6. 6. 1949; 2 ď 
u soutoku Jevíčky s Třebůvkou 4. 6. 1951. 

Dle dosavadních nálezů je tento druh poněkud méně hojný než 
hlízce příbuzný druh E. venosus (Fabr.) 1775. l\Iezi oběma druhy 
JSmc zjistili řadu přechodných typů, které není možno s určitostí 
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přiřadit k tomu či onomu druhu. Tím nesnadnější je rozlišení larev. 
Celkově jsou oba druhy jedny z nejrozšířenějších jepic v povodí řeky 
Moravy. 

Heptagenia fuscogrisea (Retzius) 1783. 

Larvy pouze v litorálním rostlinstvu řeky Dyje u Mušova, kde 
byly hojné (22. 5. 1951). 

H eptagenia coerulans (Rostock) 1877. 

Larvy jsme zatím sbírali pouze v dolním toku Jihlavky a v Mo
ravě před vtokem do Dunaje. Druh můžeme v povodí Moravy označit 
za vzácný. 

Heptagenia sulphurea (Muller) 1776. 

Larvy řídce na několika lokalitách, většinou· ve větších tocích. 
3 ď u Moravy v Holíčském lese (leg. Dr. S. Obr) 4. 10. 1949. 

Rhithrogena hybrida (Eaton) 1885. 

Ojedinělé larvy jsme sbírali v nejstudenějších potocích Jeseníků, 
z toho v povodí Moravy v Desné a v potoce u Ramzové. 

Siphlonurus aestivalis (Eaton) 1902. 

2 ď chyceni v pramenné oblasti Svratky pod Zákovou horou 
dne 11. 6. 1953. Larvy tohoto typu, které by však mohly patřit 
i k druhu S. lacustris (Etn.) 1870, jsme sbírali na více lokalitách, 
vesměs v tekoucích vodách. K vyřešení otázky rozlišení obou druhů 
dle larev by bylo nutno získat imaga chovem. 

Siphlonurus armatus (Eaton) 1870. 

Larvy hojné ve stojatých vodách (v rybnících i periodických tůň
kách). 2 ď v Brně (leg. prof. Dr. S. Hrabě) 1. 6. 1949. 4 ď + 1 9 
za Komárovem u Brna 6. 5. 1952. 

Baetis niger (Linné) 1761. 

Pouze několik larev v Jihlavě u Mohelna. V povodí Moravy je 
druh řídký, na rozdíl od B. pumilus (Burm.). Hojnější je v povodí 
Odry a obzvláště Sázavy. (Dle nepublikovaného sdělení O. Štěrby 
též ve středním toku Oslavy.) 

Baětis scambus (Eaton) 1885. • 

7 ď u Hloučely nad Plumlovem 23. 6. 1955, 1 ď tamtéž 19. 10. 
1955. 2 ď u potoka Březná (do Mor. Sázavy) 23. 6. 1955. Larvy 
hojné na řadě míst. 
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Baětis venustulus (Eaton) 1885. 

5 ď + 1 <;;? ve Vsetíně (Bečva) 6. 8. 1953. Zajímavý nález druhu 
nového pro CSR. 

Centroptilum luteolum (Muller) 1776. 

Vždy pouze ojedinělé larvy naněkolika místech. 

Paraleptophlebia tumida (Bengtsson) 1930. 

7 ď u Dyje v Mušově 22. 5. 1951; 12 ď u pramenného lučního 
příkopu v horním toku Svitavy 15. 6. 1953. Druh nový pro CSR. 

Choroterpes picteti (Eaton) 1870. 

Larvy v Dyji nad Vranovskou údolní nádrží a ve středním toku 
Bečvy, kde jsme také dne 24. 9. 1955 chytali imaga. 

Ephemerella notata (Eaton) 1887. 

Druh v povodí Moravy vzácný. Ojedinělé larvy ve Svratce v Tiš
nově (leg. prof. Dr. S. Hrabě) a v Jihlavě u Mohelna. 

Chitonophora krieghoffi (Ulmer) 1919. 

Larvy převážně v čistých potocích, někde hojné. Zajímavé jsou 
nápadné rozdíly ve zbarvení. 

Caenis moesta (Bengtsson) 1917. 

Larvy jsme sbírali na několika lokalitách v pomalu tekoucích 
vodách. 

Caenis robusta (Eaton) 1884. 

Larvy, odpovídající přesně Macanovu (1955) popisu, jsme hojně 
sbírali v rybníce u Mohelna v r. 1957. 

PREHLED DRUHŮ ZJISTĚNÝCH DOSUD V POVODI REKY MORA VY. 

Literárních údajú o výskytu jepic v povodí řeky Moravy je dosud 
velmi málo. Jsou to vlastně jen práce Nowaka (1940) a Tenory 
(1955), pojednávající o čistotě vody říčky Balinky, resp. Svitavy, 
kde autoři jako indikátorů čistoty použili i larvy jepic. Práce Lan
dovy z posledních let (1954, 1957 aj.) se týkají převážně povodí 
Labe, Zelinkovy (1950, 1951, 1953) povodí Odry (viz též tabulku). 

V následující tabulce uvádíme jednak nálezy již publikované, jed
. nak nálezy z materiálu námi zpracovaného. Bližší lokality uvádíme 
jen u druhů řidčeji se vyskytujících. (Zkratky: l =larvy, i= imaga.) 



Druh 

Palingenía longicauda (Oliv.) 
Polymítarcis virgo (Oliv.) 
Ephemera vulgata (L.) 
Ephemera danica (Milll.) 
Potamanthus luteus (L.) 
Oligoneuríella rhenana (Imh.) 
Epeorus assimílis (Etn.) 
Ecdyonurus insignis (Etn.) 
Ecdyonurus fluminum (Piet.) 
Ecdyonurus forcipula (Koll.-Pict.) 
Ecdyonurus dispar (Curt.) 
Ecdyonurus torrentis (Kimm.) 
Ecdyonurus venosus (Fabr.) 
Heptagenia fuscogrisea (Retz.) 

Tleptagenía flava (Rost.) 
Heptagenía coerulans (Rost.) 
Heptagenia sulphurea (Mtill.) 
Heptagenia lateralís (Cnrt.) 
Rhithrogena semicolorata (Cnrt.) 

P.hithrogena hybrida (Etn.) 
Siphlonurus aestivalis (Etn.) 
Siphlonurns lacustrís (Etn.) 
Síphlonurus armatus (Etn.) 
Baětis niger (L.) 
Baětis pumilus (Burm.) 
Baětis rhodani (Piet.) 

Baětis scambus (Etn.) 
Baětis ''enustulus .(Etn.) 

I ,iterúrní údaje 

Zavřel 1905 

Nowak 1940 

Hochman 1955 
Hochman 1955 
Hochman 1955 
Nowak 1940 

Tenora 1955 
Hochman 1955 
Tenora 1955 
Kubíček 1951 
Tenora 1955 

Tenora 1955 
Hochman .1955 

Kubíček 1951 

Tenora 1955 
Tenora 1955 
Hochman 1955 
Tenora 1955 

Stadium 

1 
I 
1 
1 ? 

Nová nalezbtě 

Jihlava, Dyje, Morava 
řídce 
hojně 
dosti hojně 
hojně 
velmi hojně 
hojně 

dosti hojně 
dosti hojně 
hojně 
hojně 
Dyje - Mušov 

hojně 
Jihlava, Morava 
dosti hojně 
hojně 
velmi hojně 

Desná, Rarnzová 
dosti hojně 
řídce 
hojně ve stoj. vodách 
Jihlava u Mohelna 
hojně 
nejhojnější druh 

hojně 
Vsetín (Ileěva) 

Stadium 

I 
+1 
+1 
+1 
1 

i+ 1 
1 

1 
1 

i+ 1 
i+ 1 

1 

1 
I 
+ I 
+1 
+1 

i+ I 
i+ 1 

1 
i+ 1 

1 
i+ I 
i+ I 

i+ 1 
i 

~ 
l~ 



Baetis vernus (Curt.) 
Baetis gemellus (Etn.) 
Baetis bioculatus (L.) 
Centroptilum luteolum (Miill.) 
Cloeon dipterum (L.) 
Cloeon simile (Etn.) 
Cloeon praete.rl wn (Bengtss.) 
Paraleptophlebia submarginata (Steph.) 

Paraleptophlebia tumida (Bengtss.) 
Choroterpes picteti (Etn.) 
Habroleptoides modesta (Hag.) 

Rabrophlebia f usca (Curt.) 
Habrophlebia /auta (Mc.Lach.) 
Ephemerella ignita (Poda) 

Ephemerella notata (Etn.) 
Torleya belgica (Lest.) 

Chitonophora krieghof fi (Ulm.) 

Caenis macrura (Steph.) 
Caenis moesta (Bengtss.) 

Caenis robusta (Etn.) 
Caenis incus (Bengtss.) 

Celkem 4\l 

Tenora 1955 
Nowak 1940 
Tenora 1955 

Nowak 1940 
Tenora 1955 
Hochman 1955 

Tenora 1955 
Hochman 1955 
Nowak 1940 
Landa 1957 
Nowak 1940 
Tenora 1955 
Hochman 1955 
Tenora 1955 
Nowak 1940 
Zelinka 1951 
Tenora 1955 
Hochman 1955 
Zelinka 1951 
Tenora 1955 
Nowak 1940 
Landa 1954 

Landa 1954 

28 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

i+ 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

hojně 
velmi hojně 
dosti hojně 
řídce 
hojně 
tůně u dolní Moravy 
tůň u Bečvy, Vsetín 
hojně 

2 lokality 
Dyje, Bečva 
velmi hojně 

dosti hojně 
hojně 
velmi hojně 

ojediněle 
dosti hojně 

místy dosti hojně 

hojně 
dosti hojně v klidných 

tocích 
rybník u Mohelna 

46 

i+ 1 
I 

i+ 1 
1 

i+ 1 
1 
1 

i+ 1 

i 
i+ l 
i+ 1 

+1 
+1 
+ 1 

i+ 1 
1 

.,... 
~ 
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Z tabulky vyplývá, že pouze 2 druhy udávané v literatuře se ne
podařilo znovu zjistit mezi sběry. Z nich Palingenia longicauda vy
mizela z dolního toku Moravy pravděpodobně následkem podstatně 
zvýšeného a trvalého znečištění řeky. Snad by byl výskyt tohoto 
druhu možný v posledním úseku Moravy před vtokem do Dunaje, 
kde je samočisticími pochody kvalita vody poněkud zlepšena.*) Určení 
larev druhu Ecdyonurus fluminum v práci Nowaka (1940) poklá
dáme za nejisté. 

Dále vidíme, že téměř polovina druhů zjištěných našimi sběry 
nebyla dosud v literatuře udávána. Výskyt řady těchto druhů, vesměs 
běžných ve střední Evropě, se předpokládal i v povodí řeky Moravy. 
Nálezy, které můžeme pokládat za nové, jsou zdůrazněny v před
chozím textu. 

Je zajímavé, že v přilehlých povodích (vesměs v blízkosti rozvod
nice) jsme zjistili několik d~lších druhů, které zatím ve sběrech 
z povodí Moravy chybějí. Jde obzvláště o druhy: Procloěn rufulum 
(Miill.), Paraleptophlebia cincta (Retz.), Brachycercus harrisella 
(Curt.), které jsou dosti časté v povodí řeky Sázavy, a dále o druhy 
Ameletus inopinatus (Etn.), Leptophlebia marginata (L.), známé nám 
z povodí Odry. 

Dosavadní seznam čítající v povodí řeky Moravy 49 druhů jepic 
ukazuje na velké druhové bohatství, obzvláště když můžeme počítat 
ještě s nálezy některých druhů známých z přilehlých povodí a s vý
skytem dalších druhů ve větších tocích a stojatých vodách jižní 
části území, kde jsme dosud sbírali poměrně málo. 
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K I103HAHHIO I10,llEHOK (EPHEMEROPTERA) 
13ACCEJ(IHA P. MOPABbl (LJCP) 

PE3IOME. t 
' 

B ,IJ,aHHofl pa6oTe aBTOpbI rrpHBO,IJ,HT Ha ra6. 1. crr11coK 49 BH,LI.OB ! 
rro,IJ,eHoK, KOTOpbIX OHH 06Hapy:m:11JI11 s 6accei1He p. MopaBbI (JieBhIH 
rrpHTOK p. ,llyHaH) B LJexocJioBaKHH. JlmIIb ,IJ,Ba BH,IJ,a OCTa.JIHCb 
aBTopaM I13BeCTHbI TOJlbKO no JlHTepaTypHblM .rr.aHHblM a HMeHHO 
Palingenia longicauda 11 Ecdyonurus fluminum. 

Literární údaje - HMH aBTOpa H fOA 
H3}laHHH ero pa60Tbl, 

stadium - cTaAHH, 
} - JI:<qHHKa, 

i - HMaro, 

nová naleziště HÓBbie MeCTOHaxmKAe
HH5I, 

řídce - peAKO, 
hojně - qacTO, 

dosti hojně - .uosOJibHO <iacrn, 
velmi hojně - oqeHb qacro, 

nejhojnější druh - Hai16oJiee pacnpo-
cTpaHeHHbiií: BHA, 

tů1 - HeÓOJibIIIOH BO}l.OBM, 

ojediněle - H3peAKa, 

dosti hojně v klidných tocích - AO
BOJ!hHo qacro B Me}l.JieHHO TeKyqeií 

BO}l.e. 

ZUR KENNTNIS DER EPHEMEROPTEREN 
AUS DEM MORAVA-(MARCH-)FLUSSGEBIET. 

---------

ZUSAMMENFA SSLJNG. 

' ln der Tabelle 1 ist das Verzeichnis der 49 Ephcmeroptera-Arten 
angefiihrt, die von den Autoren in CSR aus dem Morava-FluBgebiet 
bestimmt wurden. Nur zwei Arten sind ihnen nach den Literatur- 1 

angaben bekannt, und zwar Palingenía longicauda und Ecdyonurus 
fluminum. 

Literární údaje - Literatur-Angaben, 
stadium - Stadium, 
l - Larve, 
i - Imago, 
Nová naleziště - neue FundoI'te, 
řídce - selten, 
hojně - haufig, 
dosti hojně - ziemlich haufig, 

velmi hojně - sehr l1iiufig, 
nejhojnější druh - dic hii.ufigste Art, 
tůň - Tiimpel, 
ojediněle - vereinzelt, 
dosti hojně v klidných tocích 

ziemlich haufig in langsam 
f\ieBenden Gewassern. 
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