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DRAVÁ JEPICE BAETOPUS TENELLUS (ALBARDA, 1878)

Stanislav Vìtøíèek & Rodan Geriš

Povodí Moravy s.p., Døevaøská 11, CZ-601 75 Brno, Èeská republika, e-mail: vetricek@povodi.cz

Celkový vzhled Baetopus tenellus (Raptobaetopus) (Albarda, 1878) z èeledi Baetidae (Ephemeroptera) na
první pohled pøipomíná nìkteré ostatní druhy èeledi a nejvíce se snad podobá druhùm Baetis fuscatus (Linné,
1761) a Baetis scambus (Eaton, 1885), které mají nápadnou kresbu na tergitech. Ovšem pokud se zamìøíme na
ústní ústrojí, mù�eme pozorovat neobvyklé skuteènosti. Bizarní tvar jednotlivých èástí ústního ústrojí spolu
s bohatým a dlouhým ochlupením zejména pyskových a èelistních makadel a v menší míøe i horního pysku u nás
nutnì vyvolal obavy, �e jsme asi neodhadli správnì èeleï. Pocit, �e nepoznáme ani èeleï byl velice zneklidòující.
Opakované procházení klíèe a bezvýsledné pátrání v otøesené pamìti nabídlo jediné øešení – obrátit se na od-
borníky.

Výsledek determinace byl ovšem neèekaný, nebo� se jedná nejen o nový druh ale také o nový rod pro
Èeskou republiku a Rakousko. Na Slovensku jej ze svých sbìrù v 70. letech zmiòuje SOLDÁN (1978) z východní
èásti území.

V našem pøípadì byly ètyøi larvy Baetopus tenellus zachyceny na hranièních úsecích Dyje (7267) a Moravy
(7467) na zaèátku èervna v roce 2002 v rámci sledování hranièních tokù ve spolupráci s rakouskými kolegy.

V letošním roce, kdy monitoring pokraèuje ve stejném rozsahu jako v roce pøedešlém, se pokusíme výskyt
tohoto nového druhu ve sledované oblasti potvrdit a pøinést pøípadnì více informací o zpùsobu �ivota této za-
jímavé jepice.

Závìrem bychom rádi podìkovali doc. S. Zahrádkové za zprostøedkování determinace, doc. R. J. Godunkovi
za determinaci a prof. T. Soldánovi za revizi materiálu a poskytnutí informací.
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