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V letech 1996 a 1997 byl proveden
prÛzkum fauny jepic ve vodoteãích
na území národní pfiírodní rezervace
Pradûd v CHKO Jeseníky.

Celkem bylo na území NPR Pradûd
zji‰tûno 15 druhÛ jepic, coÏ pfiedsta-
vuje asi 20 % druhÛ, znám˘ch z úze-
mí âR. Bylo sledováno 85 stanovi‰È
na 18 vodoteãích a prameni‰tích na
území rezervace.

Mezi nejv˘znamnûj‰í druhy, nale-
zené na území rezervace, patfií
Rhithrogena hybrida a Rhithrogena
loyolaea.

Rhithrogena hybrida je vzácn˘
monovoltinní horsk˘ druh, jehoÏ lar-
vy se vyskytují od záfií do kvûtna aÏ
ãervna a preferují vût‰í potoky a fiíã-

ky. Zji‰tûn byl na 12 odbûrních sta-
novi‰tích v potoce v Divokém dole,
potoce v oblasti âesnekového dolu
a v Bílé Opavû.

Rhithrogena loyolaea je rovnûÏ
vzácn˘ monovoltinní druh, jehoÏ lar-
vy osídlují horské a podhorské poto-
ky a fiíãky. Zji‰tûn byl na 6 stanovi‰-
tích (Moravice a vodoteãe ve Velké
kotlinû a potok tekoucí severnû pod
Velk˘m Dûdem). Oba tyto druhy jsou
zafiazeny v navrhovaném ãerveném
seznamu jepic âR v kategorii „vyÏa-
dující pozornost“.

Na území NPR Pradûd byly naleze-
ny je‰tû dal‰í tfii druhy tohoto rodu –
jedná se o monovoltinní, nehojné dru-
hy Rhithrogena semicolorata (21 sta-

novi‰È – potok v oblasti âesnekového
dolu, potok v Divokém dole, Bílá Opa-
va a její pravostrann˘ pfiítok, Moravi-
ce a vodoteãe ve Velké kotlinû a Kotel-
n˘ potok), R. iridina (7 stanovi‰È –
potok v Divokém dole, pravostrann˘
pfiítok Bílé Opavy, Moravice a vodote-
ãe ve Velké kotlinû a Koteln˘ potok)
a R. carpatoalpina (6 stanovi‰È –
potok tekoucí severnû pod Velk˘m
Dûdem, potok v Divokém dole, Bílá
Opava, Moravice a vodoteãe ve Velké
kotlinû a Koteln˘ potok).

Do stejné ãeledi – Heptageniidae –
náleÏí dal‰í tfii ze zji‰tûn˘ch druhÛ –
nehojn˘ Electrogena lateralis, kter˘ je
na území NPR hojn˘ a byl nalezen na
nejvût‰ím poãtu odbûrních stanovi‰È
(51) ze v‰ech zji‰tûn˘ch druhÛ (pra-
menná ãást âesnekového potoka,
potok v oblasti âesnekového dolu,
potok tekoucí od kóty 1316 poblíÏ
chaty ·v˘cárny, potok tekoucí sever-
nû pod Velk˘m Dûdem, potok tekoucí
z Velkého Dûdu, pramenná oblast
Sokolího potoka, potok v Divokém
dole, potÛãek pod Divok˘m kame-
nem, potok západnû od chaty Barbor-
ky, Bílá Opava a její pfiítoky, Moravi-
ce a vodoteãe ve Velké kotlinû,
Volárka, Koteln˘ potok a prameni‰tû
pfiítoku Divoké Desné), dále hojn˘
druh Ecdyonurus venosus (12 stano-
vi‰È – potok tekoucí severnû pod Vel-
k˘m Dûdem, potÛãek pod Divok˘m
kamenem, Bílá Opava a její pravo-

Jepice (Ephemeroptera) v NPR Pradûd

Obr. 1 – Vodoteãe na území NPR Pradûd

A – hranice NPR, B – kóty, C – vodoteãe
a – pramenná oblast âesnekového
potoka, b – potok v oblasti âesnekové-
ho dolu, c, d, e – potoky v oblasti pod
Velk˘m Dûdem, f – Divoká Desná, g –
potok v Divokém dole, b – potok pod
Divok˘m kamenem, ch – Bílá Opava, i,
j – pfiítoky Bílé Opavy, k – Moravice
a oblast Velké kotliny, l, m – Volárka
a její pfiítok, n – pramenná oblast pfií-
toku Divoké Desné, o – Koteln˘ potok,
p – prameni‰tû Sokolího potoka, q –
potok západnû od chaty Barborky

Obr. 2 – Moravice (a) a její pfiítoky
v oblasti Velké kotliny
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strann˘ pfiítok, Moravice a vodoteãe
ve Velké kotlinû a Koteln˘ potok
a druh Ecdyonurus forcipula, jehoÏ
larvy se vyvíjejí od záfií do ãervence
a kter˘ byl nalezen na 28 stanovi‰tích
(potok v oblasti âesnekového dolu,
potok tekoucí severnû pod Velk˘m
Dûdem, úsek Divoké Desné na hrani-
cí NPR, potok v Divokém dole, Bílá
Opava, Moravice a vodoteãe ve Velké
kotlinû a Koteln˘ potok).

Na území NPR velmi vzácnû se
vyskytující druh je zástupce ãeledi
Ephemerellidae – Ephemerella mucro-
nata. Larvy tohoto druhu se vyvíjejí
od fiíjna do kvûtna v potocích a fiíã-
kách s prudce tekoucí vodou. Zji‰tûn
byl na dvou stanovi‰tích v oblasti
Velké kotliny.

âeleì Siphlonuridae je na území
NPR zastoupena nehojn˘m aÏ vzác-
n˘m druhem Ameletus inopinatus (7
stanovi‰È – nalezen v potoce v oblas-
ti âesnekového dolu, v potoce
v Divokém dole, v Bílé Opavû
a v Kotelném potoce) a nehojn˘m
druhem Siphlonurus lacustris (8 sta-
novi‰È – potok v oblasti âesnekové-
ho dolu, Bílá Opava, úsek Divoké
Desné na hranici NPR a Koteln˘
potok).

âeleì Baetidae je zastoupena ãtyfi-
mi druhy. Na území NPR je z nich
nejhojnûji zastoupen druh Baetis
alpinus (nalezen na 25 stanovi‰tích –
v potoce v oblasti âesnekového dolu,
dolní ãásti toku potoka tekoucího od
kóty 1316 poblíÏ chaty ·v˘cárny,

v potoce v Divokém dole, v úseku
Divoké Desné na hranici NPR, Bílé
Opavû a v dolní ãásti jejího pravo-
stranného pfiítoku, Moravici a vodote-
ãích ve Velké kotlinû a v Kotelném
potoce) a ménû hojn˘ je zde druh
Baetis rhodani (27 stanovi‰È – potok
v oblasti âesnekového dolu, potok
tekoucí severnû pod Velk˘m Dûdem,
potok v Divokém dole, Bílá Opava,
Moravice a vodoteãe ve Velké kotlinû
a Koteln˘ potok).

V rezervaci sice roz‰ífien˘, ale
poãetnû vzácnûj‰í je jinak hojn˘
druh Baetis vernus (23 stanovi‰È –
potok v oblasti âesnekového dolu,
potok tekoucí severnû pod Velk˘m
Dûdem, potok tekoucí z Velkého
Dûdu, potok v Divokém dole, potÛ-
ãek pod Divok˘m kamenem, Bílá
Opava a její pfiítoky, dolní úsek
Moravice, Volárka a Koteln˘ potok)
a vzácnû se zde vyskytuje druh Bae-
tis muticus (14 stanovi‰È – potok
v oblasti âesnekového dolu, potok
v Divokém dole, úsek Divoké Desné
na hranici NPR, Bílá Opava a Kotel-
n˘ potok).

Celkem 11 ze zji‰tûn˘ch druhÛ je
zafiazeno do rÛzn˘ch stupÀÛ bioindi-
kaãní hodnoty. Druhy Baetis muticus,
B. rhodani a Ecdyonorus venosus jsou
zafiazené v prvním stupni, druh
Ecdyonurus forcipula je zafiazen ve
druhém stupni a do tfietího stupnû
jsou zafiazeny druhy Electrogena late-
ralis a Rhithrogena carpatoalpina.
Dal‰í tfii druhy – Baetis alpinus,

Rhithrogena iridina a R. semicolorata
jsou zafiazeny do ãtvrtého stupnû.
Druhy Ameletus inopinatus a Rhithro-
gena hybrida jsou zafiazeny do nej-
vy‰‰ího – pátého – stupnû bioindikaã-
ní hodnoty.

V roce 1998 bylo podrobnû prozkou-
máno sloÏení ephemerofauny v oblasti
Velké kotliny. Nachází se zde nûkolik
stál˘ch a fiada periodick˘ch potÛãkÛ
a prameni‰È. V této oblasti byl potvrzen
v˘skyt 11 druhÛ jepic – tedy 70 % dru-
hÛ, prokázan˘ch na území NPR. Nejví-
ce druhÛ bylo nalezeno v dolní a stfied-
ní ãásti toku Moravice na území NPR
(Baetis alpinus, B. rhodani, B. vernus,
Rhithrogena semicolorata, R. loyolaea,
R. iridina, R. carpatoalpina, Electrogena
lateralis, E. forcipula a E. venosus).

V dal‰ích tocích v oblasti Velké
kotliny bylo jiÏ zji‰tûno druhÛ pod-
statnû ménû (je to dáno charakterem
tûchto tokÛ). Druh Baetis alpinus byl
nalezen ve vodoteãích, oznaãen˘ch
písmeny f. g. m. o (oznaãení viz obr.
2). Rhithrogena iridina byla nalezena
v toku g, m a v horní ãásti Moravice,
Rhithrogena loyolaea v toku g, a druh
Electrogena lateralis byl zji‰tûn
v tocích b, e, f, g, m, o, s. Pouze na
obou stanovi‰tích v toku g byl nale-
zen druh Ephemerella mucronata.

Na základû vyhodnocení získan˘ch
údajÛ je moÏné konstatovat, Ïe ephe-
merofauna vodoteãí na území národ-
ní pfiírodní rezervace Pradûd je hod-
notná a dobfie zachovalá.

Petr Záruba

Moravice ve Velké kotlinû
Prameni‰tû Moravice nad Velkou
kotlinou

Bílá Opava
V‰echny fotografie P. Záruba


