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ЕдНОДНЕВКИТЕ (ЕРНЕМЕRОРТЕRА) НА МАКЕДОНИЈА 
СЕМ. EPHEМERELLIDAE 

пешар нкономов, 

ЗоолоШ!\И Шiститут, Природо-математички факултет, Скопје. 

Семејството на ефемерелидите во водите на Македонија е прет
ставено со сите три во Европа распространети родови, имено: Ep
hemerella, Torle уа и Chitonophora. Досега некои видови од ова семејство 
авторот на овој труд ги сПомнал во врска со анализите за распро
странувањето на ефем.ероптериrе на Охридската. Котлина ( 19 51) и Прес
пјанската Котлина (1953) и посебно за цела Македонија (1960). За 
Грција D em о и 1 i n G. (1954) ја наведува само Ephemeref/a ѕр. во 
адултен стадиум (без опис), а за Б}тарија Русев В. (1957) rи кон
статира Ephemere/la ignita Р о d а, Ephemere/la notata Е а t о n и Epheme
rella ѕр. Последната истиот автор подоцна (1960) ја идентифицира 
како Torleya ѕр. (одн. Torleya belgica L е ѕ t.). 

Во нашите води авторот rи констатирал, покрај во Европа рас
пространетите Ephemerella ignita Р о d а~ Ephemerella notata Е а t о n и 
Torleya major К 1 ар. уште и две досега непознати специи, од родот 
Е р h е m е r е 11 а, како и една од родот С h i t о n о р h о r а. Во овој 
труд е дадено распространувањето на познатите во Европа врсти, 
условите во кои тие живеат во нашите води, а па1< новите врсти се 

детално опишани. 

Идентификацијата е извршена најчесто на голем број uримероци, 
собирани низ цела Македонија. Не мал број примероци во адултен 
стадиум авторот ги добил со одгледување на ларв~пе во месиигани 
кавези (40х40х40 cr.t.). Материјалот во ларвен стадиум е конзервиран 
во 3% формалдехид или во 70% алкохол, а адултните фор111и во 70% 
алкохол или како сув мат1~ријал. 

Обработениот r.tатеријал се наоѓа во збирките на Природо-r.tате
маmчкиот факушет и Природонаучниот r.tyзej во Скопје. 

При изработувањето на цртежите Ј\1И поr.1огна Нада Петковm<, 
цртач на Природонаучниот музеј, што овде И искаж;'Вам срдечна 
блаrодарност. 

Род Е р h е m е r е 11 а W а 1 ѕ b 

Овој рrд е распр0t."Транет во Северна Америка (67 специи), во 
Палеарктичната област и на Мадаrаскар. Во Европа досега беа nоз-
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нати 5 вида. Авторот на овој труд, во водите нз Македонија покраЈ 
широко распространетите Epl1emerel/a ignita Р о d а и Ephemerella no
tata Е а t о n, открил уште 2 нови вида. 

EPHEMERELLA /GN/TA Р oda 

За ларвата на оваа· форЈ\\а е карактеристична големата вариабил
ност на бојата и во водше на Македонија. Ларвата е широко рас
пространета во студените потоци на македонс1<Ите планини, како и во 

поголемите и бавно тековните води (Сл. l). Најдена е и во некои из
вори. Поната.\\У е сретната на височина до 1200 м. Покрај тековните 
води, оваа форма е сретната и во нетековните води, прим. во крај
брежниот регион на Охридското Езеро, Преспанското Езеро и блатата 
сврзани со нив. Таа е типично еуритермна форма. Се храни со дет
ритус, потоа со различни ситни организми, ка1<0 и со мрши. Тешко 
плива. Најмногу се задржува меѓу растенијата, 1<ако и по нерамнините 
на 1<амењата. Метаморфозата, пресметана по возрасните стадиуми, 
започнува во април и се продолжуР.а до втората половина на октомври. 

Во повисоките планински води тоа започнува подоцна и се завршува 
во септември. Најрано таа започнува во котлинските реки, како и во 
јужните краеви на МЗl<едонија. 

Во криластиот стадиум попу лациите на Ephemerel/a ignita Pod· 
сретнати кај нас се каракrеризираат со изменети односи на размериrе· 
Така односот на тибиата кон фел~урот на предните нозе е 3:2 (Сред
ла Европа 2:1), на задните 5,5:3,5 (Средна Европа 5:2). Овие односи 
се откриени при О'О' форми. Слични варирања се констатирани и_ при 
Q Q . Варирањето на бојата по однос на популациите од Средна Ев
рuпа е мошне изразито. Воопшто широката варијабилност на крилас
тиот сrа~иум е не помала од таа костатирана за ларвениот. Дали се 
работи за генетичl<И условени разлики, може да се утврди само со 
анализа на различни популации од целиот ареал на видот. 

EPHEMERELLA NOTATA Eaton 

Ларвата на оваа специја во нашата земја, авторот ја констатирал 
во средните делови на поголемите рекичиња (Сл. 1 ), каде што брзи
ната на водата е најголема. Се задржува по нерамни подводни пред
мети !<al<O камења и др. За разлика од Epl1emerel/a ignita, овој вид 
е најден 11шогу ретко и секој пат во мал број индивидуи. 

Уловените примероци, во стадиум имаго, со коишто располага 
авторот, rи и11~аат следните размери: при О'О' должина на телото 8-9 
мм, крилата 7,5-8, опашката 13-15 а при Q Q должина на телото 7,5-8 
мм, крилата 9,5-10,5 и опашката 15-18. Според тоа нашите популации 
по однос на тие од Средна Европа се со значително покуси крила 
(4-5 r.\~\ покуси). Метаморфозата започнува во месец мај и се завршува 
во месец септември. Врз основа на анализата на ларвениот материјал, 
предполагам. таа да започнува уште во втората половина на месец 

април. 
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С1..1 - Расnростр. на ·rен. Ephemere/la bo M1keg. Ephemel'ello 
fgnita Pod1, 1.apba 121,uмaro Ci:Eph.notata Eaton.л1pba O,uмaro 8; 
Eph. macu1ocaudata ѕр. п. 1.apba л ,uмaro .6.; Eph. ѕрiпоѕа sp.n. ~•Pba 
0, uмaro 8; Chitonophof'a ѕр. nympha unicolorata,1>apba L:J;Torleya 
major Klap. ларbа ~ 
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EPJЊ\IERELLA MACULOCAUDA.TA ѕр. n. 

(Сл. 2, 3, 4, 5) 

L а r v а. Оваа досега непозната форма 
е со мали разЈ11сри, ситна. Телото ii: дости
гнува должина до 6,5 Ј\1~!. Целокупната 
должина на тело10 кон опаш1<ата е како 

45:27. до~1жината на ѕнтените кон широчи
ната на главата е како 32:19. Те..'1отоенај-
шнроко во основата на Rрнлата. Преовла
дуваат те111нобраон бои. Од теЈ11ето на главата 
до основата на метатарзусот медијално се 
спушта едва светла линија. Лабрумот е 
низок, со средно заоблени предни агли и 
сосе.\ш плитка вдлаб11атннка на предниот раб. 

Латералнвте и предниот раб се снадбени со 
густи в:1акна. Тие најнапред се остро за
вршени и голи, а од аглите кон средината 

се снраfуваат и стануваат перасти. Во сре

дината се најкуси, снабдени со долrи реси. 
На гсрната површина на лабрумот има мно
губројни остри, тенки четин1<И, како и сме
снати, јазпковидни, тапо завршени такви. 

Последните ги има глгвно по предните аг
ли. Надвсреwниот канин на десната мандн
була до основата е јасно одделен од внатреш-

ниот и се завршува со 4 нееднакви по 
~Сл. 2 - Ephemerella macu.la- висоtшна и широчина туберкули. Основата 
: caudata ѕр. n. - Ларва. на третата туберкула носи една групичка 

од неЈ:<олку фини, к}"СИ влаиненца. Внатрешниот нанин е изградt:н 
·(составен) од две шWIЧесто завршени туберкули. Носачот на десната 
проС'IеЈ<а се сраснува со работ на канинот, та~ што влаиненцата на 
.ложата излегуваат директно од горниот раб. Моларот е составен од 
по 5 напречни, фино вазабени лајсни и на аглите е гавршен со еден 
тап израсток. Пред лајсните Rоннатре се сместени две групи куси 
влакненца. Група од влакненца се наоѓа и под моларот. Надворешниот 
канин на левата 111андибула се завршува со 3 остри и 1 широка rу
берку;m, додена вна~рсшниот со 2 остри и 2 широни. И овде во ос
новата на внатрешниоr ианин е е.местена една група влаЈ<ненца. Но
сачот на левата nр'3стеЈ<а е столпчест, терминално дентикупиран. Од 
страна на столпчето излегуваат 111ногубројни фини ресасти влакненца. 
Првото членче на четнричлените .маrзиларни палпуси иако и третото 
се куси, второто е најдолго а последното noRyco од вторuто. Лацини
јата се завршува со еден двотумбест заб. Внатрешната страна на за
бот во основата е снабден со еден насечен, пилест раб. Двете сабјевидни 
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Сл. З - f.phemerella maculocaudata ѕр. n. - Ларва: 1 - 6, лабрум со 
чет1шки на 1ш11ци, латерално, среде и rope; 7, антена со членчиња; 8, 9, д. манд. 
со каmnш и простена; 10, 11, :л. манд. со кашши 11 простена; 12. л. манд. и молар; 
13, врв на лациниа; 14, лабиум. 

1 
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ножчиља no горниот раб се со фини назабени рабови. Во предниот 
ред има 8 игличк~t, сите по1<уси од ножчиљата и на едната страна 
фино ресасти. По нздDорешната страна на агловниот забец е сместено 
едно четче 11 долги, остри, сабјевидно свиени влакна. По внатрешниот 
раб, наспроти пипалцата, се наоѓаат 3-~ средно голе.11ш ресасти игли
чки. Лабир1от е тркалест. Параrлосите и глосите терминало се благо 
стеснети и заоблено заврше1m со по една височинна. Параглосата е 
nоширо:ка. Лабијалните палпуси се долги, тричлсни. Првото членче 

15 11 9 

Сл. 4 - Ephemerella macu/ocaudata ѕр. n. - Ларва: 1-6, :n1<prи; 7-11, предна 
нога со тарзус, Fe и Ti диетално и надnорешна ивица на Fe; 12. средна коrа; 
13, задна кога: 14, хипофариакс; 15, Х-ти терrи:r 

1 
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Сл. 5 - Ephemerella macutocaudafa ѕр. n. - Ларва: 1, церки; Имаrо Q. 
2, предно 1<р11ло, базално; 3, птеростигма; 4, задна нога со тарзус; 5, предна нога: 

е столпчесто, второто јајцевидно и третото :куповидно. Првото и вто
рото членче се одна:кви по големина, снабдени со влакненца, додека 
nрвото покрај тоа носи и четиm<и, третото е голо. На тергитите нема 
никакви грбич:ки. ШнрЖЕите плочи се јајцевидни и во основата се 
извлечени во увовиден продолжстоr< само на едната страна. Ова е 
особено изразито на петтата ш:крга. Горниот раб е малку вдлабнат. 
До:1жината на најголемата ш:крга (првата) :кон најмалата (петтата) 
се однесува како :.ц:9. Горната половина на шкржните плочи е снадб
ена со фини куси влакненца. По периферијата на тергитите се нао
ѓаат тапо завршени, трновидни израстоцн:. Овие минуваат делумично 
и на rорната површина. Церците се по должина еднакви и на грани
цата меtу сегментите се наоѓа по еден венец од таnо завршени трн
чиња, на кои должината изнесува I/2 од должината на членчињата. 
По:нрај тоа. церците носат и влакненца, кои се најдолги во средниот 
дел па се до nред завршниот дел. Фемурите се издолжени, со мал~<у 
испупчешх надворешни рабови. Предните нозе се најмали, а задните 
најдолги. Фемурите на предните и средните се скоро еднакви, третите 
најдолги. По надвс·решните рабови на фемурите на сите три нозе, како 
и по горната површина на фем.урите се сместени широко завршени 

четинки. По еден ред од овие четин:ки има и по тибиите на сред
ните и заЈЏtите нозе, с111естени над внатрешниот раб. Распоредот и 
бројот на четинките цо горната цовршнна на фе.мурите е постојан 

[ 
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за секоја ноrа, со извесни 111али варирања. Внатрешните рабови на 
тибиите и тарзусите се снабдени со заостре1ш четинки, кои на дие
талниот ;:~:ел на тибиите и по тарзусите се ресасти. Бројот на четин
ките no тарзусите од предните 1<он заднпте нозе изнесува 21, 17, Н~. 
Мзлку свиените нокти се завршуваат со два врва, а меѓу основата 
и внатрешниот врR се сместени кшшови;џш. запци, на првата 1шга 8, 
на втората 8 а на третата 10. Ларвата е со шарени ш1<рж1ш плочи, церци 
бледо-жолти со темни„ прстени. Диеталните делови на тпбиите и тар
зусите се темни .а фе.,1урите диетално и nроксимално се светли. Лар
вата досеrа е констатирана во средноголеми реки и е ограничено 

распространета. Досега е најдена само во поголемите реки на Источна 
Лlакедонија. Живее во фациесп со ка.\\енеста основа. Тука таа по пу
кнатнните и по нера:-.1нините се крие и бара храна. Забележлива е по 
една темна напречна трака на 16-то до 22-то членче на опашката, по 
која на ларвата И е дадено името. Ларвата е најблиска на Ep/1emere/la 
ignita, во споредба со која се дадени Rратките дија1-ноз11 на обете: 

Eph<'mercl/и maculocaudata ѕр. n. 
1. Опашката е со темна попречна 

трака, 

2. Абдоменот без косо поставени 
црни ~рт11чки,. 

З. Терrити без rрбички на задните 
рабови, · 

4~ Нокти завршени со два врва. 

Ephemerella ignita Р о d. 
1. Опашка со наизменични тсмви 

и светли чле1iчm1>&, . 
2. Абдоменот со косо поставени 

цртиЧI<И од страните на секое 

членче, 

З. Терrити со истакнати rрбички 
на задните рабови, · 

4. Нокти завршени со еден врв;· 

Им а г о. Досега авторот нашол само една Q форма. Mety А1 и 
А2 на предните крила има само 3 слободни лонгитудинатm жилни. 
Во птеростигмнте на предните крила има 11 неразвет•1ени, мадку зак
р.ивени и косо nо::тавени жилки. Телото е браон црвено. На абдмен
чето дорзално, по средината се сместени 3 светли линии, од кои сред
ната е најизразита. Од двете сrрани на браон црвената основа на 
тергитите има уште по 2 тркалести да!\1КИ, од кои надворешната е 
посветла. Предните и задните рабови на тергитите се светли. Стерни
тите се бледо браон обоени, со црвеникаво браон лаrерални рабови исто 
кано и диеталните. Последните се прекинуваат на третиот до шестиот 
сегмент, така што на овие се задржува темната фигура во вид на ел~ 
вата L завртени кон натре. Са~ште рабови на стернитите се светли. 
Крилата се стаклесто прозирни, опашките жолто бледи, :како и нозете. 

Проксима.Ј1ниот де.11 на тибијата на предната нога е затемнет. 
Тарзусот послабо е затемнет, како и диеталниот дел на тибијата. Од
носот на тибијата кон фемурот на предните нозе е 3:2 а на задните 
11 :9. Крилатсата форма е добиена со одгледување. Таа се разтп<f{Ва 
од :криласrата женска форма на Ephemerella ignita по следните карак
тери: 

Ephemere/Ja maculocuudafa ѕр. n. 
I. Птеростиrми со напречни жил1ш 

ма..1kу искосенн, не анастомозирачки, 

Ephemerella ignita Р о d. 
1. Жmn<ите силно искосени и 
анастомозирачkи, 
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2. Жшrnите меfу А1 11 А2 бранов11дни, 2. Ж11„'!.к11те меi)' А1 и А2 прави, 

З. Абдомен дорза.'!но со 3 светли m111и11, 

4. Цер.ни жолто-бледи. 

. 
3. Абдо.\1ен еднобоен, 

4. Цер.ни со тсм1111 прстени. 

EPHEMERELLA SPJNOSA ѕр. n. 

(Сл. 6, 7, 8, 9) 

La r v а. Те;1ото 1! е широко. Широчи
ната кон до.'Iшипата се однесува како З: 1 Ј. 
Антепите се долги колну што е широка гла

вата. Должината на телото нон опашката се 
однесува ка1<0 5:3. Лабрумот е двапати по
широк отно:жу што е висок. Неговите горна 
агли се средно заокруг„1епп в предниот раб 
има мал.а длабнатина. Латералппте рабови 
се снадбени со долги острп четшши. На 
аглите п111а малку понуси, подебели 1<ако и 
долги влаЈ<ненца. Чешн1<ите по горниот раб 
се ресасти. Тие нон средината се скусуваат 
а во вдлабнатпната се турпиести и пре11шну

ваат на гориата површина онолу вдлабна
тината. На дорзалната страна лабрумот носи 
фини четннки. Десниот надворешен канин 
на клнновиднвте мандибулн се звршува со 
по З еднакви по шrсочина туберкули, доде
ка внатрешниот Ј{анин носи две такви. По 
канините во основата се наоѓаат четкички од 
вла1шенца. Десна·rа просте1'а е столпчеста, 
горе дентикулпрана и со го.'IеМ број ресасти 
влакненца. Моларот е нзrрзден од 9-10 
лајсни, турпиести и снабдени со еден долг 

ел. 6 - Ephemerel/a spinosa крстовиден израсток. Под моларот е смес-
ѕр. n. - Ларва. тена влакнестата четкичка. Левата манди-

була е со тритуберкуларен надворешен канин и двоrуберкулзрен внат
решен. При последениот туберкул11те се ниско разделени. Левата 
просrека е столпчеста, терминално дентикулирана и ложата снабдена 
со ресасти влакненца. !\iоларот е изграден од 1 О пиласти лајсни, во 
основата заобиколени со куси, тупи израстоци како и со влакнеста 
четкица. Магзилите се долги и тесни. Трите членчиња :им се една1<ви 
no должина, притоа терм.иналното е тенко и на tфајот носи 1<уси 
влакненца. Долж1.-шата на маrзи.'Iарниот палпус кон должината на .маг
зилата се однесува како 1:5. Агловннот забец на лацннијата се за-вр
шува со 3 туберкули. По горниот раб на лацин:ијата чепшцата е из
градена од две јадри ножчиња, денrикулирани no горната половина, 
потоа 7 иглички во едниот ред и 8 во задниот. Игличките во зад-

tl 
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Сл. 7. - t:phemere//a spinosa ѕр. n. - Ларва: 1-З, лабрум со чеnmки на 
ивица латсрално, среде и горе; 4 и Ѕ д. манд. со .1<ашmи и npocтeRa; 6-8, л, манд. 
со ка1шни, пресrе.1<& и молар; 9 и 10 магзила со врв на лацив:иа. 
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ниот ред се делумично Ѕ-видно извиткашс1 и пилесто завршени. Некои 
од игличките се ресасти. Под агловниот забец и.ма еден перчин од 
16 долги, фино наресани влакненца. З-4 вла:иненца шш н во горната 
половина на внатрешниот раб. Лабиумот е широк со нуси, еднакво 
долги гЈ1оси и параглоси. Параглссите се пошнrоки. И едните и дру
гите се покриени со остри, ку.:и трнчиља. Кон падвС'решнше рабови 
на параглосите овие се зголемуваат. Првото п ВТС'рото членче на ла
биалните палпусп се јадри, надувени, еднакво долги а третото купа
сто и мало, високо нол:иу и глосите. По рабовите на првото и второто 
членче има м.ногубројни. фини влакна, а no надворешниuт раб остри 
иглички, извиткани. Овие проаѓаат делу~шчно и на горната страна. 
Хипофариннсот е издолжен, со среден лабус ној е терминална лажи
често вдлабнат. По горниот раб па rнатот, како и по горната повр
шина на парагнатите има игличf\и. Овие на гнѕтот се пајнуси. Првата 
до четвртата шкржна плоча се јајцевидни. Увовидно е извлечен само 
еден надворешен долен агол. Плочата на првата шнрга е четприпати 
подолга од таа на петrата. Првата до четвртата шкрrа се со 2 серии 
ливчиња а петтата со едма. Плочните терl\\инално носат фшш вла1<
ненца. Терrитите се со сосема слабо назначени тумбичк11, снабдени со 
тапи чивии. Овие ги има и во надворешните рабови на терrитите. 
Средната церка е понуса од нрајните. Меѓу членчињата на церците 
се сместени 6-8 тапи трнчиња, малку подолги од 1 /2 на членчињата. 
Нозете се снажни, куси и широки. Фемурите се повеќе или помалку 
јајцевидни. Најдолги се задните нозе. Од11осо1 на должината на зад
ните кон предните нозе е 4,5: 3. Надворешните рабови на фемурите 
и внатрешните на тибиите се снабдени со трнчика, К<'И се ненаде 
изразито затапени. Трнчиња има на број 3, дорзално по фемурите на 
предните нозе, поставени напречно. Четин:кнте по внатрешните рабови 
на тарзусите терминално се поиздолжени, а проксимално п":куси: н 

ресасти. По надворешните рабови на фемурите, тпбиите н тарзусите 
се сместени фини влакненца, нои се погусти и подолги по тарзусите, 
особено по предните. Ноктите се базално надебелени, терминално 
свиени и остри. На нонтите има 7-8 нуси и триаголни запчиња, сме
стени пове:Rе базално, а во врвот 2-3 куси вланненца. Ларвата е браон 
бојадисана. Нејзиното тело е кусо, високо и набиено, што е при
чина, ова во водата да се држи неподвижно. Живее засолнета од те

чението на водата по подводните растенија, слично 1<а1<0 Epl1emerel/a 
ignita. Манроснопски за оваа ларва се нарантер11стични те11шите пpyrn 
по фе.,1урите, сместени пове:Rе диетално; потоа еднобојната опашка; 
зате111нетите пронсимални делови на тибиите и тарзусите; и особено 
снажните '1/чиња по рабовите на фемурите, по кои на оваа форма И 
е дадено :и.мето. Метаморфозата, пресметана по возрасните стадиуми 
на ларвите, започнува уште во втората половина на април и се про-

должува и до почетсжот на септе11шри. Ларвата :живее во средноrолеми 

реI<И, кои излегувзј~<и од планините се спуштаат во рамнините. Во 

овие фациеси те11шературата е сеуште со мал~~ 1<олебања, нако во текот 

на денот, та1<0 и во текот на годината и водата е добро аерирана. 

11 
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Сл. 8. Ephemere/la spinosa ѕр. n. - Ларва: 1-Ѕ, шкрrи; б, хипофари1fНо; 
7, 8, предна нога, Ti внат. ивица диетално; 9-11, средна ноrа со Та, Ti виат. 
1шица диетално; l:Z и 13, задна нога со Ti внат. ивица дисталао, 
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По досеrашните ш:тражувања на авторот таа е оrраничена на Западна 
Ма1<едонија (Сл. 1) и тоа во поголелt дел на ооди со средна брзШiа 
на тtчението. 

И ма го. Добиен е салtо d' субимаrо. Предните 1<рила се со бо
гата нерватура, обоена жолто-браон. Трите жилки на предните 1<рила 
помеѓу А1 и А2 се соедш1ети со АЈ сехоја поодделно. Напречните 
жшnси во птеростигмата се сврзани една со друга преку една долга 
напречна жилка. Телото е бојадисано бледожолто, со телшобраон 1<он
трасни шари. На проноту.,шт латерално има по една затемнета нружна 
фi1.гура. 1\1етанотул~от, дорзално во основата на двете крила, има по една 
телша пруга во форлш на заграда. По терrиште медијално се провле
кува една светла тенна линија на темнобраон основа. Или пак те.,шите 
партии на вrорџот до седмиот сеrмент се соединуваат во четири 

искривени лџнии. Овие дивергираат кон предните рабови и тр
гнуваат од средината на долниот раб. Лнниите можат силно да се 
прошират и светлпте партии помеѓу нив да се намалат, па дури и 
да се загубат. Или пак темните партии, во вид на купа, се стеснуваат 
К<1н задните рабови, оставајќи од страна две светли полиња. Постер
нитите на светлата основа од страни 11.ма по едно темнобраон поле во 
вид на ноцки. Основата на опашката е те.,.,ш:а а кон врвот темните 
прС1сни се смалуваат и се губат. Нозете се светложолти со исклучок 
на предните светли тибии. Зате11шети се и горните рабови на предни
те фемури, како и тарзусите. Турбансните очи се јадри и топче:::ти, 
бојадисани жолтобраон и сноро доближени. Односот на фемурите кон 
тибиите на предните нозе 3,5:4,5 а на задните 5:6. Ноктите се раз
лични: едниот е тапо заокруrлен, другиот 1<уковидно завршен. Пе
нисовите лобуси се терлшнално заоблени. Зарезот меfу лобусите не 
достигнува до полошшата, кон натре лобусите се темно бојадисани. 
Темна пнра~шдална линија И!lia на диеталниот дел нз второто членче 
па форцепсите. Второто членче на пос..r~едните е најдолго, првото и 
третото се куси. Кај Q Q имаrинеси, споменатата купа при машкиот 
субимагинес се сведува на две дебели лонгитудинаЈЉи цртички. Од 
горниот раб медијално ао пред долниот на тергитите СПСiЈ\~енатите две 
лонгитудинални цртички се заобиколени од една темна лу1<овидна фи
гура. Крилата се ста1<лесто nрозирни со сосе111а бледожолти жилни. 
Криластите форми се добиени со одrледУвање на ларвите во месец 
јуни до месец август. Ларвата на оваа форма се разликува од Ephe
merella ignita, со која таа се сретнува заедно, по следните карантери: 

Ephemerella splnosa ѕр. n. 

1. Абдомен еднобоен без rрбички 
по терrитите, 

2. Опаш.i<а еднобојна, 
3. Фемурите со снажно развиени 

спини на надворешните рабови, 

4. Фемурите на предните нозе со 
3 1:trлички напречно поставени. 

Ephemerella ignlta Р о d. 

Ј. Абдомен шарен со добро развиени 
rрбички, 

2. ОпаШ!<а со темни прстенчиља, 

3. Фе.мурите без cпmm, 

4. По фемурите на предните нозе има 
луспичк11 во rрупи. 
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Сл. 9. - Ephemerella spinosa ѕр. n. Ларва: 1, антена со членч11ља; 2, ла· 
611ум; 3, церки, во основата и пред крај; Има~ о Q; 4, задно крило: 6, предна ноrа 
со тарзус; 7, задна нога со тарзус; СубиА1аrо r:f; 5. rенитални орrаи. 
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Род Cbitonophora Вangtsson 

Овој род е распространет са.\\О во Палеарктичката област. Во 
Европа се познати 7 специи. Единствената од авторот најдена ларва 
кај нас се разликува од сите досега познати во Епропа, што е 11 при
чина авторот да ја постави како нова специЈа. 

CHITONOPHORA ЅР. NYMPHA UNICO/дRATA 

(Сл. 10, 1 Ј, 12) 

Larva. Телото и е издолжено, нај
широко во 111езонотумот. Ларвата има мак
симална должина 9,5 мм. Должината на 
телото кон опашката е 7:5. Нозесе се сред
но долги и прилично снажни. Ларвата е 
еднобојна, светло до те11шо браон. Абдо
,111енчето е терминално зателнето. По фему
рите на средните и задниqе нозе, среде, 

ама една издолжена прекината потемна ли

нија. На предните фсмури има една линија 
кон внатрешниот раб и една кон надвореш
ниот. Овие се прокси111ално соединети а 
диетално се губат. Проксималните делови 

на тибиите и тарзусите се зателш~ти. Тар
зуснте се уште потемни. Антените .. се при
ближно долги со широчината на rлаuата. 
Лабру,\\ОТ е 111алку поширок од двете негови 
височини. Предните аглв се слабо заоблени 
и со плитка длабнатина по предниот раб. 
Рабовите латерално носат ресастн долги 
влакненца, додека по предниот раб овие се 
111али. На дорзалната страна се наоѓаат фи
ни флакненца, додека на долната има че
тинки, нои се свртени од двете страни кон 

Сл. 10. - Chifonophora ѕр. средината. Надворешниот канин на десната 
nympha unico/orata. - Ларва. lll.андибула се завршува се 3 скоро еднакви 
тубернули. По десниот tаб на нанинот има 6- 7 фини влакнен11а. Внат· 
решниот нанин од основата е јасно одделен од надворешниот и се 
завршува со две тубернули. Тој од.;трани носи 11 фини влакненца, 
сместени во еден ред. Десната прос:тека е с:толпчеста, со високо из· 
влечени терминални дентинули и ложа ноја носи мал број долrn, 
ресасти влакненца. Моларот се карактеризира со мал број лајсниЧRИ 
и еден долг, тап заб. Надворешниот 1<анин на левата мандибула се 
завршува со 3 куси тубер:кули, додека внатрешниот се две. Послед
ниот е потесен и одстрани носи една четкичка од влакна. Левата 

1 
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Сл. Jl. - Chitonophoгa ѕр. лутрhа unico/orata. - Ларва: 1, антена со член
чиња; 2-4, лабрум со четинни на ивица, латерално, среде и rope; Ѕ и f>, д. манд. 
со нанини и простена; 7-9, л. манд. со I<RНИНИ, простена и молар; 10и 11, маrзила 
со врв на лациниа; 12, лабиум; 13, хилофарИНI<с; 14, церI<И. 

1 . 

' 
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просте~<а е столnчеста и е малну извиена, со ложа по форма кружна 
и завршена со ресасти вла1шенца. Левиот ,,1олар е составен од 7 тен
ки и 1 шнрона, нззабена лајсна. Маrзилпте се подолги од мандибу
лите, со сосе;\1а нус ,,1аrзиларсн палпус. Овој не ја достпгнува лаци
нијата до nоловнна. Првото членче на палпусот е најнусо, пос.·1с:џ~ото 
најдолго. Лгловн1tот забец па лацпннјата се завршува со 3 трн внсонн 
врва. Десниот од овие е пилесто парсзан. Двата ножа нз горниот раб 
на Ј1а1џпшјата се со фшш дентикулирави рабовн. Десно од ножевите 
се наоѓаат 7 иглички, додека во преднпот ред 11:113 уште 5-6; по фор
~1а слични со 01ше од вториот ред. Глосата е потесна од параглосата 
и е понрпсна С() lll'miчни и вланненца. По параглосата исто така има 
иглички. Овие се спуштаат од с1·р::ша до полоЕш~ата на :шбиумот. 
Првото и второто членче на лабпјашштс палпуси се голе:1ш а третото 
мало, по фор~1а куполовидно. Второто членче одстрани е понрнено 
со фшш влакненца а одгоре странично има не1<0лну иглични. Пара
гнатите се јајцевидни; со по една тумбичка сместена во основата стра
нично. Гнатот се завршува со еден сгсден лобус. По р::~бовите тој носи 
фини куси вланненца а на долната површина горе едно кружно поле 
од куси рсснични. На местото на грбичн.ите на тергитите се наоi'аат тапи, 
куси, трновидни израстоци; слични на тие што се сместени по над

ворешните рабови. Првото до третото ш1фжно ливче се со пове1<е 
или помалку зарамнет надrзорешен раб; таI<а што има четириаrолна 
форма. Четвртото и петтото ливче се завршуваат заоблено. Петтото 
ливче има слабо извлечени базални продолжетоци со 3 ламели внатре, 
од кои едната е во вид на капаче и појадра а другите две се симет
рични со раширена терминални делови. Цер1<ите се еднакви по дол
жина. На гр1шицата меѓу члепчиљата има 4- 5 тапо завршени иглич:ки, 
долги нолку 1/3 на членчињата. Диеталниот де.:~: на церките носи 
многубројшt фини вдакненца, долги: I<OЛI<Y членчињата. Предните нозе 
се најмали. Тарзуситс на сите три нозе се еднакво долги, додена 
фемур11те и тибиите се зголемуваат нонна3ад. Фемурите се широки 
со е.пипсести надворешни рабови а тарзусите издолжени. По надво
решш1те рабови на фемурите има тапо заврш::ни иглички. Бројот на 
овие се зголе?1~ува од предните кон задните нозе. По rорната повр
шина на фемурите има :куси затапени трнчиљз. На првиот фемур овие 
се 3-4, сместени се диетално и напречно, додена на средните и зад
ните нозе овие се с,'\lестени во лонrитуди:нални редови 111едија..'Iно. По 
надворешниот раб на задната тибиз има 3 трновидн.11 израстока. Внат
решните рабови на тибиите и тарзусите се снабдени со остри иглични, 
кои по тарзусите и диеталните делови на тибиите се ресасти. Покрај 
споменатите игш1чки, по рабовите на тарзусите има и фини вла1<ненца. 
Ноктите се издолжени, на врвот заострени и внатре извиени. Бројот 
на запчињата варира од 9- l l и по фор~1а тие се конични. Досега оваа 
ретка и .111алубројна ларва авторот ја сретнал са.'10 во потоците Кур

дерес и Магаревскиот Потон во подножјето на планината Пелистер 

како и во еден поток на Осоговската Планина, на височина 650-950 
м. над. в. Во трите случаи водата беше студена, бистра и со лого-

1 
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Сл. Ј2. - Chifonophora ѕр. nympha unicolorafa. - Ларва: 1 - Ѕ, шкрги; 
7-13, предна нота со тар~с, нокr, иrли no надв. ивици на Fe, Та и Ti; 14-16, 
сред11а нога со нокт и љуf:t.И no Fe rope; 17-22, задна ноrа со но:кт, пгли по 
на,дв. ивици на Fe, Ti и Та и љуспи no Fe rope. 



19 7Ј 

лема брзина, што покажува дека ларвата е поточна хладно.'bубива 
форма. Мета:11орфозата, прес;11стана по возрасните класи, започнува во 

месец јуни. Нашата ларва е најблиска со средноевропската C!tito11op
hora krieg!1offi Ulm. со кара1<терите на 1<оја ја споредувм\ во кратката 
дијагноза. 

Chifonopl1ora ѕр. 11ymphu unicolorata 

Ј. Абдомен еднобоен, 

2. Купесто З-1·0 членче на 
лабијаm1ите палпуси, 

З. Теме без светла јајuевидна дамна, 

4. Фемури светли со темни 
надолжни трани. 

( lliionophora krieg/10/fi Ulm. 

] . Абдомен шарен, 

2. Столпчесто З-то членче ш1 
.11абијаднпте падnуси, 

3. Те.11е со светла јајцевпдна дам1<а,, 

4. Фсмур11те те~ши со светла 
јајцевидна дамна. 

Род Torleya Lestage 

Родот е палеарктпчки. Во Европа се познати са~ш 2 вида од 
кои во Македонија авторот досега х<онстатирал са:110 еден: Tor!eya 
major К l ар. и тоа само во ларвален стадиум. 

TORLEYA MAJOR Kla р а 1 ek 

Ларвите авторот ги наоi·ал главно во почетните делови на сред
ните текови на реките и рекичињата, при нивното навлегување во рам

нинските долини. Водите се овдека се уште брзи, прилично бистри 
и со по:.1али колебања на температурата. Фациесите во кои тие се 
сретнуваат, се окарантеризирани со песок'Iиво дно. Ларвите се досега 
најдени само во Западна Македонија (Сл. 1) . .Метаморфозата, опре
делена по возрасните класи, започнува уште во месец април во по

јужните реони, додека во посеверните во месец мај и се продолжува 
се до Ј\tесец август. 

* 
Фауната на семејството Epl1emae!lidae во водите иа Македонија, 

ограm1чено на мала територи1а од 25. 713 км., во споредба со истата 
од Средна Европа ( 6 спеuии) е мошне богата и се каран:теризира со 
учество во неа од околу 45 % на форми досега најдени само во овој 
јужен дел на Балканскиот Полуостров и кои авторот ги сврстува во 
условно поставената група „јужни форми" (1960). Сите тр11 „јужни 
форми" од семејството Epl1emere//idae до сега авторот ги наоѓал един
ствено во тековни води, доволно аерирани, на височина не поголема 

ОД 1200 М. 
Видовите Ephemerella spinosa ѕр. n. и Tor/eya major Klap. се 

најдени во водите на запад од централната река Вардар а Epliemere//a 
maculocaudata ѕр. n. во источните води:. Дали таквото распространу
вање е резултат на различн11те истории на населување на фауните, 
разделени со линијата Вардар, се уште не може да се утврди, но 
распространувањето на семејството Ephemerel!idae во Македонија во 
го€6ма мера го потврдува постоењето на спо.-.1енатата линија. 
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Zusamn1enfassung 

Eintagsfliegen (Ephcшcroptera) Mazcdoniens. 
Fam. EphemereШdne. 

Petar Ikonomov 

Zool. Institut d. Nat. hist. matem. Fekultat. Skopje. 

In den Gewassern Mazedoniens \'v·urden nebst Larven der in Europa 
verbreiteten Arten Epliemerel/a ig11i1a Poda, Eplzemerella 11ota1a Eaton und 
Torleya major Klap.~ noch Z\\'ei neuen Arten des Genus Eplzemerella und 
eine Art des Genus Chitonop/1ora eingesammelt. 

Der Autor gab fiir die Arten, die auch in Europa verbreitet sind, 
nur die Angaben ihrer horizontaler und vertikaler Verbreitung in den Ge\va
ssern Mazedoniens, dann die Zeitangabe Љrer Metamorphosis, so\vie die 
Korperdimensionen verschiedener Stadien. Fiir die neuen Arten gab der 
Autor auch die Beschreibung der Art und eine Kornparation mit nahe 
verwandten Arten und die Abbildungen der wichtigsten taksonomischen 
Ei genschaften. 

Die Beschreibung der neuen Art Ep!1emerella maculocaudata n. ѕр. 
grundet sich auf einem eг.vнchsenen \'li1eibchen und mehreren Exemplare 
der Larven. Die neue Art steht der Ep!1emerella ig11i1a ат niichsten, Љrе 
Larve unterscheidet sich von Ep!iemere/Ja ignita in folgenden Eigenschaften: 
Tergiten ohne Hockern, Klauen der Beine zweispaltig, Abdomen ohne 
schrag lateral gestellten dunkten Strichen an Sterniten und die Schwanz
faden haben in der Mirte einen dunklen Ring. Farbe der Larve dun
kelbraun, Korperlange vor der Metamorphosis 6,5 mm. Die Larven sind 
bis nшi in grosseren Bachen mit gut aerirtem und schnell fliessendem 
Wasser auf steinigem mit Algen bewachsenem Grund des Ost-Mazedo
niens festgestellt. Das weibliche · Imago unerscheidet sich von seinen 
Verwandten durch An\vesenheit von schwach schrag gestellten nicht 
anastomosirenden Queradern der Pterostigrna, dann durch drei Langsa
der zwischen А1 und А2, SO\vie durch Anwesenheit von drei hellen Li
nien auf rotbraшien Tergiten und hellgelb gefarbte Schwanzfaden. 

Die Larve der Ephemerella spinosa n. ѕр. ist mit folgenden Eigen· 
schaften charakterisiert: Der Aussenrand d~s Femurs aller drei Paare 
tragt stark entweckelte Dornen, das erste Paar hat noch auf oberer Seite 
des Femurs drei schrag gestellte Borsten, die Hockern auf den Tergiten 
nicht vorhanden, Cerci hell, einfarbig. 
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Die Larve \\'Urde in einigen Bachen des Westn1azedoniens in einer 
Hohe \'On 400-1200 m, \VO das Wasser klar, gur aerirt und mit kleinen 
Temperзtursch\\·ankungen, gesamme]t. 

Das Mannchen des Subimagines hat jede der drei Liingsader Z\vi
schen А, und А2 mit А1 verbunden. Alle Queradem der Pterostigma sind 
mit einer Langsader verbunden. Langs der Mitte des dunkeJbraun ge
farbten Abdomens kon1mt eine diinne helle Linie \•or. Penisloben termi
nal zugerundct, der Einsclшitt Z\vischen ihnen erreicht nicht die Mitte 
derselben (Abb. 9). Die Fliigcl des Weibchens durchsichtig, gliinzend 1nit 
hellgelben Adern. 

C!tiro11opl1ora ѕр. путр/1а unicolorara unterscheidet sich von der 
Lar\•e Chitonophora krieglшffi Ulm. durch einfarbigcs Abdomen, Fehlen 
der eifбrmigen Makel des Scheitels, durch zwei dunklen Langsstreifen auf 
den hellen Femura, durch kuppelfбrmigen Terminalglied der Labialpal
pen. Korpcrlange vor der Mctamorphosis 9,5 nun. 

Die Larve \vurde in Gebirgsbachen mit schel1 fliessendem, klarem 
und kaltem Wasser der Perister - und Osogovo - Geb. in einer Hohe 
von 650 - 950 m gefunden. 

Печ. „Нова Македонија" - Скопје 1961 - Пор. 1489, тираж 1000 прим. 


