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Оваа специја авторот ја констатирал во средниот и долниот 
ток на реката Вардар. Во прелиминарните забелешки за ларвите на 
еднодневките на македонските води (1958) нејната ларва ја наведува 
како O/igoneuriella jugoslavica, додека во анализата за распространу
вањето на еднодневките во Македонија ( 1960) дефинитивно ја иден
тифицирал како Oligoneuriel/a poecile. Во оваа прилика извршена е 
морфолошка анализа на обата стадиума: ларвалниот и имагинесот. 

Неколку примерци од имагинес стадиумот авторот добил со 
одгајување на ларви со кавези, поставени во природни услови. Сите 
материјали се сместени во збирките на Природонаучниот музеј како 
и во Зоолошкиот институт. на Природно-математичкиот факултет во 
Скопје. 

Ларва (ел. 1-4). Ларвата по надворешниот хабитус се каракте
ризира со раширено абдоменче, високо тело, скусено и мошне живи 
шари по тергитите. !Парите се изградени од две испрекинати линии, 
сместени медијално, доближени една до друга и по боја кафеави. 
Главата е заокруглена и скусена. Очите им се з-аокруглени кон над
вор и сместени повеќе латерално. Второто членче на антените е долго 
готово колку третото, додека кај Oligoneuriella rhenana Imh. второто 
е покусо од третото. Лабрумот е исто така широк и елипсовиден, 
само што е низок. Мандибулите по форма се слични т е. доле се 
тесни а горе широки. Стривалните површини се разликуваат од тие 
на Oligoneuriella rhenana Imh. по место и по облик. :Канините на дес
ната мандибула се високи, столпчести и се завршуваат со по три 
куси врвови. Внатрешните канини на обете мандибули се помали и 
поизвиени од оние на Oligoneuriella rhenena lmh. и се завршуваат со 
остри куси тумбички. Десната простека е шаковидна со осум ганки 
иглички на едната ветка и еден трн со три куси врвови, кои излегуваат 

од основата на шаката. Левата просте1<а е пирамидална, висока колку 
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канините, снабдена со еден ред фини иглици од основата до врвот. 
I<aj Oligoneuriella rhenena Imh. оваа е столпчеста, широко завршена, 
со голем број четинки по горниот раб. Овде се разликите најмар
каитни. Тие во градбата на магзилите се помалку уочливи и се из
разуваат во формата на палпусот и лацинијата. Второто членче на дво- · 
члениот палпус овде е покусо и позаокруглено од кај Oligoneuriella 
rhenena Imh. Четин1<nте на горната површина на лацинијата овдека 
се пилозни, додека при Oligoneuriella rhenena Imh. голи. Исто такви 
мали разлИЈ<и се уочуваат меѓу овие две специи во односите на де
ловите на лабиумот, потоа формата распоредот и големината на влак
ненцата, ресничките и четинките. Што се однесува до надворешните 
лобуси тие кај обете специи се силно развиени, медијално доближени, 
полукружни. Тие заедно со палпусите претставуваат еф11касни апа
рати за припивање кон камењата. Внатрешните лобуси се јазиковидни 
и сместени во длабнатинката на внатрешниот агол на надворешните 
лобуси. Внатрешната површина на обата лобуса е преобратена во 
фина четкица за уситнување на храната. Параглосите се слични кај 

Сл. 1. Ollgoneurlella poeci/e ѕр. п. - Ларва. 
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Сл. 2. O!igonearie!la poeci/e ѕр. п. - Ларва: 1, .:mбрум; 2, хипофаринкс; 3, горен 
раб на лабрум; 4, раб на тергит; 5, 6, оnашна во основа и нрај. 

обете специи, односно средниот лобус е срцевиден а латералните се 
издолжени со разлика што врвот на внатрешни~т лобус кај Oligoneu
riella rhenana Imh. е затупен, додека надворешните рабови на над
ворешниот лобус се повеќе заоблени. Протораксиrе се без уочливи 
разлики, како впрочем и целиот торакс, освен по шарата, која ја 
нема кај Oligoneuriella rhenana Imh. Абдоменчето е пошироко од тоа 
на Oligoneurie/la rhenana Imh. Кај последнава тоа е еднобојно како и 
целото тело, додека кај Oligoneurie//a poecila се провлекува по среди
ната една двојна темнокафејава линија, изгрвдена од дебели фигури 
во вид на загради, сместени на секој тергит, и свртени едни кон 
други. Латерзлните делови на тергитите се исто така затемнети со 

по една светла точка од двете страни на горниот раб во темните 
партии. Шкржните ламели кај Oligoneuriella rhenana Imh. се заокруг
лени додека при Oligoneurie!Za poecile малку повисоки од широчината. 

„ 
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Постојат мали разлики и во израстоците по рабовите на ла111елите, 
како и на тие на горната површина. Првите нозе кај обата вида 
служат за фиксирање на телото по камењата, потоа вероватно и за 

филтрирање на храната. Фемурите им се широки, сплеснати и изви
ени, тибиите стапчести и подолги од фе.\11.урите, додека тарзусите се · 
слабо развиени со силни нон:ти, долги иолку половина на тарзусот. 
Внатрешните рабови на фемурите и тибиите на првите нозе се обрас
тени со долги влакна. Така на фемурите кај Oligoneuriella rhenana 
Imh. тие се подолги. Тибијата кај Oligoneuriella poecile диетално се 
завршува заоблено, додека иај Oligoneuriella rhenan::1 Imh. со забец. 
Тарзусите иај последната се сосема тании, додека кај Oligoneuriella 
poeci/e тие се малиу потанки од диеталниот дел на тибијата. По гор
ната површина на фемурите кај новата форма има куси и долги тупи 
иглици како и сплеснати елипсести израстлинки. Различна е и фор
мата на фемурите. Така проксималниот тесен дел кај Oligoneuriella 
poecile е покус. Тибиите на вториот и третиот чифт нозе (служат 
за локомоција) кај Oligoneuriella poeci/e се со помалку испупчен над
ворешен раб. Третиот чифт нозе кај оваа имаат надворешен раб на 
фемурот готово паралелен со внатрешниот. На разликите на израс
линките на горната површина на фемурите веќе беше укажано. Пос
тојат разлики во иглиците и по внатрешните рабови на тарзусите 
на задните нозе. Така кај Oligoneuriella poecile има 6-9 куси 
тупи иглици, додека кај Oligoneuriella rhenana Imh. тие се помалку 
а понекојпат кај оваа има и влакненца. Изопшто, разликите меѓу 
овие два вида се во деталите на градбата, бојата, формата, распоре
дот и големината на надворешната форма како и во израстлинките. 
Опашката е изградена од три церки. Кај Oligoneurief/a rhenana Imh. 
средната изнесува една половина од должината на крајните, додека 
кај Oligoneuriel/a poecile повеќе од две третини. Топчестите израст
линки по членчињата кај Oligoneuriel/a rhenana Imh. се елипсести и 
мазни, додека кај Oligoneuriella poeci/e тие се набрани лонгитудинално. 

Ларвата живее заедно со Oligoneuriella rhenana Imh. во најго
лемата река на Македонија Вардар по камењата, прикрепени, во 
места со брзо течење на водата. 

Точни податоци за времето на траењето на ларвалниот стадиум 
авторот не можеше да добие. Врз основа структурата на возрасните 
стадиуми, која е слична на таа кај 0/igoneurie/la rhenana Imh., може 
да се допушtи, да тој стадиум трае само една година иако ларвите 
достигнуваат големи размери (14 мм). 

На крај е даден кус преглед на карактерите на ларвите по кои 
макроскопски се разликуваат обете специи и воглавно врз основа на 
кои авторот го поставил новиот вид. 

Oligoneuriella poecile ѕр. n. 

1. Абдомен широк, 
2. Терrити со шара од двојна 

линија кафеаво бојадисана, 

Oligoпeuriella rhenana Imh. 

1. Абдомен тесен, 
2· Шара нема, 
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3. Глава купеста, 
4. Второ членче на антени 

со 3-то, 
5. Шкржни ламели повисоки од 

широки, 

6. Ti диетално заокруглени. 

73 

3. Глава заоблена, 
4. Второ членче поr<усо, 

5. Шкржни ламели заокруглени, 

6. Ti диетално со забец завр
шени. 

Сл. 3. Oligoneuriella poeci!e ѕр. п. - Ларва:· Ј, 2, З, антена; 4, 5, д. l.1анnибула 
со ианин; 6, 7, 1. мандибула со ианин; 8-11, маrзила со маrз. палnус, лацинија и 

израстоци; 12··15, лабиум со лаб. палпус и израсrоци. 
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Имаrо (ел. 5). Од овој стадиум авторот собрал мошне богат 
материјал по реката Вардар кај Демир Капија од јуни до септември. 
Метаморфозата е најинтензивна во јули и август. Во збирката на 
материјалите доминираат било женски или машки форми. Размерите 
на телото кај od' е 7-14, кај Q Q 7-14,5; должина на крилата кај 
d'o 8-15 а кај Q Q 8-13; должина на опашката кај d'd' 7-10, кај 
Q Q 2,5-5 мм. Во просек како се гледа овој вид има нешто помали 
размери од Oligoneuriella rhenana Imh. Очевидни се разликите меѓу 
овие две специи и во другите морфолошки карактери. Во косталното 
поле има напречни жилки од основата до врвот. Овие во птеростиг
мата се слабо искосени и понекојпат развлечени. Главните жилки се 
бледо сепијакафеави. Крилата се провидни и слабо мутни. Лево и 
десно кон внатре од долните крила се спуштаат два продолжетока 

кафеаво обоени· При машките очите се црни, по форма сферични, 
крупни и сместени латерално. Антените се кончесrи, мали, темно ка
феаво обоени. Тораксот е светло кафеав. Базапниот дел на абдоми
налните сегменти е провиден а терминалниот м.утен. На секој тергит 
има по една кафеава фигура, која е сосема слична на таа кај ларвата. 
Шарата е ограничена на задната половина на тергитот и е претста
вена од две букви П свртени со горниот крак кон внатре. Глав
ниот крак е помаркантен и потемен. Бојата на фигурата е кафеава. 
Затемнети се и рабовите на стернитите латерално и диетално. Пред
ните нозе се покуси од средните и задните, кафеаво бојадисани или 
поточно бојадисана е само внатрешната страна на фемурот до поло
вина, потоа целата тибија на горната страна и диеталните членчиња 
на тарзусот. Последното најдолго членче е безбојно како коксата и 
трохантерот. Средните и задните нозе се светло жолти освен ноктите, 
кои се кафеави. Форцепсите се изградени од по три членчиња како 
и кај 0. rhenana со таа разлика што кај 0. poectle најдолгото прво 
членче е релативно потанко, додека второто и третото членчиња се 

речиси топчести. Надворешните лобуси на пенисот се подолги од 
внатрешните, терминално кон внатре свиени, доближени, темно кафе
аво бојадисани. Пебелината на внатрешните лобуси е еднаква со над
ворешните. Кај 0. rhenana внатрешните лобу~и се високи колку над
ворешните и за една половина пошироки од нив. Кај женските има
гинеси споменатата кафеава фигура на тергитите е поблиска на таа 
опишана кај ларвата. Абдоменот е во вид на висока купа. Пред ис
фрлање на јајцата тој е розовокафеав, а после исфрлањето е про
зирен со запазени горе спо111енатите фигури. Црните елипсовидни очи 
се сместени латерално. Тораксот е жолтокафеав, додека крилата се 
како кај машките и имаат:tнапречни жилки во птеростигмата. Исто 
тана има концевидниЈ~израстоци во основата на задните крила. Сите 
три чифта нозе се бојадисани бледо жолто. Трите церки како и кај 
маШI<ите се со=.еднанва цолжина, само што овде се покуси. На обете 
страни на опашните церки има фини куси влаI<Ненца. 

Метаморфозата по посматрањето на авторот се одвива непос
редно пред смркнување и уште малку потоа. За време на масовната 
метаморфоза над реката u брегот возд)'ХОТ е формално исполнет со 
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многубројни бели како снегулки форми, додека на земјата по мета
морфозата лежат безброј лешеви. Како и кај 0. rhenana најнапред од 
површината на водата излегуваат машките, тие во самото летање 

брзо се пресвлекуваат, потоа се собираат во големи роеви над водата 

Сл. 4. Oligoneuriella poeclle ѕр. п. - Ларва: 1-7, шкрrи; 8-13, израстоци по 
шкргите, љушnи, игли и трнчиња; 14-18, предна нога со нохти и израстоци: 
19, 20 средна нога со љушаици; 21-29, задна ноrа со израстоци: трнчиња, игли, 

љушпи. 
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1 

2 
Сл. Ѕ. Ollgoneurielfa poecile ѕр. п. - Имагинес d': 1, генитални органи; 2, тарзус 

на предните нозе 

и брегот за да се нафрлаат во згоден момент на тукушто излупените 
во вода женски форми. По копулацијата машките и женските парови 
се одделуваат од роевите, кратко време летаат заедно, високо над 

водата, се оплодуваат и потоа се разделуваат. Машките по копула
цијата пак се придружуваат кон роевите, додека женските вене опло
дени, се собираат во посебни женски роеви и дури потоа ги пола
гаат јајцата, ле1ајќи ниско над самата вода. Метаморфозата и свад
бената игра завршува одкако се смркне. Криластиот стадиум живее 
само неколку саата. 

За идентифицирање на машката форма во имагинес стадиум на 
оваа „јужна форма" во споредба со широко распространетата во 



Европа Oligoneurie/la rhenana Imh. авторот укажува на следните мор
фолошки разлики на половите органи: 

O/igoneuriella poecile ѕр. n. 

1. Второто и третото членче на 
форцепсите речиси топчести, 

2. Првото членче на форцеп
сите танко, 

3. Надворешните лобуси на пе
нисот терминална свиени кон 

внатре, 

4. Внатрешните лобуси широки 
колку надворешните 

O/igoneuriella rhenana Imn. 

l. Спомнатите членчиња издол
жени, 

2. Првото членче на форцеп
сите средно дебело, 

3. Надворешните лобуси се 
прави, 

· 4. Внатрешните лобуси за l/2 
пошироки од надворешните. 
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Zusammenfassung 

EiпtagsfHegen (Ephem roptera) Jugoslavitпs 

Oligoneuriella poecile ѕр. п. 

Petar IKONOMOV 

Zool. Institut d. Nat. hist. matem. Fakultiit, Skopje. 

Der Autor beschreibt ausfUhrich die Larve und das Imago die
ser Art die bisnun nur fi.ir den Vardarfluss in dem siidlichsten Teil 
Jugoslaviens festgestellt wurde. Auch sind einige Angaben i.iber die 
Metamorphose der Larve angefiihrt. Die Einzelheiten des Korper
baues der Larve sind auf den Abbildungen 1-4 angegeben. Unserer 
Art steht am niichsten 0. rhenana Imh. Sie unterscheidet sich von Oli· 
goneuriella rhenana durch folgende Eigenschaften: kuppelЉrmiger Kopf, das 
II Antennenglied ebensolang als das III, Abdomen breit, die Anwesen
heit zweier longitudinaler braun gefarbter Linien, die auf jedem Tergit 
medio-dorsal vorkommen und unterbrochen sind, Kiemenlamellen viel 
liinger als breit und die Tibien distal zugerundet. Die Metamorphose 
ist derjenigen von Oligoneurie//a rhenana iihnlich. Die Larve fand der 
Autor nur in dem mittleren Teil des Vardar-Flusses, bei miissiger 
Geschwindigkeit des Wassers und auf dem mit mittelgrossen Steinen 
bedeckten Grundboden. 

Die Arten O/igoneuriella poecilt und 0. rhenana unterscheideri 
sich am leichsten nach dem Kopulationsapparat. Ѕо ist bei unserer Art 
das 1 Gleid des Forcepses diinn, das П Glied rundlich oder fast rund, 
die Aussenloben des Penis distal gegen die Mitte gekri.immt, der Innenlo
bus ebensobreit als die iiusseren. Man muss noch hervorheben, dass 
die karakteristische braune mediodorsale Linie des Abdomens der Larve 
auch bei Imagines erhalten ist. Unsere Art ist etwas kleiner als 0. rhe
nana. 

Die Matamorphose geht im Juli und August am intensivsten 
vor sich. 


