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ВАIТШАЕ (ЕРНЕМЕRОРТЕRА) НА ·МАКЕДОНИЈА 

д·Р ПеШар Икономоb 

(Зоолошки институт, Природно-математички факултет, Скопје) 

Ефемероптерите на Југославија досега уппе не се проучени освен во 
Махедонија. Резултатите за тахсоно:мијата, распространувањето и делу• 
мичио и ехолоmјата на оваа група :te бодат изложени по семејства започну
вајiи: со овој труд. 

Семејството BAETIDAE на Н. Р. Македонија од зоогеографсха и си· 
стематсха гледна точка авторот го обработувал и nублицирал, во главно 
прелиминарно, за хотлините на ОхрИдското Езеро (1951), Преспансхото 

Езеро (1953), хако и во општиот преглед за распространувањето на ефеме
роmерите на Македонија (1960). Во оваа прилика авторот дава цреtлед на 
семејството BAETIDAE со голем број на локалитети, потоа из:весии надо
полнувања кон морфологијата и екологијата на некои спеnии досега зане· 
марувани, но важни за Идентифпација и најсетне десхрипција на неколку 
досега непознати ларви. Еден дел од проучавањата, специјално за родовите 
Centroptilum и Cloeon, :te биДе публициран покасно. 

Материјалот на ларвите е собиран во текот на сите сезони и е фикси

ран во 4% раствор на формалдехид. Адултиите форми се добиени претежно 
со одrајување на ларвите, во специја.лви: месинrани мрежести хавези со 
размери 40 х 40 х 40 см., инсталирани во водите, односно во природните 

услови, хаде што ларвите живеат. Еден дел на адултните форми авторот го 
ловел по метаморфозата, за време на свадбените игри во стадиум на имаrо, 

а во стадиум на субимаrо обично по лисјата на околните дрвја. Адултиuте 
стадаумu се конзервирани во 70% алкохол или се чувани кав:о сув материјал. 

Тиnскиот и останалиот материјал е сместев во збирките на Еитомо· 
лошхото оделење на Природонаучниот музеј во Скопје, хако и во збирките 
на Зоолошкиот институт на Природо-математичкиот факултет во Скопје. 
При собирање на материјалите ми беше укажана извесна материјална помош 
од rope споменатио1' музеј, а при изведувањето на некои од цртежите ми 
помаrаwе цртачот Над а П е r tc о в u t, за џrто во оваа пр~t\ ~ам 
длабока блаrQдарност, 
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Род Baltis Leach 

Досеrа во Водите на Н. Р. Македонија авtорот отхрил 12 спсции од 
хои 2 се опишани raro нови во ларЈсв сТадиум. 

BAETIS NIGER Linne 

Овој вид широхо распространет во Северна и Средна Европа во Махе
довија и поrрај обемните поехеrодишви истражувања од страва на авторот 
доссrа е отхриеи само :ао аду.п.тен ста;D.Иум. и >то · ~СТВQНо жа;;, Струrа, по
крај реrата Дрим, вечерно време ОД 20 До 22 часот, СО ПОМО.ШТа на бело платно, 
силно осветлено, во месец август 1955 годиш~„ Во насобраниоt материјал 
ее наоtаат 60 d d и 83 Q Q примероци Со следните димензии: 0 d долж. 

Сл. 1 - Распространување на: Вaetis pumilus Burm„ лaima О. имаrо 
•· - Вaitis niger L. имаго о. 

на. тел. 4,5-5 мм. хрл. 4, опаш. 4,5--5, Q 9 долж. на тел 4-4,5, хрл. 4, опаш. 
·Ѕ--6 :мм., што похажува да вашата популација е охарактеризирана со похратхо 
тело за 1,5 мм по однос на тие од Северна и Средна Европа. Проблемот на 
ларвеииот стадиум останува се уште отворев, ца ~ потребно да му сс цос;Ја„ТI{ 
Јl)'ЖНо JtJJndPИe, 

! . ' 
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вAif:t/S ·Ptfмl i:us Aurш. · 
. , . . . Ларвата на овој вид е мошuе чес;та во бистрите. -и студентlttе .ѕоди ва 

· М8:кедонија, (ел. 1). Оваа, средноевропска форма: е IШfP?K<' ра9пр~странеt;а 
. во вашите потоци на височина од ·300 до· 2000 м.,119 се на)rодема абунданци1а 
во планинските потоци во појасот од 800 до НОО м. otrrИМ:ai:Jrila:тa:·:Тeмitepa~ 
тура за животот на ларвата, по мерењате на авторот, се движи меѓу 13 до 20 С". 
Ларвата се сретнува најчест(} во мирните фациеси со песокливо дно на многу
бројните студени, тековни.манински води со средеu: пад на дното 100 м. на 
1 км. и брзина на водата од 0,8 до 1,5 м. во 1 сек. Често пати се сретнува 
меѓу водните- растенија; одвоСно во тесните просrранства: на }IВсmта на под
водните растенија и ·површив:ските воrсрупни · песочни · .зрнца. ' . 09иовва.та 
храна на лар,тта ее .алги, кои во голема мера ја: условуваат општата.: обоеност 
на телото.: Метаморфозата, одредена по возрасните маси; започнува во 
првата uоловина на април и трае до половината на месец септември ~ изра

зит максимум во јуни и јули. Должината на трупот на нимфата .. непосредио 
пред:tW1етаморфозата варира ПРИЛИЧНО (ОД 4 ДО 8.'ММ. ),.така да вашвте·поnу~ 
се покрупни. И во· адултниот стадиум nопулацmпс во нашите. води.· се . со 
поголеми размери од оние што « распространети вр Средна. Европа,, тпа 
Q.Plf (ј d. ;ДОЈ12(.;·на ·д,~.џ. 5;:-:-7i5 мм„ ,tср.џ~ 4,5:-:--6,5,' ОIЈЏ.1,!~12~ЈIРИ Q 9 'должи-
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на тел. 4,5-7,5, :крл. 4,Ѕ-7,. orlm. 7,5-10,5 мм;. Полово зрели форми авто
рот собирал покрај потоri;ите во ниските, топли предели уште во првата поло-
вина на април месец. . 
· По потоIЏПе на територијата на Македонија. овој вид е широко рас
Пространет (ел, 1), и е готово редовна хомпоневта на поточнИте биодевози 
·на височина од 800 до 1300 м. 

BAHTIS RНODANI Pict. 

Во стадиум.на ларва оваа европсха специја хај нас е домиваитва.форма 
.во изворите. на различви височини хахо и во богато аерираиито,. бистри пла
нински води на височина до 2,300 м .. Највисоха абувданција .парвата има во 

· .горните токови на рекчиња, потоците и особено плавинепrrе извори. Во 
.средните токови со добро аерирани води таа осетно намалува, додека во ,цол· 
·ните токови хако и во поголемите реп таа е. претежно случаен досеЈIВВК од 

.суседиите притоп. По тахов начин ларвата на оваа специја, живејtи во с:rудени 
·ВОДИ со незнатни колебања на температурата на денот·и годината, се :характе
.ризира :хако типично Itренофилна, хладиољубива стевотермна ларва •. 

Должшtаtа :на· тe.tt.01'0 на нимфата варира широко од . Ѕ;Ѕ · 'д;О 11 мм. 

Сл. 3 - Распрос.травување иа: JJaitiд ca1'JJl!l.lca М.оrt.„.царва Q, uм~о8 •. - Вaitu 
rtitustulus•'Etn •• ларва л. -· 11a1ti8SJ1,. nympha vardorensls, napila tѕт . 

' 
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Бојата на телото варира исто.така од светЈtо жoJtra до темно браон 
.или маслинесто зелена и воглавно е условена со природата на храната, ·но 

таа варира во текот на растежот како и при различни температури. Основна 
храна и со нижите растенија, претежно ·различни алrи. Метаморфозата во 
ниските предели во нашата земја, при убаво време, започнува уште во поче
ток на месец април и трае до :крајот на октомври, со максимум во мај и јуни. 
Во високите планински предели максимумот се изместува за еден месец 
подоцна. 

Размерите на крилестите форми, со :кои збирката на авторот е изван
редно богата, па према тоа може да се сметаат за дефинитивни, се следните: 
d d дол. на тел 4,5-10 мм., крљ 4,5-9, опаш. 10-18, Q Q телото е 4-10, 
хрл. 4,5-11, 5, опаш. 6-13. За размерите на нашите популации е :карактерно 
што тие далеку поеќе варираат од најдените во Средна в Северна Европа. 
Так11 покрај мноrу ситни форми најдени се и двојно поголеми. Под :контрола 
на :кој фактор се наоѓа големината на телото, авто~от на оваа работа, уште 
не може да даде дефинитивен суд. Во секој случај, од досеrапmите мерења • 
и набљудувања популациите со мали размери преовладуваат во води со по
големи варираља на температурата на водата а популацвите со поголеми 

размери во повисохите предели хако и во изворите (со мали колебања на тем· 
пературата). Дали овој вид има две генерации во годината и кахви се разме-

. 1 ' . . ' • 

Сл. 4 - Расnростраиување иа: Baltis vernus Curt., ларва О, имаrо 8. -Вaetls tenax Etn., 
ларва Д, имаrо •· ....... Pseudoelolon hyalopterum Воg„ ларва О, имаrо •· - Pseudocentroptilum 

ѕр. nympha ·strRg„· ларва;:;:::\, 
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рnте ·Па тие Две ѓеirеРi.цНИ, 'теmо м6Жt .ЦА се yt~pibi, 3apaДlt rолемото вари
ран;е на размерите, условено со факторите на средината. Абдоменче-rо о обоено 
~евзввно браон, кај Q Q прилично прозрачно. 

Ларвата и половата форма авторот ја констатирал во голем број ло
кl!ЛИТети (ел. 2). 

ВАЕТIЅ VENUSTULUS Eaton. 

Адултниот стадиум на оваа широко распространета форма во Европа 
авторот неможел да го најде пред се заради тоа, што кај нас. оваа специја е 
изградена од малубројни и ретки популации. Ларвите се собирани само во 
мал број на потоци, расфрлени низ целата територија (ел. 3); ЛокаЈIИТетите 
в.о кои ларвата до сега е констатирана се неколку рекчиња на височина од 

200 до 500 м., И3узетно до 1000 м. обично расположени во рамиински предели 
со мал пад; во кои водите се редативно аерирани и .истиите температури се 

движат од 16 до 20 С0• Фациесите во кои ларвата живее се со шлу~а под
лога на длабочина околу 40 см. Метаморфоза.та. утврдена по ctpfICТYPaтa 
ua возрасните класи, започнува во јуни и трае до септември со максимум во 
јули. Бојата на ларвата варира од темно пепелава до темно браов:. Храната 
се воглавно алrи. Најголем број на индивидуи во стадиумот на нимфа имаат 
должина на телото меtу 5-6 мм., меѓутоа ги има со тело долго од 4-5 и 
6-7,5 мм. само во забележливо намален број. 

ВАЕТIЅ VERNUS Kurt. 
(Сл. 4-7) 

Ларвата авторот ја констатирал во неколку помали реки на целата 
територија на Македонија (ел. 4). Таа воглавнQ се задржува во средните то
кови На реките, така да завзема една ЗОНа ОД 300 ДО 1.100 М. Намд. ВИС„ СО 
најголема абунданција меtу 500-950 м. Живее во поплиткиот дел на реките 
на длабочина до 30 см., по шлунчесrа nодлога, со средна брзина на водата 
(0,5-1,5 м. во 1 сек.) и застапена е со релативно голем број на индивидуи. 

Во стадИУМ на ларвата овој вИд досега не е во доволна мера опишан. 
Од друга страна досегашните дескрtmции укажуваат на некои покрупни мор
фолошки разлики, што е разлог да во овој труд нашите популацни се поде
таљно разработени. 

Должината на телото на ларвата или поточно на нимфата изнесува 
меtу ~~7,5 мм„ изузетно и до 10 мм. Бојата на телото е браон, најчесто темно 
костенава. Во извесни случаеви телото е зеленикаво браон. Антените се три 
пати покуси од телото (U 1 m е r наведува за средноевропските 1/2 од должи
на телото). Бројот на ~нтеналните членчиња е околу 42. Рабовите на дистал-· 
вите членчиња се запчести. Првото и второто чл~нче се најголеми и по повр
шината носат фини сензитивни влакна. Телото е најшироко на метанотумот. 
Назад и напред тоа помалку. се стеснува. Абдо){Снче-.rо е дорзовевтатрап:во 
средно сriЛеснато... Опашните латерални цt>ркИ . се малку nод_олrи од е.цна. 
половина на телото. Средната церка ~ѕесува 2/3. од латералните (по V е r-
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r "i е t :на nоnу.лафmТе од · ФЈ.)а:Вција. е с~ема хуса): Ј!~орумоt· t · поiинрох . од 
висок (U 1 m е r еднакви). Предни.Те aг.tm се · :За6tРуr.Леии' ео медиалеи · .Цлабо:ir 
зарез на. предниот раб. По латералнirrе· рабови 11'еtиit:!(Ите . се терМиЅал:но 
расцепе~, се зааршувааt со 2 ЈХО 3 'врtт; rto arлitre 1Ие се DеТ'чесџ а во сред~ 
тие се двхотомно раwепени и с0 фина деќrи- · · 
хуЈtнрана површина. Под nредѕиот раб на 
аглите, лево и десно, има по 6 до 7 голи и 
остри четинки и 2 во среде. Ман:дибулите се 
снажни, мииовидѕи, Канините, малку по- • 
висdкИ: од Пtlфохк се завршуваат со чо 6 . : 
туберкули. На дес1mот ханин туберкуЈQIТе · · 
кон внатре : се поm~:с.ко поставени .. Десфt.та · 
простека е столцчеста,, висока, ·во среде 
потанка, термииално проширена И се з~р- · 
шува со 3 високи остри запци на едниот храј, 
три куси широки во среде и еден висок, 
остер на другиот кра~ Моларот е со 10 
долги лајсви: и 1 крупна прстовидва тум
б1~:ца ва внатрешвата страна. ВнатреОПmо:r 
раб на левио1' канин е фино :назабен. Левата 
простеха, слична по форма на деснаiа се 
завршува со 8, готово едиажви,. oc:r:pu и 
танки иrЈП1ци. Левиот молар е со П()вршина 
во продолжение на предниот раб· и е изгра
ден' од фини лајсни, ситно дентикулирани .. 
Магзилите се клиновидви. Гал - лац. се 
завршува со .. три дебели тупи · зарци• По 
горниот искосев раб во едвио't·.ред . .има· t6 
до 17 остри wлици а во друrио.т З ПЈiочеспt, · 
високи, снuсии :Rrлmut со едно 6стро сечиво, 
потоа три помали, остри, цилиндрично ре
сести И на крај 3 до 4 Долги, танп и остри. 
Маrзиларните палпуск се .nочлеn (по 
U 1 tb е r трочлени), НеШfо ПОВИСОКИ ОД гал. 
- лац, Второто членце е подолго од првоrо 
и во rорната половина е покриено со фини 
влакненца. Глосите на лабиумот се хлииовид
но завршени, сосема малку по.куси од пара

глосите и за 1/3 покуси од нив. Во\гориата 
половина на внатрешниот раб има 12''.ИГЛИЦИ ел. ѕ - Вaltis vernus Curt. -ларва. 
а под овие уште еден .. Ред.од 5, додека по 
надворешниот раб има 9 иrлицИ~ 'Параrлосите 
се со широки преднИ рабови, 11С1Со~ни, по форма слични на глосата. По предни
от раб има три реда иrлици, со најмал број во средниот ред а од страни по 
внатрешниот раб има седев ред од 6 четиики. Лабиалните палцуси се трочле~цi; 
со најдолго прво·tШенче и најкусо трето. Субтер:Миналниот ја.рез иа :вВат.рnn„ 
ната страва е ДЈiабо:k. ~етапниот раб ~ второто ч.ленце е ri61.u~. од 
максималната широчина на трето'I'о, таха· да горниот внатрешен агол е издаден 



како заб на третото членче. Последното е пониско од широко и хуполовидно 
завршено со туп врв. По надвореwната"';;поврum:на под работ има 11до13 
11гли1Џ1 и 1 в0 среде. На втQрото членче има 4 иrлици сместени во еден верти
кален ред. По перифер1Јјата има мали влахненца. По внатрешт~та доврum:на , 
има 10 до 11 остри иглички, распределени mi 2/3 површина одrоре. Хиnо
фаривксот е со широко завршени nараглоси, малку ддабват преден раб а 

-i~ 1 .1 Ј ) t: 1 

Cл.,jS-Balt{s verniJ! Cu~t. -Ларва: Ј, аЈtтеиа; .. 2.3, .лабр~ со 'lt:ТИ1Wf no.·pal)oт. латералво 
и среде:; 4, д• :канин со прост~а; Ѕ, л. ханив ео nрост~;16, 7, .ц. маrзма ео врв ва rа.n-лац„ 
8, 9, лабиаnеи палпус терминаЈШо,. дорзалнq и вев~ио; 10, ~1, rл()Са 11nараглоса;12, 
· . хиn~риш:с. . · 
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rлосат-. е со знажец термин13Јiен иступ по nреднирт раб. Тој кцо и предниот 
раб ва параrлосите се по:rсриени со rусти, финиt сензитивни влакна. Пkржнцте 
ливчиња се јајцевидни, слабо а.симетрични. Првата в осмата mxpra се· ~еmто 

С>1 

е 

,~.~ 
-~ 

·е. ' 1 

8 
' ' 

Сл. 7 - Вaltis vernus Curt • .:-Лapвa: Ј.....;.8', шр:в:rи со рабови: 9-12, предна нога со тарзус, ~rо:в:т 
и иадворсшен раб на Фе; 13, субrенитапиа мо-ш; 14, ~ер:в:и, во среде; 151 раб иа 

Х~ти терrит, 



i6 

~ i10Долrи од ip ~~- 4-t~т~, .f\:oja ~„Ji~iioл·eмa: :t'и~:обеf~ '<:.е·е)џtаi\цЛ Чр.д~Л~ 
жива. По периферијата на шкргите и:ма фини запци, под кои излегувааt, влак• 
ненца; Шарата на абдоменот е карактерна. Таа е блиска на·шарата на lltietis 
bioculatus, само што е помалку контрасна. Во среде на 2-от до 7-от теЈ?гит има 
по едно големо, темно куполовидно поле со две светли дамки сместени внатре, 

по форма овоидни и малку искоеени. Кај некои. побледи примероци на 3-от 
до 6-от терrит до основата, може да има уште по две окруrли помали светли 
дамки. По среде, меднодорзалната линија од главата па се до 8-от абдоминал
ниот сегмент е назначена со една светла танка линија. Од страна на оваа на 
секој тергит, поблиску кон средината, има по една темна мала точка. Рабовите 
латерално на тергитите се посветли од централниот темен дел. Петиот сегМент 
е нешто посветол од останатите, 1-от, 9·от иlО-от се без споменатата фигура, 
При тоа последните се посветли. Диеталните рабови на тергитите се завршуваат 
со осtрк триагални запци, подвижно сочлеиетИ и поставени Па широка основа и 
влакненца ниски, сместени во основата на запчињата. Субrениталната плочка 
е со остри запци по целиот анатрешев раб. По горната површина на терги
тите има полукружни луспици со поретко распоредени влакненца. Опашните 
церки се со рамни диетални рабови на членчињата и сосема слаб<> видливи 
запчиња. Од се'ЈСое членче излегуваат по 7 до 8 долги влакненца. Нозете се со 
по три пати поширохи фемурн од тибиите. Последните се малку покуси. На 
горната страна на фемурите има по една темна напречна трака. Надворешните 
рабови на фемурите се снабдени со тупо завршени иглици и сосема куси остри 
трнчиња. На првиот крајник има околу 28 иrлици. Покрај овие има и фини 
влакненца. Во диеталниот ред, под внатрешниот раб на фемурите, како и 
делумично по работ ИМЈ куси, остри трнчиња. Куси и острИ трнчи~ со 
куси влакненца има и по надворешниот раб на терзусите. По внатрешниот 
раЏ на тибиите и тарзусите има долги остри трнчиња. Овие се поilисоки no 
тарзусите и ги има окулу 18. Ноктиtе се релативн4 .танки и долги, остро завр
шени и со закривен вр&. На дол.ната страна на пРвиот крајник има околу 12 
запци, по форма клиновИдни и .остри и добЈЈИЖtiш еден до друг, сместеви на 
две третини од основата кон врвОт. 

Половите форми се добиени иск.лучнво со одгледување на Н:имфите во 
ју:Ни месец од Кочанската река и во август од Коселската. река кај Охрид. 
Добиените имаrинеси ги имаат следните мерки: при d а долж. на тел. 6-6,5 мм, 
крл. 6,5-7, опш. 14-15, при Q Q долж. на тeiI. 6,5-7, крл. 6,5_:_1, и опаш. 
9-10 мм. Метаморфозата одредена по возрасните класи на ларвениот стадиум 
започнуВа во првата поло1!ина на месец мај и се продолжува До август со 
максимум во јули. 

ВАЕТЈЅ TENAX Eaton. 

Во работата за ефемероптерите на Преспанската котлина (1953) ларвата 
на оваа европска специја авторот ја опишал сосема Јlакратко и ја ставил во 
r:PYII/i!.1'Ц, .~bodani-v_emu.s", УС!ановена од 1".. Ма е а n. Поµсно со. ме;~::од~rа 
на одrа:јување на терен„ установи,.· да опишаната ларва е срецнјаrа Вaitis 
tenax Eaton. блиска на Вaetis vernus Kurt. 
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. . Во.,:М:~~оицја !ЈВОј вид е .широхо ~пространет (ел. 4) во рекчи~ џа 
височина од 150 до 750 м. ,оо средна бр:,\ииа на течење на ~та (1-1,5 м. во 
~Q (сев:.). Се среrtЈуВЗ.: а В() в:екџu nоtоци.со мала доШIЏ{ва, ео :кои.случаееи таа. 
е била. секојпат едва од домивwµ:ите форми, хахо в. пр. во .Ле.сховечкиот поток 
:к:ај.Рееев, пото:кот·кај Бел бунар до Сарај (Схопј~) и цр. Во nоследвит~ слу
чаеви темдера't)'Раtа иа водата .е ниска со мал~ колебања од 8 до 10 С". Во 
подолгите ·реЈtЧИЊЗ. темnературата е со поrолеми.ходебав.а_. што .пок'!-жува 
да кај 118С ~рвата на овој вид се однесува како средво еуритермиа, оrраиичеиа 
џреtежнi) на брдските предели. Метаморфозата_ определена по струЈr:Ј)'рата н.а 
возрасввте ICJiaCИ, започнуаа од втората половина на април и трае.до :кои 15 
сеnтемари со.ма:в:симум •о :мај и јуни. . . · . . . 

Адултниот стадиум авторот.rо добил со одrајурац.е и се:карап~р:изuра 
со сле.цвите размери: d d дол. ва тел. 4,5.....:.....7мм., хрл. 4,~,5,.опаш, 1~12, 
кај Q Q дол. на тел. 8-8,5, хрл. 7,5-81 опаш.11-13 ММ· 

• · BAETIS BIOCULA.TUS L„ 

·. Досега оваа специја е констаnрана во цела Европа од СкаидиИавија до 
Џортуr&.lШја, потоа' во . .6пнскиот Исток и Северна Америка. Кај нас е м:в:оrу 
ч:еста (ел. 8), .мвоrубројв:а, со иајrусти популации • ларвата :ео сродните то:к:ови 

Г' 
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(:л. 11 - .РаспростраИување на: Baitl8 hioculatus L., ларваQ, имаrое„- &i!tfa. merldW"4/is 
Qш. 1 ларва д• имаrо А· - Baitis tricQfvr T5Cbr., ларва Q. 
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на поголемите реки (иа височина околу 500 м.), в:а:tсо и во средmtте и долните 
токови IUi помалите потоци на височина од 150 до 800 м. Порепо се сретнува 
и во зоната до 1.200 м. како н. пр. Кадина река. Оптимални услови пружаат 
фациесите со шлуичесто, фнксирано дно, по кое 11одата тече со брзина од 1,5 
до 2 м. во 1 сек. Мu:самалната длабочина на водата, во која авторот ларвата 
ја :констатирал, изнесува 50 см. Во стадиум на нимфа должиЏtа на телото е ., 
4,5-7 мм. со најголема бројност на возрасните класи од 5 до 6 мм. Метамор-
фозата, одредена по возрасните :класи, кај :вас започнува од втbрата половина 
на април и се продолжува до втората половина на октомври, со изрliзити 
мu:сhмуми во јуни и јули. Авторот исrо Така утѕрд.wI, да максимумот се Dме-
стува према по:касните месеци СО зголемуВаље на IСОЈПIЧbНа1'а на водата, сnошi-
таму со среднпе годишни температури, :како и со зголемувањето на надмор-

ската височина, што без сомнение уrажува на 3'8.висносtа на развитоitот и 
растежот од :колиЧbНата на тС>nливата. 

Во адултвиот стадиум, со голем број на мерења, се установени след
ните размерѕ: d д дол. на тел. 4-6,5 мм, :крл. 4-6, опаш. 7-11, при Q Q 
долж. на тел. 3,5-6, :крл. 4--7, опаш. 5~8 мм, што знаЧll да популiциите на 
овој вид во нашите води се окарахтеризираии со помал раст од европските. 
Ра3'ЛИ:ката во размерите како и некои други уоч:ов:и оц авторот разлики во 
морфологијата на ларвите од различни делови иа Варопа (Англија, Чешка, 
Румунија) укажуваат, да оваа холарпичха спецвја ио,секоја. :QОроаатност е една 
:комплексна форма и да е потребно во иднина таа да се проучува и од овој 
аспеп. Метаморфозата трае нормално од јуни д:о август во предепите високи 
околу 500 м., додека во пониспте особено во рамнииските јужни предели таа 
запС>чнува во втората половина на април месец (и. пр. Струмичката котпииа). 

ВАЕТIЅ MERIDIONALIS Ikn. 

(Сл. 9......;11) 

Во оваа прилшса i:e бидат опишани само извесни карактери. кои авторот 
на оваа работа не ги уочип во Првиот опис (1954). Така по фемурите Јtма на
пречни темни трu:и, кои се сместени повеќе терминална. Маrзиларните палпуси 
се долги колку rал-лац. Тие се завршуваат со по четири тупи запци (ел. 9). 
На термииалвиот иск()Сен раб на гал.-лац. првиот ред е изграден од 16 
иrлици, терминално матсу затупени а во вториот ред иrлиците се сабје
видии, расцепени и снабдени со ресници. Потоа има )'ште 5 до 6 долги остри, 
танки четинки. ТерминаЛното членче на лабиалните палпуси апикално е зао
стрено, По внатрешната страва носи 17 остри иrлици а по надЈЈорешната околу 
10. Средниот лобус на хипофарив:ксот е долг и тесен, термииално малку про· 
ширен и среде завршен со едно јазиче, ·додека параrлосите се со конвексен 
преден раб. Четинките на надворешниот раб на фемурите терминално се 
проширени и тупо за.вршени. Во основата, меtу нив, има мали остри трНЧllЊа 
и ситни влакненца. Рабовите на ш:крrите се фино пипозни со влапtенца меtу 
нив. Задните рабови на тергитите носат подвѕжно сврзани конични запчиња 
и има куси влакна ;меtу запчињата, групирани од 1 до 4. Горната страна на 
тергитите ЈЈМа окруrли луспици, сме<;тени ЈаО фини 11апречци браздици. Mety 
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Сл. 9 - Вaltis meridionalis Ikn. - Ларва: 1, 2, лабрум со чеtиши по работ латерапв:о и 
среде; 3, д. каиини со простека; 4, Ѕ, п. манд. со кamm и простека; 6, 7. д. маrзила со врв 
иа rал-пац; ѕ. 9, глоса и пaparno'711; 10. 11, лаб. wum. термииалао, дорзат10 в аеитрапио; 

12, хиnофаринкс. 
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CJI.10 ..,.....·Jlaitis meridlonalislkn. -:--Ларва: 1-7. IШфrа; ѕ--11, предиа иоrасо тарзус, кокт и 
ццвореlilен раб на фемур; 12. сре,цц 11orai 13, за,циа нога; 14. раб на фемур. 

• 
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луспиците има и фини :вnаЈСИенца. Субrениталната плочка е со остри запци 
по целиот wатрешеи раб. Членчињата на опа.ппrnте се терминалво завршени 
со пирам11:дал:ни запчиња, кои се неподвижно сраснати. Mety овие има фини 
влакненца. Сnични запчиња има и по дистаmmте рабови на антеналвите wieн• 
чиња, само што овде бројот на сензитивииrе влакненца е поголем. 

Ларвата живее во средните и горните токови на многу реки и nотоци, 
распространети низ цела Македоilија (ел. 8) на височина од 150 до 700 м„ со 
брзина na течење на водата 0,5-0,8 м:. во 1 сех., со највисока абунданција на. 
популациите во фациеси со rолувчеста основа.. Ларвата во нашите услоВ:и е 
слабо реофилиа форма со средна еутермија. 

Авторот располага само со три d е) и две Q Q крилести форми, кои 
се добиени со одгајување на реката Вардар (кај Пчиња станица). е) е) ги 
имаат следните размери: дол. на тел. 5, Iфл. 5, опаш. 20 мм., додека Q <;;? дол. 
на тел. 5, крл. 5,Ѕ опаш. 15 мм. Материјалот нажалост е фиксиран во алкохол 
и деталите на боите се загубени. Турбавските очи се во вид на пе'Чу-рки т. е~ 
терминаЈi:но проширени, горе лимонево жоЈПИ со браон - сиво мрка основа. 
Страничните очи се темно сиви. Тораксот е браон на дорзалната страна, жолт 
на вентралната страна освен третото членче, кое е исто така браон. Абдомен
чето е полупровидно браон. Тергитите на абдомеичето диетално се обрамени 
со светол раб. Стернитите имаат светло браон тон. со затемнети браон 
латерални и nроксимални рабови. Церките се бледо сиви освен во оеновата, 
која е браон обоена. Форцепсите се без брунчиња на базалното члеНче, втор~то 

1 

5 

Сл. 11 - Baitis meridionalis Ikn. - Имаrо е) :1, задно крило; 2, rенитални ·органи; - Лapim: 
3, субrенитална nлоча; 4, раб :На Х-ти тергиt; :>, Церха во):реде, 

7 Гgд, збQрних - риолQr.ијц 
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и третото членче се столпчести, еднакви по дебелина, додека третото е два 
пати подолго од второто а терминалното членче е заокружено (ел. 11). Крилата 
се стаклесто провидни, со бледо браон С, Ѕс и R, додека останатите жилки 
се сиви. Птеростиrмата е со 6 до 7 напречни, мал:ху косо поставени жилки, 
само делумично авастомозирачки. Третата жилка на зa.дmrre крила не достига 
до средината на задниот раб. Нозете се бледосиви браов:, при тоа вториот 
и третиот чифт се посветли. Диеталниот крај на тибиата на првиот чифт е 
браон обоена. Женските форми се слично обоени како машките, само што се 
по темни. Така тораксот е костенаво браон. Тергитите на абдоменчето се исто 
така темно браон, додека стернитите се бледо жолтобраон, со широк, браон 
обоен nроксимален раб. Опашвите церки се базално бледи со неколку 
потемни членчиња во самата основа. Крилата се стаклесто провидни со браон 
бојадисани ЖИЈ1lШ а пак птеростиrмите се со 4 до 5 слабо анастомозирачки 
жилки. Нозете се обоени сиво браон, првите се потемни од средните и задните. 
Рабовите на фемурИТе се темно браон, при тоа внатрешниот раб е потемен 
и поширок од надворешниот. Тибите и тарзусите се потемни од фемурите. 

BAitTIS CARPATICUS Mort. 

Ларвата на овој вид, во Македонија широко распространета, авторот 
најнапред ја одредил како Ва/Шѕ gemellus Eaton (1953) а. покасно со примену
вање на одгајувањето дефинитивно утврдил да се работи за специјата Baetis 
carpaticus М о r t., која со ВаiШѕ geme//us Eaton и Ba'etis buceratus Eaton градат 
блиска група на викарирачки видови. Оваа специја досега констатирана само 
во Румунија и Македонија највероватно е распространета низ целиот источен 
дел на Ба.л~санскиот полуостров, така да и одредената од Р у с е в специја како 
Baetis gemellus (1957), распространета во водите на некои планини во Западна 
Бугарија, припаѓа по секоја вероватност кон овој источно балкански вид. 

Во Македонија ларвата шивее во студени, бистри, добро аерирави 

планински потоци, во голем број на извори како и во некои пла:нине1:и езера 
н. пр. Белото езеро на Рудока планина. Широката амплитуда на нејното 
вертикално распространување од низинските предели до 2.200 м. е условено 
со присатноста на студени, аерирани води со мали дневни и годишни колебања 
на температурата во сите зони на оваа планинска земја. Ларвата е типично 
хладнољубиво стенотермна. Живее во истите фациеси на тековните води и 
извори кои што ги населува Вaetis rhodani и го заместува Baetis gemellus во 
средноевропските соответни биоценози. Во спомнатите биоценози кај нас таа 
е со далеку пониска абувданција од Вaetis rhodani. Должина на телото пред мета
морфоза варира широко од 5 до l l мм., што укажува на потреба од анализа 
за установување на факторите, кои го контролираат растежот. Метаморфозата, 
утврдена по возрасните класи, започнува во пониските предели во првата 

половина на месец мај продолжувајiси се до првата половина на месец октомври 

со максимум во втората половина на јуни до кон средината на јули, додека 
во планинските предели метаморфозата нешто задоцнува и при убаво време 
се продолжува до првите дни t1a октомври со мажсимум l.'Q август. 
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Адултниот стадиум г11 • има следЈШТе размери: . кај 0 е) дол. на тел. 
6-10 мм., крл. 5,Ѕ-9,5, опаш. 12-15, кај Q Q дол. на тел. 5,5-10, крл. Ѕ-10, 
опаш. 7-19. мм. Размерите на популациите во Македонија се далеку пова• 
ријабилни од оние, кои што се сретнуваат во Румунија. Варијабилноста на овој· 
вид е карактерна и за другите· белези. Така н. пр. бојата на тораксот варира 
од браон до темно смолестобраон. 

Копулацијата се одвива, по набљудувањето на авторот, по залез на 
сонцето се до стемнувањето. Оплодените женски потоа стремително летаат 
кон изворите или кон брзаците на студените потоци, се спуштаат на водата и 
во неа ги фрлаат јајцата. Авторот имал често пати прилика да најде живи 
женски форми после оплодувањето, со абдоменчето се уппе исполliето со 
јајца, да се движат по камењата во водата. По полагањето на јајцата истош
тениот орrан11зам умира. Метаморфозата, на формите со кој што располага 
авторот, е започнуваЈiа уппе од првата половина на месец мај и е Пр0дол
жувала до втората половина на август. 

BAltTlS TRICOLOR Сет. 

(Сл. 8, 12 - 15). 

За прв пат, сосема кратко, формата е опишала А. (;е r n о v а (1927) 
на материјали на Московската област. К. Т а b ас а r u укажаЈI уште.на некои 
карактери (1957) на материјали од Румунија. Кај нас овој вид авторот го нашол 
досега само во стадиум на ларва. Заради некои помали разлиiаi во надвореш
ниот изглед како и некои морфолошки детаљи, во ова пpиmrim ќе биде опи
шана нашата форма. 

Основното членче на антените е со забовиден израсток, кој што ја надми
нува основата на второто членче. Лабрумот е релативно ви:сок. Само малку 
е поширок од височината, со слабо заоблени рабови. Предните агли се средно 
заоблени. Медијалниот зарез на предниот раб е средно длабок. По него 
има четинки, кои се сместени само по аглите и предниот раб. Тие по аглите 
и до нив се терминално расцепени, на број околу 14 а тие во среде се покуси 
и унилатерално ресести, на број околу 20. Под предниот раб, под аглите 
на обете страни има по 4 до 6 големи четинки и во среде уште две. Други влакна 
нема. Мандибулите се снажни, триагални. Канините на обете мандибули се 
во вид на квадрат, горе завршени со по 8 нееднакви по големина тумбици. 
Првата, крајната тумбица е секојпат пониско поставена од втората. Просте
:ките се столпчести, високи колку канините. Десната простека се завршува 
со 3 до 4 високи, остри иrлици и 5 куси, тупи запчиња, додека левата е само 
со 7 до 8 куси, повеќе или помаЈiку затупени запчиња. Моларот на десната 
мандибула ·носи многубројни, мали, остро завршени деНТИЈtУЛИ и 2 поголеми 
тупи, прстовидни тумбици. Магзилите се релативно куси, ѕ-видно слабо из
виени. Маrзиларниот палпус е двочлен и подолг од магзилата. Второто 
членче е подолго, терминално внатре малку за:к:ривеио и целото покриено со 

куси влакненца. Гал-лац. се завршува :к:линовидно со два сиажни за.ица 
апикално. Првиот ред четин:к:и на четкицата, сместени по предниот, сосема 
нс:к:осен раб е составев од 14 до 16 острц, голи ИГЛИЦii а вториот најнапред 

7• 
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од две сnлсснати, доле. вадолж расцепени игли со реси по: ширQкио:r нож, 

потоа две долги остри игли, зад овие две унилатерално ресести и на -крај Ѕ 
доши, остри цглици. Лабиумот се карактеризира со wирокu, плочести пара'! 

ел. 12 - Вaetls tricolor Сет. 
Ларва. 

глоси и мали, тесни :кл:иновидно завршени 

rлоси. Диетално глосата по внатрешниот раб 
носи на врвот 10+ 1 четинхи, а.внатрешиио11 
7 четинки. Параглосата по предниот раб, 
кој е широк, носи три реда од по 14 -до 15 
чеТинки. За лабиалните палпуси е карШер
ио (како за целата група atrebatinus) . силно 
проширено второ членче кон внатре, така 
да . самиот агол е голем к~шку . третото 
членче. Предниот. раб на второто членче е 
двојно поширок . од последното. . 'ЈЛенче.~. 
Под· дорзалиата страна на трет.ото·. члеИче, 
по форма куполовидио, има 18 до 20 остри 
иглици, сместени повеќе терминално, потоа 
многу четшпси сместени под рабовите. Четин
ките на второто Членче. на број 6, се смес
тени во еден ред под надворешниот раб 
диетално. Танки четинхи има и во заврш
ниот дел.·по на,t.tВореwната стра:иа. на трето
то членче има 20 до 23 остри ИГЗIЙЦИ, кои 
минуваат на целата површшrа, иако тер

минално ·тие се најrусти. Бројот на таи,.; 
ките четинки овде е поtоЈtем, исто тажа 

по раширениот диетален 1рај на второто чле
нче. Хипофаринксот е сојазuовиден, широк 
гнат, завршен во среде остро во вид на забец. 
Ова е во сашност . КИЈ1, поставен перпеtцику· 
ларно на широката. плоча. Параrлооите се 
потесни, малку извиени, завршени заоблено. 
Лобусите термвнално носат доши, густ.и, 
сензитивни влакна. Тергитиrе по· површина-. 
та носат полу.кружни луспици со влакна меtу 
нив. Нивните ДQСтаЛни рабови се завршу
ваат со долги несочленети. остри запци, со 

влакна меѓу запците. СубгеИИТВЈiната.плочжа 
е назабеиа по целиот внатрешен раб. Шкрги· 
те (:С ја.јцевидни, слабо асвметричии, со фв:ви: 
влакна по работ, закрепеии под ·куси зartn;и. 
Првата. ламела е најмала, двојно покуса 

од четвртата и петата, која е иајдоша. Седмата ШКрга е нешто поrоЈiема од 
првата. Опашните церки имаат една темна напречна трака на 2/3 растојание од 
основата. Членчињата се со фисто.иовидни диетални рабови во кои се сместени· 
високи во вид на чивии израстоци, на број околу 25. Крајниците се присuособеии 
за одење, одНосно носење на телото. Тие се столпчести. Ф:емурите вешто по
пошироtси од тибиите 11 од вив сосема малку пододгц. По :надѕорец:тиот раб 
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на фемурИте има ередно rолеми, остри иtJIИUlf, на врв6t тројно расцепени . 
. Број<)т на иr.лиците на првнте нозе изнесува 10 до 12, на вторите 10 до 11 и на 
третите:12до13. По диеталниот раб на фемурот има тупо завршени игЈIИЦИ, 
така на првите нозе 8, на вторите 6 и на третите 7. Под внатрешните рабови на 
фемурите, во еден неправилен ред, има куси остри иrлици. Овахви шnци 

1 2 

9 5 
Сл. 13 -]Jaet.ts, t,~ic~lo,r terп. -ЈЈар,ва: 1, 2, пабруv со чenumr: по работ, ЈЦLТсрџЈIО 11 среде; 
З, '4, л, MiUJ'j\',' Cb'twiиli И простека; Ѕ, .д. канин со npocтeJta; 6, 7, д. маrзипа 't.O врв од ran•..aц.; 

8, 9; лабиални палпуси, терминално, дорзалио и веитрално, 
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има по надворешниот раб на тибиите како и по вадворешнио:r раб на 
тарзусите. Надворешните дИстални рабови на тарзусите носат затупеви иrлици. 
По внатреnmите рабови на тибиите и тарзусите тие се побројни в подолrи. 
Бројот на иrлиТе по тарзусите е на предните 24 до 26,на средните 17 до 19 и 
на задните 17 до 18. Ноктите се на врвот малку закривеви, заостреви, со по 16 
до 18 запчиња, кои се високи и остри и сместен.и на 4/Ѕ растојание од основата 
кон врвот. Шарата на телото, особено на абдоменот во најопшти .контури 
се помопува со шарата на популациите во Румунија (дадени по В о g о е ѕ k u). 
Така на фемурите на нашите популации има по една неполна напречна, темна 
трака сместена во диеталниот дел. Најголем дел на тергитите, со ве.клучов: 
на десетиот, се покриени со едно куполовидно темно поле. Латералните рабови 
се светли и во основата по широки од диеталните рабови. Во куполовидните 
медиалви полиња има по две дивергентни, малку закривеви светли линии, кои 

започнуваат од една мала светла точка до основата на работ и во завршниот 
дел има уште по една светла точка. Овие фигури се најјасни на вториот до 
осмиот тергит. Стернитите :кај нимфата се темни, со по една широ:ка светла 
трака од вториот до 4-от сегмент. Овие се диетално проширени. На цеЈIВТе 
затемнети задни три стервити се наоtаат фигурите на диверrентни цртици со 
точка внатре, кои што rи има и по тергитите. Помладите стадиуми на ларвите 

2 

4 
5 

Сл. 14„- Baltls frkolor l:em. - Лар:Ва:' 1. 2, осв:ова в:а антена и Детал на 1ЈЈ1еи9и.ата; з. суб· 
rенитална плоча; 4, раб на Х-ти терrит; Ѕ, хmtофарипс. 
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обратно на постариrе се .со посветли бои. Пигментот е nобоrат со стареењето. 
Оваа специја досеrа е :најдена само во еден локалитет во Јуrоисточ:на Македонија 
во Струмичката котлина во реката Водоча кај село Дабиље. Овде реката е 
мала. Температурата се движи во текот на годината од 4 до 28 С0, што значи 
да Daetis tricolor е еуритермва форма. На местото ua наоtаљето основата на 

~ 
~7 

8 

~ < ,,, ~ "' 

10 

Сл. 15 - JJМtis tricolor Сет. - Ларва: 1-8, mxpm со раб; 9.,..-14, предна нога со тарзус, 
niбиа ;џхn-шо, преден рцб на тарзус и надворешен: раб на тибиа; 15, средна ноrа; 16, 

задна в:оrа. 
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рекчето е покрие11а со чакал и песок. Популацијата е прuлично боrата. Во 
материјалот собиран на 2. V. 1953 година има 43 ларви. Во нив преовладуваат 
најстари стадиуми, додека мали ларви нема. Должина на нимфата со опашката 
изнесува 10 до 11 :мм. 

ВАЕТIЅ ЅР. NYMPHA KO'ZUFENSIS 
(Сл. 2, 16-19) 

Досега се најдени само два примерка 

на Кожуф планина во реката Ореовица, на 

височина од околу 1350 м. Еден Примерок е 
најден под изворот на самата река (14. VII. 
1954), и еден друг во една мала притока 
(9: VII. 1954). Споредена со сите досега поз
нати ларви јасно се разликува од овие, заради 
што авторот ја поставиЈt каКо нова нимфа. 
Должина на телото износува 7 мм. Собраните 
материјали се наоѓаа во последен стадиум на 
нимфа. Наиме крилните торбички се издол
жени и нешто затемнети. Метаморфозата 
вероватно е на привршување~ џа затоа и пок

рај многу барања, не можеа да бидат најдени 
други примероци. Тоа е и причината што не 
можеа да бидат пронајдени и крилести фор
ми. Антените се долги колку главата + то
раксот заедно. Опашката е малку подолга 
од 1/2 на абдоменот. Средната церка е долга 
готово колку крајните. Абдоминалната шара 
ја чинат затемнети куполовидни полиња на 
2-от до 8-от тергит, со по две овоидни светли 
дамки. Овие се особено изразити на третиот 
до шестиот тергит. По медиодорзалната 
линија се провлекува една танка светла црти
ца. Од основата на вториот до ѕ~от тергит 
излегуваат две темни дивергентни цртици со 

точка на жрај. Петиот тергит е no блед, сед
миот е најтемен, девет:Иот и десетиот се со 
нејасни .фшури, при тоа предниот готово 
светол а задниот нешто затемнет. Фигурите, 
односно целото тело е со браон кафена боја. 
Лабрумот е, кружен, со тесен плиток зарез 
на предниот раб. По периферијата четинките 

Сл. 16-Baetis ѕр. путрhа kolufensis. се ограничени само на горната, половина. На 
Ларва. ,, · 

горните агли тие се тер:мие:ално 'раЗветчени, 
додека по предниот раб тие се двојни 

со фино 'дентикулирани запци. Под предниот раб одстрани има по три 
цглицИ и во среде две. Мапдибу~те се триагални. Кае:miите, се е~ вИ:сс;>ко. ЦQ~ 
ставенil: крајни (надворешНИ) tуберку.ци. К1µ1инот на Десната :манДИоу.Лi ное'и 
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по 6 :високи туберкули а; ка.иинот на.левата мандибула е СО· 7 понис,и и 3 по~али 
запчиња по вва:грешниот раб. Простеките се етоЈШч~и. високи кол1<~ каии
ните, ѕ-видно взвиеви. Десната простека е. поснажиа и се ~рwува. џ.тро:к:џ 
со 3 внсQ~ остри .иrлици и 5 ниски, тупи. Левата проетека апицлв;о.се з~ршува 
шИ:лчесто а субапшсалво се смес;теци . 8 . ос'Ј,'ри. ,1111;с:к:и заlIЧШf>а, Д~нцот М:QЈЈЗ,Р 
е со ситно и крупно девти:кулирани лајсни и две :крупни, ниски прСтовидни 
туберкули. Магзилите се со поширока база од гал:_ лац. Последната се 
завршува со 4-ри тупи, крупни запци. Под овие четкицата е изградена од 12 
остри иrлици во предниот ред а во задниот има две високи, терминално на

долж расцепени ножици (плочици) снабдени со фини реси, потоа една, ресеста 
игла и 8' :куси и сосема доЛги, та.нки иr.ЈЈИци. Магзиларв:иот палпус е Двочлен, 
подолг од гал -. ЈЦl.ц. ~о подолго и поДебело второ Члe:rri:e, покриено со фини 
сензитiiвни влакненф~.. Глосата и параrлосата се скоро еднакво високи. Глосата 
е за е.Цна третина пот~на од параrлосата. Таа се заврmуџа клиновидно и по 
внатрешниот раб д:Исtално таа н9си 10 четин:ки додека по надворешниот 7. 
Параглосата е со заоблени ·предни рабови и четин:ки сместени во 4 реда: во 
првио:т twa.2 дq 3, во вториот 7 до 8, трет11от 6 до 7 и четвртиот 8 до 9. Лабиал
ците палпуси 00, трочлени: првото членче е IЈilјдОЛГО, ВТОрОТО малку П(),l\ОЛГО 
од последното. :.Рторото члеm[е диетално е силно проширено, така да внатреш
н:Иот ,tорен агоЈt се издава :како ~овиден забец .. Последното членче е скоро 
за()qјуглево и мал:ку потес.во од диеталниот дел на: второто, така да субтер
мИ:ЕЏ\'лниот зарез е средно·длабо:в: и остер. Горната страна на третото членче 
Вt:Јси 10 иrлицЈt, оrраиич·~ на самиот раб и непосредно под него а на долната 
страна Jri:fa 12 ~СЧ'И иr',лици, правилно растур~ни по ц~та површина, освен 
во основата. Покрај, иr.Лиците има и многубројни куси влакненца. На долната 
cr.P.!\!f9' ~а ВЈ~Ј(ОТО чденче во среде има еден ред од 8 Ш'ЈIИЧ!Ш. Хиnофаринксот 
е C<f'DИcoik Л:Сitбуси:-, Средниt)Т лобус (гнатот) е проwир. ен rерминално а. во 
сре.це купdлов*1Јо завршен. Латералните 1,1обуси се <;о испупчени надворешни 
рабqви, тупо з~ршени. Терминално лобусите носат ryctи, ниски сензитивни 
вла~фiенцзf П~фаглосит(f по горната половина, под 8/:IД'3()решниот раб, се 
~о Ј1?упирани/вл~1;квеКЦЅ;. nq .. 2 до 3 во едио. Ш~:ржните ламели се овоидни, 
м~лку и~ДолЖен~',·)t· ~Ј!!е. најголеми сосема слабо асиметрич~m. Првата 
шltрга ~ неufто маmеу tn;iмaЦa од 1/2 на петата (која е најголема) и сосема. м:ал:ку 
покуса: од пос,riедната. ;иериферијата ЈШ' шкржзите ливчињ1'. е фино назабе8а 
со влакненца,; кои се сместеuи ДОД фини !3апци. Т~гитите. се. завршуваат со 
пирамвдални/заuчиљ~одвиж.но сврзани а по поl;'lршината има полукружnи 
луспи. СубrеНЈ{талните плоЧК}i се со остри запци во горниот дел на внаТрешни
те рабови. О~ашните церкџ-/се ~о назабев11. диетални :рабо]ј.и и куси вла:кневца 
меѓу нив. Нозете се еднак~·.Пб долЖ!Џiа, при тоа фемурите 2 1/ 2 пати поширохи 
од тибиите. пФследните се дорзовентралр:о сред11р сплеснати. По надворешните 
рабови 8а феМурите има по околу 151ЏUЈ~~о деt')ели, оотро завршени четинки 
и по основата мали тан:в:и '9лакна. По наД!qрешниот раб на тибИQте и тар
зусите, има фици, мали влакненца. П!) Iiaдвope~ot ра{) на тибиите и 
тарзусите се наредени исто така остри трнчиња. Поf тибЙИте овие се· на број 
6 до 7, често полеmати а по тарзусите тие се повисоки, готово исправени и зго
ЈШ>fеци; до. &. ,l:lо:џите се .изд,олж.ени, аmrкџ.лно сла()Q ~акрцвени со по Ј2 д9 13 
тчi~~и. оѕ.;Јр,н з8.пчвЊц1 см~еци Џа 2/3 од ocнQвi;t'i;it, џа Цoi1;Q'(. ЏоСлемр:rq 
запче е малку поголемо.. од претnос,цедното. Оваа сосема.· ротка специја Кај 
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нас е во секој случај вистицска, стенотермиа 1UП1дНОљубива форма, оrпиичева 
само на најјужната планина на Македонија, :која е изолирана од остаиатите 
ма.сиви. Живее во бистра, брза, добро аерирана, студена вода по хамеиеста 
подлога. Со нозете таа се nрихрепува за нерамните предмети и се движи пре
тцшо при пливањето со извивање на абдо,..:енчето. 

6 

• 

Cл.'ti -&Jetissp. путрЈш ko!ufensis. ЛарВЏ.( 't. 2, лабрум со четишси ПО работ, латералио 
и среде; 3, 4, д. мац. со кании и простеха; $„ Jt.-JCalfИН в проаrеха; б, 7, д. маnила со врв ва 

rал-лац; 10, Н, rлоса и параrлоеа; 12, :хипофариш:с. 

„ 
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Од досега познатите ларви оваа специја е најбЈIИска на ларвата на 
ВаiШа vernus. Затоа во резимираниот преглед на белезите е споредувана 
со неа. 

Е>1 

ел. 18 - Вaitissp, nymp/шke,!ufensis, - ЛQрва: 1-8~ ПЈХрrнсо раб; 9-12, предна иоrа со 
тар3ус, иоn в раб· на фемур; 13, средиа иоrа: 14, зациа иоrа:. 
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Ilaietis 'SJ1 •.• ~1tYlPPha. kplu/en~is 

1:: ЦеркИ еДнакво ·долrи.· 
2. Иглите по F оетро завршени, 
3. Субгениталната плоча назабена суб

терминално по внатрешниот раб, 
4. Посл;едното членче на ·даб. цалп. 

терминално зцо:круrлено, 

5. Лабр. заокруrлеи. 

1 

;:-... ' ;-._ 

""' r'\ ~ 4· '":"" 
""' r"\ .......... /'"'). -. 

~ - ,....,_ 
·;......, ,,-....· 

;..,, ,......,_ ,-.... - -,-... ,......_ ,,..... ,,..... 
.... ,,...... ""' 

· · Jmetis .:v-e1·пш:.Curt. 

; 1:'сР<:дна церка покуса, · 
2. Иглите по F тупо завршени,.··:• 
3. Назабен е целиот внатрешен раб, 

4. Терминалнот9. Ч.Ленче куnесто за-
вршено, · 

5. Лабр. nравоаrален. 

Сл. 19 В.~etissp. путр/ш koiu/eпsis. - Ларва: 1, 3, оенова на антена и детаљ од членчиња; 
·, 2, субrенитална плоча; 4, раб на Х-ти терrит.: 

BAltТIS ЅР. NYMPHA VARDARENSIS 

(Сп. 3, 2Q-.:-23) 

Оваа форма во Македонија е прилично раџространета. По низа;. характери 
таа е многу' блиска на. Ba?tis i·cnustulus и се разликува: о.ц сите досега познати 
ларви на родот Вaetis во Европа. И како досега авторот неможеше да добие 
адултен стадиум, ја поставува привремено к~о нова ларв,а. Ним:фата· пред 
метамоЈ>фоза има размери .од 5 до 7 мм. (по крупна е од в: }'Cnustulus). Бојата 
на телото е најчесто жолтобраон. Во извесни случаеви ларвите се qиво-светли 
или затемнети. Постарите ларви секој пат се потемни. Телото е малку поmи
ррi{Q;.ВЦ,@~1'(1.:~ на.. тор,~кс;9-:~:~. ~\l.дe.цD'llli ·f~TQ.ВO..IД1~,1;1mi;o, ~М() абд-омен'Је.то 
е малку дорзовентрално сплеснато, Антеџит~ се Мlt.!IKY подо~,од тораксот 
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(без.rлава),·изградени се од околу 32 члеwш:ња,.~дени:оо:еитии влакн~ца: 
1'.t>· .-.;lQIС'Ј'алните рабов.и;. Последци:rе .·се фистоцовидtrИ. Јlабрумот. е заоблен; 
џqUIJq>oк од вцсож, cQ длабок зарез ПQ предниот раб. ВлаtЈЈеица: има по целата 
џ~р~форцја на. да,брумQт. Јlатералните рабови се со остри цечифt'IQI ВЈWа11нца; 
п0;.џредиите агли овие се ресести, меfу аглите.изарезот:пак пороотџ,само.овде. 
Qe чифтни и со покуси реси а ВQ среде тие се · . . ,, ' : . 
уuџе покуси„ чифтии, терминално турпиесrо 
н~абец. На горна:га ПQвршина, во ДQлната 
иоло.Qина, има многобројви ,ситни влцненца. 
Цод ·рабQт од двете страни има по 6 ~ 7 
иглици, сместени BQ еден ред и уште две во 
среде. .Овие се најкрупни. Мандибулите се 
пшроки, клиновидни со снажви каниии, завр

шени со ПQ 6 туберкули на десната· и ·по 6-7 
на левата мандибула. Крајната ва,ЦвQрешна 
туберкула е повисока од другите, а ~аа"феш- . 
ната е најниско поставена. Простеmе се ви~ 
соки, снажви, СЈ!або Ѕ-видно извиени. Десна• 
та простека се завршува со 3 високи, остри 
запчиња и 5 ниски, тупо завршени. Левата 
пр~ека ~ завршува со 8~9 ~ади •. еднакви, ' 
тер:минално заострени ~ ·запчиња. Десниот 
молар е со· .. средцо ГQЛеми лајсни и 2 крупни 
прстQвидни тумбици. Маrзилиrе се прави со · 
дларок зарез по надвореulвиот раб на галео
лацинцјата, .Лацивијата се завршува со 4 тупи 
заnци, од кои еден е мнQгу широк. Гор
ниот раб со четкицата е готово вертикал:но 
поставев. '30 ~иот ред има 12-13 остри~ 
Ѕ-видно извиеии ИГЛИЦИ а во другиот два 
peдli вИ:со1џ1 плочици, апикално надQЈIЖ 
неедиаIСВо · разсечеви. Потесната ветка на 
плоЧ:аците е секој пат снабдена со фmm реси. 
Пред itдочиците има уште 7-8 високи голи 
игЈiИЦИ. МагзиларQИот палпус .е двочлен. 
ВторотQ членче е подолго, аmпсално е со сит
ни влакненца а на самиот врв има една тум

бица со хусо трнче ( QBa го нема при В. venu
stulus). Лобусите на лабиумот се еднакво ви
соки. Глосата е за 1/ 3 по тесна од параглосата, ел. 20-Balti.s .ѕр. путрhа vardarensis. 
тупо жлиновидио завршена, со 11 четинm Ларва. 

по внатрешниQТ и 4-5 по надворешниот 
раб. Параглосата е искосена диетално и снабдена со три реда четинки. 
Во првиот ред има 3-4, во вториот 7-8 и во третиот 8-9. Внатрешниот раб 
диетално носи 5 четинки, сместени во еден.ред. Последното членче на трQчле~ 
IriJ()т л~бијалеiц Шџшус е. најкусо,. заоб,леко, со ,туберхула на вp:iioi-. "Ц~оv9то: 
<Цi~нче е .. дистаЈiно малку пQши1хжо од основа,та на третото, Така м;.вЦатрерi~ ~ 
Иlf.OT агол се издава хако мал забец, со плиток субтермина.ЈЈен зарез. На долната 
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поврmiПiа на третото членче, rотово под самиот раб, има 7 иrлифl и. уште 
Ѕ под надворешниот раб на второто членче. На целата rорна површина има 
12 подебели иглици, З помали и поостри (се 15-16) и многубројни ,влакненца 
висохи колху иглиците. Хипофаринксот е со високи лобуси. Гнатот е Долг, 
јазиковиден, со :крупна тумбица во среде. Парагнатите се двојно цошироки, 
тупо завршени, со малку издадени надворешни агли. Шараtа на абдоменот 
е изградена од централно сместени, куполовиднв темни партии н~ вториот 

до седмвот терrит, светли рабови, светли кружни дамm, сместени диf;:тално во 
хуполовидната парmја, една светла линија сместена медиодорзалио в две 
темви, tотово ововдни дамки, сместени во основата. Диверrентните цртици „ 

1 \ '• 1 
. 1\11 1, ,''' 
1''•' •' ,,, 1 
~ w 

8 11 12 
9 11) 

. . 
Сп. 21 - Baetlssp. nympha vardarensis. - Ларва: 1, 2, лабрум со чеТИ111Си по работ, лате
ралво и среде; 3, 4, д. манд. со :канин и простеttа; Ѕ, л. хании со простеха; 6-8, д. маrЗила 
~о врв на rм-лац и палпус; 9, 10, лабиалеи палпус:, термииалво, веитралио и дорзалио; 

11, 12, rJtQ~ Jf параrлqс:а; 13, хипофаринхс:, 
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со точхица диетално (карактерни за родот Вaetis) се готово похриени освен 
на посветлите: 5-от, 6-от и 8-от терrит. При побледите примерци овие се по
добро запазени. Деветиот и десетиот терrит се посветли без правилни и ситни 
фиrури. диеталните рабови на терrитнте се завршуваат со затапеии запци и 
влахненца меtу нив. Површината на терrнтите е со брановидни .паралелни и 

е / . 

1 

·- '-•· 
-~:::-~ -т ·,-.':.'" 

ТТ//(Р! 

~ 
12 \ ~ 

10' 

Сл. 22-Baltissp. nympha vardarensis. -Ларва: 1-8, mxprи со раб; 9-12, предна иоrа со 
тарзус, воu, на,дворешеи раб па Фе; 13, ередца воrа; 14, пред~m. поtа, 
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ситни набори со многубројни фини макненца. Субrениталпата плоч:rа ·е со 
р~ рабови Ii ccr 'МWIИ туnи ТумбИци, наредени е).џtа под друrа диетално под 
внатрешниот раб. :Кај аеколку прегледани примероци е конста'l'Ирано едно 
сважво развиено трнче. По работ, меѓу тумбиците иМ:а и вла:mенца. Шхрж· 
mrre ламели. се овоидни, најголемите слабо асиметрич:ни а последmrге две 
симетрични. Првата шкрга е долга 3/ 4 од најголемата а последната малку .: 
покуса од првата. Рабовите им се tнабдени со влакненца и издолжени овоидни 
провидни луспици (при В. venustulus ги нема). Опашката е малку покуса од 
абдоменот, Средната церка е покуса од латералните и секој пат малку по· 
до.nга од 1/ 2 од страничните (при В. venustulus секој пат покуса од 1/4). Дистал- „ 1 

вите рабови на опашните членчиња се прави, снабдени со влакненца И сосема 
слабо уочливи фистоновидни израслинки. Нозете се релативно добро развиени. 
Фемурите се . готово четири пати пошироки од тибиите и се малку дорзовен-
трално сплесН:ати. Тибиите и тарзусите се столпчести. Фемурите на првиот 
:крајник се малку itокуси од тие на средните а на задните се најдолги. Надвореш-
ните рабови на фемурите се снабдени со по около 60 остро завршени четинки„ 
Во основата меѓу овие има сиmи влакненца и трнчиња апи:ка.n:но тројно расце-
пени. По надворешните рабови на тибиите и тарзусиите има густи фини влак-
ненца а по тарзусите и по некое слабо развиено трнче. Внатрешните рабови на 
тарзусите се снабдени со 8-10 остри трнчиња. Трнчињата по внатрешните 
рабови на тибиите се слабо развиени и ги има само по неколку. Мали трнчиња, 
наредени едно зад друго. има и под внаwешниот раб на фемурите и тиби:ите 
(кај В. venustul~ ги нема). Добро развиените нокти се со закривен врв, на 
долната страна со·ѕ запци, сместени на 3/5 од основата према врвот. Под са-

2 

з 4 

СЈЈ.'23 ~ B•eti"Ssp. путрhа .wirdarensis. Ларва: 1, еубrевиталИа пло•; 2; раб 
на Х-ти терrит; З, 4, :,голем:е1ц( 'Џ!eflч:irњa ца церц,. 

• 
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мнот врв има 2 четиши. Последниот забец е покус од растојанието. меѓу. него 
и основата на влахненцата. Ларвите најдени во Македонија се распростра· 
нети воrлавно во поголемите реки, поретко во потоците, во фациеси .со ре· 
лативно брза вода., со максимална височина до 650 м„ по шnунчеста подлога. 
Во овие фациеси за време на летото температурата· на водата достигнува до 
16 С 0 така да оваа форма се претставува како слабо еутермна, реофилна, до
минирачха во брдс:ките предели. Најблиска е на В. venustulus, заради што 
авторот ја споредува со истата во долу изнесената кратка дијагноза: 

Вaetis ѕр. nympha vardarensis 

1. Маrзиларвиот nалпус терМЈШаЈ111:0 
со трнче, 

2. Шкржни nивчиња со луспици, · 
3. Средна церха подолrа од 1/2 на 

латериите, 

4. Субr'евиталвата плочка субтерми· 
вално со тупи забци. 

Baetis venustulus Eaton. 

1. Маrзиларвиот палпус без трнче, 

2. Шкржните ливчнња без луспици. 
3. Средна церха ·по хуса од 1/4 на 

латералвите, · " 
4. Субгеииталната плочха субтерми

вално со остри запци. 

Род Centroptilum Eaton 

На територијата на Македонија авторот открил дрсеrа три специи од 
овој генус. Едниот вИд е најден на. Пирин планина во стадиУм на ларва и суби
маго. Заради морфолошките разлики со познатите специи од Европа истата 
ја поставува како нова и ќе биде овде подетално опишана. Во трудовите за 
ефемероптерите на Охридсхата (1951) и Преспанската котлина (1953) споме
натите и одредените ВИдОВИ како Centroptilum pennulatum Eat. и Centroptilum 
luteolum MUU. ќе бидат обработени подетаљно во посебна студија, заради 
низа констатирани морфолошки разлmси на првиот по однос на типската 
специја и на вториот по однос на типскиот род, што впроче е и причина, да 
авторот прелиминарно ги поставил едната како субспеција. а другата како 
специја на посебен род (1960). 

CENTROPTILUM ЅР. NYMPHA PIRINENSE 

(Сл. 24-27) 

Најдена е на Пирин планина во алписката зона над 2.200 м. височина. 
Се разликува по низа карахтери од досега познатите. Авторот располага со 
24 примерци во стадиум на нимфа, со должина на телото до 8,5 мм. Ларвата 
е темно костенавQ бојадисана. Телото е готово цилиндрично, 1;1зразито хидро
динамич,ио. Абдоменчето е сосема слабо дорзо-вентрално сплеснато. Фему
рите се посветтt. По нивниот надворешен раб· како и на тибиит~ и тарзу
сите бојата е темно костенава. Опашните церки се костенави, без прстени. 
Антевите се малку подолги од главата + тораксот заедно, но одвај достигну
ваат 1/3 од должината на те~ото (без опашка). Трите церки се еднакво долги 
11 изнесуваат малку повеќе од 1/2 од должината па тмотр, Абдомецч:етQ е 6~:3 

8 fQд. ~борн~Ј ~ риолоrија 
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уочлива шара. Тоа е еднобојно и во и;звесни случаеви по терrитите има две 
овоидни, нејасни светли дамхи, сместени надолж покрај медиодорзuната 
линија. Овие често пати се сливаат во среде. Лабрумот е со слабо заоблени 
rорни агли, rотово два пати поширок од висок, со широк, плиток зарез по 

предниот раб. По периферијата на аглиrе има остри четинки, кои кон 
среде се унилатерално перести, а во 

среде, покуси, подебепи, затупени и 
билатерално перести. Под rорниот раб 
во среде има две крупни иглици и од 

страни, кон аглите, по З до 4 помали 
иrлици. На rорната површина има, 
рамномерно расфрлени средно долrи 
влакненца. Мавднбулите се високи. 
Нимните ханиви, со еден зарез се раз
сечеви на два дела. На десната манди· 
була, надворешниот хании се завршува 
со три туберкули а· внатрешниот со 
две. На левата мандибула надвореш
ниот канин носи 4 додека внатрешниот 
3 · туберкули~ 'Десната простека е тан
ка, пониска од канините, се завршува 

со 1 до 2 запчиња, додеха левата прос
тека е поснажна, висока колку кани

ните и се завршува со 5 до 6 нееднакви 
по дебелина запчиња. На рабовите; 

. меfу моларите. и каиивите, има густо 
насадени влакненца, rрупирани во '!ет

IСИци. Лајсните на моларот на левата 
маиднбула се послабо развиени, на 
број 11. Маrзилите се прави, со тро
члеви. палпуси, кои се повисоки од гал

лации. Првото '!Левче па nалnусите 
е најдолrо, второто малку покусо од 

третото. Гал-лац. се завршува со 4 
вИсохи, остри ЗаПци. Под овие има 
4 четинки. По предниот раб во првиот 
ред се наредени 1 З остри нглици а во 
вториот З терминалво вадолж разсече-

Сл. 24-"- Centropti/umsp. nympha pirinense. ни и снабдени со .реси плочици, потоа 
Ларва. еден заб снабден исто така .со реси и 

на крај 7 покуси иrлици. По внатреш
ниот раб на rал-лацииијата, во самата основа, има 6 до 7 чети.кки. Лабиумот 
е со еднакво високи и широки, :клиновидии лобуси. Внатрешниот раб на 
rлосата носи 14 куси, остри трнчиња, исто толку и надворешниот, само овде 
тие се малку подолrи. По внатрешниот раб на параrлосата има 7 подолrи 
четинки а по надворешниот околу 15. Покрај тоа и по горната површина 
п~ четиQХи! неправилно расфрлени. Дабиа.mЈЦ'iе ф\ЛII}'си се трочдец, Ко11 
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крајот . чстинв:ите · стануваат покуси. Третото ·членче е· најmиро:ко. mироко 
завршено. над~аорешниот раб малку вдлабнат. По работ има влаmеица 
околу. 22, кои се остри. нееднавко доЈЈГи, Како и иrлици. Под диеталниот раб 

гf."\ ~ \ 
\ 

6 

Сл. :.ZS - Centroptilum ѕр. путрhа pirinense. Ларва: 1, 2, лабрум со четинm по работ, 
rope, латералИо и среде; 3, 4, д. манд. со каиинн и проСт~а; Ѕ-1, л. маад. со 1:авини, DpQ• 

стека и молар11; 8-10, лабнум со д11б.1UЧUЈУС tермилflДНо, rлос1111 параrлоси, 

8* 
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ва второто ч:левчо по внатрешната nоЈiовииа има 6 до 7 остри иrлиQИ. ХНпо„ 
фа.риmссот е со јазповидеи, всреде проширен среден· лобуо и ,термивалио 
оо еден израсток. Парагвапrrе се широки котсу гнатито, заоблено за»ршеии 

,/ • 
в 

12 

,/ ' • 
CJi. 26 ..... Centroptilumsp, nympha pirill#ue, - Лар:ва: 1-8, цв:рпr со раб; 9, 10, uредва иоrа 
со иокт, 11, средна иоrа; 12, задна иоrа; 13, cyбremrraJJМ ЈЈпо'Ц!; 14, ~· ва Х-ти терrит, 
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и заедно· со mатите по лредвиот раб носат фиmt, rycrи, сеизитпни влак
ненца. Шкржниtе ламеви се симетрични, лаицетовидни, со заострени врвон. 
По дол2СИ11а се сите готово едиавки. Најголемата О.ЦК. четвртата е двојно 
поширока од првата. Главните стебла на mкржнnе трахеи се снажио ра3:В1Јеии. 
По работ на ламелите има :куси, 'реnи, затупеви вЈiа:mевца: Зади~rrе рабови 
на терrитите носат високи и остри запци, кои се менуваат иаизмеѕичио со 

истите такви похуси. Горната Површина е густо покриена со пврамида.пни 
ЈiуспицИ на врвот малку извлечени. Латералѕите рабови немаат 11ИЈ:акви запци. 
СубrеlПlтаЛВИТе плочки се со назабени субтермmw:ши внатреаmи рабови. 
Опашните церкв се со остро вазабенв израстоци в по дистад:Ните. рабови, како 
кај терrитите. По внатрешните рабови на членчињата има околу 8 подебели 
влакна а по надворешните по 3 до 4 пот~шси влак на. За возете· е ха.Ра.ктерио 

ѕ 

ел. 27 - Centroptilum ѕр. лутрhа ptrinense. - Ла1>ва: 1-3, :маrзила со врв ва 11LП-лац. И 1tRa• 
трешна четкица; - Субимаrо d :4, mеростиr:ма иа nредио xpJVIo; Ѕ, за.цво qJllJro; 6, форцепс:а. 
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што по. надворешниот раб на фемурите повеќе про:ксимално има мали 
трнчиња, неправилно распоредени. Подолги трнчиња, поретко и· повеќе ди
етално има и по надворешниот раб на тибиите. Внатрешните рабови ва 
фемурите носат. rолем број куси wрнчиц,а, додека рабовите на. тибикте и тар
зусите rолем број правилно .распоредени. трнчиња. Најмногу ги има, на пред
ниот тарзус на број 37 и најмалку на задниот на број 27. По надворешниот 
раб на сите три членчиња има и фини :QЛ&Qенца. Ноктите се долги .и прави, 
во основата снабдени со ситuи запчиња, на број 13 ДО 16. Фемурите се столп
чести како и тибиirrе оди. тарзусите. Тие се rотово двојно пошироm од ти
биите • и секој пат малку Под()ЛГИ . од нив. Тарзусите . се. покуси . од тибиите. 
Ноктите се nодолrи од 1/2 од тарзусите. Целокупната должина на 1tpeдmtte 
нозе е сосема помала од тие на средниrе и исто така помала од за:дRите~ Лар
вата · е очевидно високо riлamm:cкa хладиољуби:ѕа стенотермна форма, · оrра
ничена ва водите со мали колебања на температувата на Пирин планина 
над височина од 2.000 м. 

Од крилестите форми авторот можеше да собере само стадиум ва суби
маrо. Овие се најдени покрај обалата на Василиското Езеро. Должината на 
телото изцесува од 8 до 9 мм, крилата 7,5-8,Ѕ и опашката 11-12. Торuсот 
е темно :костенав а абдоменчето браов обоено, со по ·една надолжна. Ј1Ш1Ија, 
затемнета и сместена странично. Крилата се мутво сиви. Задните крила се 
завршени остро и се снабдени со еден прав израсток над основата по пред
ните крила~ Крилото е со две паралелни лоиrитудинални ЖИЛЈСИ. Задното 
крило е девет пати ·покусо од предното. Во птеростиrмите на предните крила 
има 8-10 напречни, косо поставени, неанастомозираЧIСИ жилв:и. За обЛИ1Сот 
на rоноподите :веможе да се донесе дефиmrrивен закључок затоа .што истите 
се во стадиум на субимаrо слабо развиени. Горниот опис се однесува за машките 
форми. Базалните членчиња на rон.оподите се доближени и се допИраат. Лар
вата на оваа специја е најблиска на Centroptilum luteolum Miill., затоа :ео пре
гледот на најважните :карактери е споредувана со неа. 

Centroptilum ѕр. nympha pirinense. 

1. Fe со три'ШЊll по вадвореШЈШот раб, 
2. Субrеиита.тша плочка со кос преден 

раб, 
3. Третото членче на Макс. палпи голе
мо :колку второтQ, 

4. Шкржии пивчиња симетрични, 
Ѕ. Терrити со две овоидии, светли 

дамки медијалио. 

Centroptiluln luteolum Mull. 

1. Нема трнчиња, 
2. Субrениталва плоv:а со рамен 

преден раб, 
3. Трето членче е подолго од второто, 

4. ЛИвчиња слабо асиметричии, 
Ѕ. Терrити во вид иа чеlП'ел или буква 

U наопаку. 

Род Pseudocentroptllum Bogoes. 

Родот го поставил К. В о g о е ѕ с u (1947) на материјали откриени во 
Румунија од М. М о t а ѕ (1944) во околината на fepf. Врз основа на морфо
лошmте разлики меtу .. ларвите најдени во МакедQнцја со типската специја, 
автор0т вашата форма ја поставу~,а 1еако кова. · · 
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PSEUDOCENTROPTJLUM ЅР. NYMPHA STRUGENSE 

(Сл. 4, 28~31) 

Досега таа е најдена само во стагнираните 
води во Струшкото блато, во мали вирчиња. Во 

работата за ефемероптерите на Охридската кот
лина (1954), врз основа на извесни сличности на 
ларвата на Baetis niger од Англија со нашата 
ларва, авторот на оваа работа истата ја постави 
во групата „niger и pumilus". По подробна анализа 
на :карактерите и споредувања со ларвата од 

Румувија, авторот утврдил, да се работи за спе
ција на ново поставениот од В о g о е ѕ е u род 
Pseudocent1·optilum. Нимфата достигнува размери 
до 6 мм без опашка. Телото е издолжено и готово 
еднав:ко широко. Од тораксот до крајот на абдо
менчето тоа неприментно се стеснува. Во тора

калниот регион телото е највисоко. Абдоменчето е 
цилиндрично, сосема слабо дорзовентрално сплес
нато. Антените · се подолги од 1/3 должина на 
телото, но малку покуси од 1/2. Опашката е долга 
колку абдоменот. Средната церка е подолга од 1/2 
на страничните, но секој пат покуса од истите. 
Општиот тон на телото е браон :костенест. Во 
младине возрасти бојата е бледо браон, подоцна 
Ш станува потемна. Тораксот е со широки темни 
полиња. На 11-от до VIII-oт тергит, во средината, 
се наоtа едно куполовидно темно поле со по 2 
светли дамки со неправилна овоидна форма. 

Овие се на П-от, IП-от, IV-oт и V-от тергит по 
мали и :косо поставени а на VI-oт и VП-от пого
леми и вертикално поставени. Четвртиот тергит е 
посветол, со сводовидна темна фигура и доле 
куполовидно светло поле. Латералните рабови на 
спомнатите тергити се средно темни а проксимал

ните светли. На IХ-от и Х-от тергит диетално има 
две светли полиња по форма триагалви и доб-
лижени, со широката основа свртена кон прокси-

Сл. 28-Pseudocent roptilum 
ѕр. · nympha strugense. 

Ларва. 

малниот раб. Антените по проксималните рабови носат куси, тупи запчиња. 
Главата е поставена вертикално. Лабрумот е со заокруглени предни агли 
и средно плиток тесен зарез на предниот раб. Во диеталниот дел на стра
ничните рабови и во латералните делови на предниот раб има трнчиња со 
долги, фини запчиња а во среде двојни (U-видни) иrлици, покуси од странич
ните, диетално фино дентикулирани. По горниот раб има од двете страви 
по 3 и во среде уште 2 иглици, значи се 8. Мандибулвте се триага.лни со ви-
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соко поставени канини и кон среде придвижени кон моларите. Канините се 
завршуваат со по 7 нееднакви по големина туберкули. Првата надворешна 
туберкула е под нивото на останаmте. Внатрешниот раб на десниот канин 
носи една чет:кица од фини влакна. Десната простека е столпчеста, права и 

1 

з 4 5 

Сл. 29 - Pseudocentroptilumsp. nymp/rastrUfense. -Ларва: 12,лабиален палnус, терм.ииа.лно 
дорзално и вевтрално; 3, 4, глоеа ·и параглоса; Ѕ, хипофаринкс. 
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завршена СО 9 ДО 10 ·остри ИГЈIИЦЈI, ·смес'fеНИ ОД надворешната страна тep
MШWUIO. ·По горниот раб меtу простеа.те и моларот има м:иогубројви 
куси, остри трнчиња. Десниот ·молар е изграден од многубројни· ситни зап• 
чиња и еден 1:рупен, туп израстох. Левата простеа диетално е силно проши-

Сл. 30 -l'Seudoceiuroptilum ѕр. nympfta strugense. - Ларва: t), лабрум со четиши. по работ, 
латералио и среде; 3,4, .!(. маид. со :u.нив и простеха; .Ѕ,б,л. маид. со ICllJU!В и прОстеха; 7, 8, 
д. маrзила с:о врв на rал-лац; 9-11, лаб. палnус:и со rлоса и параrлос:а; 12, аитена, основа. 
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река и по горната површина 110си 7 нисо, туnи запчиња и 4 долrИ'~ остри 
иr.nицџ:. Левиот молар покрај средно големите лајсни носи два хрупни пр
стовидии израСто:а:а. Маrзилите се високи, прави, во среде пресвитхани. Маг
зиларните пазmуси се трочлеии, повисоки од rал~лацнниата. Третото членче е 

(/;-::: :~.;?. т >:VYJI 

9 

11 

'VW\J\NVWvw 

Сл •. 31. - heudocentroptilum ѕр. лутрhа strugense. -Ларва: 7, шкрц1: со pi.6; 8-11. 
nредиа ноrа со тарзус, нокт и надворешен раб на Фе; 12, средиа ноrа; 13, задк.а иоrа; 14, 

раб на Х·ти терrит; ЈЅ, субrенитална пло'IА; 16, церu. зrолемеЈU. 

1 
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најмало и заедно со второто членче тие се покриени со сензитивни :влакненца. 
Гал-лацвниата е подолrа од основата, завршена со три високи, исправени, ШИП· 
ховидни запци. Во основата на запците има дѕе долги иrлици. По :внатрешната 
страна на горниот раб има 16 остри, сабјевидни иrлици а по надворешниот 
дѕе високи, диетално надолж разсечени тесни плочхи, снабдени со фини ресици 
и уште 7 долги ресести, танm иrлици. Лабиумот е со лобуси во основата 
еднаЈСВо широки. Гласите се терминална клиновидно завршени а параrло
сите диетално се прошируваат и се завршуваат со заоблен горен раб. 
Под горниот раб има иглици во три реда а сосема десно тие се во четири 
реда. Под овие има две групи од по 2 до 4 иrлици, сместени едни по други. 
Гласите по предниот раб имаат 13 а по надѕореmниот 8 иглици. Лабиал
ните палпуси се трочлеИЈЈ. Најголемо е првото членче; најкусо последното. 
ОЈЈа е пирамидалио, тупо завршено, со конвексен надворешен раб и малху 
конкавен :внатрешен. Субтерминалниот зарез е сосема плиток. Диеталниот 
дел на второто членче е малху потесен од најширокиот дел на последното. 
Третото членче по целата внатрешна површина носи 20 до 22 иглици и при
ближно тотсу долги влакненца, а по надѕој:>ешиата површина, повеќе од 
внатрешниот раб, има 18 до 19 остри иrлици, сместени покрај приближно 
толку високи влакненца. По надѕорешниот раб на третото Членче има· еден 
ред од 6 иrлици, сместени :вертикално. Хипофаринксот е со диетално проши
рец лобуси. Средниот лобус се завршува широко со една пирамида во среде а 
надѕореmните лобуси се поеќе или помалху заоблени. Крилните капачиња 
(птеротеките) се тесни и паралелно поставени. Диеталните рабови на терги
тите се завршуваат со дебели, на врвот заострени запци а по горната површина 
има :полукружни луспици кахо ..и алакненца меtу нив. Субгениталните плочки 
диетално се проширени и силно вазабени во горuиот дел на внатрешниот 
раб. Диеталните рабови на опаmните членчиња се завршуваат со по 18 до 
22 високи, едно до друго поставени трнчиња. Внатрешните рабови на надѕо
решните церки, кахо и обете на средната носат по 6 до 7 долги влакненца. 
Шкрrите се стеснети, овоидни, слабо асиметрични, субтерминално макси
мално проширени, на врвот тупо зашилени. Првата шхрга е малку покуса 
од најдолгите т. е. 4-та и Ѕ-та. Последната е најтесна и готово ланцето• 
видна. Шкргите по периферијата имаат фини куси влакненца, сместени меtу 
фини запчиња. Нозете се нејаки со столпчести членчиња. Фемурите се готово 
дѕојно пошироки од тибиите и замалку еднакво долги. По надворешните 
рабови на фемурвте · има задебелени, надолж пругасти трнчиња. Овие на пр· 
вата нога се 24, на втората 13, а на третата 11 до 12. Покуси трнчиња има 
и по внатреmниоt раб на фемурите, сместени повеќе проксимално. Вна
трешните рабови на тибиите и тарзусите на сите три нозе се снабдени со хуси, 
остри трнчиња, правилно распоредени и подолги по тарзусите. Бројот на 
последните од напред кон назад е: 16, 16, 12. По надворешниот раб на 
тарзусите и тибиите има и куси влакненца. Ноктите се издолжени, танки, 
со малху заострен врв. На 2/3 на долната страна од основата има 15 до 16, 
готово едвахво високи, заострени запчиња. На ларвите слабите ножичхи 
им служат за носење на нежното тело во стагнираните води. Издолженото 
пак цилиндрично тело со хидродинаМИчна форма обезебдува силна покрет
ливост оди. ПЈЈИваЊе. Кратката дијагноза по која· вашата· ларва се разликува 
од таа во Румун:ија е следната: 
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heudocentroptilum ѕр. путрhа strugettse. 

1. Првата шкрrа малку покуса од седмата, 
2. Трето членче на ла15. nа.лnуси 

без трнче на врвот, 
3. Трето членче на маrзила}". nалnуси 

покусо од второто. 

• 42 

heudocentroptilum motasy Воgоеѕ. 

1. Првата шкрrа за 1/2 покуса од 
седмата, 

2. Трето членче со трнче на врв, 
3. Трето членче на :маrзнлар. палnуси 

подолго О~'ВТОрото. 

Род Cloeoo Leach 

Во водите на Македонија досега авторот од овој род открwr два вида, 
распространувањето на кои фраrментарно го обрабо:mл (1951, 195-3; 1960). 
Тие се во Европа широко распространети. 

CLOEON DIPTERUM L. 

Е готово редовен член на биоцено:зите на трајнв:Је и -временски за.сто
јани хако и во голем број тековни води ни:з цс.uта ··територија на Македо
нија (ел. 36). Како :за стадиум на ларвата така.и. за имаrивесот досега низа 
автори укажале на големата нивна варијабилкост. Во. прилог на оваа особе
ност авторот. во оваа. прилика укажува само на некои разлики иа градбата на 
поnулациите распространети во Македов:кја. Така лабрумот е со· СЈЈабо зао
блени предни агли и прави предни рабови, дQдека по Е а t о n. (ЦН13-88) по
пулациите од Англија се со :заохруf'леuи предни рабови. Поиатаму,кај·нашите 
првото членче на магзилариите палпуси е најдолго, второто мапку покусо од 
првото а третото малку покусо од второто, додека по. Е а t о 11 третото е. по
кусо за 1/2 од првото. Нашите лопулации се раз.rtикуваат од Англисnте и 
по број на :запчиња на V•от до IХ-от терrит. Така V-от иоои 1-3, VI„oт 6.....-7, 
VIl-oт 7-8, VПI-от 7-10 и IХ-от Ш-14. Маса n за овоЈ карактер за; вопу• 
лациите од Англија дава други бројки (1949). Постојат разлики и во одно
сите иа должините на нозете, така :кај нашите црвата е одвај забележливо 
пократка од втората а третата е за 1/4 подолга од;втора.та, додека .кај ан
rлис:киге третата нога е за 1/8 подолга од втората. ПОстојат исто таиа разлmш 
меtу нашкrе форми и тие што живеат во Средна Европа, примерно послед
ната шхр:жиа ламела на нашата ларва е малку поширока од висоm а по 

Ѕ с h о е n е m u n d (1930) кај средноевропската таа е п~олга од широчи
ната. Наведените разлики во градбата на ларвите меѓу разли11Ни пgnулации 
на Европа, по мислењето на авторот, укажуваат на можноста да Cloeon dipte· 
rum е хомплексен вид, па е потребно и од овој аспект на соотвстни матери
јали да се оријентираат идните истражуваmа. 

Во стадиум на ларва nопулацииrе на Cloeon dipterum од · Македонија 
се ·типично еуритерМИИ, л:енитични, огран:АЈчев:и редовно во неподвижни и те• 
:ковни води со мала брзина на течење (до 0,2 м. во 1 сек.), омесrени во неко
гашните езерски котлини на височина до 900 м. Метаморфоза'tа, израчуната 
По :возрасните :класи, Заnоqнува во :Втората nоловиИ'а; &:а· anp1m и трае до ав
густ. По посматрањата на авторот стадиумот на субнмаrииес ·tpae .28 часа 
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а ембрионалното раавитие 14 дена. Во адудтниот стадиум нatnqтe популации 
се со пома.ли размери од рц.спрQ<Лранетите во Средна и Северна Европа што 
се гледа од след1mте мерења извршtни на голем број примероци: а а долж. 
на тел. 5,5--7,5, крл. 5-8, опаш. 8-12 мм., Q Q долж. на тел. 5,5-9, крл'. 
5,5-10, опаш. 6,5-11 мм. 

CLOEON PRAETEXTUM Bengtss. 

(Сл. 32-36) 

Големата сличност на ларвата на овој вид 
со Cloeon simile Eaton се основна причина на 
неуедначеноста на дијагнозите по различни ав

тори. Одгајувањето на нашата ларва, одредена 

по дијагнозата на Ѕ е h о е n е m u n d како Clo
eon simile (1933), покажа да таа припаѓа на С/оеоп 
praetextum. Несреденоста како и недоволната 

дескрипција на ларвата, која кај нас е најдена 
само во водите на Охридското Езеро, се основен:· 
повод што таа е овде подробно опишана: 

Тораксот е готово цилиндричен, малку 

повисок од широк. Абдоменчето е средно дорзо
вентрално сплеснато. Антените се малку подолги 

од цефалотораксот и не подолги од 1/2 на трупот. 
Опашката е долга колку антените и таа е со 
напречна темна трака. Меѓу основата и траката 

има 10 до 11 прстенчиња. Шарата на абдоминал
ните тергити е сосема блиска на шарата дадена 
од Т. М а е а n за популациите на Cloeon simile од 
Англија. Во средината на тергитите има по едно 

темно поле, особено изразено на второто, тре
тото, петото и шестото членче, додека првото, 

четвртото, седмото и десетото се сосема избле
дени .. На темните полиња особено на 111-от, 
V-от и VI-oт тергит, во основата, има две 

дивергенти, свиени цртици, завршени со светли 

точки. Диетално латерално во полињата има 

две поголеми или помали светли дамки. Двете 

свиени .цртици кај некои примероци можат да 

бидат проширени. На задните сегменти Vll-IX Cл.32-ClpeonpraetextumBgtss. 
спомнатите четири дамки се зголемени и соединети Ларва. 

така да на овие од темното поле останува една 

средна линија и две странични во вид на слово V наопаку. Лабрумот е со 
стеснета основа, средно заоблени предни агли и дnабок зарез на предниот 
р,аб. По аrдите и во_ среднЈ1от дед fia предниот раб има четинки, коп се 
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термииалио бифидно расцепени а чстииХите во средниот дел се тупо завр- ,, 
mови, до основата расцепени и со фини ресици, завртени кои среде. Под 
предниот раб ва rорвата површина лабрумот од двете страии има по 3 

р, 
""' 

6 

(( 
8 

CJt. 33 - Clolonprtietextum Bgtss. - Ларва: 1, 2, дабрум~ со четинхи по работ, латератш 
и среде; 3, 4, л. мавд. со tании и простеха; Ѕ'-7, д. мапдИ5у.ttа со xaН1fll, проСтека и молар;. 
$, 9, чаrз11Ла со врв на rал·лац; 10, 11, ла6, палnус; 12, хиnофаринrсс; 13, r;i()Ca и napl\rдocц, 
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остри, долги четииm и мноrу ситни влахвеица, правилно распоредени. Маи
дѕбулите. се со добро развиени umom, кои се со вертикален зарез разделени 
на две групи. Јlадворешивте се завршуваат со по 3 тупи ниски и еднахво 

ел. 34- Cloeon praetextшn Batss. - Ларва: 1-7, шхрrи; 8-10, предна ноrа со тарзус и во:кт, 
Jl, средt1а коrа; 12, Зама t1ora: 13, су5rеииталиа плоча; 14, церо; од среден д~; lS, рвlј, 

fl' Х·tп терrит, 
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големи туберкуЈIИ а внатрешните се завршуваат со по 4 нееднакво висохи 
тубержули. Десната простеха е столnчесrа, висока. хотсу кавimите и се завр. 
шува со 4 нисо тупи и ~ до 4 долги остри запmњаЈ Леаа:rа nростока еднакво 
висоха по послаба од десната се завршува со 5-6 тупи запчиња. Просторот 
меfу канините и моларите е покриен со густи влакна. Десниот мо.11ар е из
граден од 18 лајсни со средно иазабеви рабови и серија од З8.П'П1Ња по горната 
површина. Магзилите се со слабо развиени основи по однос на гал-лациниите. 

з 

Сп. 35- Cloeon praetextum Bgtss. - Имаrо d: 1, птеростигма; 2, rеииталеи апарат_; 3, 4 
предна ноrа, со nос,ле-,цни тарзалви членчиња; Ѕ, средна ноrа: 6, задна ноrа; - Имаrо 9 :7 

предка нога: ni:>иa и.тарзус, 
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маrзиларниот палпус е двочлен. Второто членче е за 1 /3 подолго од првото . 
Гал-лациииата се завршува со 3 нееднакво високи остри запчиња. Под запците 
има 7 четишtи. По предниот раб во едниот ред има 16 остри сабјести иглици 
а во вториот 9 повисоки, термивално расцепени иглици по врвот снабдени 
со ресици. Лабиумот е со еднакво ·високи глоси и nараrлоси. Глосата е 
клиновИдио завршена, со 2Ѕ-28 тупо завршени куси иглички по внатреш
ниот и 16:..... 18 по надворешниот раб. Параrлосата е терминалво свиена 
кон глосата и по надворешниот раб носи 22, додека по внатрешниот 9 
подолги остри иглици. Лабијалните палпуси се трочлени. Последното членче 
е најкусо, со преден раб косо поставен и малку вдлабнат. По надворешниот 
раб, Под него и по горната површина има остро завршени трнчиња и 
хуси влаmенца. По горната површива на горното членче има 7 помали остри 
трнчиња. Средниот лобус на хипофарИВ1Ссот е проширен диетално и завршен 
заоблено. Парагнатите се исто така диетално проширени, заохруглени и една.в:.;; 
во широки хахо и средниот лобус. СтравичниТе рабови на IV-oт до IХ-от абдо~ 
минален сегменr се со запчиња. На четирите прегледани примероцИ се уста• 
новеии следните односи: IV-oт сегм. 1, V-от 4, VI-oт 6-7, VII-oт 7_.:_g, VIП-от 
8 и IХ-от 8-9 запчиња. Десетето членче диетално има три сосема мали зап· 
чиња. Диеталните рабови на тергитите носат остри трнчиња. Mety трѕ:чиљата 
има и мали на секој 3 од големите. На горната површина на тергитите се 

Сл. 36 - Распространување на : Clolon„dipterum Bgtss„ ларва (), имаrо 8. - Clolon prae· 
textum Bgtss., ларва !:;.. Имаrо &. ~ Pr~loion lychnfdense ѕр, п., ларва Q. пмаrо 8· 
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иаоtаат полуокруrли пуспмци, завртени кок rлавата. Субrеииталиата моча 
е ововдва. Терминално и по субтерминалниот раб се сместени заострени 
запци. На опашката средната церка е малку по куса од страничните. Влажнев„ 
цата по цер.ките се најдолги во областа на траката, во оововата најкуси. Кои 
крајот 1/5 од церките се беј:влакна. Бројот на влакната на едно 1fЈiенче достиr· 
нува до 16. Диетално работ на членчињата е снабден со за.острени трнчиња, 
на број околу 10. Долните поrолеми ламели на шкрrите се а.симетрични, 
остро завршени, секојпат подолги од широки. Асиметричноста намалува од 
првата кои последната. Горните ламели се за 1/3 покуси и потесни од долните, 
и завршени се тупо. Тие се издолжени, слабо асиметрltЧни,_сместени на поши
роката половина на долните ламели. Работ на rолемите ламели е фисто• 
новидно насечеи, снабден со густи влакненца. Нозете. се столпчести. Првите 
се малку подолги од средните и малку покуси од задuите. Надѕорешните, 
внатрешните рабови на фемурите кахо и внатрешните рабови на тибlfИТе и тар
зусите се снабдени со остри трнчиња. Куси трнчиња има и по rориите повр
шини на фемурите, тибиите и тарзусите на сите три нозе, особено под внатреш· 
ните рабови. По надворешните рабови на тибиите и тарзусите има и средно 
долrи влакненца. Бројот на иглмците по тарзусите на предната ноrа е 45, 
средната 39, задната 38. Ноктите се долги, малку закривени, со остри, косо 
поставени иrлици, сместени од основата до половината на.ноктот. 

Досеrа ларвата на Cloeon praetextum е најдена само во обалс:киот ре
rион на Охридско Езеро по веrетацијата на длабочина од 7,5 м. Се заДржува 
по камења обрастени со алrи како и по Chara-тa и Ceratophylum-oт. Бојата 
на ларвата е жолтеникаво браон. i 

Им а r о. Турбанските очи :кај с5 с5 се двојно подолги од високи. Виа.: 
трешните рабови им се паралелни, доближени и прави. Горната површинц 
е испупчена, жолто до темно браон по работ. Тора)!:СОТ дорзалио е смолесто 
браон, вентрално посветол. На абдоменот 1-то и V-to до Х-то 1fЈiенче се темни 
браов а останатите проввдви со браон отенок по 1'ерrитите. Опашката е светло 
сива без прстеичиња, Кри:1tата се стаuесто прозирви со 8-11 коси, искри
вени, често аиастомоЗирачl(и жил:ки во аmпсалиото поле. Косталното и суб
косталното полиња се мутно бледожолm. Mety основата на апикалвото 
поле и косталното нема никакви. напречни жилки. Првата напречна жил

ка меtу радиусот и сектор радиусот сместена е ба.Зално од наqречната 
жилка на: суседииот меtупростор. Кај некои примероци првата се приближува 
кои втората (како при Procloeon). Базалвите членчиња на форцеnсите во осно
вата кон внатре се допираат. „Пенис коверот" е кус и широк со заоблени 
задин аrли. Предните тарзуси се подолги за околу 1/3 од тибиите а овие за: 
околу 1/9 подолги од фемурите. Задното тарзално членче е За около 1/3 по~ 
кусо од последното. Првото членче на задните тарзуси не е сосема два пати 

подолго од второто а второто ве е сосема два па.ти подолrо од третото. Пред· 
вите нозе се потесни од задните и следните, тарзусите исто потемни од оста· 

ватите делови. При Q Q очите се Црни. Тораксот им е браон со посветла 11. 

вевтрална страва. Исто така и абдоменчето. Крилата и цсрхите :кахо кај 
d d. Тибијата на предните нозе е за,1/5 подолrа од тарзусоr(припопу.цациите 
iso Wв~дс~а Ta-Ti по 8 е n а t $ ѕ о n). 
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Размерите на популациите во нашата земја се следните: При d d дол. 
на тел. 5,5-7,5 мм., крл. 6-7,5, опаш. 11-15, а при Q Q дол. на тел. 6-7,5, 
IСрл. 6,5-8, опаш. 8 мм. Крилестите форми се собирани во месеците ју.nи
септември. Размерите на нашите популации се нешто поголеми од тие ца 
Средна а Северна Европа. 

Род Procl ion Bengtsson 

Овој род досега во Европа и во европскиот дел на СССР познат само 
со два вида во водИТе на Махедонија е претставен со една цова специја. 

PROCLOEON LYCHNIDENSE ѕр. n. 

(Сл. 36, 37-40) 

Ларвата и хрилестите стадиуми 
на оваа специја во најопшти линии 
ве:ќе ги опишал авторот (1953). Во оваа 
прилиха :ќе бидат третирани по важ
ните за хласифихација карактери. Адул
тниот стадиум авторот го доби со 
одrајување. 

Ларва. Телото е елегантно, 
готово еднакво широко со изразита хи

дродИИамична форма. Тораксот е ци
линдричен, абдоменот кон крајот посте
пено се сплеснува. Антените се малку 
похуси од цефалотораксот а абдомеѕот 
два пати подолг од нив. Опашката е 
малху подолга од половината на абдо
менот. Шарата на пронотумот се сос
тои од три надолжни пруги, сместени 

на еднакво растојание на обете страни. 
Шарата на абдоменчето е слична на · 
таа кај Cloeon praetextum. На тергитите 
има една централна темна партија, 
освен на 1-от, IV-oт, VII-oт и Х-от, :кои 
се безбојни. Долниот раб на темната 
партија е заоблен. Во основата на тем
ното поле, особено 11-то до V -то тер
гитче има по две днвергентни хуси, свет

ли цртици, завршени со светли точ:кици. 

Овие кај некои примероци . можат да 
се прошират во :ttуполовидни или ром

боИднИ помали или поголеми светли 

дамхи. По диеталниот раб, латерално, 
на темното поле има уште по една по

мала, светла, округлц дам~а. Лцтерал~ 
Сл, 37 - Proclolon lychnidelfse ѕр, п, 

Дарва, 

„ 
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Сл. 38 - Procloion fychnidense ѕр. п. - Ларва: 1, антена; 2, 3, лабрум со четинки по раб<>т 
латералн9 и среде; 4, 5, д. мандибула со канин и простев:а; 6-8, л. мандибула со IаШИН, про
~тека и молар; 9, 10 :магзила со врв на rал-лац; 11, 12, лаб. палпуси термuнално, дорзалнQ 

п Ј1,ентралноi 13, глоса ~ параrлоса; 141 хШiофаринкс; 
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ните како и проксималните рабови се светли. Ш11.рата во целина во зависност 

од rолемина.та на споменатите дамки на централното поле ·кај различни 
примероци варира, така да кај некои. 1-от, IV-oт, VП-от и Х-от терrит можат 

да бИдат безбојни. Во диеталната половина на опашката има една темна 
напречна трака а меtу неа и· основата на опашката 9-'-10 темни прстени. 
Лабрумот е нешто поширок од висок со малку стеснета основа, ·конве:кснlt 

Сд. 39 - Procloi!~n lychnidef1Se ѕр. п. Ларва: 1-7, шкрr;и~ 8, субrwитална плоча; 9, раб 
на Х-ти терrит; 1~12, предна ноrа со тарзус и нокт; 13, средна нога; 14, задНа ноrа; 15, 

· · , · · · Церки; во ~;:редm!от .и крајниот дел. 



латерални рабови, заоблени предни аrли и средно длабок и широк медијален 
зарез на предниот раб. Цо предниот раб има 3 вида четинхи: на самите 
аrли 3-4 остро завршенl!I ,меfу овие и среднЈ1те по 9-10 чаталесто завршени 
и около самиот зарез 13-16 задебелени, покуси, двојно ~ четивхи. Под 
аrлите на rорвата површина има по 3 остри и под зарезот уште 2 подопrи 
остри иrлици. Во долната половина има поrолем број мали трнчиња. Надво-

2 

з 4 6 

Сл. 40-Proclolon lyclmldense ѕр. n.- Имаrо d:t, предно крило со птероеntrМа; 2, rеиитаmпf 
орrанв; 3, 4, предна воrа со пoCJieДIPI тарзалви члеЈ1111iЊа; Ѕ, средна воrа, ntбиа и тарзус; 

б, задна воrа, тибиа и тарзус. 
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решните канини на мандибулите се·за:аршув8.ат со no 4 прсrовидии, веедиако 
·дебели и :в.исопr туберкули. Крајmпе туберкули се секој пат на повизок ни:ао 
од останатите. Простехите се висохи колку канините и tтОЛП'lести. Десната 
се завршува со 4-Ѕ куси тупи и 3 висо:rm остри израстоЦи, додека левата со 
·7...,.-8 остри готово едиа:nо високи иrлици. По работ меtу . моларите и хани
ните има rусти :влахнеица. Моларот на десната мавдuбула е со 19 лајсни, 
кои се по работ слабо васечени, лобоввдио завршени. ле.-иот молар е из
градев од миоrобројни ситви запчиња. Маrзилата е схратеѕ:а и носи двочлев 
палпус, кој е подолг од гал-лацинијата. Основното членче е за 1/7 покусо од 
терминалиото. Надворешниот агол на гал-лацијанита. се за)Јршува со 2 долги, 
заостреви запци а под овие има 3 остри трнчиња. По горниот исхосен раб на 
гал-лацинијата во првиот ред има 12-13 остри иглици а во вториот 9-10, 
од кои пр:аите Ѕ се термииалво иадолж расцепени, додека останатите се двојно 
расцепени така да се завршуваат со 4 врва. Лобусите на лабиумот се едиа:nо 
високи, клииовидио завршени. По внатрешниот раб па глосата .ИМа 20-22 
четинки а по надворедшниот 12-14, додека внатрешниот раб на парагло
сата носи 10 а надворешниот 18 четиики. Помали четиики има по горната 
површина на rлосата. Лабијалниот палпус е трочлев со диетално силно про
ширено трето членче. Горниот раб на задното членче е малку вдлабнат, 
додека внатрешниот агол заоблен. По горниот раб и по аглите има 17 че
тинки, а по горната површина мали четивки и влакненца, рамномерно рас

фрлени. Под диеталниот раб ва 2-то членче има 6-7 воСИIСИ четиики. Хипо
фарииксот е со тупо заоблени предни рабови на лобусите. Диеталните рабови 
на тергитите носат подвижно свр38.НИ крупни и ситни трнчиња. По површи
ната на тергитите има куси и широки полукружни луспнци, свртени кои гла

вата. Трнчиња има и по латералнвте рабови на задните терrити. Така на IV-oт 
има по едно средно и по едно· двсталво, на VIl-oт 3 во среде и 1 дисталво, 
VIII-oт 6-7 диетално, IХ-от 8 диетално и на Х-от 4-Ѕ дистаЛво на самиот 
агол. Внатрешииот раб на крајните церки се снабдени со по о:rоло 18 влак
ненца на секое членче. Од надворешните агли на членчињата на страцичните 
церки излегуваат трнчиња, вешто покуси од должината на самото членче. 

Прстеичињата меѓу внатрешната трака и опашката се во сушност rусти трн
чиња, темно обоени на број Ѕ---6, долги 1/2 од членчињата. Диеталните рабови 
на членчињата меtу uрстените носат голем број ситни трнчиња. Субгенитал
ииrе плочи се веправилво овоидии, со по околу 10 крупни запци по внатреш
ниот- раб термина.пно и субтермииално, Шхргите се претста.еви од по само 
една ламела, изразито асиметрични, со врвов помалку или поеќе заоблени, 
дури и заостреци и со мал број на трахејви жилки. По рабовите има ситни 
влакненца. Нозете се столпчести и нејапr. Фемурите се најдолги. тибиите 
најкуси.· Предните нозе се малку подолги од задните а овие исто толку од 
средните. По најголемиот дел на надворешните рабови на фемурите, диетал
ниот дел на надворешните рабови на тибиите, проксималниот дел на внатреш
ните рабови на фемурите, како и целите рабови на тибиите и тарзусите носат 
остри трнчиња. Овие се крупни и правилно распоредени по внатрешните 
рабови на тибиите и тарзусите. На тарзусите овие се вајдот-и. На првиот ги 
·има околу 19--22, исто толку на 2-от и на 3-от 16-18. Влакна има во диетал
ните делови на надворешните рабови на фемурите, про:rсималните делови на 
надворешните рабови на тибиите и целите надворешни рабови на тарзусите. 
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Ноктите се издолжени, тiнки и б:Лаrо свиеви. На долната страна на прокси
малната половина има 4 големи остри, :косо поставени Зl\Пчиља а зад овие 
уште 16-20 сосема ситни запчиња. Ларвата е многу добар пливq.ч. Досега 
е :констатирана по :камењата на обалата на Охридското Езеро, покриени со 
алrи, на длабочина 0,5 м., потоа по Chara-тa на длабочина 3-4 м. Летните 

. месеци собирани се различви возрасти. Максималната големина на нимфите 
е 7,5 мм. Метаморфозата се одвива во текот на целиот ден. Нашата форма 
е најблиска со Procloi!on bifidum Bgtss., со карактерите на :која ја споредувам 
во :кратката дијагноза. 

Procloi!on lychnideмe ѕр. п. 

1. Опашхата 1/3 должи:иа на телото, 
2. Шкрrи едноставни, 
3. Терrити со две неправилни, раз

лични по големина пеrи, 

4. Темна напре'IНа трпа на опашхата, 
помuната тер:минално. 

Procloeon bi/idum Bgtss~ 

1. Опшш:ата 2/3 должнва на телото, 
2. Шкрrи со мала ламела во QС.Иовата, 
3. Терrити со крупни две . елицсо1111д1Ш 

пеrи, . 
4. Темната трап во среде. 

Имаго. Размери: кај d d дол. на тел. 4,5-7 мм., крл. Ѕ-7, опаш. 
14-17 а кај Q Q дол. на тел. 4,Ѕ-6,5, :крл. 5-7, опаш. 7-10 мм. Турбаисхите 
очи се јар:ко лимонесто-жолти, два пати подолги од високи, со испупчена 
горна површина. По средината на страничниот зид се наоtа еден темен прстен. 
Очите не се сосема доближани и диверrираат :кон '!!едото. Крилата се стак
лесто провидни, :косталното и суб:косталното поле мдечно замутеии. Во апи:
:калното поле има 6-9 напречни жил:ки, :косо поставени, од :кои 1-2 се напречно 
разветчеии и анастомозираат. Mety апикалиото поле и основата на крмото 
нема напречни жилки. Првата напречна жил:ка меtу R и првата rpaнкti. на R 
се наставува во напречната жил:ка на суседииот меfупростор. Кај. голем број 
примероци се :констатирани мали отстапувања во односите на спомнатите 

жилхи. Тораксот е светло браон, 1-то и 11-то ср VIII-тo до Х-то членче на абда:
меичето се жолти-браон, со две темни-браон линии сместени медцјаЈЦ1Q. 
Останатите членчиња се провидни. Опаш:nпе се сиви. Основните членчиња 
на гоноподите базалио се допираат, 3-то членче е најдОЈП'о и столпчеСто 
а последното најмало, издолжено и малку свиено. „Пеиис-:коверот'' е ИИЗОIС 
со прав заден раб и благо заоблени агли. Нозете се бледи. Првото членче 
на предните и· задните тарзуси е около 3 пати подолго од· 2-то а ова 2 пати 
подолго од 3-то! Фемииините адултни форми се по бојата на телото, нОзете 
опашката и :крилото слични на :маШ:ките. Абдомеичето е жолтобраон, а по исфр
лањето на јајцата полупровидно. ·За време на метам:орфозата мапжите фор-
ми се насобираат во големи јата вечерно време по брегот на Охридското Езеро. ~, 
Авторот е констатирал исто така јата од Q Q форми пред стемиување ист.о 
по обалата на езерото. Рано наутро во месеците јули и август ПQ брегот ва 
езерото се наоѓаат многубројните лешеви од овие форми. Најголем број ва 
лешевите се Q Q форми со испразнето абдоменче! · · После полагањето на 
јајцата во водата на езерото овие истоштени умираат. Адултпиот стадиум на 
вашата форма се разликува од Cloeon bi/idшn, со :кој тој е иајбпизох, .исто 
така .и ларвата. Нивните :куси дЈ9аrнози се: · 



ѕѕ 

ProcltЖJ1J lychnidense ѕр. п. 

1. Турбаисхи очи подопrи од широки, 
2. Птеростиrма · ·со нехолху анасто· 

:мозирачu жиЈIХИ, 

3. Второто членче на средните и зад· 
иите нозе xl\i маЦIЈtИте два пати по
доnrи од третото, 

4. Задните абдомеиалии терrити xl\i 
маша.те со две темии тmии. 

Ј37 

Procloion biftdum Bgtss. 

1. Очите се куси и висохи, 
2. БеЗ авасто:мозира'ШI DnltВ', 

3. Второто членче ТРИ пати nодолrо 
ОД ТРСТОТО, 

4. Задmпе терrити без темни mпопr, 

Род Pseudoelo]!on К.lараЈе~ 

Овој род во Македонија го претставува овде само делумично обра
ботениот вид. за прв пат оприев и опишав во Румуn:ја (1958). 

PSEUDOCLOJlON HYA.LOPTERUM Bog. 

Малата форма во стадиум на нимфа пред метаморфоза достигнува 

размери 4-4,5 мм. Досега авторот ја нашол во низа реки во Македонија 
(ел. 4), окарактеризирани со мали жоличиии на вода, IIЛИТХИ~. по nмевеста 
и шлувчеста поглога, пожриена со нижи растенија, ваместа со силни наноси. 

Ларвата плива теШIСо, со снажните нозе се прижрепува за нерамната подлога 
да не биде одвлечена од водената струја. Фациесите во кои таа е жонстати
рана се жаражтеризираат со средна брзина на течење на водата (охоло 0,5 м. 
во 1 сеж.), со мажсимални летни температури до 24 С0, расположени на висо
чина до 800 м. По досегашните набљудувања на авторот во нашите води лар. 
вата е I'орска речна форма, средно стевотермна, топлољубива. Метаморфо
зата започнува во мај и трае до август. 

Во стадиуМ на имаго авторот досега собрал само Q Q форми. Разме
рите на екстремитетите на нашите популации не се поIСЛопуваат со тие од 

Румуиија. Тажа тибиата на предните нозе е за· 1 1/ 5 пати подолга од фемурот, 
1-то 'IЈlенче на тарзусот е незабележливо подолго од Њ·то, последното е. 3 пати 
подолго од 111-то, а IV-тo е 4-5 пати подолго од 111-то. Тибиите иа задните 
нозе се сосема малку подолги од фемурите а 2 1/ 1 пати подолги од тарзусите. 
Првото 'IЈlенче на тарзусите е 2 пати подого од 11-то а овоа е сосема малху 
подолго од 111-то, додеn IV-тo е 2 1/ 1 подолго од 111-то. Кахо што. се глеДа 
допрва останува да се утврди дали. се работи за варијабилност IQIИ· паж· за 
диференцирање на ниво на субспеција, па дури и на специја. Со .М~О,IЈ;ОТ на 
одгајување авторот можеше да добие исто така само Q Q форми, така да без 
d d форми идентификацијата неможе да биде дефинитивна.· Вер,оватно е 
потребен подолг период на одгајување и барање на адултни форми во при-
родата во тех на ден9нqi:ието. · · 
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Zusammen/assung 

BAIТIDAE (ЕРНЕМЕRОРТЕRА) МACEDONIENS 

Petar lkonomov 

Zoologisches Institut der Naturwissenschaftlicher Fakult!t - Skopje 

In den macedonischcn Gewi.ssem hat der Verfasser die folgenden Arten 
festgesteUt: Baetis niger L., Вai!tis ршпi/иѕ В u r m., Вai!tis rhodani Р i е t., Вai!tis 
venustulus Е а t о n., Вaetis vernus С u r t„ Bai!tiS tenax Е а t о n., Bai!tis biocu
latus L„ Вai!tis metidionalis I k n„ Вaetis carpaticus м 0 I t„ Вai!tis tricolor е е I n„ 
Вaetis ѕр. путрhа ko1.ufensis, Вaetis ѕр. nympha vardarensis, Centropti/um ѕр; nym
pha pirinense, Pseudocentroptilum ѕр. путрhа strugense, Cloi!on dipterum L„ Clol!on 
praetextшn В е n g t ѕ ѕ ., Procloi!on lychniden$e ѕр. п., Pseudocloi!on hyalopterum 
В о g. und noch zwei Arten der Gattung Centroptilшn, die der Verfasser friiher 
(1951) als Centroptilшn · penulatшn Е а t о n und Centroptilum luteolum М ii 11. 
identifizierte und welche spiter speciell bearbeitet werden. 

FUr die Arten Вaetis niger L„ Baetis pumilus В u r m„ Baetis rhodani Р i е t., 
Baetis venustulus R а t о n., Вai!tis tenax Е а t о n, Вai!tis bioculatus L„ Вai!tis carpa· 
ticus М о r t., sind in dieser Arbeit Lokalit!ten, wie auch hydrographische Kara
kteristiken gegeben. 

Griin.dlicher bearbeitet sind manche Eigentiimlichkeiten der Larvenstadien, 
entweder wegen gewisser Unterschiede zwischen dem typischen Material und den 
in Macedonien gefundenen Populationen oder wegen der Unvollsti.ndigkeit der 
bisherigen Beschreibungen der foJJenden Arten: Вaetis vernus С u r t„ Вai!tia те• 
ridionalis 1 k n„ Вoi!tis tricolor Се r n., Cloeon dipterum ,L„ Cloi!t1n praetextum 
В е ng t ѕ ѕ. Dasselbe ist getan auch mit den adulten Stadien der Bai!tis meridiona
lis I k n., Cloeon praetextum В е n g t ѕ ѕ. und Pseudocloeon hyalopterum В о g. ( Q ). 

Zum Schluss sind beschrieben die Larven: Bai!tis ѕр. nympha kozufe'/1.Sis, 
Bai!tis ѕр. nympha vardarensis, Pseudocentroptilum ѕр. nympha strugense, welche 
der Verfasser wegen Mangel an adulten Formen nicht endgilltig identifitieren 
konnte, wie auch die beiden bisher im. adulten Stadium unbeschriebenen Arten: 
Centroptilum ѕр. nympha pirinense und Procloi!on lychnidense ѕр. п. · 

Zum ersten Mal sind die beschriebenen Larven und adulten Formen hier 
mit den ihnen am nachsten stehenden Arten · beziiglich mancher auffaUenden 
Eigentiimlichkeiten verglichen. 

Der mannliche Imagines des Вai!tis meridionalis 1 k n„ ist mit zitrongelben 
Turban-Augen und braun gefarbtem basalen Teil. Der Torax ist dorsal dunkel· 
braun und ventral lichtbraun gefirbt. Das Abdomen · ist auch braun gefArbt mit 
lichteren Stemitten; die Greifzangen sind ohne Warzenformige Schwielen am 
Basalgliede. Die Pterostigmen haben 6--7 · teilweise unvollstindlige Queradem, 
Die 4fitte Langsader der Нinterfliigeln erreicht nioht die Mitte· des hinteren Rafides. 
Die Yorderbeine sind dunkelbraun, wi.hrend die mittleren und die hinteren lichter 
sind. · Die Weibchen sind ll.hnlich gefirbt, nur haben ein d'iinkleres · Abdonien. 
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Die Larve der Baetis ѕр. nympha kozufensis steht am nachsten der Larve der 
Bai!tis vernus С u r t., aber mit folgenden auffallenden Unterschieden: die drei 
Schwanzfaden sind gleich lang; die Domchen der Schenkeln enden spitz; die Sub
genital-Platte ist subterminal nach dern inneren Rande gesagt; das letzte Glied 
der Labialpalpen ist terrninal abgerundet; abgerundet ist auch die Unterlippe. 
Die Larve ist stenoterrnisch kaltliebig. Festgestellt ist sie in den Gebirgsbiichen des 
sUdlichsten Berges Macedoniens - Kozuf. 

Die Larve der Вai!tis ѕр. nympha vardarensis lebt in grosseren Fliissen bis 
zum maximalen Hohe 650 rn. ii. М. an Stellen mit grosser Wassergeschwindigkcit. 
Morphologisch ist sie arn niichsten der Вaetis venustulus Е а t о n, von der sie sich 
unterscheidet durch das Vorhandensein eines Dornchens arn Terminalpalpus der 
Maxilen; durch den mittleren Schwanzfaden, welcher liinger als die Hilfte der 
seitlichen ist; durch die Anwesenheit von stumpfen Ziihnen, die subtcrminal an 
der Subgenitalplate angeordnet sind, und zuletzt durch das Vorhandensein von 
Schuppen an den Kiemenlamellen. 

Im Stadiшn der Larve Centroptilum ѕр. nympha pirinense ist in der Alpen
zone des Piringebirges iiber 2.200 m. ii. М. gefunden worden und steht der Centro
ptilum luteolum М U 11. arn niichsten. V on der letzteren unterscheidet sie sich durch 
die folgenden auffallenden EigentUm.lichkeiten: Vorhandensien von Dбmchen am 
iiusseren Randen der Schenkeln; gleiche Liinge des dritten Gliedes der Maxilar
palpen mit dem zweiten Glied; schiefer vorderer Rand der Subgenitalplate;. ѕу •. 
metrische Кiemenbliitter und Anwesenheit von zwei lichten eifбrrnigen Flecken 
stehend medial auf den Tergiten. Die Hinterfliigel der Subimaginesfor:cnen sind 
mit је zwei parallelen Uingsadem, 9 mal kUrzer als die Voiderfliigel und mit Pte-. 
rostigmen auf den Vorderfliigeln mit 8-10 quer und schriig stehenden Adem .. 

Die Larve von Pseшiocentroptilum ѕр. путрhа strugense ist nur in den Wiis-· 
sem des Sumpfes von Struga gefunden. Sie steht am nll.chsten der PseшJocentro
ptilum motasy Во g. und unterscheidet sie sich von~ ihr nach folgenden EigentUm
lichkeiten: der erste КiemenblatHst nur wenig kilrzer als der siebente; dann nach 
der Abwesenheit eines Domchens an der Spitze des Endgliedes der Labialpalpen 
und endlich nach dem dritten Gliede der Maxilarpalpen der kiirzer als der zweite ist, 

Die Larve von Procloeon lychnidense ѕр. п. die bisher nur im Litoral des 
Ohridasees bis zur 4 m Tiefe gefunden ist, stehet morphologisch am riiichsten der 
Procloi!on bifidum В е n g t ѕ ѕ. und unterscheidet sich von ihr unter dem anderen 
auch. durch die folgenden Eigentiimlichkeiten: die Schwanzf!den haben 1/3 der 
Korperliinge; die Кiemen sind von је einer Lamelle gebaut; auf den Te~ten be
finden sich је zwei. ungleichmiissige, verschieden grosse Flecken und zum Schluss 
die dunklere Ringelung der Schwanzfaden ist mehr terminal · gestent. Der miinliche 
Jmagines hat Korperliinge 4,5~7 mm, FШgell!nge 5~7 mm, Schwanzfaden 14-
17 mm und zum Unterscheid von der erwiihnten Art zeichnet sich aus mit Turban
augen, die liinger als breit sind und mit den anastomosierenden Adem der Ptero
stigmen; dann mit dem zweimal lingeren zweiten Glied des Tarsus der Hiцter• 
~inen als das . dritte Glied, und endlich nach der Anwesenheit von zwei dunklen 
Strichen .~uf .den hinteren Abdominaltergiten. 




