
. . 
ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS 

Z E S Z Y T Y N A U K O W E. U N I W E R S Y T E T U ł.. 6 D Z K I E G O 

NAUKI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE 

Seria II, zeszyt 3, 1976, s. 95-109 

Teresa Jaidżewska 

EPHEMERELLA MUCRONATA (BENGTSSON) I EPHEMERELLA NOT ATA 
BATON (EPHEMEROPI'ERA) W DORZECZACH PILICY I WARTY 

W pracy podano nowe stanowiska występowania dwóch nadziej spotykanych na terenie 
Polski gatunków jętek: E. mucronata (Bngtss.) i E. notata Etn. Zamieszczono ponadto 
uwagi morfologiczno-systematyczne dotyczl\ce tych gatunków oraz wyniki obserwacji 
ekologicznych i biologicznych pneprowadzonych w terenie i w laboratorium. 

I. WSTĘP 

W Polsce znaleziono dotychczas 7 gatunków jętek z rodzaju Epherrrerella Walsh. Są to 
Ephemerella ignita (Poda), Ephemerella karelica (Tiensuu), Ephemerella krieglJoffi 
(Ulmer), Ephemerel/Jt major (Klapalek), Ephemerella mesoleuca (Brauer), Ephemerella 

. mucronata. (Bngtss.) i Ephemerella notata Eaton. W referacie na II Międzynarodowej 
Konferencji nt. Ephemeroptem (Kraków, 197 S) M. K e ff e r m U 11 e r przeprowadziła 

porównanie morfologii osobników E. mucronata (Bngtss.) pochodzących ze Szwecji, 
E. krieghoff;, Ulm. z Polski, NRD i RFN, oraz formy zbliżonej do tych gatunków, które 

· spotykała w rzekach Łupawie, Redzie i Prośnie; obecność tej formy zasygnalizowała 
wcześniej pod nazwą E. mucronata (Bngtss.) (K ef ferm ii 11 er, 1972). W referacie 
autorka zwróciła uwagę na dUże podobieństwo morfologiczne między tymi jętkami. 
Zaobserwowała jednak drobne różnice w wielkości larw i imagines, w kształcie sku.elo· 
tchawek i kształcie odwłoka. Aparaty kopulacyjne imagines M z różnych badanych 
przez autorkę populacji wy.kaZują dut.ą zmienność, przy czym szerokie rozstawienie 
płatów penisa charakterystyczne dla E. mucronata (Bngtss.) obserwuje się .takie uosob· 
ników E. krieghoffi Ulm. pochodzących z NRD i RFN. Z braku dostatecznie obfitych 
materiałów E. mucronata (Bngtss.) ze Szwecji, autorka nie rozstrzygnęła ostatecznie 
statusu omawianej formy Ephemerella z Łupawy, Redy i Prmny, lecz tylko dla pod· 
kreślenia ich odrębności, wyróżniła je pod nazwą „forma intermedia". W dyskusji· po 
referacie U.Jacob wysunął przypuszczenie, 7.e E. mucronata (Bngtss.) iE. krieghoffi 
Ulm., jak również przejściowa „forma intermedia" należą do jednego gatunku, charak· 
teryzującego się dużą zmiennością. Dzięki uprzejmości Keffermilller, która udostępniła 
mi swoje materiały, mogłam stwierdzić identyczność larw i imagines z populacji z do-
rzecza Pilicy i Warty z mateńałem z Łupawy, Redy i Prosny. · 
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Oprócz Sźeroko rozprzestrzenionej w Polsce jętki E. ignita (Poda), pozostałe gatunki 
rodzaju Ephemerella Walsh !potykane były rzadziej lub majdowano je tylko na terenach 
gói:zystych. Dlatego celowe wydaje się opublikowanie nowych obserwacji dotycqcych 
E. notata Etn oraz jętki określonej tu jako E. mucronata (Bngtss.) z powodu nieroz.sti:zy
gniętegojeszcze jej statusu taksonomicznego . 

. 11. EPHEMERELLA MUCRONATA (BNGTSS.) 

Gatunek ten opisał B e n g t s s o n ( 1909) na podstaWi.e osobników ze branych 
w Dalame na Półwyspie Skandynawskim. Pótniej jętkę tę znateZiono w źródłowym 

·potoku Prutu w Czarnohorze (M i ku l s k i, 1935), w Okręgu· Leningradzkim i w do
rzeczu Peczory (Cze r n o w a, 1941), w.dorzeczu Amuru (Cze~ n o w a, 1952), 

CZĘST"OCHOWA 

4'111vw~ki• 
Ził~- . 

Rys. 1. Wystfpow~ie E. mllCl'OMtll (BngtsS.) i E. notatll Etn na terenie badań 
Oc;currence of E. 'mue10na• (Bngtss.) and E. notata Etn in the investipted area 

llpoDJ1eHlfe E. mucro1111ta (ingta.) H E. notatll Etn Ha TeppBTOpHH HccneJJ.oB&HHI 

(J. Stanowiska, w których z~dowano E. mucronata (Bngtss.) razem z E. not11t11 Etn, O. Stano
wiska, w których zebrano tylko E. mucronata (Bngtss.), • Stanowiska, w którydh zebrano tylko E. no-

t11t11 Etn . 
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w południowo-wschodniej Estonii (C h ab e r ma n, 1953) oraz w doIZeczu Niemna 
(Kazlauskas, 1959; 1968). Niedawno Keffermiiller (1972)doniosłaowy
stępowaniu E. mucronata (Bngtss.) w Pólsce na PojezieIZu Pomorskim w IZekach 
Łupawie i Redzie oraz na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w IZece Profaie. 

Jak wynika z zamieszczonej w pracy mapy (rys. 1 ), w moich materiałach z dorzeczy 
Pilicy i Warty ten gatunek jętki nie jest rzadki. W Warcie pod ·Osjakowem larwy 
E. mucronata (Bngtss.) dość regularnie i licznie występowały wśród martwych roślin 
zaczepionych między patykami na końcach ostróg rzecznych, o które woda uderzała ze 
znaczną szybkością i siłą. We wsi Łany Wielkie, miejscowości, w której napotykałam 
w Pilicy te larwy na stanowisku występowania położonym najbliżej źródeł, IZeka jest 
uregulowana o szerokości 6-8 m. Koryto Pilicy ma tu dno płaskie, a brzegi ofaszy
nowane. Podczas zbierania materiałów woda była mętna, pIZedmioty podwodne po
krywała cienka warstwa drobnaziarnistego osadu. Kilka larw wspomnianego gatunku 
obok liczniejszych larw E. notata Etn, zdjęłam z gałęzi wyciągniętej z dna. Na innych 
stanowiskach larwy E. mucronata (Bngtss.) obsiadały najczęściej zalegające na-dnie PIZY 
bmgu patyki, kawałki korzeni i inne martwe części roślin oraz kamienie. W Koniecpolu 
poniżej stanowiska badań, ,do Pilicy doprowadzane są ścieki Koniecpolskich Zakładów 
Płyt Pilśniowych, które powodują, że fauna IZeki na długim odcinku jest bardzo uboga. 
Zmf tnienie wody i bujny rozwój bakteńi Splierotilus obserwowano jeszcze w Maluszynie. 
Między Sulejowem a Tomaszowem na odcinku obecnie pIZekształconym w zbiornik 
retencyjny, Pilica płynęła naturalnym korytem o szerokości 40-100 m. Piaszczyste lub 
piaszczysto-żwirowate dno najczęściej tylko PIZY brzegach pokrywał muł lub detrytus. 
Rośliny także skupiały się w pobliżu brzegów. 

Ogółem zebrałam 444 larwy E. muąonata (Bngtss.), z których część udało mi się 
hodować w pIZewiet.rzanych akwariach. W hodowli larwy obsiadały wrzucone do na
czynia koIZenie roślin, patyki, liście olsz lub kamienie. 

K e ff e r m ii 11 e r (1972) odnotowała, że osobniki, które wyhodowała 
z zebranych pIZez siebie larw są większe od osobników pochodzących ze Skandynawii. 
W tab. 1 pIZedstawiłam wyniki pomiarów imagines wyhodowanych z larw zebranych 
w Pilicy i Warcie. Te jętki długością ciała są zbliżone do cytowanych wyżej materiałów 
z Polski oraz do materiałów Czernowej (1952). 

Barwą ciała wyhodowane jętki nie różniły się od jętek opisanych pIZez innych 
autorów. Aparaty kopulacyjne dd także miały cechy uważane za charakterystyczne 
dla tego gatunku, a mianowicie szeroko rozstawione płaty penisa, ułożone wraz z częścią 
nasadową w kształt litery x. 

Po upływie pewnego czasu od linienia subimago d ma s~ronę grzbietową ciała brązo
wą, tylko 2-3 ostatnie segmenty, podobnie jak i strona bIZuszna, są brązowoczerwo
nawe. Świeżo po wylince widać w ubarwieniu więcej plam żółtych. Górna część oka jest 
lakowoczerwona, część boczna czarna. Skrzydła I pary mają przedni bIZeg szarawy, 
lekko różowo lub zielonawo opalizujący, pozostała ich część jest przydymiona. Tylne 
skrzydła takiej samej barwy jak przedni bmg pierwszych. Nogi I pary koloru brązowego~ 
pozostałe żółtawe z pIZyciemnionymi stopami. Ciemne prążkowanie żółtych szczecin 
jest najwyraźniejsze u nasady. Przysadki odwłokowe mają zgrubjały w części dystalnej 
pmdostatni człon. Ubarwienie subimago g jest podobne, z tym, że wS1Z:ystkie nogi są 
jasne z wyjątkiem stóp ostatniej pary. 
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Tabela 1 

Wyniki niektórych pomiarów osobników uskrzydlonych E. mucronata (Bngtss.) 
wyhodowanych z larw zebranych w rzekach Pilicy ,i Warcie 

Some measurements of imagines of E. mucronata (Bngtss.) reared from the nymphs collected 
in the Pilica and Warta rivers 

PeJynr.TaTLI H3MepeHldl: xpwnaTLix HHJUlliHJJ.OB E. mucronata (Bngtss.) swpa~eHHLIX H3 nH'IHHOK 
HaftJJ,eaawx B pexax JbmKua H Baprn 

Długość w mm 
Stadium rozwojowe płeć 

ciała skrzydła I nogi II nogi III 

i 9 1 8,0 8,8 8,0 4,2 3,5 4,2 
i9 8,0 9,4 4,0 3,5 .4,0 
i9 8,0 8,5 9,3 4,2 3,4 4,1 
i9 8,7 9,2 10,2 4,0 3,5 3,9 
i9 8,6 9,6 8,5 4,0 3,3 3,9 
i9 8,2 9,0 9,7 3,8 3,9 
i9 8,9 9,2 9,5 3,7 3,5 4,1 
i9 8,6 9,3 9,1 3,5 3,4 3,9 
i9 8,0 9,5 9,2 4,2 3,7 3,8 

id 8,2 8,5 7,2 3,1 3,6 
id 8,8 8,7 10,3 7,9 3,2 3,8 
id 8,3 8,4 8,5 7,2 3,2 3,6 
id 9,3 9,4 10,6 7,3 3,6 4,1 

1i - imago. 

Tabela 2 

Wyniki niektórych pomiarów imagines 99 E. notattt Etn wyhodowanych z larw 
zeb~nych w rzece Pilicy 

Some measurements of imagines 99 of E, notata Etn reared from the riymphs collected 
in the Pilica river 

Pe3ynr.Tam H3Mepemrlł imagines W E. notata Etn sr.tpa~HKLIX H3 nHllHHÓK aalł,lJ,eaHLIX B pexe 
IlKnKUe 

Długość w mm 

ciała skrzydła I szczecin nogi I nogiłłl 

9,1 10,2 12,7 7,7 4,0 4,6 
9,0 10,0 12,3 7,3 4;0 4,4 
9,0 9,7 13,0 S,7 4,2 4,8 

10,0 11,0 13,5. 5,7 4,5 5,0 
9,5 10,2 13,2 5,4 4,2 5,0 
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Oglądane w wodzie niezapłodnione· jaj'a E. mucronata (Bngtss.) są początkowo zie· 
lonawe z rdzawą koroną włókienek czepnych, a od ich powierzchni odchodzą ponadto 
dodatkowe organy czepne w postaci kulek na długich sprężynowato zwiniętych nitkach, 
po wyprostowaniu niekiedy dwukrotnie dłuższych od długości jaja. Jaja przetrzymywane 
około godziny w wodzie miały długość 210-227 µ(bez wieńca włókienek czepnych) 
i szerokość 155-165 µ. Podobną długość jaj E. mucronata (Bngtss.) utrwalonych 
w alkoholu podał B e n g t s s o n (1913). 

Cechy charakterystyczne larw E. mucronata (Bngtss.) zestawione są w tablicy sy. 
noptycznej (tab. 3). Długością ciała larwy zbliżają się bardziej do larw z materiałów 
Cze r n owej (1952) i Chaber ma n a (1953) niż do larw z mateńałów 
B e n g t s s o n a (1930). Wzajemne stosunki długości członów głaszczka szczękowego 
zamieszezone w tabeli zgodne są z podaną przez B e n g t s s o n a (1930) i C z e r n o w 11· 
(1952) zależnością, z której wynika, że I człon głaszczka jest krótszy niż II i III razem 
wzięte. I człon nie jest jednak zupełnie równy III, jak podają ci autorzy, lecz dłuższy od 
niego. 

W ubarwieniu laiw E. mucronata (Bngtss.) przeważają kolory brązowy i żółty o różnej 
.intensywności. Obok osobników bardziej kontrastowo ubarwionych, spotyka się larwy 
jasnobrązowożółte. Na stronie grzbietowej odwłoka może być więcej. lub mniej 
żółtawych plam, które znajdują się zwykle w okolicy parzystych krawędzi na tergitach. 
Wtedy ciemne kolce na szczycie krawędzi występują na ich tle i są wówczas szczególnie 
dobize widoczne. Na segmentach III, IV, czasem VIII parzyste, jasne plamy mają (p~de 
wszystkim u larw młodszych) tendencję do zlewania się. Dwa ostatnie segmenty od· 
włoka są najciemniejsze. Właściwości ubarwienia ujęte są w tablicy dość szeroko, z mys1ą 
o ułatwieniu identyfikacji gatunku. Niektóre z nich były już podawane przez innych 
autorów, inne są nowe, stwierdzone u większości przejizanych osobników. Kształt 
i plamy ciemniejmgo ubarwienia skrzelotchawek przedstawia rys. 2. Ciemna plama na 
skrzelotchaWkach może się nieznacznie zmieniać nawet u tego samego osobnika na 
sąsiednich segmentach, w zarysach jednak nawiązuje ona do rysunków przedstawionych 
przez Bengtssona (1930)i Cze rnową (1952). 

Jętka E. muc..mnata (Bngtss.) jest szeroko rozprzestrzeniona, występuje jednak przede 
wszystkim na północy, w klimacie zimnym lub w chłodniejszych rejonach obszarów 
o klimacie umiarkowanym. W Czarnohorze, terenie znacznie wysuniętym na południe, 
larwy żyły w zimnym górskim potoku na wysokości 1300-1400 m n.p.m. Rzeki górskie 
i podgórskie, z szybkim prądem i kamienistym lub żwirowatym dnem pizetykanym 
roślinami są uważane za środowisko charakterystyczne dla larw tego gatunku. Znalezienie 
ich w nizinnych odcinkach biegu Pilicy i Warty oraz innych podanych przez 
K e ff c r m ii 11 e r (1972) stanowiskach ttzeba powiązać z porą występowania. 
K e ff e r m Q 11 e r (1972) na podstawie obserwacji z Polski ocenia gatunek jako 
,,zimnolubny". Moje obserwacje potwierdzają to w całej rozciągłości. Larwy 
E. mucronata (Bngtss.) zbierałam jesienią, zimą i wiosną. W listopadzie zbiory moje były 
ubogie, gdyż larwy są wtedy małe (1,9-5,9 mm) i łatwo mogą być przeoczone. Nie mają 
jeszcze wyraźnych zawiązków pochewek skrzydłowych, albo zawiązki te są bardzo 
krótkie. Nieco większe larwy spotykałam w grudniu; w lutym obok bardzo małych. 
(4,8 mm) były i takie, których długość pmkraczała 7,0 mm. Kwiecień i maj to okres 
pojawiania się larw gotowych do wylotu z pochewkami sktzydłowymi, których ~oniec 
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Ephemerella mucronata (Bengtsson} i Ephemerella notata Eaton 
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Rys. 2. Kolejne skrzelotchawki (I-V para) iarwy F. mucronata'(Bngtss.) 
The series of gills (I·V pair) of the nymph of E. mucronara (Bngtss.) 

Tpamei!.HLie )f(a6pid (I-V napa) itH'llłHKll E. mucronara (Bngtss.) 

a) płytka pokrywowa, b) płytka spodnia 

'łOl 



Tabela 3 

Cechy charakterystyczne lalw E. muao1111ta (Bngtss.) i E. notata Etn zebranych w dorzeczach Pilicy i Warty 
Charasteristic features of the nymphs of E. muaonata (Bngtss.) and E. notata Etn from the Pilica and Warta basins 

Xapa!<1epHW:e qepTlll Illl'IHllOK E. mucronata (B!llltss.) H E. notata Etn lidAelłlłLIX B 6accellnax 

Cechy 

Długość ciała 
Długość szczecin odwłokowych 
Maksymalna szerokość ciała przy na 

sadzie pochewek skrzydłowych 
Strona grzbietowa odwłoka 

Boki segmentów Ili-IX 

Ubarwienie 
głowa 

czułki 

boczne krawędzie przedtułowia 
fródtułów od strony grzbieto

wej 
odnóla 

odwłok 

szczeciny 

!Aparat gfbowy 
głas:tczek szczękowy 

głaszczek wargowy - proporcje 
człon.S.. 

peK ffimHu.w; .H Bapn.i 

Ephemerella 111ucro1111ta (Bngtss.) 

7,8-9.Smm 
s.0-5,8mm 

2,0-2,5 mm 
Na tetgitach II-IX z boków linii środkowej podłdne 

krawędzie ogranic:zajll,Ce najwyiszą część tetgitu. 
W tylnej części kraw~ nie wystają w postaci 
guzka. W:zdłui krawędzi pasmo ciemnych, bardzo 
drobnych kolców • 

Wyciągnięte w płaskie, stosunkowo krótkie kolce; kol
ce segmentu IX wystają o około połowę jego dłu· 
gofcl 

Z dwoma więbzymi jasnymi plamami na tle brązowo
·ł.ółto marmurkowanym 

I i II człony czułków brązowe, kontrastuj11,ee z f.6łtą 
wicią 

Szeroko, jamo obrzełone 
Z kilkoma drobnymi, fółtawymi plamkami 

Żółtawe z brązową plamą u nasady goleni i stopy 

Segmenty IV-VIII z jasno obrzeżonymi bocznymi kra· 
wędziami. Strona brzusznajednolicie brązowa I.ub 
brązowo!ółta, czasem pas $rodkowy nieco jaśniej· 
szy a z jego boków do trzech par ciemnych plamek. 
Na o,,.ół rvsunek ten słabo zunaczonv 

Jednobarwne, żółte lub żółtobrązowe; dystalny brzeg 
każdego członu z wieńcem kolców, czasem nieco 
ciemniejszych niź tło 

Człony I Ul grubsze ni! Ili. Proporcje długoki czło
nów głaszczka 12 :7 :9 

3:3:1 '· 

Ephemuella notata Etn 

8,1-10,3mm 
5.0-6,3 mm 

2,1-2,5 mm 
W tylnej połowie tergitów 11-Vlll powierzchnia uwypu

kla się z boków llnli irodkowej w podłuine ,,ieber
ka", przechodzące przy końcu tergitu w nieznacznie 
wystające guzki. Guzki najsłabiej zaznaczone na li 
i Vili segmencie 

Wyciągnlęte w płaskie, stosunkowo krótkie kolce; kolce 
segmentu IX wystają o około połowę jego długości 

Brązowa z jaśniejszymi drobnymi plamkami 

u nasaay ciemniejsze, stopniowo jaśniejące w kierunku 
dystalnym 

Wąsko, jasno obrzetone 
Z kilkoma drobnymi, !ółtawymi plamkami; w środku 

plamek brązowe punkty 
Stopa odnóły i.ółtawa z brązową ptam11 w częfcl dy

stalnej 
Segmenty IV-IX z jasnymi brzegami o kolcach z przycie111 

nionymi szczytami. Na ~tym lub lółtobrązowym tle 
strony br:znsznej rysunek złołony z 1 pary brązowych 
kropek i 2 par brązowych kręseczek 

Na ogół jednobarwne, czasem z delikatnym prąil;owanlem 
u nasady; kolce dystalnych brzegów członów brązowe 

Człon Ili najcieńszy i najkrótszy. Proporcje członów gła· 
szcza 12 :8 :S 

25 :25 :7 
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sięgał poza tylny brzeg I segmentu lub nawet dochodził do końca Il segmentu odwłoka. 
W hodowlach prowadzonych w latach 1970-1973 obserwowałam próby prŻeobrażenia 
od pierwszych dni maja do końca drugiej dekady tego miesiąca. Subimagines zastawałam 
często rano, ale odnotowywałam także przeobrażenia w postać uskrzydloną w ciągu 
dnia. Przed przeobrażeniem larwa była wysrebrzona nagromadzonym pod chitynowym 
oskórkiem powietrzem i pływała w naczyniu w kierunku od dna ku 'powierzchni wody. 
Wylinka utrzymywała się na powierzchni wody. Subimagines żyły od 1-4 dni. Nieliczne 
przeobrażenia w imagines miały miejsce w dzień - trudno jednak sądzić czy jest to 
regułą dla gatunku. 

Informacje na temat okresu występowania larw na innych stanowiskach są niestety 
dość skąpe. Nad Amurem Cze r n o w a (1952) łowiła imagines 18 i 19 lipca, podczas 
gdy larwy zbierała w lutym i w czerwcu. Według Chaber ma n a (1953) w Estonii 
larwy występują od maja do października, K a z 1 a u s k as (1959) zebrał larwy 26 Il 
i 28 V 1958 r. 

III. EPHEMERELLA NOTATA EATON 

Ephemerella notata Etn jest szeroko rozprzestrzeniona w Europie - występuje 

w Europie zachodniej i środkowej, a także na południu w Bułgarii i Jugosławii. Na 
wschód od Polski podawana była przez Mackiewicz-Gut o w·s ką (1935) 
i Chabermana (1953). Kazlauskas (1962) po obejrzeniu mateńałów 

z republik nadbałtyckich, m. in. ·także materiałów M a c k i e w i c z-G u t o w s k i ej 
(1935), napisał, że E. notata Etn. należy wykreślić ze spisu jętek tego terytońum. 
Równocześnie zwrócił uwagę na podobieństwo E. notata Etn. do E. ignita (Poda) 
i E. aurivillii Bngtss. Jego argument, że wymienione przez C h ab e r m a n (1953) 
subimago 9 nie mogło należeć do E. notata Etn, gdyż zebrane było w maju, nie jest 
w pełni przekonywający. W późniejszej pracy K a z 1 a u s k a s ( 1968) wymienił jednak 
tę jętkę w spisie fauny Ephemeroptera rzeki Niemen. Jak podaje Land a (1969), 
w Czech~łowacji E. nota ta Etn występuje rzadko i nielicznie. 

W Polsce E. notata Etn była spotykana w dorzeczu Wisły i podawana zarówno 
z dopływów jej górnego biegu (S o w a, 1961 ; G ł o w a c i ń s k i, 1968), jak i dolnego 
w okolicach Tczewa (Jl ó j c i k, 1963). Wymieniona jest także z Suwalszczyzny 
(M i ku 1 s k i, 1936) oraz z ujściowego odcinka Widawki i środkowego biegu Warty 
(J aż d ż e wska, 1971)1

• Tylko w rzece Bajerce, przede wszystkim w jej górnym biegu, 
gatunek ten należał do najliczniej reprezentowanych jętek (S o w a, 1961 ). Z innych 
stanowisk w Polsce wymieniane są tylko nieliczne o8obniki. 

Zestawienie informacji o ekologii E. notata Etn, świadczy o możliwości życia larw 
w różnorodnych środowiskach. Larwy te znajdowano na roślinach i na dnie żwirowatym 
małego cieku o charakterze górskim (Sowa ,1961), pod kamieniami i wśród roślinności 

1Po ponownej kontroli materiałów okazało się, że jeden z czterech wymienionycłtw mojej pracy 
osobników E. notata Etn zebranych w Rychłocicach („130: 1 O IV 1969 - 1 lr") (J a ż d ż e w s k a, 
1971) należał do gatunku E. mucronata (Bngtss.). 
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wpr4dzie słabym i umiarkowanym (Gł o w.ac jń ski, 1968), na przedmiotach po
krytych szlamem w miejscach z różną szybkością prądu w dolnym odcinku Wisły 

(W ó j c i k, 1963) a nawet w wodach stojących i wolno płynących (M i k u I s k i, 1936). 
W doaeczach Pilicy i Warty E. notata Etn spotykałam tylko w wodach bieżących 

w kilku stanowiskach oznaczonych na mapie (rys. 1 ). Niektóre z nich· pokrywają się 
z miejscami występowania E. mucronata (Bngtss.)'; Larwy obu gatunków zbierałam 
w podobny sposób i znajdowały się one w tych samych ptóbach. W Koniecpolu kilka 
larw E. no tata Etn zdjęłam z powienchni i ze szczelin grud orszfynu. W hodowli larwy 
obsiadały wrzucone do naczynia patyki, liście olsz, także kamienie. Na ogół larwy 
E. notata Etn. spotykałam rzadziej niż E. mucronata (Bngtss.), w większości przypadków 
w próbach natrafiałam najwyżej na kilka 'osobników i jedynie z Łanów Wielkich oraz 
Koniecpola udało mi się zebrać liczne okaZy. 

Ogółem zebrałem 145 larw i 1 subimago E. notata Etn. Interesujące jest to, że mimo, 
. iż jętki te pochodziły ż różnych odcinków rzek i były gromadzone wiosną w ciągu kilku 
· lat (w latach 1969, 1971, 1972 i 1973), nie spotkałam wśród nich dotąd żadnego samca. 
Podobną obserwację uczynił Land a (1969), któty sugeruje, że na terenie Czechosło

. wacji gatunek ten rozmnaża się partenogenetycznie. Być może, że i w Polsce zachodzi 
podobne zjawisko, lecz sprawdzenie tego wymaga dalszych obserwacji. K a z 1 a u s k a s 
(1963) na teren', Lltwy stwierdził partenogenezę u pokrewnego gatunku - Ephemerella 
aurivillii (Bngtss.), wymienionego przez niego pod nazwą Chitonophora aurivillii Bngtss. 

Materiały moje wprawdzie obejmują tylko samice, trudno jednak mieć wątpliwości co 
do ich przynależności do gatunku E. notata Etn. W ubarwieniu imagines można znaleźć 
cechy charakterystyczne, o których piszą Ea to n (1883-1888) i Land a (1969) . 

Rys. 3. J ąjo E. notata Etn 
The egg of E. notata Etn 

.RHU.o E. notata Etn 

. Pomiary kilku osobników· z mojego zbioru przedsta
wiłam w tab. 2. Podane przeze mnie liczby ozna
czające długość są mniejsze niż liczby wymieniane 
przez Batona (1883-1888) iCzernową 

(1964), mieszczą się jednak w granicach wielkości 
wskazanych przez Land ę (1969). Uderza sto
sunkowo znaczna długość nóg I pary niektórych 
osobników. W piśmiennictwie brak jest jednak 
danych na ten temat i tę moją obserwację na razie 
trzeba uznać za odosobnioną. Nogi I pary imagines 
~ z moich hodowli były żółte, tylko uda były 
nieco ciemniejsze. Nogi dd, jak podał L a n d a 
(1969), są brązowe lub z odcieniem czerwonym aż do 
brązowoczerMmych. Subimago q ma I parę nóg 
z udami czerwonawymi, goleniami żółtymi, a sto- · 
parni ciemnymi; pozostałe nogi są żółte z lekko 
czerwonawym odcieniem i tylko ich stopy są czarne. 

Jaja E; notata -Etn (rys. 3) są podobnie jak jaja 
E. mucronata (Bngtss.) zielonawe z rdzawym pękiem 

włókienek czepnych. Długość jaj przebywających ok. 1 godz. w wodzie wynosiła 
232-237 µ,szerokość 180-190 µ. 

Niektóre cechy larw z moich materiałów przedstawiłam w tab. 3. Chociaż inten
sywność ubarwienia była związana z wiekiem larw i z okresami linienia, obserwowałam 
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Rys. 4. Kolejne skrzelotchawki (I-V para) larwy E. notata Etn 
The series of gills (I-V pair) of the nymph of E. notata Etn 
Tpaxelbl:we lltl5pw (I-V napa) lIH'DłłOCH E. notata Etn 

a) płytka pokrywająca, b) płytka spodnia 

osobniki gotowe do wylotu jasnobrązowe do brązowoczarnych. Cechą ubarwienia larw 
pominiętą w tabeli, a wymagającą osobnego omówienia, są pasy biegnące wzdłuż tułowia 
i odwłoka, które zaznaczone są m. in. na iysąnku w pracy Ki m m i n s a i F r o s t 
(1943). U larw z moich zbiorów pasy na tułowiu, choć słabiej, były widoczne nawet 
u osobników jasno wybarwionych. Jasne plamki wzdłuż wypukleń tergitów odwło
kowych~ które są pizedłuteniem pasów tułowiowych, mogą znajdować się tylko na 
pnednich segmentach, albo występują at do VIII segmentU włącznie. Deseń ten jest 
najlepiej widoczny u osobników ciemno pigmentowanych. Tuż po linieniu larwy 
E. notata Etn. są zupełnie białe i mają tylko nieliczne ciemne plamki, a mianowicie 
podłużne rozbieżne pasy o nieregularnych zarysach na pronotum oraz po dwie kropki 
i czteiy pizecinki na sternitach odwłoka. Po kilku godzinach larwa jest jasnobrązowa. 
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Pasy na pronotum po ściemnieniu ciała larwy ·Sil mniej wyraźne wśród ciemnego tła, ale 
u subimago i imago znów stanowią charakterystycirui cechę ubarwienia. Na zrzuconej 
skórce natomiast deseń sternitu jest trudny do zauwatenia wśród innych plam; dotyczy 
to szczególnie wylinek z młodrzych larw. Skrzelotchawki E. nota ta Etn przedstawione są 
narys. 4. 

E. no tata Etn jest równie! gatunkiem ,,zimnolubnym". Larwy zbierałam w terenie 
w kwietniu i w maju w latach 1969, 1971, 1972 i 1973. Osobniki zebrane w pierwszej 
połowie kwietnia miały w większości pochewki skrzydłowe sięgające końcami najwyżej 
tylnego brzegu I segmentu odwłoka, następnie pnechodziły linienia i dopiero potem 
zachodziło przeobratenie w subimagines. Ostatnia wylinka larwalna unosiła się na 
powieizchni wody. 

Jedyne subimago zebrałam w terenie 25 V 1972; w hodowlach próby przeobratenia 
obserwowałam w ciągu maja. Subimagines zastawałam rano; imagines pojawiały się 
zwykle następnego dnia, rzadziej po dwóch dniach. 

W hodowlach larw E. notata Etn często zastawałam martwe osobnfłd z ubytkami 
części ciała. Uszkodzeniu podlegały osobniki tego gatunku w trakcie linienia lub tut po 
nim, a więc te które były osłabione i słabo zesklerotyzowane. Nalety przypuszczać, te 
ubytki te spowodowane były przez inne larwy E. notata Etn, co wskazywałoby na to, że 
gatunek ten mote być mięsotemy. Nie udało się rozstrzygnąć, czy larwy z ubytkami 
ciała były atakowane jeszcze za tycia, co dowodziłoby występowania drapieżności 
i kanibalizmu u E. no tata Etn, czy te! raczej martwe larwy stawały się zdobyczą innych. 
Sprawa tywienia się E. notata Etn zasługuje na dalsze badania. 
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Zakład Zoologii Ogólnej 

EPHEMERELLA MUCRONATA (BNGTSS.) AND E. NOTATA ETN 
(EPHEMEROPTERA) IN THE BASINS OF PILICA AND WARTA RIVERS 

Two mayfly species rare in Poland, Ephemerella mucronata(Bngtss.>1 and E. notata Etn, were found 
in the basins of the Pilica and Warta rlvers. New localities of these species are presented in fig. 1. Total 
collected materiał numbered 444 nymphs of E. mucronata (Bngtss.) and 145 nymphs and 1 subimago 
of E. notata Etn. It is worthy of notice that all specimens of E. ncitata Etn were females. Thus 
parthenogenetic development of this species in the investigated area is probably the more that in 
Czechoslovakia the same phenomenon was observed byt a n da (1969). 

Hitherto kno\vn data indicate that geograpllical ranges of these two mayfly species are in principle 
different, overlapping in central Europe only. E. mucronata (Bngtss.) was found mainly in eastern and 
northern, while E. notata Etn in western and southem Europe. 

In Poland both mayflies have life cycles lasting one year; the spacies a.re „cold-loving", i.e. their 
nymphs are to be found in the rivers in autumn, winter and spring. The flight period falls in May. In 
this month in the field nymphs ready for metamorphose were collected and attempts of flight in the 
labor.atory were observed. Some of these atternpts were successful and in this way winged specimens 
were, obtained. Measuremen t data based on these specimens are given in table 1 (E •. mucronata) and in 
table·2 (E. notata). In figs. 2 and 4 and in table 3 gills and sorne selected features of nymphs of both 
oonsidered species are presented. The drawing of egg of E. notata Etn (fig. 3) is based on fresh materiał 
seen in the water from the river. 

In the laboratory in rearing dishes the.re were observed hollows in the bodies of dead nymphs of 
E. notata Etn, indicating camivorous habits of this species. It was not found out whether predation is 
here in question or the nymphs ate already dead animałs. 

Ecology of the riymphs of both species under consideration is similar; usually they were collected 
from dead weeds and twiss and in some sarnples both species occurred in common. It seems however 
thatE. mucronata (Bngtss.) inhabits places more exposed to the action of current. 

1 M. K e f f e r m u 11 e r in her presentation on the 2-nd International Conference on Ephemero· 
ptera (Kraków, 1975) has called this mayfly „forma intennedia". 
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Tepeca RJICOJICefJCKQ 

EPHEMERELLA MUCRONATA (BNGTSS.) 

H EPHEMERELLA NOTATA ETN (EPHEMEROPTERA) 
B EACCE'1HAX TIHJIHUbl H BAPThl 
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B 6acceltttax pe1< ThmHULI H BapTbl HaltACHbl peA1<He Ha TCPPHTOPHH TionbWH noAeHKH 

Ephemerella mucronata (Bngtss.) 
1 

H Ephemerella notata Etn Hoable MecTa, Ha 1<0Topwx aaltAeHLJ 
nH'IHHKH 3THX BHJJ.OB, no1<a3aHbl Ha 1<apTC (pHc. 1). Halt11eHbI 444 nH'IHHKH E. mucronata (Bngtss.) 

H 145 nH'IHHOK H 1 subimago E. notata Etn. YIJ.\IBHTenbHo To, 'ITO Cl*IJ.H acex HHIJ.HBimoB E. nota
ta Etn He 6&mo HH OAHOI'O CaMua. He HCKnJO'ICH Ha noA reppHTopHH napTeHoreHC3 3TOA IlOACHKH, 
TCM 6onee, 'ITO y)l(e Land a (1969) o6pamn BHHMaHHe Ha nono6H1>1lt ct>a1<T B l:fexocnoBaKHH. 

TipoBCAeHHble )J.O CHX nop HccneAoBaHHlł fl03BOnJllOT 3aMCTHTh, 'ITO MeCTOHaXO)l(llCHHJI 3THX 

nolleHOK o'ICHb pa36pocatt1>1 H ron1>1<0 Ha TCPPHTOPHH UcHypani>aolt EBpon1>1 OHH coBnaAalOT; 

E. mucronata (Bngtss.) 06HapylKeH1>1 Ta1<l1Ce Ha ceaepe H Ha Bocto1<e Eaponbl, a E. notata Etn -

B 3amu:umA H IOJKHolt EBpone. 
B Tioni>we o6a BHAa HMCIOT I'Oll,Hl!Hbllt llCH3HCHHbllt UHKn H OHH „XOTIOllOITI06bI"T.e. HX TIH'IHH

KH BCTP&l!llCM B pe1<ax OCCHblO, 3HMOA H BCCHolt. Mx BLJneTHblM MCCJIUCM l!BflllCTC.lł Malt. Co6paH

Hble B TO apeMn HH,!.',HBHAbI 6hIJJH 6nH3KH npeBpaw.eHHJI; B TO llCe BpeM.lł 3aMel!eHbl TIOTlblTKH 

K. npeapaw.eHHIO B 1<yn&Typax. B pe3ynbTaTe 6naronony'leHbIX npeapaw.eHHA. noliBHnHCb 1<pblJ1aTL1e 

HHIJ,HBHllbl. HeKoropble BeJIH'IHHbl Terra 3THX HHIJ,HBHllOB )J.aHbl, Will BH)J.a E. mucronata (Bngtss.) 

B Ta6. l, llll.lł BH)J.a E. notata Etn B Ta6. 2. 
Tpaxetl:Hwe JKa6pbl H oTo6paHKble xapa1<TepHble npH3Ha1<H nHl!HHOK o6eHx BH.U.OB noKa3aHbl 

Ha pHc. 2 H 4 HB Ta6. 3. PHcyHoK Hltua E. notata Etn (pHc. 3) AaH Ha ocHoBaHHH Ha6n101leHHA 

JKHBoro MaTepHana B pe'lHolt Bone. 
B 1<ynbTypax E. notata Etn JaMel!eHi>I y6b!TKH yena y Mepmwx nH'IHHOK, 'ITO CBHAeTenbCTByeT 

o ImOTOllllHOCTH 3TOI'O BH.n.a. YTBep)l(JlaTb, noKa, TPYJlllO - XH111HH11ecmo nH 3TO, HTIH )KC nH'IHHKH 

MOf.YT IlHTaTbCll TOTlbKO MepmblMH HHAHBHAaMH. 
3KOTl<'rHll nH'IHHOK o6eHX HCCITelloBaHHbIX BHllOll IlOXO)l(a OJJ;Ha Ha npyryIO 3TH TIH'IHHKH 6w-

nH co6paHbl, 11aw.e Bcero; c He1<pOTH11ec1<Hx 3eneH1>1x paCTCHHlt H nanoK. B He1<0TOpb1X npo6ax 

HaAAeHbl o6a BH.U.a no.n.eH1<H: Ho cmmye-r npe.n.nonaraTi>, 'ITO E. mucronata (Bngtss.) MO)l(eT )l(HTb 

B MeCTaX 6onee IlOjlBCp)l(eHHblX .n.ełlcTBHIO TC'ICHHJI peKH. 

1K ef ferm U 11 er B CBOeM JJ;OK1fll.lte, IlpCllcta.BllCHHOM Ha II Mel!C,!l;yHapOJll!Olt KOHcl>epCHUHH 

nocBllll,leHHOtl: Ephemeroptera(](.rak6w, 197 5) ct>oPMY E. mucronata (Bngtss.) H3 Ilon1>1I1H BWAenHna 

KaK „ct>opMy intermedia". 




