
PRIVATE LrBRARY 
ОЕ WILLIAM L. PETERS 

ИЗДАНИЈА НА ПРИРОДОНАУЧНИОТ МУЗЕ.! - СКОПЈЕ: ·' 

FRAGMENTA BALCANICA 
MUSEI MACEDONICI SCJENTIARUM NATURALJUM 
Tom IV Skopje, 15-IX-1961 М 1 (8Ѕ) 

ЕДНОДНЕВКИТЕ. (ЕРНЕМЕRОРТЕRА) НА ЈУrОСЛАВИЈА 
EUТНRAULUS BALCANICUS ЅР. N. (LEPTOPHLEBIШAE) 

ПЕТАР ИКОНОМОВ 
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Досега родот Euthraulus не е конста
тиран во Европа. За првпат го поставил: 
В а r n а r d Н. ( 1932) на материјали со
бирани во рената Неф во Јужна Африна. 
со форма Euthraulus elegans. Една форма 
од овој род, најдена на Јапонските Остро
ви, U е n о М. ја одредил како Choroterpes 
trifurcata (1929), а ларвата на истата форма 
најдена во водите на островот Јава, детал
но ја опишал U l m е r G. (1939). G il-
1 i е ѕ, М. (1951) опишал од родот Euthrau
lus неколку форми најдени во . Индuја и 
Југоисточна Азија, а подоцна истиот автор
(1957) извршил ревизија на низа материјали 
од оваа група, собирани во Уганда, Индија, 
Јава и Формоза и ги поставил во родот
Еиthrаи/иѕ. Ненои од овие форми порано. 
биле ставени во родовите Thraulus ·и Cho
roterpes како на пр. сно.менатата Choroter
pes trifurcata u е n 0 и др. 

Нашиот материјал се наоѓа во збир
ните на Природонаучниот музеј во Скопје„ 
фиксиран во 3 % формалдехид, односно. 
80% аЛI<ОХ()Л. 

Авторот располага со поголем бро$ 
ларви и само со еден Q примерок на 

субимаго, тана што идентификацијата е 
извршена на недостаточен материјал. 

Сл. 1. Euthraulus balcanicus L а r v а (Сл. 1, 2, 3, и 4). Телото И: 
ѕр. n. - Ларва: ин тото. е дорзо-:вентрално сплесн:ато, главата ши_-
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рока, вертинално поставена. Телото е најшироко во областа на мезо
тораксот. Птеротеките конвергираат терминално. ОпаШ!(ата е долга 

:колку u телото. Телото е бојадисано браон или. ма~инасто браон. 
Медиодорзално има една светла линија. Третиот до деветтиот тергит 
латерално имаат по едно квадратно поле. Горната усна е елипсовидна. 
ВдлабнатШП<ата по предниот раб е широка, средно длабока и нерамна. 
Латералните рабови се снабдени со танки четинки. Дорзално латерално 
има куси и долги влакненца а по горниот раб има 2 реда четинки, 

-сместени трансверзално еден зад друг. Четинките се дебели како и 
латералните. Манднбулите се ниски, силно проширени, со силно из
дадени надворешни рабови. Канините се столпчести, тесни и високи. 
Надворешниот :канин на десната мандибула се завршува со 3 еднакви 
туберкули, додека внатрешниот со .L: нееднакви. Десната просте1<а е 
чаталесто раздвоена, снабдена со ресници по внатрешниот раб на 
долната ветка. Моларот е издигнат, тесен, со околу 1 З лајсни. Под 
моларот по внатрешниот и надворешниот раб има многубројни влакна. 
Обата капина на левата мандибула се завршуваат со по 3 туберкули. 
Левата простека е исто така чаталеста, само што овде двете ветки 
се разветчени и снабдени со иглички и четинки. Ови.:; . се особено 
добро развиени по долната гранка. Левиот молар е и::1граден од 9-10 
лајсни. Лацинијата е силно проширена, квадратна а галеата кон ос
новата се стеснува. Магзиларниот палпус е "I:РИЧлен и малку подолг 
<>д галео-лацинијата, со третото членче клинесто завршено. Палпалните 
членчиња кон врвот се скусуваат. Второто и третото членче однатре 
носат по 8-9 ·~етинки, додека сите три се снабдени со осетни влак
ненца. Предниот раб на лацинијата е широк и целиот зафатен со густа 
четкичка, изградена од долги. фини, ку:касто·, зцвршени влlfкна. Во 
Горниот внатрешен агол, под четкич:ката, има еден ред оД 10 иглички, 
ОД кои петте се силно назабени. Пред овие има уште 2 високи иглички 
и 1 дебела со сна:Жни за;::~ци. Целиот вна!ешен раб е покриен со долги, 
терминално ресасти четинки. Лабиумот е со силно раЗв.l{еЈШ лобуси 
и релативно слаби палпуси. Глосите се тесни и високи, гбре снабдени 
<:о куси, остри каќо и со долги тапи трнчиња. Парагло~ите се мошне 
широки, со елипсест надворешен раб. По надворешниот 'раб на овие 
има многубројни остри иглички а по внатрешниот ацикално една 
густа покривка од куси влакна. Лабијалните палnуси ~е столпчести. 
Најдолго и најшироко е првото, н1јкусо и најтенко е третото. Првото 
членче по работ е снабдено со нгличкн:, второто со влакненца, тре
тото со влакненца однадвор и особено врвот и боцки однатре~ Гнатот 
напред е средно заокружен, всечен и одстрани извле:t:rен во 2 ја
зичиња. Парагнатите се странично извлечени, но не .ее заострени. 

Гнатот терминална е покриен со фини ресички, додека горната повр-

шина на парагнатот е со долги густи влакненца. Антените се покуси од 
главата, снабдени со осетни влакненца, насобрани во 4 групи од по 
3-4. Абдоменчето е дорзо-вентрално сплеснато. Двата 'предпоследни ., 
7ергити лат~рално ДИ(.'Тално се извлечени трновиДно а диеталните 
рабови се фино назабени. Втората до цоследната ,трахејна шкрга се 



з 3 

ѕ 

Сл. 2. Euthraulus balcanicus ѕр. n. - Ларва: 1. антена; 2. лабру111; 3, 4, д. манд. 
со канини и простена; 5,6, Ј. манд. со :канини и пpocrt!кil; -7-9, магзила со горен 

раб на лацинна и влакна; ЈО, хипофарин:кс. 



4 4 

листовидшr, двојшr, терминаm~о извлечени во 3 еднакви кончести 
nродолжетока. Првата шкрга е силно редуцирана и сведена на еден 
кончест израсток. Церците се со трновидни израстоци по дистаm-ште 
рабови и влакненца, сместени во кругови по соседните рабови. Опаш
ните крајни членчиња се без трновидни израстоци. Предните и 
средните нозе се еднакво долги и покуси од задните. Фемурите се 
средно плочесто проширени а тибиите и тарзусите столпчести. Игли
ците на горната површина на фемуроr се вклучени во три групи: 

двете по надворешните рабови и еден среде. Игличките . по обата 
раба на фемурите на предните нозе nроксимално се куси и заос
трени а диетално долги. и на нрај малку проширени. Иrличките на гор
ната површина се со паралелни рабови, тапо завршени и често лонги
тудииално набраздени: Игл~чките по внатрешните рабови на тибијата 
се остри, често ресасти, осо.бено на I<олената. Внатрешниот раб. на 
тарзусот носи 6-7 остри иглички. Ноктот е средно долг, на врвот 

маЛl<у свиткан и снабден со 13-15 запчиња, сместени до nод врвот. 
Надворешните рабови на сите три дела на предната нога носат (како 
и при другите) и влакненца. Овие најмногу ги има по тибиите и 
тарзусите. На средните нозе вториот ред на трнчињата е сместен прок
симашrо, бројот на 1.рнчињата на тарзусот е намален на · 4-6, а зап
чињата на ноктот се на број 16-17. Распоредот .на трнчињата на фе
мурот на задните н<;-зе е како кај средните. Трнчињата сместени по 
површината се тапи со паралелни рабови, рабните сместени прокси -
мално, се куси и заострени, додека диеталните рабови се сосема долги 
и апикално проширени. За задните нозе е карактерно присуството 
на тапи долги трнчиња по надворешниот раб на тибијата и на.\1ален · 
број иглички, како впрочем и при средните нозе по внатрешниот 
раб на тибијата и тарзусот. Ноктите се со 13-15 запчиња. 

Ларвата плива сосема тешко, со извивање на абдоменот. Со сна
жните крајници како и со сплеснатата форма на телото таа успева 
да се задржува ц живее во фациеси со доста брза вода. Се храни 
со алги, кои таа Ги собира по горната површина на I<амењата, обилно 
развиени во бистрите води. Метаморф<)Зата, утврдена врз основа на 
анализата на в()зрасните стадиуми, започнува уште во април и про
должува до крајот на август. Досега оваа ларва е најдена само во 
на1јужните деЛовп на Македонија, во рекчиња и потоци на височина 
ОД Ј 00-200 М. 

I m а g о (ел. 5) Авторот располага само со еден единствен Q 
примеро1<. Должината на телото е 7 мм а должината на крилата е 
6,5 мм. Главата и тораксот се сивотемно обоени. Медиодорзално по 
тергитите има по 2 лонгитудинални цртички а одстрани на 2- от до 
9-от сегмент, по едно големо, с1<оро квадратно браонсиво обоено по
ле. Стернитите се портокалово обсени, што главно е условено со 
бојата на јајца:rа, Опашката е светлобраон со слабо затемнати граници 
на сегментите. Нозето се бледожолти со сиви напречни траки пред 
диеталниот нрај на фемурот на предните нозе и сиво затемнети ко
лена на останатите. Крилата се прозирни, сивкави, слабо заматени. 
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Сл. 3. Eufhrau/us ba/canicus ѕр. n. - Ларва: 1-3, лабрум со палпус и параг лоса; 
4-7, шн:рги: 1,11, III, IV ц VI; 9, 10, ц~рци; 01:н::>вз n ца кpii; 11, членчиња на 

антена · 
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Лонгитудиналните жиmш се браон жолти. Субкоста и радиусот се 
најзабележливи. Меѓу МА1 11 МА2 има само 4 напречни жилки. 
Интерналарни жилки нема. Во птеростигмата се наоѓаат'4-5 напречни, 
прави жилни. Грбицата на предниот раб на задното крило носи 
многубројни ситни вла1<11енца. Оваа форма е уловона на 17. VII. Ј 9:':>4 
година при Демир Капија, по реката Бошава пред квечерина. 

Ларвениот стадиум на Euth~aulus-·ba/canicus досега е најден само 
во ре:ките и ттотоците на У довсната Котлина, која е под силно вли-

7 6 

Сп. 
0

4. Euthraulus balcanicus ѕр. n; - Ларва: 1-7, предна нога со нокт и игли од 
Fe, Ti и Та по раб и горна површина; 8. сред~а нога; 9-12, задна нога со 

игли на Fe, Ti и Та по раб и горна површина. 
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јание на медитеранската клима. Амплитудата на колебањето на воде
ните маси во текоr на годин11та, расположени во најниска1'а зона на 
овие топли реони, е висока и се одразува врз нивните тем.пературни 

колебања. Така годишната амплидуда за некои од овие води изнесува 
околу 22" е, што покажува дека ларвата е еуритермна, реофилна 
форма. 

Распространувањето на родот Euthraulus, досега познат само во 
Ориенталската, Етиопската и во најиСточните делови на Палеарк· 
тичката регија (Јапонските Острови) има значаен интерес па е потреб
но, за изведување на извесни биоrеографски закључоци, да се проу
чи распространувањето и во осrанатите јужни води на 6алканскиот 
Полуостров, Мала Азија и Северна Африка. 

2 з 

Сл. 5. Euthraulus ba/canicus ѕр n. - Имаrо, Q : 1, предно :крило; 2, задно ирило; 
3, влакна по преден раб на задно иpwro. 
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Zusammenfassцng 

Eintagsfliegeп (Epbemeroptera) Jugoslavieпs, 
Euthraulus balcanioos n. ѕр. (LeptophJebiide ). 

Petar ЈКО NO МО V 

Zool. Institut d. Nat. hist. rnatem. · Fakultat, Skopje. 

Euthraulus balcanicus n. ѕр. ist der erste Vetreter des Genus Euth
raulus Barna rd in den Gewassern Europas, der bis nun nur fur orientalische 
und ethiopische Region, wie auch ftir den ostlichsten Teil der palaar
ktischen Region (Japanische Inseln) festgestellt war. Die Gewasser des 
Udovo Та)еѕ (Mazed„ 41° 2()' der geog. Breite), wo diese Larve einge
sammelt wurde, stehen unter dem starken Einfluss der mediterranen 
Klima mit Jahresarnplitude von сса 22° С. Die Larve ist bis nun in 
Flusschen und Bachen der niedrigsten Zone des Udovo (100-200 m. 
М. Н.) gefunden. 

Korper der Larve breit, dorsoventral geplattet, braun mit lichter 
Mediodorsallinie und dunklen quad1atischen Lateralfeldern am Abdomen 
versehen. Antennen kurzer als der Kopf, Labrum elyptisch, mit breitem 
vorderem Einschnitt und zwei Reihen von Borsten unter dem Vorder
rande versehen. Mandibeln breit mit langen, saulenformigen Prostheken, 
deren Rand kammfбrmig gezahnt ist. Мaxille dreigliedrig, Lacinia breit, 
rnit dichten feinen Haaren am Vorderrande und am Innenecke mit eini
gen kammformig gezahnten Borsten versehen. Glossa lang und schmal, 
Paraglossen breit. Palpus labialis dreigliedr1g und verhiНtnismassig 
schwach entwickelt. Gnathus in der Mitte eingeschnitten und lateral in 
zwei zungenЉrmigen Lappen ausgezogen. Paragnathen lateral zungenfor
mig ausgezogen. Kiemen blattfбrmig_. doppelt, terminal in drei fast gleich 
langen Faden auzgezogen. Die erste Kieme stark reduziert, fadenfбrmig. 
Alle drei Schw.!nzfaden gleich lзng, nicht langer als die Korperlange 
der Larve. · Femura der Beinen plattfбrmig, Tibien und Tarsen zylin
drisch. Hinterbeine die Iangsten. Der Ausserrand aller drei Beinenpaare 
und auch der Rand der Tibien des III Paares mit feinen Harchen und 
Dornchen, deren Spitze verbreitet untstumpf ist, versehen. Auf dorsaler 
Seite der Femura sind verschieden lar1ge und kiirzere Dornchen an
geordnet. Der Innenrand der Tarsen mit 6-7 starken Borsten v~rsehen. 
Klauen rnittellang, distal gekrummt, шit 13-15 spitzigen Zahnchen ver
sehen. 
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Korperlange des einzigen eingesammelten Q Exemplar betragt 7 
mm, Fliigellange 6,5 mm. Kopf und Thorax dunkelbraun, Abdominal
tergiten mit zwei mediodorsalen Langslinien versehen, das II bis IX 
Tergit tragt lateral jederseits ein fast quadratiscl1cs graubraunes Feldchen. 
Sterniten durch erangengelb durchscheinende Eierfarbe verursacht. Der 
Schwanz lichtbraun mit dunkleren Segmentenrander. Beine lichtgelb mit 
grauem Band vor dem distalen Ende des Femurs des I Paares und grau 
verdunkelten Knien des П und III Paares. Fliigel durchsichtig, graulich, 
matt, longitudinale Adern braungelb, Subcosta und Radius stark entwi
ckelt, zwischen den МА1 und МА2 nur 4 Queradern vorhanden. Inter
kalare Adem nicht vorhanden. Pterostigma mit 4-5 geraden Queradern 
versehen. Die Ecke der Vorsprunges am Vorderrande des Hinterfliigels 
mit zahlreichen kleinen Harchen bedeckt. 

Dieses Weibchen wurde am 17. VIII. 1954 bei Demir Kapija am 
Flusse Bosava (Boschawa) vor der Dammerung eingesammelt. 




