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ЕДНОДНЕВКИТЕ (ЕРНЕМЕRОРТЕRЛ) НА ЈУГОСЛАВИЈА 

CAENJS STRUGAENSJS ЅР. N. (CAEN!DA.E) 

. Syn. С. lychnidensis Ikonomon , 

ПЕТАР ИКОНОМОВ, 

ЗоолоtuЈ<и институт, Природно-мате111аrич1<1ѕ фахултет, Скопје. 

Оваа форма морфолошка и еколОШЈ<и 
блисна, особено во стаДиум на ларва, на 
Caeni.~ · /1oraria L. и.авторот досега· ја коиста
,;:ирал главно во за.стојаните :води cap38JQI 
дwректно и· индиректно ro водите на. ·ОХрид
СЈ<ото и Преспанското. Езеро, најнапред ја 
идентифицирал нако Caenis hort:tria · L. 
( 19Ѕ1 ), а заради коистатирани:rе р83,1'1ИКИ, 
особено во морфологијата и во стадиум ва 
.царва, ·riрелпм.инарво ја поставиn Ј<ако Cae
nis strugaensis (19~8). 

Подоцните детални пр°'учуваља иа лар
:вата и им.аrинесот и споредував.е ro ~-ип
скиот материјаЈЈ на Caenis horarfa 1,..: од Ев
ропа, покажаа 'дефинитивно, деl(а ce:pa&mr 

. . . за нова сnеција, ::iacera раса~ само 
во водите сврзани со баѕеиите .. ва rоресnо
.менатите езера во ~~ · · 

Во оваа црилика дttаЈЈВО е опшuана 
лар13а~а, додеша за . им1nџ1ес:оr, аа,,_дц • 

.. достиг на неповредени ~:rримероџ, се д._..;. 

дени само . неколку 1<арактериСТИЈ<И. 
Материјалот е фиксиран во 3 % фо~ 

малдехид, ОДНОСНО 70%. 8ЈЦ(ОХОЈI и е смес
тен во збирките иа Природ<>Ручииот музеј 

Сп. Ј C(lenis. lfrugaensis ѕр. n. ео Скопје. 
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CD. 2. Сопtв slraptnвlв ар. n. - Љрu: · Ј, ЈЦ6рfа; 2 - ~· Ј. ЈW1д. со -. 
. просrека а .о.р. ѕ-1 • .ц. М8Dд. с:о JClllllUUr, ·~ . в .llO.!Ap; 8 - 10. 

М11'8Ш8 QO вр• ва 118циниа, дор3UВО И в~ 1Ј, .~ ·· 



L а r v а (СЈЈ, 1, 2, 3, 4.) Големината ва тецото ~· 5 мм. 
Тоа е бпедожозrrо .или браов, со сосема слабо Жолти шари. Дис:та3I-
ните делоѕа.на фе.мурите и тарЗусите се најтеМИк, додека nро1<сималните 
делови на фемурите, тибиите и тарзусите се побледи. Затемнет е и 
медијалниоr дел на .nронотумот. На осмиот до деветтиот тергит, среде, 
има no две сиви куси цртички, кои се спуштаат. од предниот ·раб, 

потоа и: по две:затемнети ЈаЗадратни полиња. На :вториот терrит има 
само две .цртички.:На опашката се сменуваат по два до. три затемнети 
сегмента со светли трани. Должината на телото кон опашката е 4;2,Ѕ. 
ЛНТСЈЦПе с( подолrв, се спуштаат до абдоменчето. · Пронотумот · е ши
рок и тесен, со поширок преден раб од задиuот, матсу в.цnабнати 
страаични рабови и:rорни :Ф М8ЈIУ. извлечеив напред. Лабрумот е 
nравоаrалеи. со стеснета основа, заоблени rорни аглн и . rvntroк жлеб 
во. ПреДИиот ~б. По работ на лабрумот . има ретко посtаЈЗеИИ 'ЧСТИИltи, 
додеќа по жnебот ги нема. Овне се бројни на _џ)рзаnната сrраиа на 
лабрумот. .М:андибулнте се столпчести, rope матtу проШЈrреии. Десната 
маидибула е со надворешен канин завршен с9 3 еДиакзи туберl(улн, до
дека внатрешниот шнин, по форма столпчест, носи 2 туберхупи. Од 
страни на ианините има по еден ред од фини влакненца. Десната npo
creкa е висока, столпчеста и се заврЈЧУва со ресасти ѕлШ<Неица. Мола
рот е изграден од 10 фино дент111<улирани мјсни. Наnре-шиот заб на 
виатреwииоr раб е релативно добро развиен. Надворешниот раб на ле
вата .м.андибула е снажно испупчен и во долната половина .снабден со 
ВЛ&Ј(ИенцQ. :Канините се слабо развиени како и на десната .мандибула. 
Обата се завршуваат со по 3 туберку;m. Левата nростека е qшчка на 
десната а *>дарот е изrраден од 7-8 нееднакви no фор~а u дол· 
жниа, терМ11ИаЈ1но дентинулирани лајаш. М~. се вЖОЈ(и, rапе
олацивнјата е .малку извИ'tКана н терминалио широно завршена. Тер-
мииалвото членче на nалпусите е најдолго и носи под виатрешвиоr 
раб IW<O и по врвот остри четинки. Средното члеиче е најкусо а 
првото најцmрсжо. Аrловиот забец на лацmшјата се· завршува со ·'2· ·· 
врва. Ножевите на горниот ~б :на лацииијата се сн~ни, со миоrу„ 
бројна OCТPJlt трновити израстоци. Надворешните иmuчкљ ~ .. на број. 
се сместени пове~<е десно~ додека внатрешните, 9 на број се окара• 
ктеризираии · со ресници. Потоа, и.'~'а еден ред четиики •. ~.•··под 
нанинот, по надворешвиот раб на пацииијата. Лабиумот е ~ . со 
стоЈШЧести .rЈЈОСИ и · nараrлоси, сдиакви по вќсо~ ·• термиваnно • 

· облени .. и снабдени како· по рабовите, така и nо· .. поарш11И1та со .. фикв 
ЧИТИЈQСИ •. овие се особено rусти на врво~ на . г,n~ ~ .• • 
DOCJICДJloro ·членче· на лабијuиите палпуС$1 се скоро. еднакfiQ. ЦОЈЦ11, а 
морото е •}кусо~ Сите трн се снабдени со четиац. Ј1О JJ;t~ .ra 
има по третто. Хипофа~ е издолжев. Н~Шниот ~ rto 
горната површина носи . .мноrуб~:)ојни долi'и вЛ81(Иенца,. додеЈ\а ·Dиатре-
шниот фини реснички. Абдо.мнналните сеrменти· се страаично ·извлечени 
во плочки. Надворешните рабови им се слабо конвексни, . снабдеии 
со ДОЈЈl'И ЈЗ.Е<Иа и. Фшm запци. Првата. цжрrа. е . cnmчecrt' дo.nra . 11 . 
свdдени со пеколку ЈЗЛ81<Иенца. Втората wкpra.- oдuoato каnачето е · 
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Сп. З... Ca~nls $lrugaensls ар. n. -ЈЈ.ар:ва: Ј, 2"' пuср111. III и IJ !-6,,uРедва a0r. Q) . 
.. ЈIОИ' и иrли до жараус:; 11 е.редна воn; 81 З1Д8а воn.; 9~ lliUIOфqpuкr •. 

. · 

r. 
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скоро јајцеемно, по рабоr снабдено. со . вла~шевџ ~.·· во диCl'IJDUl'le 
надворешни аrли, под работ, има една низа. од по 4 · пwрсжн~ чеm
лести лусmrЧRИ-конарди. Долuите шкрm ·имаат прсrовИдао · иасечени 
рабови, ко• се сенундарио расечени на 2-4 филамеити. Предшrrе и 
средните нозе се еднакво долm„ а задните малку nодолrи. · . Фемурите 
се издолжени, а тибиите 11 тарзусите столпч:ес.m. По иадвореnШите 
рабови на фемурите и тибиите има куси трнчиња и по иеко.пk1 долm 
иглици nроксимално на т11биите. По надворешвm:е рабови на фему
рите, тибииrе И тарзусцте на сите три иозе има долrи влакненца. Куа1 
трнчm&а има и по внатрешните рабови на фе111урите. По внаiреwниrе 
рабови на фемурите и тибиmе на а1те три чивта нозе има доnrи и 
остри иrлици. По тарзусите тие се сместени во 1,..2 реда, днсталво се 
1ходопrи и фино назабени. Бројот ва високите иrлични по тарзусите 
i=.:a предниТе нозе е 14, на средните 12 и на задните исто ТQ.mcy. H01t
mтe се дОЈ'Јr'И, за.острени и слабо закривеци. ПовеЈtе . џ.ц. прЈtОѕивата 
на· нивниот внатрешен раб е снабден со остра запчиња. }{а пр~нвте 
нозе тпзниот број е 13. По страничните рабОви иа церците се смее• 
тени остри злакна, на сеное членче по 5-6. HajдoлrlrlC ~злакна се 
м.атсу подопm од должината на членч1m.ата. · 

Ларваrа досеrа авторот ја наоtал по макрофтската веrетациfа 
на каналот при Хидробиолоwкиот завод во Охриљ поrоа по •IRрО
фmската в=гетација на рената Дрим, близу СтрУЈ:'Ѕ, во лоtазиЧ'Ј(М'е на 
Струшното Блато како и во блатото на Преспанското. Взеро при . се
лото Перово. Се работи очивидно за ле~штична форма,. :која живее и 
се хрзни заштитена во вегеnцијата на бавни или иетекоѕни води. 
Ов~:.а форма морфолоwtm е најблиска па е. horaria L. (која .. жив~ 
по rолеАцпе реки ·и езера па Средна и Северна Евроnа). ··вокра'11(аТа 
дијагноза. се изиесени карактерите на.обете. · 

Caenis strugt1ensls ѕр. n. 

1 •. Аатешrrе }.'f)JD'И нолку абдомеаот, 

2, Fc:: иа предаите аозе со векоЈП<у 
amim ва оорпата ерава, смс::степ 
среде, , . . 

з. Спивиrе no фемурm 11ecro се 
завршуваа'f бифидао, 

4. Запчињата Ј1а :ноктите зафаќаат 
2,з на доnвата nоiзршива, 

Ѕ • • Фе11ЅУРИТе по периферијата с:е 
за.секчеви. 

Caents. Jrorarl!J·· L 

1. AитeJIJl,re noxya.r о.д абдоменот~ 
2. · ~ С:МСС'rСЈIИ lioд и. JIQ 

заЈЏШОТ ·Pliб. 

з. Сnшште. се ·остро· ~рше~ш. 

4. зшчmw.,. џ JIOJttare ·зафаКаат 
llЗ ва долна,.. m11p~ 

5. Фt•урвте се Q) '1'е1!аа пеrа 1!1О 
~···.·. 

,. 

I т а g о. Предните аrли на пронотумоr носат no ·еден мал остер. 
напречно сместен забец. Предните . иозе при · d"d'. t:e· обоtаи I])IQ~ ЗIА
вите се свеrли, а по терmтите има no две затворено жрао nerи с;о 

квадратна форма. Пенисот е диетално раширен, со pcrpll ll'Jla И.~ 
без зарез п. предtmот раб. Должииа'tа иа 'feJIOТO при dd' е 3,2-.з,~ .• 
~·~ а при 9 9 · 4-5 мм. Мета:морфозата се одзива з~ време иа .ЈЈе111И1'С 

. . . ' . . 

· .• i~-~~~~:i,1l~~1i~~~~,f~~i~~~;:s~~·.i:~-~1·1:i~: .. ?1.~vs;:~~1~~)&~~:i 
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Сп. <t. Caents strugtiensts ѕр. n. - Ларва: Ј, антеа со "1Ј1е11Че; 2, uрои0~7м; 3;.,. 
rи:r VIIi 4. IШфЖВо :капаче; ѕ. израстоЦИ no 1UЈф:11саО :ка._.; ~· .... · 
~ .цrЈ,1. • . . . ... . 
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.месеци по - зајдуваље-на соНцето. По напуwтање:rо на ларвата, 'суби
маrииесот,-лстајRи, се пресвлеиува во имаrnнес. Оплодувањето започнува 
дури по пресвпекувањето, во воздухот,: за )зреме сѕад~ото летање. 

Саепјѕ strugaensis по досегашните и~питувања на авторот е orpa-
r- " ... ... 1 вичен само на водите ,сврзани_. дирекn10..,со езерата „во уrозападна 

М8!<едовија ИЈЈИ во биотоnи кои се Ш<Лопуваат со базените на Ох
ридското и Преспанското Езера. Заради· одсуството на овааа форма 
на север од појасот, во кој лежат споменатите езера, авторот ја пос
тавува во rpynaтa „јужни форми". Дали е таа истовремено ендемичва 

. за овие базени, познати по високиот удел на ендемнти во нивната 
фауна и дапи историјата на нејзиното населување е условена со ис
торијата на западно· македонското фаунистиi.п<о јадро, ќе покажат 11с- ~ 
питуваљата во водите на соседните земји. · 

I<олебнњето на~ температурата во текот: на денот и rодината на 
водата во кој досега е консrатиран Caenis strugaensis, т. е. ПЈIИТКИrпа
вно мали, ~еподвижни или малку подвижни води, покажуваат дека 

се работи за ленитнчна, средно еуритермна форма. 
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Zusanunenfassung 

Epbemeroptera Jugoslavlens. 
Caenis strugaensi.r Ikonomov (Caeltlne) 

(Syn. С. lyclmidensi1 Ikonomov) 

Petar IKONOMOV 

Zoo1. Institut d. Nat. hist. u. matem. · Fakultat, Skopje 
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Bei erster Determination (1951) konnte die Larve aus det Um• 
gebung des Ochridsees wegen ihrer morphologischen Ahnlichkeit mit 
Caenis hora'fia L. nicht definitiv bestimmt werden. Spiim' ·· als . die . Un
terschiede auch bei Imago festgestel1t wurden, stellt •ie der Autor pre
Uminir als Caenis strugoensis n. ѕр. (1958) auf. Diese Art wurde 1961 
unter der Name С. lychnidensis angefUhrt. AusfUhrliche .. UnteQџchungen 
der Morphologie und Ekologie der Larve und iht'er Verbreitung in ste
henden Gewiissem sudwestliches Мazedoniens zeigten entgi11tig, dass 
еѕ sich um eine gute Art ~ndelt, die an die. stehende GewisSer des 
Ochl'idsees und Prespasees verbunden iSt. 

Die zugesetzten Abbildungen (1. 2, З, 4) ze.igen alle wichtige 
Eigenschaften dieser Larve, die . derjenigen von Caenls horaria am nAch
sten steht. Die Maximallitnge der Larve von С. struga~nsis betrligt Ѕ mm. 
Von Caenis horaria unterscheidet sich in folgenden Eigenscbaften: An
tcnnen ebeDSolang als das Abdomen, bei е . . horaria ki.ЦZer als das Ab
domen. Damchen der Oberseite des Femurs des Ј. Paars in der Мitte. 
bei е. horana zugespim, bei unse~ Art hiuf!g zweiapalti1. Die .. tibn
chen der U11terseitc der Klauen bci С. horaria ·. ein. Dtittd det :Кlauen-
11.nge, bei uaserer ·Art zwei Dxittei·• der КlauenJinJe errelc::hend. Bei \Ul
serer Art fehlt die fШ е. horaria ѕо karakteristiicbe du.nkle Мakel iD 

• der Мitte des Femurs, .und ist: die Pexipherie des Femurs 'besch•ttet· 
Die Larve kommt auf den Pflanzen in seicbten, stehenden Wlssem 

des Oclu:id- und Рхеѕраѕееѕ vor, man findet sie aucb auf .· c:kn· P:f1anzen 
im Кanal bd dem Hydrobiologischen Institut un4 am. FlusВmOndung 
dc.s Schwan:.cn Drims. 

!шар hat die Vorderecken des PtonotШns mit.einem sdir k1eina1 · 
spitzigen, scbriig. stehenden ZlhncbeJ) ·verseben. Ab~ltersitl:n .·.·· mit 
zwei dunklen quadratischen Makeln versehen. Kppulati<>nsaPParat · dittal 
ver'breitet, mit schatfen Ecken, ohne Einschnitt ат Vorderrande. Das. 
Subimago klutet sich fliegend am stillen Wetter bei SonneoU11terвan1 
der. Saauna:inonaten. . 

• 


