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ЛеШар ИКОНОМОВ, 

Зоолошки Институт, Природно-математич1<и факултет, Скопје. 

Од фаунистичките материјали собирани во Македонија од гер
манската експедмција за време на Првата светска војна G. U l m е r 
( 1919) опишал една форма од еднодневките во стадиум имагинес 
кано Rhoi!nanthus macedonicus. Родот Rhoi!nanthus Ulmer досега е поз
нато да е распространет во Југоисточна Азија и Индонезија. А. L е s
t а g е врз основа разликите на величинс1<ите односи на нозете меѓу 
сnоменатата форма опишана од U l m е r и неоарктичкиот род Oreian
thus Traver (подсемејство Neoephemerinae) поставил нов род Leuco
rhoenanthus (1930) и во него ја поставува македонс1<ата форма. Истиот 
автор доП)'шта (1930) да една ларва, собрана во реката Гарона :кај 
Тулуза (Франција), порано опишана како Caenis тахiтиѕ L. (1935) 
спаѓа во споменатиот род Oreinthus, иако пред тоа, провизорно, осло
нувајќи се воглавно на Е а t о n, истата ја поставил во родот Tricory
thus Etn. Ова е основен повод, што авторот на овој труд, пристапи 
кон одrајување на ларви, собрани во реката Вардар кај Дервенската 
Клисура во Макодонија (овие морфолош1<и се блиски на Caenis ma
ximu~ L. од Гарона опишани од L е ѕ t а g е). Излупената форма е 
идентична со опишаната од G. U 1 m е r Rhoenanthus macedonicus. 
По споредување на обата стадиума на формата најдена во Маке
донија со претставникот на родот Oreianthus (Oreianthus purpureus 
Trav.) од Сев. Америка, авторот утврдил, да опишаната наша форма 
од G. U l m е r а по секоја вероватност и споменатата ларва од Фран
ција, обете спаѓаат во родот preianthus 'J:rav. 

Во оваа прилика авторот дава опис на ларвата, како и на не

колку неуочени карактеристики од G. U l m е r на стадиумот имагинес, 
на Аtатеријали собирани од реката Вардар кај Дервенс1<ата Клисура. 

Обработениот материјал се наоѓа во збирките на Природо-научниот 
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музеј и Зоолошкиот институт при Природно-математичкиот факулtет 
во Скопје. 

Ларва (ел. 1-4). Телото и е долго до 8 мм. а заедно со опаш
ката 14 мм., односно подолга 6 мм., со однос 4: 3. Телото е најШи~ 
роко во предните агли на мезонотумот. Главата е малку потесна. од 
пронотумот. Антените се средно големи. Најдолго е третото членче 
а најкусо првото. Првото и второто се пошироки од третото. Стра
ничните оцелуси се сместени пред сложените очи. Мадијално има 
една светла линија, која се продолжува до крај на метанотумот. 
Пронотумот е широк. Тој долж медијалната линија е највисок а кон 
страните се спушта косо. На пресе:к има форма на нис:ка пирамида. 
Два гребена дивергираат од пред средниот дел на медијалниот гре
бен (carina) :кон горните агли. Латералните рабови на пронотумот се 

Сл. 1. · Oreianthus macedonicus (Ulmer) - Ларва. 
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Сл. 2. Oreianfhus macedonicus (Ulmer). - Ларва: 1, антена со членчиња; 
2, лабиум; 3, хипофарин:кс. 

паралелни. Абдом.енот е најширок во основата. Терм.инално тој м.алну 
се стеснува. Крилните плоч:ки се јавуваат на терrитите зад ш1<ргите 
и постепено се зголемуваат. На претпоследниот тергит тие го надми
нуваат задниот раб на 10-от тергит. По латералните рабови на терги
тите се наоѓаат тупо завршени елипсести продолжетоци (ел. 4: 6-9). 
По задниот раб овие се издолжени, стапчести и затемнети тупи вр
вови, додеш по горната површина на терrитите тие се 1<уси, терм.инално 

проширени и расцепени (јази1<овидни) . Лабрумот е правоаголен, во 
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основата малку стеснет, горните агли заоблени. Медијалната длабна
тинка на предниот раб е широка. Латералните рабови носат буздо
ванести, тупо завршени рецкасти четинки. Предниот раб е снабден 
со остро завршени и ресести четинки, додека во среде има шест куси 

израстоци, терминално раширени и фино назабени. На горната повр
шина има ресести влакненца како и пирамидални, широко завршени 

плочки. Мандибулите се . триагални, горе широки. Надворешната по
ловина на десниот канин е јасно одделена од внатрешната и се за
вршува со три долги врвови, внатрешната пак носи два врва на иста 

височина. По работ на внатрешниот канин има еден ред од 8-9 
влакна. Десната простека е столпчеста со четири врвчиња на горниот 
раб. Влакната се долги колку и самото столпче. Стривалната. повр
шина на моларот е составена од 8-9 нееднакви по големиина лајсни 
со заострен врв по внатрешниот раб. Под овој врв се сместени· 9-12 
влакненца. Во долната половина на мандибулата, по конкавниот ·раб, 
има куси тупи израстоци во вид на чивии. l{анино11 на левата ман
дибуirа е широк и се завршува со четири нееднакви по должина 
тупЙ врвови. Внатрешниот канин е исто така широк и се завршува 
со три еднакви, долги прстовидни врвови. Левата простека е столб
честа и се завршува со неколку нееднакви по форма и големина 
забовидни израстоци сместени над четката. Стривалната површина на 
левиот молар е изградена од 7 нееднакви по широчина лајсни, кои 
се по површината дентикулирани. Магзилите се долги колку и ма:н
дибулите. Магзиларните палпуси се малку покуси од магзилите. Тие 
се трочлени. Првото членче е најснажно и подолго од второто и 
третото, додека последните се еднакви меѓу себе. Третото се завршува 
клиновидно. По надворешната површина на првото членче има тупо 
:~авршени трновидни завршетоци, додека по второто и третото има 

остри влакненца, кои се наредени во низи. Лацинијата се завршува 
тупо со два прстовидни надворешни агални забца. Ножчето во 
вториот ред на горниот раб е со долги забци. Првиот ред е сос
тавен од 8 боцки, од кои првите носат реснички. Под агловниот 
забец по надворешниот раб на лацинијата се наоѓа една група од околу 
20 влакненца. Боцките од вториот ред на горниот раб се спуштаат и 
по внатрешниот раб на лацинијата. Лабиумот е елипсовиден. Глосите 
се столпчести и тупо завршени, додека параглосите малку се поши

роки и повисоки од глосите, полукружни по форма и на врв малку 
затупени. По целата површина на параглосите има фини, средно го.
леми иглици а на глосите само по горната површина. Лабиалните 
палпуси се долги, со најдолго и најшироко прво членче, покусо и 
потесно второ и најмало конусовидното трето членче. По надвореп:i
нИот раб на првото членче е сместен еден ред тупо завршени иглици. 
По внатрешниот раб на третото членче иглиците се наредени во една 

низа. .Првиот чифт шкрги се сместени латерално на првото абдо

минално. членче, тие .се стапчести и снабдени се со по неколку влакна. 

Вт{)рата шкрга е најголема, служи како капаче на главниот дел на 

респирациониот апарат. Формата им е квадратна, со заоблен . надворе-



85 

шен раб и' преден надворешен агол. По надворешниот и предниот 
раб има тупо завршени, јазиковидни израстоци додека по внатреш
ниот фини влакненца. По горната површина има еден гребен, кој 
започнува на надворешната страна од местото на прикрепувањето на 

шкргата и се спушта кон диеталниот внатрешен агол. Под диеталниот 
раб како и по метанотумот на првиот и вториот тергит медијално 
има по еден забовиден израсток. По надворешниот раб на вториот 
сегмент одстрани на местото на прикрепувањето на капачињата, има 

уште по еден забовиден израсток, вероватно за придржување 

9 

8 

10 ' 
Сл. Ј. Oreianthus macedonicus (Ulmer). - Ларва: 1, 2, лабрум со израстоци; 

3-5, л. манд. со канини и л~олар; 6,7, д. манд.; 8-10, магзила со врв на лацинија. 
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на споменатите каnачиња. Внатрешните три шкрги се елипсести по 
форма со унилатерални наресени филамеmи по рабовите. Најдолги 
се диеталните филаменти. Опашката е изградена од три церки, ед
накви по должина. Во основата опашните членчиња се куси, додека 
кон врвот се издолжуваат. На секое членче има по два реда тупо 
завршени иглици. Овие се на број пове~tе и подолги на границата 
меѓу членчињата. Третиот чифт ноз~ се најдолги. Вториот малку пого
леми од првиот. Фемурите на првиот и вториот чифт нозе се со 
конвексен надворешен раб а на третиот се со прав. Тибиите и тар
зусите се релативно дебели. Ноктите се остри, сабјевидно извиени и 
без забци. По надворешниот и внатрешниот раб на фемурите на сите 
три чифта нозе, како и по надворешните рабови на тибиите на вто
риот и третиот чифт нозе, има тупо завршени и на крај проширени 
трнчиња. Овие ги има и по горната површина на фемурот на пред
ните нозе, како и на тибиите на средните и задните. Распоредот на 
трнчињата по фемурот на предните нозе е карактеристичен. По вна
трешниот раб на тибинте и тарзусите на сите три чифта нозе има фини 
остри иглици на број 19-22. Кај нимфнте опишани од Гарова о.ц 
Јужна Франција тарзусите на предните нозе се долги колку тибиите. 
При нашите примероци тој однос е (Ti: Та) 5: ЗД значи тибијата 
на овие е прилично подолга. Ларвата е кафеаво обоена. По тергнтите 
медијално се провлекуваат две посветли дебели линии. Овие диетално 
по тергитите се пренинуваат. Диеталните делови на опашките, стра
ничните крилни продолжетоци на тергитите и горните агли на мета

нотумот се посветли. По горната страна на фе1"урите има по три 
лонгитудинални потемни траки од кои средната е најдебела. Тиби
ите и тарзусите проксималио и повеќе По нѕдворешниот раб се исто 
затемнети. Досега собраните од авторот форми се претежно ситни. 
Има само неколку покрупни. Една од нив ее наоtа пред метамор
фоза и долга е 7,5 мм. Најдена е во реката Вардар при Радуша 
(Дервенска Клисура) на 27. VII. 1956 година. Метаморфозата запоq
нува вероватно од крај на месец мај и се продолжува до крај на 
месец јули. За ова говори и составот на возрастите на популациите. 

Имаmнес (ел. 5,6\ Главата му е црнокафеаво бојадисана. Ши
роко раставените темно сиви очи по рабовите и основата се светло 
сиви. И антените се сиви. Тораксот е потемно сив. Првиот сегмент 
на абдоменот е сиво темен, додека кон врвот стануѕаат се побледи 
и прозирни. Седмиот до деветиот тергит носат по два темнокафеава 
правоагалника, сместени латерално. Рабовите се светли, правоагол
ниците одделени со една светла линија. На десеттиот тергвт само 
базалниот дел е темен, додека диеталниот светол. Двете опашки во 
основата до дваестото членче се темно кафеаво бојадисани а. диетално 
тие се бели. Тибиите на предните нозе се смолесто црни освен кра
иштата, кои се светли. Тарзусит~ на предните нозе се светло сиви, доде1<а 
останатите делови кафеави црвени. Средните и задните нозе се светло 
сиви. Крилата се прозирно сиви. Коста и субкоста се светло сиво
кафеави а останатите жилки се сосема . бледи. Тибиите на предните 
нозе се двојно поголеми од фемурите, Кај средните нозе односот на 
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Сл. 4. Orelanthus macedonlcus (Ulmer). - Ларва: Ј, npoooryм; 2-4, IШфГИ, 
Ј, 11 и IV; 5, израстоци по втората шкрга; 6-9, израстоци по работ на 9-ти и 
10-ти. терrит; 10, 11, опашка во основа и кои крај;12-15, предна нога со тарзус, 
средна и задна нога. ' 

тарзусите 1<он тибиите е 2,5: 4 а кај задните 3 : 5.~Задните нозе се 
подолги од средните. Во 1<осталниот простор на предните 1<рила им.а 
8 напречни ѕ-видни ие1<ривени жилки и напречно соединети. Кон 
основата овие жилки се прави и неполни. Во аналното пространство 

има три жuзmи од 1<ои двете вflaтpeПlQlf се соединуваат. Пре.цииот 



88 g 

раб на задните крила во основата е со еден израсток Во косталното 
поле има 21 а во субкосталното 10 напречни жилки. Задниот дел на 
задните крила е бе.;Ј Јiапречни жилки. Форцепсите се долги, : стап
'lести, изградеЈiи од по пет· членчиња ·и се со еднаква широчина. 

Задните. две ·членчиња се мали, речиси·. о~ругли, додека про~то и 

третото се издолжени и речиси еднакви. · Второто е малку покусо. 
Пенисот авторот не можеше да го· види. бидејќи секој оат беше 
увлечен. Изгледа да е составен од неЖ1iи каналчиња. Деветиот тер
гит назад е извлечен во продолжетоци, кои се спуштаат rioд задните 
рабови на цесеттиот. При машките субим.агинесии крилата се темно 
сиви со кафеави Жtшки, тораксот е темно 1\&фе<iв а тибиите и тар
зусите на. сите. три нозе се ·кафеаво сиво бојадисани. Најтемни се 
тибиите на предните нозе, абдоменчето е светло кафеаво, кон крај 
потемно а опашките ·се целите кафеаво бојаДисани. Изопшто преовла
дуваат темно кафеави бои со сив отенок. Женските субимагинеси се 
со топчести, широко раставени сиво модри· очи, тораксот е темно 

кафеав по дорзалната страна, додека светол на вентралната. Терги-

8 

2 
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Сл. 5. Oreianthus macedonicus (Ulmer), - И.маrинес d': 1, 2, 3, пrедна 
нога; 4, 5, средна ноrа; 6, 7, задна нога со шжт; 8, rенит11.1,1ен орrан. 



Сл. 6. Oreianthus macedonicus (Ulmer). - Имагинес о : 1, предно :крило; 

2, задно крило. 

тите на абдоменчето се темно црвенкасти со кафеави светли рабови, 
додека стернитите носат одстраии по една темно црвенокафеава дамка, 
сместена на светла основа. Тибиите на предните крајници при жен
скиот имагинес се темно црвенокафеави освен по краиштата. Чети
рите членчиња на тарзусите се светло костенави освен диетално, 

додека петтото членче целото е костенаво. Фемурите на предните нозе, 
исто средните и задните нозе се целите бледо жолти, освен крајните 
тарзалните членчиња кај последнцте, кои се сивкасто кафеаво боја
дисани. Првите 3-4 членчиња на опашката се темно кафеави, наред
ните дванаесет светли, со темни рабови, додека крајните се сосема 
бледи. Крилата се стаклесто прозирни. Првите три жилки се бледо 
кафеави додека останатите безбојни. Женските субимагинеси се темно 
сиви со карактеристичните шари на абдоменот за имагинес стадиумм, 
така на пр. латералните костенави дамки од двете страни по стер

нитите. Но правоагалниците овде се замаскирани. Нозете, крилата и 
церките по општ тон се како и кај машките. 

Крилзстите форми авторот ги собирал кон крајот на месец јуни 
и јули 1956 покрај реката Вардар кзј Дервенската Клисура. 

Oreianthus purpureus Trav. од Неоарктикот е собирзн во води 
локализирани на 33-36° с. г. ш. (Sweetwater Branch, Rock Creek, Graen-
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ville) додека Палеоарктичкиот Caenis maximus L. од реката l"арона на 
44• с. r. m. а Oreianthus macedonicus од Македонија на 41° е. r. ш. 
Дисјуктивниот карактер на распространувањето на територии на Хо
ларктm<от, кои се познати како рефигуални на време на Ледениот 
периQд, упатуваат на можната претпоставка, да едни и исти фак
тори ја контролирале динамиката на поместувањето на ареалите 
на спецИите од родот Oreianthus. Во врска со ова се наметнуѕа по
треба дефШlитивно да се одредат таксономските односи на родот ЈЗО 
Неоаркти:кот и специаЈП10 во Палеарктикот. 
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Zusammenfassung 

EintagsfliE gen (Е phemeroptera) Jugoslaviens 

Oreianthus macedonicus (Ulmer) = (Rhoenanthus macedonicus Ulm.) 

Petar IKONOMOV 

Zool. Institut d. Nat. Hist. matem Fakultat. Skopje. 

Ftir den macedonischen Vertreter des Genus Rhoenantur beschrie
ben von U 1 m е r ( 1919) nach Imagines als macedonicus, stellt А. 
L е ѕ t а g е ein neues Genus Leucorhoenanthus ( 1930) auf. Derselbe 
Autor lies (1935) zu, die Art Caenis maximus L. aus dem Flusse Garonne, 
soll in dem neoarctischen Genus Oreianthus Т r а v. zugeteilt werden 
kann. Der Autor hatte die Gelegenheit die Imagines beschrieben von 
U 1 m е r, sowie auch ihre Larve mit den gleichen Stadien der Art 
Oreianthus purpureus Trav. aus Nord-Amerika zu vergleichen, und er konnte 
feststellen, dass die macedonische Art dem Genus Oreianthus zufallt. 

Der Autor beschrieb die Larve des 0. macedonicus (Abb. 1-4) die 
im Jahre 1957 in den Schluchten des mittleren Teiles des Vardarflusses 
gesaпlmelt wurde. Nach dem ausseren Habitus ahnelt die Larve derjeniger 
des Genus Саепiѕ, besonders durch d~n Bau des Respirationsystems, wo 
sich das II Paar der Kiemen in Kiemendeckel umgewandelt hat und 
die Kiemenlamellen schiitzt. Die Korperlange der Larve vor der Meta
morphose betragt 8 mm, mit dem Schwanz 14 mm, der Korper verhal
tet sich zи dem Schwanz wie 4 : 3. Das ltingste ist das III Antennen
glied, , das kiirzeste das I. Das rechtwinkelige Labrnm hat oben breit 
zugerundete Plattchen, Mandibulen mit abgesonderten Caninen, das drei
gliedrige Maxillarpalpus ist langer als die Lacinie, die mit zwei dista
len Zahnchen versehen ist. Labialpalpus dreigliedrig, die Glossen шid 
Paraglossen gleich lang. Das Pronotum in der Mitte mit hoher Carina 
versehen. Das I Paar der Kiemen ist in kurze Sttibchen reduziert, Phila
menten der Kiemenlamellen verzweigt und ungleich lang. Lateralrand 
des Tergites dornartig ausgezogen, besonders des neunten Tergites. 
Schwanzfaden kaum die Ltinge des Abdomens erreichend. Die Hinter
beine sind -die langsten, die langen Nagel der Beine ohne Dentikulen, 
an der Aussenseite des Femurs stumpf zugespitzte Harchen vorhanden, 

Die Larve lebt auf aufgelagerten Partikulen, am meisten auf den 
Steinen im Wasser des Uferbodens. Die Lebensweise der Larve ist sehr 
tihnlieh ·w~ •bei iier ~Larven ,des Genus Ciienis. 


