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Przedmiotem niniejszej pracy są trzy inter~stijąc~ gatunki jętek, znalezione przeze mnie podczas z.bierania materiałów do opracowania fauny,
jętek Wielkopolski. Dwa z nich są nowe dla Polski, trzeci był prawdopodobnie podawany pod inną nazwą rodzajową.
Praca zawiera opisy i rysunki nie~tórych, dotąd nie znanych, stadiów
rozwojowych tych gatunków.

Procloeon rufulum (M ii ll.) 1776
Synonimy: Cloeon rufulum (Mil 11.) 1776; CZ. -dimidiatum Curtis 1834;
Cl. rufulum (Ea to n) 1885; CZ. rufulum (M ii 11.) Et n.; Cl. rufulum
Ea to n; Procloeon ornatum T s her. 1928?
Gatunek ten oznaczyłam przy pomocy klucza Kim mi n s a [9, 10).
Zdaniem tego autora jest to dawny ·Cloeon rufulum (M ii 11.), przez niemieckich autorów zaliczany błędnie do rodzaju Cloeon. Budowa aparatu
kopulacyjnego cf, użyłkowanie pola kostalnego skrzydła oraz ubarwienie
ciała są zresztą mniej więcej zgodne z tymi cechami podawanymi w kluczach U 1 mer a [19] i Sc h 10 enem und a [18) dla Cloeon rufulum Et n.
Jednak mimo że imagines tego gatunku w proporcjach czŁOtnków tyln.ej
stopy wykazują rzeczywiście cechy rodzaju Procloeon (ufyłkowanie skrzydeł oka~uje się cechą zmienną), to larwy różnią się od typowych gatunków
tego rodzaju 1 "brakiem górnego, języczkowatego płatka skrzeLotchawki
i cechą tą zbliżają się raczej do amerykańskiego rodzaju Neocloeon 2 • Dlatego larw Procloeon rufulum. (M ii 11.) przy pomocy kluczy wyżej wymie"nionych niemieckich autorów oraz klucza Mi k u 1 s ki e g .o [13) nie da
się oznaczyć nawet do rodzaju.
·
W 1928 r. Cze r n o wa [4] opisała imago cf i ~ nowego gatunku Procloeon ornatum, występującego w okolicach Moskwy, a wpóźniejszych
radzieckich pracach podawanego z wielu' okolic ZSRR.
Budowa imagines mojego gatunku odpowiada i:-ównież opisowi P. ornatum. Drobne różnice. tniędzy moimi okazami a opisami powyższych dwu
gatunków, mogące być wynikiem zarówno niedokładności opisów, jak
i rzeczywistej zmienności ge1ograficznej gatunku, zestawia następująca
tabela:
P. bifidum (B n g tss.) 1914, P. Rabaudi V er r ie r 1942 (20].
Budowa moich okazów·, z wyjątkiem ich aparatu kopulacyjnego, ·odpowiada
również cechom podanym w dziele Ne e dh am a i in. (14] dla rodzaju Neocloeon
·Traver.
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Tabela I

Różnice

w opisach omawianych gatunków
Differences in the descriptions of the species in question
Pa3nH'!Hl1 a onHcaHHl1X paccym.i:1aeMbIX BHAOB
Cloeon rufulum (M ii I 1.)
Procloeon
orna tum
Tsher. [4]

wguimera[l9]1 wg Sohoenem.<• [181
acc. to Ulm e r acc. to Schoenem.
no _Y nb Me p y no WeHeMYHAY

Człony nasadowe
przysadek kopulacyjnych

Segments of
forceps

Ea3anbHb1e ąneHHKH reHHTanb·
HblX npH,[18Tl{QB

szerolfość

---

Barwa szczecin

I

oddal. o 1/ 2 oddalone o całą
prawie się
1
podstastykają
/ 3 szerokości podwy I członu
1
stawy I członu
(wg rysunku)
set very
at distanceof 1/ 2 at distance of
almost
1
_broadly apart entire breadth of
touching
/ 3 of breadth of the
base of the Ist
base of Ist segm
segment
O'łeHb WHpOKO pacCTOl1HHe MeH<AY
nO'!TH CO· pacCTOSIHHe MeH<A y
paccraeneH1;>1
HHMH paBHO WHnpm~acaHHMH paBHO 1/ 2 - 1/a
IOTCSI
WHpHHbl 6a3anbHOH
pHHe 1?a3anbHOH
ąacrH I ąneHHKa
'IBCTH I ąneHHKa
bardzo szeroko
rozstawione

?

Barwa oczu turbanowych·
Colour of turban
eyes
OKpacKa renecKofIH'łeCKHX rnfł3

moje okazyauthor's specimens
3K3eMnm1pb1
a ero pa

?

I zielonawo-

pomarańczowo-

żółte

.

,-

białe,

rzadko
z matowo-czerodwłokowych
wonawymi stawami
white, rarely
Colour of abdomiwith dull-rednal setae
dish joints
0Kp8C:Ka XBOCTOBblX 6enb1e, peAKO
HHTeH
c rycKnoKpaCHbJMH .cycraeaMH

I

żółte

gfeenishorange-yellow
yellow
3eneHóearo· opaHmeeo ml!nTbl e
menTble

I

~-

białe

czerwonawo

---

białe

r

pierścieniowane

reddish ringed

white

white

C KpaCHOBBTblMH

6enb1e

6enb1e

KOnb~aMH

I

Praca C z e r n o w e j nie zawiera niestety opisu larwy ani żadnych
rysunków, które mogłyby bardzo ułatwić porównanie tych form. Jednak
w kluczu tej autorki do oznaczania laryv jętek, zawartym w dziele: Zyzn'
priesnych wod, 1940, T. I, cechą rodzajową larw Procloeon jest, podobnie
jak w kluczu Kim mi n s a [9, lOJ, obok trapez.owatego ~ształtu głaszczka
wargowego obecność trójkątnych, pojedy:ą.czych płatków skrzelo. tchawek.
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Na tej podstawie można by przypuszczać, że chodzi tu o jeden i ten
sam ga.tunek, którego larwa jest C z e r n o w e j ró\vnież znana i którego
.przynależność do rodzaju Procloeon autorka ta stwierdziła już wcześniej,
a jedynie nie zidentyfikowała go z ,dawno znanym gatunkiem Cloeon rufu~
lum Et n. Niemniej w pracy Cze r n owej z 1941 r. [7] w spisie gatunków obok Procloeon bifidum (B n g tss.) i ·P. ornatum T s her. figuruje
również Cl. rufulum Ea t., Ko 1 es o w zaś w 1930 r. [11] podaje obserwacje nad ekologią larw Cloeon rufUlum (M ii 11.), prowadzpne w okręgu
moskiewskim. Również Chaber ma n w pracy z 1953 r .. o jętkach
Estońskiej SRR [3] donosi o znalezieniu m. in. 1 imago ~ Cl. rufulum
(M ii 11.) 1776.
Na rizie więc pozostaję przy oznaczeniu opartym na kluczu Kimm i n s a [9, 10]. Jednak wobec powyższych niezgodności w literaturze
podaję .opis wszystkich stadiów rozwojowych mojego gatunku, ponieważ
może on przyczynić się do wyjaśnienia jego rzeczywistej przynależności
systematycznej i, być może, ró~ież zmienności geograficznej.
1

OPIS

I mag o d' (alkohol).
Długość ciała 6_:_6,5 mm; długość szczecin 8-10 mm; długość skrzydła

4,5-5,5 mm.
.
Oczy turbanowe niskie, owalne, oglądane z góry prawie 2 · X tak długie
•
jak szerokie.
Nogi przednie (tabl. I, rys. 3a): piszczel = krętarz + udo; I człon stopy •
zredukowany, II trochę krótszy niż połowa goleni, trzy następne kolejno
coraz krótsze. No:gi tylne (tabl. I, rys. 3b): goleń = 4/5 uda, I człon stopy
trochę krótszy niż 1/2 g101leni, a = sumie długości trzech następnych
członów,' przy czym jest 2,5-3 X dluższy od członu II. Skrzydła tylne
nie wykształcone, przednie bezbarwne, przeźroczyste. Kształt i użyłkowa
nie. podobne jak w rodzaju Cloeon. N a brzegu skrzydła żyłki wolne
międzyległe pojedyncze. W części końcowej pasa żebrowegi0 6-11 żyłek
poprzecznych, ukośnych, zwykle nie rozgałęzionych ani nie łączących się
ze sobą. Pierwsza żyłka poprzeczna między żyłką szpłychową (R) a jej
gałęzią (SR) trafia w pobliżu poprzeczki następnego pola, lecz nie zawszę
wprost na nią. Często leży nieco bliżej końca skrzydła, lecz zdarzają się
również osobniki, u których jest ona nieznacznie przesunięta w stronę
nasady skrzydła, w tym samym zresztą stopniu, w jakim to występuje
u wielu osobników Cloeon praetextum B n g t s s. 3
3

Według kluczy: Mikulski [13], 'schoenemund [18], Ulmer [19] --

położenie

tych żyłek jest jedną z cech rozróżniających między rodzajami Cloeoii
i Procloeon.
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(tabl. I, rys. 1) charakterystyczny przez ·1ekkie. rozdęcie segmentów V i VI oraz ich skrzydełkowate rozszerzenj.e na boki.
· Narządy kopulacyjne (tabl.. I, rys. 2) typowe dla rodzaju Cloeon. Stosunek długości cz~onów przysadek kopulacyjnych można wyrazić liczbami:
7: 4: 13 : 2,5. Ich człony podstawowe oddalone od siebie o 1/ 2 -1/a szerokości podstawy członu, ku szczytowi zwężają się, ich szerokość w nasadzie
± równa wysokości. Człon II 1,5 X· tak długi jak szeroki, zwężający się
ku .szczytowi, a po stronie wewnętrznej wcięty w połowie długości. Człon
III silnie wydłużony, lekko łukowato zgięty, na· szczycie rozszerzony; .
IV gruszkowaty, silnie łukowatG zgięty. Prącie szerokie, kształtu trapezu
zwróconego krótszym bokiem ku tyłowi.
•
·
Szczeciny· dwie: pod mikroskopem wykazują. gęste urzęsienie.
Ubarwienie: Głowa jasna, orzechowo-żółto-szara. Dwa nasadowe człóny
rożków białawe, wić sztłra. Oczy turbanowe na: górnej powierzchni jasno~
pomarańczowo-żółte, boczna krawędź u góry tejże barwy, w dolnej części
szaro-brązowa. Zwykłe oczy niebieskawo-czarne. Przyóczka białawe, brą
zowo obrzeż·one.
Tułów brązowo-szary, niekiedy dość ciemny. Skrżydła bezbarwne,
·w końcowej części pasa żebrowego lekko biało pr:tym·glone. Nogi białawe,
na stawach, bocznych krawędziach członów i na końcach stóp - szare.
Odwłok ('tabl.. I, rys. 1): tergity I-VI półprzeźroczyste, biafo... żółtawe,
po bokach z brązowo-czerworiawym nalotem, tworzącym podłużne plamy
(najciemniejsze na segmeneie IV), z przodu obrzeżone ciemno-czerwoną
1inią; Tergity VII i VIII nieprzeźroczyste, jasnobrązowe, z mleczno-białym
nalotem i ciemniejszymi, podłużnymi kreskami. Tergity IX i X zwykle
jaśniejsze ·od dwu poprzedni.eh (czasem prawie białe), zawsze· z deseniem
mlecznobiałych, podłużnych linii.
W linii środkowej II-VI tergitu, blisko przedniej krawędzi, znajdują
się dwie ciemnoczerwone, krótkie kre~eczki, równoległe do siebie. Na tergitach I i VII w tych miejscach są pojedyncze, podłużne plamki (plamka na
tergicie I jest prawie czamar Przy tylnych brzegach segmentów I-V leżą
po dwie ciemne plamki, ku tyłowi stopn~owo mniej wyi::aźne. Na tergitach III-V przy ·przednich krawędziach i obok kreseczek środkowych są
widoczne jeszcze dwie małe plamki boc;zne. U słabiej wybarwionych osobników w miejscu środkowej pary kreseczek występuje pojedyncza plamka
również na segmentach II-VI, a pozostałe są w ogóle bar?zo słabo
widoczne.
Sternity. I-VI białożółtawe, półprzeźroczyste, Vll.,...,-X matowobiaławe
z szarymi, wzdłużnymi-kreskami.
Wzdłuż boków odwłoka na każdym segmencie znajduje się prosta,
czarna kreseczka.
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Przysadki kopulacyjne, prąde oraz szczeciny białożółtawe; te ostatnie
bez barWI1ego obrączklowania.
Im ag o <:j? (alkohol).
Długość ciała 6-7 mm; długość szczecin 8 mm; długiOiść-skrzydła 6 mm'.
W przedniej nodze goleń jest prawie tak długa jak udó; Il człon
stopy :::;:: 1/2 długości goleni i ± równy sumie długbści trzech następnych \
ezłonów. W tylnej nodze goleń == ± 3/4 długości uda; I człon stopy
1/2 długości goleni i = sumie długości trzech po~ośtałych członów oraz
jest 2,5 X dłuższy od członu II.
•
Segmenty odwłoka V i VI nie rozszerzone na boki. Skrzydła jak u d'.
Oczy ciemnoszare do czarnych. Głowa, tułów i I-VII segmenty odwłoka
żółto-pomarańczowe, nogi, kioniec odwłoka i szczeciny białawe. „Tarczka"
śródtułowia żółtawo-szara, czasem prawie biała. Na II-VI segmentach
odwłoka nie zaznacza się rozszczepienie plamek ··środkowych 11a dwie
równoległe kreseczki. Spód ciała żółtavły, bez desenia.
·
Sub im ag o (alkohol).
Błonka skrzyd~owa szaro zadymiona. Deseń odwłoka jak u imago ~.
zwykle dość niewyraźny. U d' V i VI segmenty odwłoka nie rozszerzorie
na boki. U żywych okazów w stadium tym występują jeszcze resztki
zielonej barwy, która stano:wJ. tło ubąrw.ienia larwy. Mianowicie na końcu
;,tarczki" śródplecza: znajduje się zi,elona plamka; a wewnątrz widać zielono
przeświecający przewód pokarmowy.
Lar w a (tab. II, rys. 1).
. Pokrojem przypomina larwy z todżaju Cloeon. Długość ciała dorosłej
larwy 6-7 mm; długość szczecin 2,5 mm.
. Rożki stosunkowo krótkie: u -dorosłej larwy dosięgają końcem naj.,wyżej 2/s długości zawiązków skrzyd~ł.
. Narzędzia pys_zczkowe (tabl. III, rys. 1-6) charakteryzują się 2-człono
""'Y~i głaszczkami szczękowymi, dłuższymi niż laćinia .Q ± _
114 swej dłu
g.oś.ci oraz 3-członowymi głaszczkami wargowymi, których ostatni cz_łon,
na ,końcu ukośnie ścięty, od strony wewnętrznej. jest silnie rozszerzony
i wyokrąglony. Warga górna· (labrum) nieznacznie ~zersza niż wysoka,
wyraźnym. wcięciem pośrodku. środkowy płat podgębia (hypopharynx)
o 1/4 krótszy od bocznych. Prostheca obecna; w obu szczękach zbudowana
podobnie.
· Nogi mier:r~ie długie, pazurki długie ~(zw)rkle = połowie-_długoś~i stopY"),
ostre, po stroń.ie wewnętrznej opatrzone grzebyczkiem bardzo drobnyeh
ząbków i szczecinek.
Skrzelotchawki (tabl. II, rys. 2 a-g) podobne do tychże u . Cloeon
praetextum B n g tss., jednak wszystkie 7 par listków pojedyncze. Listki
niesymetryczne; brzeg .·wewnętrzny wy'okrąglony, zewnętrzny ± prosty;
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w parze .VII
stosunki odwrotne. Rozgałęzienie tchawek również nie-.
symetryczne: od głównego pnia, biegnącego bliżej zewnętrznego brzegu~
odchodzi ku _tyłowi kilka sil.nych odgałęzień, ku prziodowi zaś najwyżej
dwa bardzo krótkie. Brzeg skrzelotchawki gładki, pod mikroskqpem
Wid~zne bardzo rzadkie, delikatne orzęsienie.
Tylny brzeg I-VII segmentu odwłoka wystaje dość daleko na boki
za nasadę następnego, a każda z jego bocznych krawędzi jest wyciągnięta
ku tyłowi w silny kolec. Segmenty VIII-X są kolejno coraz mniejsze
i tylne ich krawędzie wystają nie wiele za nasadę następnego segmentu;
boczne krawęcizie są zakończone małymi kolcami. Pod .silniejszymi powiększeniami widać na środkowej części tylnej krawędzi tergitów i ster.:.
nitów odwłoka szereg z~bków dwojakiej długości, ustawionych na przemian, przy czym krótsze dochodzą do 1/3 długości dłuższych (tabl. II, rys .. 3).
Na boka~h tylnej krawędzi znajduje się po kilka ząbków d11obniejszych.
Również na bocznych krawędziach, począwszy od segmentu IV, występują
ząbki ± jednakowej długości. Ilość ich jest zmienna: począwszy od 1-3 na
segmencie IV, wzrasta kolejno ku tyłowi ciała, dochodząc zwykle do 7 na
sew:nencie IX. Boki X segmentu bez ząbków, tylne krawędzie po bokach
i w części środkiorwej opatrzone silnymi zębami.
Szczeciny odwłokowe 3, równe najVl.')'Żej 2 /3 długości odwłoka: środ
kowa bardzo niewj.ele krótsza od bocznych. Orzęsienie szczecin podobne
jak w rodzaju Cloeon: Tylny brżeg kaidego członka szczeciny opatrziony
drobnymi ząbkami, każdego zaś czwartego - silnymi kolcami. W tylnej
połowie obu bocznych szcz~cin występuje po 1 lub po 2 takie kolce również na z.ewnętrznym boku każdego członka.
Bar w a. żywe la~wy po stronie brzusznej są jasnozielone 4 , tylko po
bokach sternitów odwłoka widać po jednej brunatnej pląmce; równie~
granice kilku ostatnich sternitów są ciemniejsze. Grzbiet larwy szarobrunatny ~ z deseniem jasnozielonych plam: na głowie między oczami
leżą 2 podłużne f)asy; przez środek całego tułowia ciągnie się podłużna
linia, na przedtułowiu przecięta dwoma krótkimi, poprzecznymi kreskami;
po bokach przedtułowia z każdej strony leżą po 2-3 plamki. Deseń śród
tułowia niezbyt wyraźny, tylko w tylnej części ,.tarczki", z każdej strony
środlwwej linii, leży 1 okrągła plamka.
Segmenty odwłoka I i X jasne, U-IX szaro-brunatne, ku tyłowi kolejno
coraz jaśniejsze: VI segment najciemniejszy - prawie czarny. Na segmencie II-IX narożniki tergitów jasne, a na I I - VII oprócz Aego pośrodku
leżą po 2 małe, jasne, okrągłe plamki, od których odchodzą ukośnie ku
W·alkoholu barwa zielona zmienia się na żółtawą.
Barwa szara, tworząca plamy na stronie grzbietowej larwy, a nieobecna u postaci u.skrzydlonych, zachowuje się również na zrzuconych wylinkach larwalnych.
4
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Obie pary plamek otoczone ciemmeJszą
rysunek okularów. Tylne brzegi tergitów są
zwykle jaśniejsze. Na tym tle występuje na grzbiecie odwłoka deseń
z drobnych ciemnoczerwonych plamek, rozmieszczonych tak jak u imago$?.

przodowi 2 plamki
()bwódką

podłużne.

przypomi.nają

Oczy popielat_o-czarne; rożki, nogi i szczeciny odwłokowe - żółtawo
zielone.. Przy końcu uda, w nasadowej części goleni, na stopie i przy końcu
szczecin występuje ciemna przepaska. Oprócz tego„ na szczecinach wieńce
kolców, występujące co 4 członki, zaznaczają się jako ciemne prążkowanie.
C e c h y ro z p o z n a w c z e 1 a r w y. Uba.rwienie ciała szaro-zielone·
,z deseniem złożonym z drobnych, czerwonych plamek; VI segment odwłoka
najciemni~jszy sa. Skrzelotchawki niesym,etryczne, wszystkie pojedyncze.
Mater i a ł. Wartak. Łęgów Dębińskich (Poznań): 10 IX 1951 - 1 wylinka larwalna; Warta k. Dębiny (Poznań): 4 VII 1952, VII/VIII 1952,
5-9 VIII 1954 - liczne larwy; Warta k. Puszczykowa pod Poznaniem:
2 VIII 1952 - 3 larwy; Warta k. Cżerwonaka pod Poznaniem: 13 VIII
1954 - 11 larw; potoczek k. Czerwonaka: 13 VIII 1954 - 3 larwy; Wełna
k. Parkowa: 29 VI 1951 ____, 5 larw; 5 im. cJ, 6 im. Sj?, 6 subim. cJ, 5 subim. <?
- uzyskane drogą hodowli z larw zebranych w Warcie VII/VIII 1952
i 5-9 VIII 1954.
•
Jeśli za M. V er r ie r [20] zestawimy .gatunki z rodzaju Procloeon
w zależności od stopnia redukcji górnego płatka s~rzelotchawki, to P. rufulum (M ii 11.) zajmie w tym szeregu miejsce ostatnie, będąc,· dzięki zup.ełnej
nieobecności tego płat~a, najbliższym rodzajowi Centroptilum:
Cloeon
dipterum

"'

Cloeon
praetextum

'·"'·

Procloeon $p.

(forma opisana przez Les tag e 'a z Belgii w 1917 r.)

' ,,Procloeon
Raba u di

""

Procloeon
bifidum

"·,

Procloeon
rufulum

"'

Centroptilum

•a Cecha ta nie

występuje

u larw

świeżo wyliniałych.
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czy

słuszne
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jest oddzielanie

rodzajił

PTocloeon od· rodzaju Cloeon. Poznając bowiem coraz nowe gatunki tej

grupy jętek stwierdza~y z jednej strony, że budowa skrzelotch,awek nie
mo.ie· hyć cechą rozróż~iającą larwy tych dwóch rodzajów. Istnieje · tl.l
bowiem szereg form prżejściowYch, od skrzelotchawek 2-płatkowYch
z pierzastym rozgałęzieniem tchawek aż db jednopłatkowYch z tchawlfami
rozgałęzionymi jednostronnie. ROIZSzerzenie zaś i wyokrąglenie wewnętrz
ń~go końca głaszczka wargowego jest cechą mało wy~aźną, słabo odr-Oż. mającą larWy rodzaju PTocloeon od Cloeon.
Z drugiej strony postaci do!I'osłe można odróżnić tylko na podstawie
sfosl.lriku długości I i II członka tylnej stopy, gdyż użyłkowanie skrzydeł
okazuje .się cechą . zmienną. Proporcje . zaś członków stóp ·nie zawsze są _
cechą wyraźną, zwlaszcza u .sub.imagines. Za bardzo bliskim pokrewień
stwem obu g-tup gatunków przemawia również ten sam typ budowy
~paratu kopulacyjnego oraz brak tylnych skrzydeł. Podobne uwagi wYPÓ~
Wiada także Tr a we r [14] w odniesieniu do rodzaju Neocloeon i liczy
się z możliwością" włączenia go do rodzaju tloeon.
c
·Szczegółów dotyczący~h biologii opisanego gatunku znam niestety
niewiele. LarwY jego łowiłam zawsze w miejscach płytkich o silnym
'prądzie, pod kamieniąmi. lub na roślinach. są one wrażliwe na brak tlenu
wodzie; źle znoszą transport, a hodować dają.się tylko w wodzie bieżą
cej. W spoczynku wYkohują częste ruchy oddechowe skrzelotchawkami.
Żywią się prawdopodobnie glonami, gdyż hodowałam je z dobrym skutkiem wśród roślin wodnych i kamieni porośniętych glonami, nie podając
im żadnego zwierzęcego pokarmu. Wzajemnego pożerania się też nie
zauważyłam, mimo różnego wieku hodowanych larw.
Lotu w przyrodzie .riie obserwowałam. Moje postaci uskrzydlo~e pochodzą z hodowli prowadzonej w sierpniu w latach 1952 i 1954. Wylot
subimagines następow:ał błyskawicznie z powierz.::hni wod>'. W_ylęg frnagines trwał kilka minut, przy czym owady siedziały na ściankach insektarium.

w

Baetis tricolor T s h e r. 1928
Larwy tego gatunku żyją w Warcie k. Poznania. Z nich też drogą
hodowli uzyskałam postaci uskrzydlone ..Budowa i ubarwienie imago cJ
tego gatunku są w zupełności zgodne z opisem Ba.etis tricolor, podanym w pracy Cze r n owej z 1928 r. [4]. Wydaj€! mi się, że B. trico·
lorT s her. musi być blislio spokrewniony z. B. atrebatinus E t n., gdyż ma
tak samo zbudorwane tylne skrzydła i, sądząc z rysunku· zamieszczonego
w kluczu Kim mi n s a [9], podobnie z.budowany męski aparat kopula-

„

3

.·
Materiały do fauny jętek Wielkopol~ki

11

Tabela li
Różnice w ubarwieniu Baetis rhodani (Pic t.) i B. tricolor T s her.
Differences in the colouring of' Baetis rhod. {Pic t.) and B. tricolor T s her.
Pa3nHl!HS1 .B oKpacKe Baetis rhodani (Pic t.) H B .. tricolor T 'her.·

Baeiis rhodani (Pic t.)
wg S c; h o e n emu n da [18] acc. to
Schoenemund
no W e H e·M y H A y

wg U Im er a [19]
acc. to U I m e r
no YnbMepy

I

z góry nieprzeźroczysto-brunatne
from · above dullbrown
CBepxy M}'THOKOpHllHes1;>1e

Segmenty odwłoka szaro -rdzawo- brąIl-VI
zowe
Abdominal seggreyish-rusty-brown
I
ments Il-VI
CerMeHTbi 6p10wKa cepo-pmaso-KopHllIl-VI
Hesb1e
Szczeciny

I

Setae

„

Xsocrosb1e HHTH

Nogi

Legs

HorH

szare, aż do końca
zielonawoszare
czer\Vonawoszaro
z brązowymi. lub
czerwonawymi sta- obrączkowi ne
wami
greenish-grey wi.th
grey, until the end
reddish-grey
brown or reddish
ringed
joints
cepb1e, AO caMoro
3eneHosaro-cepb1e
C K0pH4HeBb!Ml1
KOHU,a c KpaCHO·
HnH .Kp8CHOB8Tb!MH
BBTO·cepb!MH
cycrasaMH
-KOflbU,al"IH

I

zielonawoszare;
tylne stopy jasnoszare do czarnych
greenish-grey;
hindlegs from
light-grey to black
3eneHosaro-cepb1e;
3BAHHe nanKH
cserno cepb1e,
HHOrAa nOl!TH
llepHb1e

I żó.łtawe lub szare
yellowish or grey

menrosarble 11nH
cepb1e

·cyjny 6 • Różnica dotyczy tylko ubarwienia
·przysadek kopulacyjnych cf.

"'------~

o

ciała

oraz

Ba~t is tricąlor
Tsher [4]
I
często przeźroczystobiałe

fi-equently trans lucent white
l!BCTO npo:pal!HO6.enb1e
przeźroczystobiałe

translucent white

npo3pal!Ho-6enb1e

2 tylne pary nóg
przeźroczystobiałe

two hind parts ot
legs translucent · · ·
white
2 38AHHe napbl HOr'
npo3pal!Ho-6enb1e

szczegółów

budowy

• Rysunek aparatu kopulacyjnego
B. atrebatinus E t n., umieszczony w kluczu
$ c ho en em u n d a [18] jest zupełnie inny niż
kluczu K i mm i n s a [9] ..:... prawdopodobnie błędny.
·

...

---

w
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Nie znam pierwszego opisu B. atrebatinus Et n. 1870. Jednak według
kluczy U 1 mer a .[19], S cho enem und a riaJ, Mik u 1 ski ego [13]
i K im m i n s a [9] --..· ubarwienie B. atrebatinus E t n. ma być podobne
jak u B; rhodani Pic t. Tabela II (na stronicy 11) zestawia wię~ różnice
w ubarwieniu między B. rhodani (Pic t.) i B. tricolor T s h "er.
..
Budowę aparatu kopulacyjnego cJ Baetis atrebatinus Et n. i B. tricolor
Ts her. przedstawia rys. la, b. Powyższe różnice wydają mi się dość duże,
by do czasu wyjaśnienia tej sprawy traktować obie formy jako oddzielne
gatunki, choć być może okażą się one tylko jednostkami systematycznymi
niższego 1rzędu.

,,.
b

a

o
o

Rys. 1. a. Baetis tric.olor T s her. - aparat kopulacyjny
(wg Czernowej) Copulation apparatus (acc. to Czernowa) - reHHTBmlH cf (no 4epHOBOH)
b. Baetis atrebatinus Et n. - aparat kopulacyny
(wg Kimminsa) Copulation appara.tus (acc. to Kimmins) - reHHTBnHH cf (no l<HMMHHCY)
Ponieważ w dostępnej mi literaturze nie spotkałam opisu im(lgo ~, ani
stadiów: subimago i larwy B. tricolor T s her. (jak zresztą również
subimago i larwy B. atrebatinus E t n.), zamieszczam odpowiednie opisy
i rysunki.

OPIS

Im ag o ~.(alkohol).
Długość ciała: ·4,5-5,5 mm; długość skrzydła 4,5-5,5 mm; długość
szczecin 8-9 mm.
Tylne skrzydła wąskie, bez ostrogi, z dwqma żyłkami wzdłużnymi 7•
Głowa· jasna,· żółtawobrązo.wawa, z dwoma brązowymi kropkami,
leżącymi z tyłu dwóch większych przyocz.ek i bliżej linii śr.odkowej. Oczy
U dwóch oka.zów i;;? na jednym tylnym skrzydle znajduje się mała, jakby szcząt~
kowa ostroga. ·
7
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popielatoczarne, przyoczka białe, czarno obrzezane. Różki żółtobrązo-
wawe. Przedplecze ciemniejsze od głowy, brązowawe. Sródplecze po bokach z wyraźnymi żółtymi plamami, „tarczka" oraz zaplecze ciemnobrązowe. Spód tułowia nieco jaśniejszy. Skrzydła przeźroczyste, bezbarwne, z żółtawymi żyłkami i mlecznym polem kostalnym. Tergity odwłoka rdzawobrązowawe, sternity jaśniejsze żółtobrązowawe. Nogi
i szczec.iny odwłokowe białawe.
Cechy rozpoznawcze S?. Brak ostrogi i ,obecność: tylko dwu
żyłek wzdłużnych w tylnym skrzydle; ubarwienie ciała rdzawobrunatne;
szczeciny białawe, bez ciemnego obrączkowania.
Su bimago cJ (alkohol).
Opis sporządzony na podst~wie tylko 1 okazu.
_ Oczy turbanowei'widziane z góry - pomarańczowe, z boków - żółte.
Przedplecze i „tarczka~' śródplecza ciemnobe~owe. Reszta ciała, z błonką
skrzydłową włącznie, zupełnie jasna: szarożółtawa; nogi najjaśniejsze:
prawie zupełnie białe ..
L_a rwa (dorosła; alkohol).
·Podczas hodowli udało mi się zaobserwować wylot tylko kilku subimagines S?S?; opis morfologii larwy podaję więc na podstawie budowy ;łch
wylinek larwalnych, a ubarwienie - na podstawie ubarwienia nie wylęgniętych larw S?S? pochodzących z tejże hodowli i wykazujących te same
cechy budowy. Z larwami S?S? łowiłam zawsze larwy cJcJ tak samo zbudowane, lecz mniejsze i ciemniej ubarwione. Ponieważ zaś w hodowli
uzyskałam również imagines cJ cJ Baetis tricolor T s her., przyjmuję, że
wyżej wymienione larwy cJ cJ należały do tegoż gatunku i podaję ich opis;
opatrzony dla pewności znakiem pytania.
Długo~ć ciała d'? - 4,5 mm, S?- 6 mm; długość szczecin id"? -1,5 mrn.
9-2mm.
Narzędzia pyszczkowe (tabl. IV, rys. 1-6) typowe dla rodzaju. Szczęki
gólJle (mandibulae) z dwoma kłami; obie prosteki podobnego kształtu,
prawa na szczycie bardziej rozszer2'Jon:a, lewa od strony wewnętrznej ma
kilka bardzo długich, szczeciniastych ząbków. Głaszczek szczękowy (palpus
maxillads) 2-członowy, dłuższy od lacinii o 1 /2~2 /a długości II członu, na
całej długości rzadko, na szczycie gęściej owłosiony. Warga dolna (labiun1)
stosunkowo duża, z 3-członowymi głaszczkami. Drugi ich człon jest ± tak
długi jak szeroki oraz 2 X szerszy (na szczycie) od nasady członµ III. Stąd
wcięcie między tymi członami _b:ardzo głębokie. Człon III i rozszerzona
część członu II owłosione. Przyjęzyczki (paraglossae) masywne, szerokie,
na wierzchołku opatrzone wysokim pękiem szczecin, t~orzących trzy wyraźne kondygnacje różnej w1sokości. Języcz_ki (glossae) całe pokryte
xzadkim:i, średnio długimi szczecinami. Na bokach podbródka (submentum),
. w połowie I i przy nasadzie II członu głaszczka wargowego, jak również
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w połowie J członu głaszczka szczękowego lezą przestrzenie pokryte jakimiś
utworami, mającymi kształt małych, okrągłych miseczek, przypominają....
cych areole włosowe. Podgębie (hypopharynx) zbudowane z trzech płatów
± równej szerokości; środkowy najdłuższy dzięki wydłużonemu wyrostkowi. środkowemu. Przednie brzegi płatóW' owłosione.
Nogi miernie długie. Uda na przedniej krawędzi z szeregiem rzadkich
cierni, zagęsŻcronych jedynie na kolanie; na tylnym brzegu z cierniami
licznymi, bardzo drobnymi. Goleń na brzegu zewnętrznym z kolcami
drobnymi, na wewnętrznym --:- z nieco większymi, leżącymi w kilku szeregach i coraz dłuższymi k1l końcowi goleni. Brzeg ·zewnętrzny stopy
z bardzo drobnymi kolcami, brzeg wewnętrzny oraz pazurek z grzebykiem
silnych cierni.
.
.
Skrzelotchawki jajowate z Qardzo niewyraźnie zaznaczonymi tchawkami; na brzegach delikatnie owło8ione: najgęściej w partii szczytowej.
ku nasadzie coraz rzadziej.
Tylne krawędzie segmentów odwłoka w części środkowej i po bokach
opatrzone gęstymi, jednakowymi kolcami. Kolce te na przednich segmentach są krótkie, na tylnych coraz dłuższe. Boki segmentów bez kolców.•
Szczeciny odwłokowe ow~ione od nasady do prawie samego końca;
śr&ikowa tylko nieznacznie krótsza od bocznych.
·
U b a r w i e n i e. ~ Ogólna barwa ciała z wierzchu szaro--żółto-złotawa
aż do jasnobrązowej, z bardzo tylko niewyraźnym deseniem; spód jaśniej
szy - żółtawy. d'? Barwa ciała ciemna, szarobrunatna, z dość zmiennym
deseniem białawych plamek: wzdłuż strony grzbietowej całego ciała
ciągnie się mniej lub więcej widoczna jasna linia środkowa, na głowie
najszersza, a na przedpleczu oraz I i V tergicie odwłoka rozszerzająca się
niekiedy w trójkątną plamkę. Krawędzie boczne tergitów odwfoka jasne.
Spód tułowia jasny. Sternity odwłoka ciemne, z jasnymi krawędziami
bocznymi. Czasem na sześciu pierwszych sternitach występuje trójkątna
plamka środkowa. Segment ostatni cały jasny, z ciemną plamką w środku.
tergitu.
U larw obu płci rożki, nogi oraz część szczecin białawe. Nogi posiadają
czarną plamkę na każdym stawie i większą ciemną plamę przy końcu uda,
szczeciny zaś ciemną przepaskę prze'1 końcem oraz ciemniejszą nasadę.
Cechy ro z po z n a wcze 1 ar wy. Labium duże, II człon głaszczka
wargoweg,o tak długi jak szeroki, a na szczycie 2 X szerszy od członu III.
Mate rt a ł. Warta k. Dębiny (Poznań): 20 VII 1952; 28 VIII 1952;
5-9 VIII 1954; 2 IX 1954; Wartak. Puszczykowa pod Poznaniem: 15 IX
1951 - 1 sub. d'; 29 VII 1953; War.ta k. Czerwonaka pod Poznaniem~
13 VIII 1954.
N a tych wszystkich stanowiskach, oprócz Puszczykowa w dniu 15 IX
1951, zebrałam po kilka do kilkunastu larw,. z których drogą hodowli otrzy-·
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5 im. d, 12 im~ i 18 wylinek larwalnych. Niewylęgniętych po:?;q:
stało 16 dorosłycb. .larw.
.
.
Baetis tricolor T s h e T. ani B. citrebatinus E t n. z Polski nie były dotąd
~odawane.
•
małam:

Ephemera Iineatą Et n. 1870
Jest to gatunek niezbyt częsty, a z Polski, w obecnych jej granicach,
nie podawany.
.
_Dor. 1930 w Niemczech był stwiex:dzony tylko w okolicach górzystych
i S c h o e n em u n d [18] wszystkie dotychczasowe doniesienia o jego
stanowiskach niżowych uważał za niepewne. Jednak w następnych latach
E. lineata Et n. została odnaleziona w kilku punktach wschodniej Europy,
a Mi~ u 1 ski [12] uważa ją nawet za gatunek typowo niżowy.
Najbliższymi znanymi jej stanowiskami na niżu są: Horyń [12}, Wileń
szczyzna [12, 13], okręg Leningradżki, jez. Ładoga i basen w.ołgi [5, 7, 11],
podgórskim zaś - Prut pod Kołomyją [13]. Podawana jest również
z Czech, gdzie według Sam a 1 a [17] jest te~ bardzo rzadka.
dotąd·

- E. iineata Et n. znaleziona została przeze mnie na intei bogatym faunistycznie odcinku rzeki Wełny
(prawy dopływ Warty) w pobliżu. sta,cji kolejowej Parkowo. Larwy tego gatunku występują tam dość licznie na
miejscach o silnym prądzie, gdzie dno zalega czysty,
drobny żwir. Gatunkową przynależność tych larw stwierdziłam dzięki znalezieniu na wyżej ·wymienionym stanowisku postaci dorosłych E. lineata 'E t n., o_raz na podstaWie
otrzymania tychże z larw hodowanych w pracowni.
resującym

L
i

'

~
l

Rys. 2.

Głowa

Sposób występowania larw tego gatunku w Wełnie, larwy Ephemera
lineata E t n.
jest zgodny z obserwacją Ko 1 es o w a [11], który w Okrę
(oryg.) gu Moskiewskim znalazł je również tylko raz, w tzece
Head of the
Ikszy, w miejscach o dość szybkim prądzie, na głębokości nymph of Ephemera lineata Etn.
1
/~3 h in od poWierzchni wody. Zwraca on też uwagę na
ronoea nH'łlłHRH
ich występowanie grupowe, nie zaś pojedyncze, jak to Ephemera lineata
Etn.
-ma miejsce u larw E. vulgata L.
Larwa E. lineata E t n. jest od dawna znana badaczom radzieckim, czego dowodzi praca K 01 es o w a [11]. Nie wiem niestety, czy i gdzie
została <>na opisana. Jednak w Polsce i na zachpdzie Europy do r. Hl36
według Mikulskiego [13] uchodziła ona za nieznaną, ja zaś w dostępnej mi późniejszej lite.raturze również nie znalazłam jej opisu;
W morfologil larwy, zgodnie z przewidywaniem S a m a 1 a [17], nie
zauważyłam żadnej różnicy w porównaniu z larwą E. vulgata L. i E. danica
M ii 11. Wyrostek czołowy (rys. 2) ma krawędzie zwykle ± równoległe~
0
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a więc ma budowę, która ma być jedną z cech gatunkowych larwy E. vulgata L. Jednak przy prześledzeniu większej ilości materiału widzi się tu
dużą zmienno~ć, tak samo zresztą jak i u larw E. vulgata L. i E. danica
M ii 11. Wydaje mi się więc, że cechy tej nie można uważać za pewną przy
odróżnianiu gatunków.
Natomiast ułożenie ciemnych plam na odwłoku (rys. 3) jest charakte-rystyczne, bardzo podobne do tegoż u postaci uskrzydlonych. Tylko deseń
larw posiada mniej intensywną barwę i wszystkie plamy są mniejsze niż
u imago. Na tergitach III-V linie· podłużne zewnętrzne i skrócone
wnę'trzne nie wykształcają się wcale lub zaznaczają się tylko w postaci
bardzo małej plamki w przedniej części segmentu.

we-

,,....,

~p:.ą, Wo;:
Rys. 3.

Odwłok larwy Ephemera lineata Et n. widziany od strony grzbietowej
(oryg.) - Abdomen of the nymph of Ephe•mera lineata Et n. from the dorsal
11ide - 6piOwKo nH'łHHKH Ephemera lineata E t n. ceepxy

Przy takiej samej budowie morfologicznej larwy E. lineata E t n. są
jednak znacznie mniejsze i delikatniejsze od larw E. vulgata L. i E. danica
M ii 11. Również postaci uskrzydlone teg.o• gatunku, pochodzące z tego
jedynie mi zresztą znanego stanowiska, są w stosunku do wymiarów podawanych przez S c' ho enem und a [181 dość drobne:
imago d: długość ciała 15(15-20), długość szczecin 29(30-38), długośf
skrzydła 13(16) mm;
imago~: długość ciała 16-18(20-25), długość szczecin 18(24-26),
długość skrzydła 15(20-22) mm 8 •
Jest to zresztą zgodne z obserwacją S a in a 1 a [17], który dzieli cztery
znane europejskie gatunki rodzaju Ephemera na dwie pary gatunków:
E. vulgata L. i E. danica M ii 11. oraz E. lineata E t n. i E. glaucop~ Pic t.,
różniące się między sobą tym, że gatunki pierwszej pary mają silniej
plamiste skrzydła i są znacznie większe od gatunków należących do pary
drugiej 9 •
Mater i a ł. Wełna k._ Parkowa: 14 IX 1951 - 14 larw; 10 VI 1952 -::4 larwy i 1 im. d uzyskany drogą hodowli (wylot nastąpił w okresie
między 15-30 VI 1952); 14 VII 1952 - 1 im. d; 30 VII 1952 - 4 im.~·
8 Liczby w nawiasach ( ) oznaczają dane wielkości
w mm wg Sc ho en em und a.
u K i m m i ri s D. [9] przedstawia przy pomocy rysunków różnke w budowie aparatów kopulacyjnych E. vulgata, E. danica i E. lineata.
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Już po oddaniu niniejszej pracy do druku uzyskałam dwie prace
T. Mac a n· a [21, 22], w których znalazłam m. in .. opisy lar:wy .Procloeon.
-rufuium (M il 11.) oraz larwy Baetis atrebatinus E t o n.
Opis larwy Procloeon rufulum jest zasadniczo zg-0dny z moim opisem
l~rwy tegó gatunku, co potwierdza moje oznaczenie. Niestety M ac a n nie
podaje ubarwienia larwy. Przy omawianiu deseniU ódWlok:a ·opisuje on
tylko rozmieszczenie i ·kształt ciemnych plam, a nie wspomina o plamkach
częrw.onych. Ni~ wiadomo, czy jest to niedokładność w opisie, czy byłaby
to istotnie różnica w u.barwieniu omawianych larw.

a

Ea

Natomiast opis lar\\ly Baetis atrebatinus
to n nie całkowicie odpowiada cechom larw- .gatunku, oznaczonego przeze mnie jako B. tricolor
T s her. (patra str. 10-12). Niżej podaję najważniejsze podpbieństwa oraz
różnice. Cechy. zgodne.
1) kształt )Vargi dolnej (labium), a zwłaszcza głaszczka (pa1pus labia1is),
. 2) budowa części tnącej szczęki górnej {mandibula): 8 zębów, z których najbardziej zewnętrzny jest cofnięty do tyłu i bardżo tnały,
3) brak gużych cierni na górnej krawędzi goleni.
C e c h y r 6 ż n i ą c e:
'
1) U B. atrebatinus Et n. warga górna (labrum) posiada szczeciny
~ . brz~ne niepierzaste i osadzone, z wyjątkiem środka,
samym brzegq.
~-· ·.Na pozostałej części.labrum prawie nie ma...szczecin,~ wyjątkiem zwartego
~
szeregu w przedniej 'części, liczącego 15-20 szczecin z każdej strony.
Tymczasem lab-rum moich larw posiada szczeciny brzeżne pierzaste i osadzone nie na samym brzegu. Prawie cała powierzchni.ft łabrum jest pokryta
. szczecinami, z których największe' wyrastają w przedniej. -części, lecz
w ilości do 6 z każdej strony i z daleka od siebie.
2) :szczeciny na żewnętrznym .. brzegu pnyjęzycżka (paraglossa) u B.
atr~batinus są osadzone w czter~ch .rzędach, u moieh zaś larW - w 'tr-Zecl)

na

I

t .

rzędach.
3) Liczba ząbków na pazurku u B. atrebatinus wynosi

± 20, a

uinoich

lar~

10-14.
4) · Liczba

dużych

cierni, skupionych w

pęczek

f

·na

·końcu

uda jest u B .
prze4ni,ej
krawędzi uda. Moje larwy na przi!-Qniej krawęcizi uda mają ±, 1~ duży.eh
· -cierrii, a·na koń~U pęczek'złoż.ony Z 2~3 takich cierni orctZ'OkOJo 12 ,drobnych kolców.
Z p0wyiszego zestawienia wynika, że1 B. atrebatinus E a t. i B. tricolor
T. s-h1e.r., choć zbliżone do siepie wieloma cechami, nie są jednak fórmamf
identycznymi. Są to więc albo gatunki _pokrewne, albo, co prawdopodqb..: · ·
:·niejsze; rasy geograficzne ( = podgatu:µki) jednego, gatunku, co da się
stwierdzić „dopiero po zbadaniu -0kazów;.z' większej ilości stanawisk, . „ . \

. atrebatinus. większa -od liczby ta.kich cierni,

wyrl:l$tających l(:
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TABLICA I . .Procloeon rufulum (Mu 11.), imago

d

(oryg.)

1. Odwłok widziany z góry - abdomen seen from above - ÓplOWKO ceepxy
. 2. Aparat -kopulacyjny.-. copulation apparatus .,,.... _re'fHTanHH .
S. Nogi:· a. I pary· .
Legs: a. of Ist pair
Honl: a. 1-ołi napb1
· b. III pary
b. of. IIIrd pair
.6. 111-ełi napbl
:i•.

1,h

Miłria Keffernrtilłer

.·

g
TABLICA II. Procloeon rufulum (M ii 11.), larwa (oryg.) - nymph .- nn11HHKa
1. Dorosła' 'larwa :..... full grown riymph -e3pocna51 nH11HHKa
.
2a~g: Skrzelotcli'.awki I-VII_ pary _;_ tracheal braąchiae of I-VII pair - ma6ep•
. Hble nHCTRH I-VII napbl
3, Tergit VII segmentu odwłoka - tergite of Vllth abdominal segment - teprlłr
VIl-oro cerMelłT8 6pao~Ka

,,'
l
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TABLICA III. Procloeon rufulum 'cM il 11.), narzędzia pyszczkowe larwy (oryg.} mouth-rparts of the nymph -:--- poTOBbre opraHbI nH'fHHHH
1. Labrum
4. Hypopharynx
2. Mandibula sinistra
5. Labium
3. iVIandibula dextra
6. Maxilla

•
-.
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TABLICA iv. Baetis"'mcolor T s her., narzędzia pyszczkowe larwy (oryg.) '
parts of the nymph - poTOBble opraHbl !IH'lHHRH
1. Hypopharynx

2.

Labrum
3. Mandibula sinistra·

[1'94}

mouth-

4. Mandibula dextra
5. Maxilla
6. Labium

j
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Summary

The author reports on her find of three interesting species 1of Ephemeroptera in the vicinity of P9znań (Great Poland).
I. Procloeon rufulum (M ii 11.) 1776:

Its determination is based on the key of Kim mi n s [9, 10] who
identifies this species with the former Cloeon rufulum (M ii 11.). The
characteristic features of the _imago 1QJf the described species correspond
more or less also to' the imago- d o~ .Procloeon ornatum T s her. 1928 [4].
However, in rnore recent papers of Russian authors [7, 3] Cloeon rufulum
Ea t. is still being nrentioned along with Procloeon ornatum T s her.
In view of these discrepancies the auth.l()r describes all the developmental stages of the species she fou:ą.d.
Im ag o d (alcohol; Table I, fig. 1-3).
Length of body 6-6,5 mm; length of setae 8-10 mmi length of wing
4,5-5,5 mm. The turban eyes are low-set, oval, light-orange. The copula;;.
tion organs are conform to those described in Cloeon rufulum (Mi.i 11.)
Et n. [18, 13]. Hindwings are missing. In the forewings -the marginal veins
ara intermediate, single; in the terminal part of the rib-band. there are
· 6-11 separate, oblique transversal veins. The abdorninal seginents V
and VI are broader on th~ margins. Thorax brownish. The abdomina:l
segments I-VI are yellowish-white with a dark-red pattem composed
of 'lines and spots 1on the dorsal side; the Vllth-Xth segments are-lightbrown. Legs, copulation apparatus and setae whitish.
Im ag o Q (al~ohol).
Length of body 6-7 mm; length of setae 8 mm; length of wing 6 mm.
·Head, thorax and abdomen yellowish-orange; legs and setae whitish. On
the tergites of the abdomen i; a red pattern as in imago d; b~t the red
sp,ot amid the tergites II-VI
„ is not split into two parallel lines. On the
margins of the tergites are no reddish-brown spots.
Ny mp h (alcohol; Table II, III).

.'
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-Habitus typical of nymphs of the genus Cloeon. Length of body
ti-7 mm; Iength of są'tae 2,5 mm.' The gill-Iamellae are single, asymmetric
with asymrn.etrfoally ramified tracheae. ·Palptts maxilldrif with two seg-.
ments, palpus · labialis ·with three segments, the last of the$e segments is
elit oblique1y at the end, bnoader and rńore rounded towards the centre.
Co I o u r: light-green·background, greyish-brown spots on the dorsal sfde:
tergites ·II-IX of the abdo:meh dark, becoming gradually lighter towards
the back; tergite VII is the darkest, almost black. On this background
dark-red spots are arranged as in imago 9. Femoil'a and setae with a dark
transverse line at the end.
Loca lity: rtver Warta. near· Poznań, river Wełna (tributary of the.
Warta) near Parkowo; rivulet near Czerwonak in the vicinity of Poznań.
Numerous nymphs were collected ir,t July and August 1951-1954. By way
of-breeding were.obtained: 5 imagines d, 6 imagines 9, 6 subimagines d,
5 sublmagines 9.
.
..
In the list of species of the genus Proclo(fon set up according to M. V ert· ie r [20], P. rufulum (M ii 11.) should be placed nearest the genus Centroptilum on account of the absence of the upper lobe of the gill.
The author questions the correctness of separating the genus Procloeon
from the genus Cloeon, because the boundaries between the.se two genera
'
become more and more indistinct as"·-one gets to know ever more new
species of this group of mayflies. Moreover, an evidence 1of their
very close relationship is the same type of the copulation appar·atus of cJ'
and the absence of hindwings.
As regards the biology of P. rufulum (M ii 11.} the author found that
the nymphs of this spe'cies frequent waters with swift current, and that
they can be reared. only in running water. They feed on algae. The flight
of subimagines occurs rapidly from the surface of the water, they cast
their ąkin at rest.
II . .Baetis tricolor T s her. 1928.·
The charact~ristic featuies o~ imago d of this species are entirely in
conformity with the descriptio-n of B. tricolor T s her. [4]. It differs from
B. atrebatinus Et n. by its colouring (segments II-VI Qf the abdomen,
legs and se.tae translucent white) and by some details of the structure of
the forceps (Fig, 1 a, b). The. author describes some as yet unknown
dev_elopmental stages of this species:
Imago 9 (alcohol).
Length of body 4,5-5,5 mm; length of wing 4,5-5,5 mm; length ąf
setae 8-9 mm. Hindwings narrow, without' spur and with tw:o longitudinal
.
veins.
Head brlght, yellow-brownish, prónotum ;!', darker, . mesonotum with
yellowish spots at the sides, th~ „disc" and. metanotum dark-brown. Wings
-

1
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colou-rless, diaphanous with ·yellowish veins and a milky costal area. The
tergites of the abdomen are rusty-brown.
ventral si~ .of the·body is
lighter; Legs _and _setae whitish .
. S u bim ag o cJ (alcohol).
,
Turban eyes, o;range from above, yellow on the sides. Prothorax and
„disc" of the mesanotu:m dark-beige. The rest of the body including the
wing membrane quite elear: greyish yellow; lightest are the legs: alriiost
eńtirely white.
·
N y mp h (full grown; alcohol). ·
Length of body: d? ~ 4,5 mm, ~ - 6 m:tn; length of setae: cJ? 1,5 mm, -~, - 2 mm. Mouth-parts (Table IV, fig. 1-6): mandibulae with
two teeth and prostheca. Palpus maxiUaris with two segments, longer tha~
the lacinia. Palpus labialis with •three segments: the secon.d of . these is
approxima~ely_ equal in height and breadth, at the apex it is twice as
br.oad as the third segment. The central lobe of _the hypopharynx is the
longest. The gills are egg-shaped with indistinct tracheae. The posterior
margins of the abdomen, in the central parts and at the sides are equally
dentate. The caudal setae are hirsute almo.st to the end, the median setae
somewhat shorter than the lateral ones.
Co I o ur of the body: ~ on the dorsal side greyish-yellowish-golden
with a very faint pattern; ·the ventral side is more light; d? dar ker, greyishbr.own with whitish pattern. The nymphs of both sexes have whitish an, tennae, legs and setae. Legs with a dark spot on every joint and at the end
of the femor, setae with dark band.
Loca 1 i ty: river Warta near Poznań, July to September 1952-1954.
Numerous nymphs, from these the author obtained (by way of breeding):
5 imagines cJ, 12 imagines ~ and 18_ exuviae (of nymphs); 16 nymphs.
failed to hatch.
III. Ephemera lineata E t n. 1870.
L ocal i ty: this species was found by the author in the river Wełna
(tributary of the Warta) near Parkowo.
·
The nymph -0f E. Zineata E t n. does pot differ with regard to mor:phology from the nymphs of E. vulgata L. and E. danica M ii 11. However,
it is smaller and the pattern on the abdomen (Fig. 3) is very _similar to
that in the flying form of this species. The clypeal process has more or
less parallel margins; this, however, is a rather varying feature.
Mater i a 1: .14. 9. 1951 - 41 nymphs; 10. 6. 1952 - 4 nymphs and
1 imago cJ (by breeding); 14. 7. 1952 - 1 imago cJ; 30. 7. 1952 .,,;__
4 imagines ~.

The

After this paper_ had been sent to the press the author succeeded in
obtaining two papers of T. Mac a n [21, ;22] in which she found among

•
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others odescriptions t)f the nymphs of Procloeon rufulum 'M:ii 11. and
Baetis citrebinatus E a t.
The-description of the first of thes'e nymphs agrees in ptinciple with
that of the author. On the other hand, Mac a n' s description of the
nymph of· Baetis atrebatinus Ea t._.does not wholly correspond with the
feattires of the nymph of the species which the autho:t determined as B.
tricolor T s he r. inasmuch as there arę differences in some defails of the
c:ąaetataxy of_ the mouth-parts, of the number' of teeth on the claws and
the distribution of setae on the legs.
,It results from the abo_ve that although they have many features in
common the forms Baetis ~~rebątinus Ea t. a:nd B. tricolor T s her. are
not identicai. Hence they · are either related spedes o.r, which is more
•
likely, geographical races (= subspecies) of one species:

.

/

Il03HAHbCKOE OB'ID;ECT_BO .ll;PY3Elł
MATEMATJ1qECKO-ECTECTBEHHOE OT,D;EJIEHJ1E
TPY,I(bl BJ1ÓJIOrJ1qEćKO:tł KOMHCCJ1H
TOM XVIII BbJIIYCK 3

HAYK

MAPHH KE<l><PEPMHJ,IJIEP
./

Mf\.TEPlifAJibI no <l>AY'HE rro.n~HOK (EPHEMEROPTERA)
BEJibKOIIOJibCKlif.

Pe3roMe

....

a

AaTop coo6~aeT o HaXOAKe
OKpecTHOCT.RX Ilo3HaHhH (BeJibKOńO.ilh
CKa) Tpex BH,ll;OB rro,n;eHOK, npe,n;cTaBJIHIO~HX 60JihllIOH HHTepec.

I. Procloeon rufulum (M ii 11.)· ~ 776.
Onpe.n;eJieHHe BH,n;a OCHOBaHO :Ha pa6oTax K H M M H H c a [9, 10], KOTOpbIH C':IHTaeT eTOT BH,n; 3a TO:>K,n;ecTBeHHbIH c
Cloeon rufulum \M ii 11.).
IlpH3HaKH imago d
Haft,n;eHHOro .BM,D;a CXO,ll;Hhl TO:>Ke c .OIIHCaHHeM
Procloeon ornatum T s her. 1928 [4]. 0,n;HaKO B 6oJiee II03,ll;HHX pa6oTax
coaeTCKHe · aBTOpbI [3, 7] Y':IHTLIBaroT Cloe'on rufulum E a t. Ha pH,n;y
c Procloeon ornatum T s her.
. Ilo IIOBo,n;y TaKHX pa3Hor:11aCHH aBTOpOM ,n;aeTCH OIIHCaHHe Bcex CTa,D;Hft
pa3BHTMH Procloeon rujulum (M ii 11.).

I rn ag o cJ
)J;JIHHa Te.ha
4,5-5,5 MM.
opaHJKeBbie.

(crrHpT; Ta6JI. I, pHc. 1-3)
~-6,5 MM; ,ll;JIHHa XBOCTOBhIX HHTeH

8-10 MM; ,ll;JIHHa KpbIJia
Te_JieCKOIIH':leCKHe rJia3a HH3KHe, OBaJibHOH cpopMbI, CBeTJIOI'eHHTaJIHM d cxo,n;HhI c pJ1:cyHKOM Tex:>Ke y Cloeon rufulum
(M ii 11.) Et n. [13, 18]. la,n;HHe KphIJihH OTcyTcByroT. MaprHHaJihHLie rrpoMe:>KyTO':IHbJe :>KHJIKJ:( rrepe,n;HJ:IX KpbIJiheB - Ol(JiHO':IHbie; B ,ll;J:lCTaJibHOM
'1aCTJi KOCTaJibHOro IIOHCa 6-'-11. Hecoep;HHR.ID~HXCH c co6oft rronepe':IHbIX
iKMJIOK. CerMeHTbI 6promKa V H VI .ii:a 6oKax paccruHpeHbI. I'py,n;h KOpH':lHeBaTaH. CerMeHTbI 6proruKa I-VI 6eJio-:m:eJIT9śąTb1e, Ha crrHHHOH CTopoHe
c TeMHO-KpaCHbIM y3opoM:, COCTÓH~HM H3 IIHTeH H - ':lepTo-'Ie~; cerMeHTbI
VII-X caeTJIO-KOpH':IHea:b1e. HorH, reH~TaJIHH H xBOCTOBhie HHTH 6eJiecb1e.
,

-

u

Im~ go S? (crrHpT)
,1lJIHHa TeJia 6-7 MM; ,ll;JIHHa XBOCTOBbIX HHTeH 8 MM; ,ll;JIHHa KpbIJia 6 MM.
0KpacKa rOJIOBbI, rpy,n;u H 6proruKa }KeJITÓ-opamKeBaH; HOrH H XBOCTOBble
HMTH 6eJiecb1e. TeprHThI 6proruKa c KpaCHbIM y3opoM, · TaKMM}Ke Ka!i::
y imago cJ, HO KpacHoe IIHTHO Ha II-VI TeprHTax n;eJibHOe, a He B"BH,n;e
,n;Byx napaJIJieJihHbIX IIITPHXOB. K'.pacHO-KOpK':IHeBbie IIHTHa ·no 6oKaM Tep'.'"
rHTOB OTCYTCTBYIOT. „
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I... a. r va _(cnHpT; Ta6JJ. Il, III~.
I
B:HewuM::H ium JJH'łJ1HKH. TaKo:H::m:e KaK JJ)ii'łJ1HOK po,n;a CJ,oeon. ,n:JinHa TeJia
q-'( ~; .zt.ll.J1WI. XBOCTOBl;>IX HHTeH 2,5 ĄłM. TpaxeHHbie ::m:a6pbl e,n;HHH'łHbie,
acHMM~TPfl'łH1>1e c aCłfMMeTpH'łHO pa3BeTBJJeHHLIMH Tpaxemm. HIDKHe':leJJ-

~

uzyi:mK (palpus maxillaris) 2-'łJieHHJCOBbIH; ry6HOH ll{YilHK (palpus
labialis) 3-t.i;JieHHKOBblH, ero IlOCJJe,n;HHK 'łJieH]iiK Ha BepwnHe KOCO cpe3aHHbIH, x cepe,n;nHe pacwnpeHHbm l1: ·oxpyrJ1eHH1>1M:.
o Kp ac Ka: cpo:H CBeTJI0-3eJieHbIH, BepxH.1rn: CTOpOHa c cepo-,KopH':lHeBbIMH
IIHTHaMn; TeprHTb1.6pIOI.IIKa ll~IX TeMHble, K ,ll;MCTaJibHOMY KOHD;Y nocTeIOCTHOH

neHHO cBe'l'JJerow;He;. Tepr11T IV-bIH caMLIH TeMHbIH, noąnt ąepHLm. Ha

~TOM q>qHe TeMHOKpacH1>1e nRTHa cocTaBJJHIOT TaKQii:me y3op Kax y imago 9.
Ee;:i;pa H XBOCTOBbJe HHTH JjMeIOT 6Jil13b KOHa;a TeMHbIH IlOJICOK.
Te pH a JI: p. Ba.pTa 6.1uł'3b Ilo3HaHLH, p. BsJJHa (npHTOK p. BapT1>1) oxroJio ·
CTaHD;HH IIapxoBo; MaJJan pe'!Ka 6JIH3b Ilo3HaHbH ('t.!epBoHaK): MHoro..:
„mcJieHHbie JIH'IHHKH co6paHlł;1>1e B MecJia;ax VII H VIII 1951-1954 r. i
113 HHX npH co,ri;epJKaHHłf B JJatŚopaTOpHH aBTOp IlOJIY'lHJI: 5 imag. cJ,
6 imag. ~. 6 subim. d łf 5 subim. ~. ·
·
B pH;:i;e BM,ll;OB póAa Proclceon ycHcTeMaTM3HpoBaHHOM no .KOHa;ena;aH
M. Ve r r i,e r [20],Procloeon rufulum (Mu 11.), Ha OCHOBaHHH OTCYTCTBJUI
sepxHer.o .iI:ffcTKa }Ka6ep ~~OJIJKeH Haxo~HTc.a: p.a:;:i;oM c po;:i;oM Centr'opt~lum.
!Io MHemuo aaTopa HeT ocH0BaH11ii ,n;JIJI Bbl,n;eJieHH.a: oco6oro po,n;a
Procloeon, TaK xax B cJie,n;cTBHe Haxo,n;oK HOB1>1x BH,n;OB no,n;eHox STOK
rpynrii.'r, pa3JIH'łH.H MeJK;:i;y po;:i;aMH Procloeon H Cloifon cTaHoB.a:Tc.a: Bee
6oJJee HC:KóYCTBeHHbIMH.
6JIH3KOH pop;CTBeHHOCTH o6eHX po,n;oB CBl:[,n;e..,
TeJibCTByeT TOJKe CXO,ll;CTBO CTpOeHHJl reHHTaJIHH H OTCYTCTBHe 3a,D;HHX
KpbIJibeB.
ÓTHOCHTeJILHO 6HOJIOfMH P. rufulum (Mil 11.) 1 aBTOp 3aM~'łaeT, '!TO
JIH~HKH sToro sn,n;a npH,n;epJKHBaroTc.H MecT c 61>1cTpbIM TOKOM, a npn
co,n;ep::&aHHM B Jia6opaTOpHbIX ycJIOBHJIX MOryT JKHTb TOJibKO B TeKy'leH
so,n;e; JIH'IHHKH nHTaIOTC.H 3eJieHbIMH so,n;opocJJ.a:~'M. BLIJieT subimagines
HacTynaeT MOMeHTaJibHO c ~OBepXHOCTH BO,ll;bI; subimagines JIHHJIIOT
B IlOKOe.

Ma

o

II. Baetis tricol07' T s h'e r. 1928.
IlpH3HaKH imago cJ 9TOro BH)l;a BilOJIHe COOTBeTCTBYIOT OilHCaHHIO,
B. tricolor T s her; [4]. OT B. atrebatinus E t n. OTJIH'łaeTcJI OH oxpacxo:H:
(će,tMeHTbI 6pIOI.IIKa n ...:::vJ, HOrH H XBOCTOBbie HHTH np03pa'łH0-6eJibie),
H ;:i;eTaJJJIMH cTpoełrn.a: reHHTaJIHH d (pnc. la, b). ABTopoM onHc1>1saroTcJ1
HeH3BeCTH1>1e ;:i;o cHx nop cTa.L{HH pa3BHTH.a: B. tricolor T s h e r.
Imago~ (cnHpT).
„~
,n:mra.;:i TeJJa 4,5-:--5,5 MM; ,z:{JIHHa Kpbl.rra 4,5-5,5 MM; ,D;JIHHa XBOCTOBbIX
HHTeH 8-9 MM. '.3a.L{HHe KpbIJI~ff y3KHe, 6e3 mnopbI, c ,n;ByM.H npo,ztOJibHbIMH
JKMJIKaMH.

j
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do fauny

jętek
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Wielkopolski

roJioBa caeTnaR, :m:eJITO-J{opwnreaan:; pronotum 'i'eMH.ee, mesonotum
.· ·c :>KeJI'l'bIMH IIHTHSMH ITO 60KaM,

«~HTOK»

J1 metanotum

TeMHO-KOpHą:A:e

Bbie. KpbIJibH 6ecl.\BeTHbie, rrpo3pa'lHbie,. c :m:e.JITbIMH :>KMJIKaMM H MYTHbm
KOCTSJlbHbIM IIOJieM. TeprHTbI 6plOIIIKa p:>KSBO-KOpH'łHeBbie, HJ11KHHJł CTOpoHa caeTJiee. Hot11 11 xaocToBbie HHTH 6eJiecb1e.

Su bim ago d

(crrł1pT).

TeJieCKOIIH<iecKHe. rJia3a opaHJ.KeBbie, rro 6oKaM JKeJITbie. ITepe,l\H'ec:..
. TIHHKa, H «~HTOK» cpe,n;HecrrHHKH TeMHO iiaJi:eable. OcTaJibHble ąacTH TeJia
BMeCTe c

KpbIJibHMH

CBe1'.Tlbie,

cepo-:m:eJITOBan1e;

HOrM eIIĘe

CBeTJJ:ee,

IlO'łTH 6eJibie.

L

a r v a

( 3peJiaR ;' crrHpT).

,I(JIHHa TeJia cf? ..;._ 4,5 MM, S?. -

6 MM,

.S? - 2 MM.

PoTOBhie

(Ta6'.n.

c

«KJI&IKaMH»; · prostheca

,n;ayMR

opraHbI

1,5 MM, .
ąe,JI10CTH ·

AJIHHa XBOC'l'OBbIX HHTeH cf?-

IV . pHc. 1_:_6):

HMeeTCJł.

aepxHHe

Hl11KHe'łeJIIDCTą~:K , nzyrrHK

(palpus maxillaris) 2.-~IJieHHKOBbtił, ,n;JIHHHęe ąeM lacinia.. Hm1rn~ry6H1>1i.1:
WIIHK-· (palpus labialis) 3-ąJieHHKOBbt:ił; uIHpHHa
paaHa ero ,l\JIHHe H

2

pa3a 6oJiblIIe OT nmpHHhI

hypopharynx

JionacTb

II ·'łJieHHKa Ha
III ąJieHHKa.

aepIIIHHe
Cpe,n;H.irn:

caMaJł ,n;JIHHHaJł.

2Ka6epHbie JIHCTKH JłMIJ;eBH,D;HOH cP<?PMbI c O'łeHb IIJIOX() 3aMeTHbU\IH.
TJ)axeRMH. Ha 3a,n;HeM Kpa10 cerMeiłTOB/ 6p10IIIKa'(a cepe,n;11He 11 rro 6oKaM)
pacrro.ii:OlKeHbI O,l\HHaKOBbie ryCTbię IIIHIIHKH. ' Xa9cTOBbie 'HHTH IlO'łTH ,n;o
KOHIJ;a

ortyIIIeHHbie

BOJIOCKaMH;

cpeAHHJł

HHTb

HeCKQJibKO

KOpoqe

OCTaJibHbIX.

~ cBepxy cepo-:m:eJIToaaTaJł c 30JIOTHCT:b1M oTJIHBOM
M pacrrJibIB'łaTbIM y3opoM; 6p10IIIHafI c~opoHa TeJia caeTJiee. cf? TeMHee
CaMKH, . cepo-KOpH'łHeBbIM, c 6eJiecoaaT'bIM yBopoM. y JIH'łHHOK o6eHX rro.
t

OK pac Ka TeJia:

.

JIOB aHTeHHbI, ą:orH H XBOCTOBbie HHTH 6eJieCbie. Horn c TeMHbIM IIJłTHbI1Il-

XOM Ha KaJK)JjOM -cycTaBe
nOJłCKOM.

•·

H

Ha KOHIJ;e' 6eApa, a XBOCTOBbie HHTH c TeMHbIM

Ma Te p Ha JI : PeKa BapTa 6JIH3b ITo3HaHHJł:

VII-IX 1952-54

MHO-

roą11cJieHHble JIH'łHHKH, H3 KOTOpbIX rrpH cop;ep:>KaHHH B HeBOJig. asTo:i'

5 imagines d, 12 imagines S?
mKypoK; 16 JIH'łHHOK He JIHHJłJIH.:.
, III. Ephemera lineata Et ri. 1870.
noJiy'łHJI

•

H

18

c6opIIIeHHbIX JIH'łHHl<:aMH

3ToT BHA 6bIJI. Ha:ff,n;eu aBTOpOM B p. B9JIHe (npHTOK
p. BaPTbI)
6JIH3
.
.
~

IlapKoaa. JlH'łHHKa E. Lineata

M ii 11., MOPcPOJIOrH'recKH HeOTJIHąaeTcJI OT
Jrn'łHH~H E. vulgata L. H E. danica M ii 11., uó · oHa HeMHoro MeHbIIIe
a y3op 6plOIIIKa (pHC. 3) IlO'łTH TaKOi1::>Ke KaK y imagines
9'l'Of,O BH,n;a.
'KpaR JIOOHOro OTpOCTKa
M3MeHb 'łHB.

rrapaJłJieJibHl>Ie, HO 9TOO npH3HaK ,D;OBOJlbHO

Maria Keffermilller
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. Ma .T.e p 11 a JI: p. B:mHa OKOJIO cT. IlapKoBo: 14 IX 1954 - 41 JI11':111HOK;
1952 - 4 J.tl1'IHHK11 11 .1 im.o" (aDipa!r(eH aaTopoM 113 Jiłi'l11HK11
B.Jia6opaTopID:r); 14 VII 1952..,.... ~im. o"; 30 VII 1952..,.... 4 im.o".

)O. VI·

· Y:m:e nocJie nocTynJieH11H pa6oTbI· a pe;a;aKr(l1lO aaTop no3HaKOM11~c.a
c pa6oTaMH T. Mac a n a [21, 22], a KOTOpDix HaweJI or111caH11e JI11'1HHOK:

Procloeo.n rufulu~ Mil 11.

H

Baetis atrebatinus. E at.

'

.. On11.caH11e nepao:fi: cooTBeTcTByeT on11caHHIO aaTopa, TOr;a;a KaK om~ca:
H11e JIH'IHHK11 Ba~tis atrebatinus Ę at. He coaceM coana;a;aeT c npH3HaKaM11
JIH'll1HOK ;a11;a;a, onpe;a;eJI~:H:e;or~ asTopoM KaK Baetis tricolor T s her.; oT
KOTOporo OTJl11'!aeTCR no;a;po6HOCTRM11 Oir(eT11Hemm pOTOBbIX opraHOB,
KOJl11'1eCTBOM. 3y6r(OB1 Ha KOTOTKe 11 pacnoJio:m:eHHeM Ir(eTHHOK Ha Horax.
M3 cKa3aHHÓro Bbillle cJie;a;yeT, '!TO Baetis atrebatinus Ea t. H Baetis tricolor !f s her. STO Bl1,D;bl XOTH oqeHb 6JIH3Kl1e ce6e MHOrHMH np113HaKaMH,
HO He TOJK,n;eciTaeHHbl. 3TO HJI11 6JI113KHe BH,D;bl, 11Jll1 'ITO 6oJiee BepHo,
reorpaqmqecK11e cpopMbI ( = no,zi;a11;a;b1) O'AHóro BH,zi;a.

\
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Spis rzeczy
Str

Procloeon rufulum (Mil 11.) 1776

3

Opis
Baetis tricolor T s her. 1928

Opis

5
;•

10
12

Ephemera . lineata E t n. 1870

15

Piśmiennictwo

18
23-

StresZJCzenie angielskie (Sum.mary)
Streszczenie rosyjskie
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