




FAUNA SŁODKOWODNA 
POLSKI 

OPRACOWALI: 

Doc. Dr. J. BoWKIEWICZ (Warszawa), Mgr. A. DUNAJEWSKI (War
szawa), Mgr. St. FELIKSIAK (Warszawa), Doc. Dr. J. FUDAKOWSKI 
(Kraków), Doc. Dr. M. GIEYSZTOR (Warszawa), Doc. Dr. T. JA
CZEWSKI (Warszawa), Dr. St. JAKUBISIAK (Poznań), Dr. J. JAKU
BISIAKOWA (Wągrowiec), Dr. J. KINEL (Lwów), Doc. Dr. z. KOŹMIŃ
SKI (Wigry), Dr. J. KREMKY (Warszawa), Doc. Dr. R. KUNTZE 
(Lwów), Dr. St. MARKOWSKI (Warszawa), Dr. J. St. ĄIIKULSKI 
(Kraków), Dr. A. MOSZYŃSKI (Poznań), Dr. J. NosKIEWICZ (Lwów), 
J. 0CIOSZYŃSKA - WOLSKA (Warszawa), Dr. L. K. PAWŁOWSKI 
(Pabjanice), Mgr. K. PETRUSEWICZ (Wilno), J. RAFALSKI (Po
znań), Prof. Dr. w. ROSZKOWSKI (Warszawa), Prof. Dr. K. SIMM 
(Cieszyn), Prof. J. STACH (Kraków), Prof. Dr. W. STEFAŃSKI 
(Warszawa), Mgr. K. TARWJD (Warszawa), Doc. Dr. J. WISZNIEWSKI 

(Warszawa) i Prof. Dr. T. WOLSKI (Warszawa). 

POD REDAKCJĄ 

Dra T. Jaczewskiego 
docenta Uniwersytetu J. P. w War
szawie, kustosza w Państwowem 

Muzeum Zoologlcznem. 

Dra T. Wolskiego 
prof. zoologji Wolnej Wszech. Pol., 
kustosza w Państwowem Muzeum 

Zoologicznem. 

ZESZYT 15. 

JĘTKI (EPHEMEROPTERA) 
(Z 122 rys. w tekście) 

OPRACOWAŁ 

Dr. Józef Stanisław Mikulski (Kraków). 

Z ZASIŁKU FUNDUSZU KULTURY NARODOWEJ 

WARSZAWA, 1936. 

WYDAWNICTW() KASY IMIENIA MIA~OWSKIEGO 
lNSTYTVTl,J POJ>lEllANI;\ N;\UKJ 



Prukarqia i Lito.grafja JAN <;OTTY, w War~zawie, Kapucyńskłł 7. 



JĘTKI (EPHEMEROPTERA) 
Opracował 

Dr. JózEF STANISŁAW MIKULSKI (Kraków). 

I. Część ogólna ... 

1. Wstęp . • . . . . . 

TREŚĆ: Str. 

3 

3 
2. Budowa zewnętrzna jętek. 4 
3. Anatomja i fizjologja . . 21 
4. Biologja i ekologja . . . 34 
5. Filogenja jętek i poglądy na ich stanowisko systematyczne. 52 
6. Rozmieszczenie geograficzne jętek i stan badań nad niemi w Polsce 55 
7. Wskazówki techniczne. • 58 

Il. C z ę ś ć s z c z e g ó ł o w a . . . . . . . . . ..... 62 

Ili. Pi ś mi e n n i c t w o . . . . . . . . . . . . . . . . 161 

IV. Wyk a z a 1 f ab e t y cz ny pod r z ę d ów, rod z i n, rod z aj ów 
i gatunków ..•......•........... 166 

I. Część ogólna. 

1. Wstęp. 

J ę t ki stanowią typowy przykład grupy owadów zw;ą

zanych ze środowiskiem wodnem. Są to ·owady pod wieloma 
względami bardzo interesujące, mimo to jednak mało ludzi 
zajmujących się światem zwierzęcym zna je bliżej. Postacie 
naogół niepozorne, delikatne i małe, nie. zwracają na siebie 
uwagi zbieracz.a lub obserwatora. Dopiero· bliższe zetknięcie 

się z niemi i obserwacja ich życia wykazują, ile interesujących 
zagadnień związanych jest z ich biologją. 

Mimo niepozorności jętek zna je dobrze każdy zawodowy 
rybak, czy też wędkarz-amator. Masowe pojawy jętek wywo
łują niekiedy odgłosy w prasie, a wśród ludu uważane bywaj.i 
nawet za przepowiednie jakichś klęsk żywiołowych. Dla bada
cza lub miłośnika przyrody, przedstawiają jętki trudny, aczkol
wiek wdzięczny materjał do obserwacji, gdyż nauka dotąd nie 
wyjaśniła jeszcze wielu zagadnień ich dotyczących. 

Według obecnych zapatrywań systematycznych stanowią 
jętki (Ephemeroptera) osobny rząd o w ad ów. LINNEUSZ 
i wielu dawniejszych autorów zaliczali je do owadów siatko
sk r z yd łych czyli siec i arek (Neuroptera). Później, 

gdy zbadano bliżej rozwój osobniczy owadów włączanych 
do tej grupy, podzielono ją na dwie: owady o przeobrażeniu 
zupełnem zachowały nazwę sieciarek, zaś owady o przeobra
żeniu niezupełnem wydzielono jako p ras i at n i ce (Pseudo-
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neuroptera). Do tej ostatniej grupy zaliczano zrazu jętki, 

w aż ki (Odonata) i wid e 1 n i ce (Plecoptera}, przyczem two
rzyły one w jej obrębie tylko osobne rodziny. Dopiero w miarę 
postępów szczegółowych badań przyznano każdej z tych trzech 
grup wartość rzędu. 

2. Budowa zewnętrzna jętek. 

Jętki, t. zn. ich p o s t a c i e d o r o s ł e (i m a g i n e s, 
rys. 1), są to owady uskrzydlone, o ciele smukłem, z niedużą 
głową i silnie zbudowanym tułowiem. Odwłok ich jest długi, 
zwykle-przewyższający długością tułów i głowę razem wzięte, 

Rys. 1. Jętka Ephemera vulgata L., zboku; g - głowa, pt - przedtułowie, 

śt - śródtułowie, zt - zatułowie, od - odwłok, so - szczecinki odwłokowe, 
sp - skrzydło przednie, st - skrzydło tylne. (Oryg.). 

zakończony długiemi, szczecinkowatemi wyrostkami. U więk
szości gatunków występują dwie pary skrzydeł nierównomier
nie rozwinięte. Czułki jętek są małe. Nogi u samców zróżnico
wane, u samic wszystkie jednakowe. 

Gł o w a (cap ut, rys. 1 g) oglądana z przodu ma zarys 
trójkątny, widziana zgóry, t. j. od strony grzbietu, przypomina 
trapez. Na przedniej powierzchni głowy, zwanej cz o ł em 
(fr o n s), wyróżniamy na dolnej krawędzi zmarniałą wargę 

górną. Czoło przedzielone jest symetrycznie podłużnym szwem, 
przechodzącym na powierzchnię górną głowy, zwaną ciem ie
n iem (verte x). Na czole zauważymy łatwo oczy zł oż o
ne (o c u 1 i); zajmują one czasem (zwłaszcza u samców) więk· 
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szą część powierzchni czoła i całe ciemię. Na poziomie oczu zło
żonych biegnie poprzeczny szew. W miejscu jego zetknięcia się 
zo szwem wzdłużnym leży jedno, najmniejsze z trzech występu
jących przyoczek (o ce 11 i). Pozostałe dwa przyoczka 
leżą symetrycznie po bokach czoła, tuż nad szwem poprzecz
nym. Przyoczko małe jest to jakby guziczek biały, błyszczący. 
Dwa pozostałe, większe, leżą na wypukłościach. Ich błyszcząc;, 
powierzchnia jest otoczona czarnym pierścieniem. U niektórych 
i::atunków środkowe, nieparzyste przyoczko umieszczone jest 
na słupku. 

Oczy złożone (rys. 2) są u różnych gatunków rozmaicie 
ukształtowane. W wielu przypadkach są to utwory zbliżone 

kształtem do kuli (rys. 2 B, on), która małą częścią swej po-

ot 

°ffi 
~00 c c ( p 

P o' cf!ło• 
Rys. 2. Typy oczu u różnych jętek. A - Polymitarcys virgo (O 11 v.) r:J, 
B-Ephemerella ignita (Poda) r:J, C- Centroptilum luteolum (M illl.) 
r:J, D - Bai!tis rhodani (Pic t.) r:J, E - Ephemera vulgata L. r:J; c -
czułki, on - oczy normalne, ot - oczy turbanowe, p - przyoczka. 

(A-D pod!. Eaton'a, Epod!. Handlirsch'a). 

wierzchni zrośnięta jest z głową. Ten typ kuli, mniej lub wie· 
cej przyciśniętej do powierzchni głowy, przeważa u samic 
większości gatunków, a także u samców gatunków z rodziny 
Ecdyonuridae. Oczy samców są jednak zwykle odmienne od 
oczu samic. Przedewszystkiem są one większe, a pozatem po
dzielone na dwie części. U przedstawicieli rodziny Pota
manthidae zróżnicowanie to występuje w małym stopniu. 
Półkula oczna jest tylko przedzielona płytką brózdą, któ
ra odcina 1 /a powierzchni na tyle oka. W krai1cowych przy
padkach nawet ta brózda jest zredukowana, a tylko część 

powierzchni oka jest inaczej zabarwiona i oddzielona od 
pozostałej pręgą barwną, zwykle czarną, jasno obramo
waną. Część tylna oka jest zwykle szara, przednia zaś 
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ciemno zabarwiona i silniej błyszcząca. Zróżnicowanie wy
stępuje wyrazmeJ u przedstawicieli rodziny Ephemerelli-
dae, osiąga zaś najwyższy stopiei1 u gatunków z rodziny 
lJaetidae. Mamy tu już zupełnie wyraźnie wykształcone oczy 
dwojakiego rodzaju. Jedne są to normalne, kuliste oczy zło

żone (rys. 2, on), podobne do takich, jakie występują u samic. 
Drugie to t. zw. o cz y turban o we (rys. 2, ot). Są to utwo
ry cylindryczne lub kształtu stożka, zwróconego podstawą na 
zewnątrz, bardzo jaskrawo ubarwione, zwykle żółte lub poma
rai1czowe, a nawet kasztanowo-brunatne. Jeśli chodzi o struk
turę powierzchni, to podczas gdy oczy zwykłe mają całą pe>
wierzchnię pokrytą sześciobokami soczewek poszczególnych 
oczek, to w oczach turbanowych siatka ich zajmuje tylko pła
ską część oka, przyczem poszczególne sześcioboki są stosun
kowo duże. 

Czułki (antennae, rys. 2, c) jętek są bardzo słabo 
wykształcone i zróżnicowane na dwie części. Część nasadową 

stanowią dwa człony, zazwyczaj walcowate. Człon pierwszy 
jest większy od następnego. Drugi człon może mieć kształt 

walca lub stożka. Na nim osadzona jest druga część czułka, 
zbliżona wyglądem do szczeciny. Składa się ona z licznych, 
drobnych członów, malejących stopniowo ku końcowi. Grubość 
tych członów wynosi przy początku szczeci około 1/s grubości 
członów nasadowych. 

Oglądając głowę od strony brzusznej, widzimy w okolicy 
otworu gębowego n ar z ą dy p y s z cz ko we (rys. 3). Są 

one zmarniałe i uwstecznione, stanowiąc pozostałość po narzą
dach pyszczkowych larw. Narządy pyszczkowe jętek dorosłych 
nie są przydatne do pobierania pokarmu, którego zresztą zwie
rzę jako forma doskonała nie pobiera. Głowa osadzona jest na 
tułowiu luźno i ruchomo, a łączy się z nim cienkiem przewężę
niem w kształcie krótkiej szyjki. 

Tułów (t ho r a x) jętek jest krępy. Zasadniczy podział 
na trzy pierścienie zaznacza się wyraźnie, lecz nie wszystkie 
pierścienie są ze sobą jednakowo połączone i równie dobrze-
wykształcone. P r z e d t u ł o w i e (p r o t h o r a x, rys. 1, pt) 
odcina się wyraźnie od pozostałych dwóch pierśdeni. Jego 
część grzbietowa, p r z e d p 1 e cz e (p ro n o tum) ma kształt 
płytki, jakby stanowiącej wycinek powierzchni bocznej walca. 
Płytka ta jest zwykle prostokątna, o krawędziach poprzecz
nych dłuższych niż boczne. Często ma ona wyraźną rzeźbę, 
t. j. wzgórki i zagłębienia symetrycznie ułożone. W wielu przy
padkach przedplecze jest zredukowane do wąskiego paska po
przecznego. Przedplecze łączy się za pośrednictwem skórza
stych, miękkich płytek bocznych (p 1 e ur a e) z prze 1l
p ie r si em (proste r n u m). To zaś tworzy dwa wy
rostki, będące miejscem osadzenia pierwszej pary nóg. Przed-
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tułowie posiada zwykle charakterystyczny rysunek. Z dalszemi 
częściami tułowia połączone jest ono dość luźno i może odginać 
się od nich w stronę grzbietową lub brzuszną. 

Dalsze dwie części tułowia, t. j. ś r ó d tułowie (me
s ot ho r a x, rys. 1, śt) i z at ułowi e (met at ho r a x, 
rys. 1, zt) stanowią już jedną zrośniętą całość. One to 
stanowią niejako najważniejszą i najbardziej funkcjonal
nie obciążoną część tułowia, opatrzoną skrzydłami i po
zostałemi dwiema parami nóg. śródtułowie posiada duże 

śródplecze (mesonotum). Jest to zwykle elip
tyczna, dość silnie wypukła tarczka, na środku opatrzo
na lekko zaznaczonym szwem. Ztyłu jest zakończona chi
tynowym języczkiem, zachodzącym na następny odcinek. Boki 

- śródtułowia są utworzone przez pleury; między temi ostatnill
mi a śródpleczem osadzone są s k r z y d ł a p i e r w s z e j 

~ 
~V 

Rys. 3 Narządy pyszczkowe do
rosłego okazu Oligoneuriella rhe
nana (Im h.); !br-warga górna, 
md - żuwaczka, mx - szczęka 

dolna, h - język, lab - warga 
dolna. (Pod!. Si m m a). 

p a r y. Część brzuszna śródtułowia, ś r ó d p i e r s i e (m e
s os ter n u m) składa się z kilku części. środkową sta
r.owi duża płytka owalna lub prostokątna, z zaokrąglonemi 
brzegami; często przez jej środek przebiega głęboki rowek. Do 
boków tej płytki przytykają mniejsze boczne, będące miejscem 
osadzenia nóg drugiej pary. Zatułowie jest ściśle zrośnięte 

z poprzednim odcinkiem. Jeśli chodzi o jego część grzbieto
wą, z ap le c z e (met a n ot u m), to jest ona zredukowa
na i stanowi tylko płytkę bardzo już podobną do części grzbie
towych (tergitów), pierwszych pierścieni odwłoka. Pleury 
są tutaj słabiej rozwinięte i ograniczają od strony brzusznej 
nasadę drugiej pary skrzydeł. Z ap ie r s ie (met aster
ri. u m) podobne jest do przedpiersia. 

N ogi jętek (rys. 4) przypominają budową nogi innych 
owadów, są jednak (jak i reszta ciała) bardzo delikatne i wy
smukłe. Poszczególne części ich: biodro (co x a), krę· 

tacz (trochanter), udo (femur) i goleń (ti
bi a) niewiele różnią się od siebie grubością i masywno
ścią. U jętek nie spotykamy zgrubiałego uda, zawierającego 
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silne mięśnie, jak np. u wielu innych owadów. Stoi to z pew. 
nością w związku z małą użytecznością nóg. Jętki opierają się 

na nich głównie w czasie spoczynku, chodzą zaś po stałem po. 
dłożu powoli i niezgrabnie. Nogi nie są też opatrzone żadne
mi włoskami ani kolcami. Conajwyżej krawędź goleni lub uda 
może być wyciągnięta w wystającą listewkę. St op a (tar
s us) składa się z 5-ciu lub 4-ch członów. W tym drugim przy
padku zmarniały człon pierwszy zlewa się z koiicową częścią 
goleni i tylko rowek zaznacza granicę między nim a tą ostat
nią. Człony stopy połączone są ze sobą ruchomo. Długością róż
nią się znacznie między sobą. ·Bardzo często długość ich wzra
sta lub maleje stopniowo, to znaczy, że każdy człon następny 
jest dłuższy lub też krótszy od poprzedniego. Najczęściej jed-

Rys. 4. Nogi Ephemera danica M ii 1 I. A - noga przednia samicy: 
u - udo, g - goleń, s - stopa, p - pazurki; B - nogi samca: I -
przednia, 2 - środkowa, 3 - tylna; C, D, E - różne typy pazurków. 

(Oryg.). 

nak zdarza się, że człon pierwszy (licząc od nasady) jest naj
mniejszy z czterech pierwszych, zaś człon piąty, końcowy dłu
gością równa się prawie sumie pozostałych. Ostatni człon stopy 
zakończony jest dwoma p a z ur kam i. Pazurki te mogą 

być tępe lub zaopatrzone haczykiem. Rozróżniamy kilka ty
pów morfologicznych pazurków. Pazurki tępe są kształtu ma
czużek lub spłaszczonych wałeczków. Zwykle na jednej nodze 
jeden pazurek jest tępy, a drugi z ostrym haczykiem (rys. 4 C),, 
w innych przypadkach oba pazurki są ostre (rys. 4 E), 
rzadko zaś ol:)a tępe (rys. 4 D). Nogi poszczególnych par 
różnią się często między sobą. Pierwsza para jest zwykle dłuż
sza od pozostałych. Występuje to zwłaszcza u samców, gdzie 
pierwsza para nóg jest dłuższa od innych dwa lub nawet trzy 
razy. Przy rozpatrywaniu stosunku długości poszczególnych czę
ści nóg samca zauważymy, że największe wydłużenie zachodzi 
w obrębie stopy. Często jeden człon stopy nogi przedniej prze
wyższa długość całej stopy nóg drugiej lub trzeciej pary. U sami
cy nogi przednie są mniej więcej tej samej wielkości co nogi po
zostałych par. Bardzo długie nogi przednie posiadają samce 
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gatunków z rodziny Ecdyonuridae, u przedstawicieli in
nych rodzin różnice w długości poszczególnych par są mniej
sze. Wydłużone nogi przednie samców mają znaczenie przy 
akcie płciowym, znane są jednak przypadki, że przednie nogi 
samców są zmarniałe. 

Skrzydła jętek (rys. 5) są dobrze rozwinięte. Kształt 
skrzydeł pierwszej pary jest trójkątny. Brzeg przed n i 

Rys. 5. Użyłkowanie skrzydeł Ep/zemera vulgata L. C - żyłka żebrowa. 

Sc - podżebrowa, R - szprychowa, SR - odnogi gałęzi żyłki szprychowej, 
M, - przednie ramię żyłki środkowej, M2 - tylne ramię żyłki środkowej, Cu, -
przednie ramię żyłki łokciowej, Cu, - tylne ramię żyłki łokciowej, A, - żył-

ka pachowa pierwsza, A, - druga, A, - trzecia. (Oryg.). 

bywa często w połowie długości nieznacznie wgięty. Wier z
e ho ł e k trójkątnego skrzydła jest zaokrąglony i prze
chodzi w brzeg z e w n ę t r z n y, który skolei przechodzi 
w b r z e g tylny. Oba te brzegi tworzą między sobą kąt roz
warty. Na brzegu zewnętrznym zaznaczają się u niektórych 
gatunków dwa odcinki łukowate; tylny, bardziej wypukły, od
powiada części analnej skrzydła u innych owadów, która przy 
złożeniu skrzydeł ulega podgięciu lub sfałdowaniu. U ję

tek nie zachodzi to, gdyż skrzydła są sztywne i nie fałdują sią. 
'Vybitnie mało zaokrąglone wierzchołki skrzydła mają przed
stawiciele rodzaju Oligoneuriella ULMER. Natomiast najsilniej
sze ich zaokrąglenie występuje u gatunków z · rodzajów 
Caenis STEPH. i Baetis LEACH. U przedstawicieli tego ostat
r:iego rodzaju skrzydła przednie są wogóle bardzo wydłużone 
i mało przypominają zarysem trójkąt. Kształt skrzydeł tyl
nych jest bardzo rozmaity. Mogą one być trójkątne lub więcej 
zaokrąglone, z wgięciami na brzegach, a nawet jajowate lub 
więcej języczkowate. U przedstawicieli rodzajów Caenis 
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STEPH. i Baetis LEACH występuje często ostroga, umieszczona 
na przednim brzegu przy nasadzie skrzydła tylnego. 

Błona skrzydeł jest u jętek dojrzałych najczęściej prze
zroczysta. Tylko wyjątkowo skrzydła mają błonę półprzezro
czystą, matową. Półprzezroczystość jest zato regułą u stadjum 
rozwojowego zwanego subimago. Przeważnie błona skrzydeł 

jest bezbarwna. Plamy występują tylko u przedstawicieli 
rodzaju Ephemera L. Są to brązowo zaciemnione poszczególne 
okienka między żyłkami. W większości przypadków zabat
wienie żyłek przechodzi jakby na przylegle części błony. U ję
tek z rodzajów Rhitrogena ETN. i Ecdyonurus ETN. może być 
cała nasadowa część skrzydła zabarwiona brunatno lub zie
lonkawo-żółto. W innych przypadkach (gatunki z rodzajów 
Choroterpes ETN., Cloeon LEACH) zabarwiony jest tylko pas 
na przednim brzegu skrzydeł między dwiema pierwszemi 
żyłkami podłużnemi lub też jego częśe końcowa. W więk
szości przypadków błona ma tylko odcień żółtawy lub zielon
kawy, a cienkość jej sprawia, że mieni się ona często kolorami 
tęczy. Na skrzydłach jętek brak zupełnie włosków i łusek, 

tylko u gatunków rodzaju Caenis STEPH. brzeg tylny skrzy
dła jest orzęsiony. 

U ż y l ko w a n ie skrzydeł jętek (rys. 5) jest dobrze wy
kształcone. Zarówno żyłki wzdłużne, jak i poprzeczne, wyst.,;
pują na całej ich powierzchni. Układ żyłek, typowy dla gru
py, w obrębie poszczególnych rodzin i rodzajów podlega od
e;hyleniom, które stanowią cechy systematyczne. Skrzydła 

przednie mają osiem żyłek głównych. Pierwsza z nich, ż y l
k a żebro w a ( c o s ta, C) stanowi zgrubienie na przednim 
brzegu skrzydła. Druga, zwana ż y l k ą p o d ż e b r o w ą 
(sub co st a, Sc), jest prawie równoległa do przedniego brze
gu skrzydła. U niektórych gatunków przebiegają między temi 
dwiema żyłkami poprzeczki rozmieszczone regularnie lub sku
pione bardziej w końcowej części skrzydła. W tym ostatnim 
przypadku tę część skrzydła z wieloma poprzeczkami, które 
często się rozgałęziają i tworzą nieregularną siatkę, nazywamy 
pt er os t i gm a. Następną żyłką podłużną jest żyłka 

s z p ryc ho w a (rad ius, R). }3iegnie ona także prawie 
równolegle do poprzednich, oddalając się lub zbliżając do nich 
tylko nieznacznie na końcu. Na żyłkach podżebrowej i szpry
chowej u przedstawicieli rodziny Ecdyonuridae znajduje się 
zgrubienie· w kształcie gu~iczka, zwane bu 11 a. Tuż przy na
sadzie żyłki szprychowej oddziela się żyłka zwana gal ę z i ą 
ż y l ki s z p ryc ho w ej (s e c tor rad i i, SR). Rozgałę
zia się ona mniej więcej w 1 /a długości skrzydła na dwie odno
gi, które ograniczają znaczną powierzchnię. Między odnogami 
temi znajdują się liczne żyłki drugorzędne, które nie łączą sit< 
zwykle z żyłkami głównemi. Następną żyłką jest żył k a 
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8 rod ko w a (med i a n a, M), która odbiega ku tyłowi pod 
ostrym kątem od poprzednio wymienionych żyłek. W poło

wie długości skrzydła rozgałęzia się ona na prawie równoległg 
ramiona (M1, M2). Leżąca za nią żył,ka łokciowa (cu
b i tu s, Cu) rozgałęzia się także. Jej przednie ramię (Cu,) bieg
nie prawie równolegle do żyłki środkowej, zaś tylne (Cu2) odra
zu przy nasadzie odbiega od niego pod kątem ostrym, 
a zakoi1czeniem swem trafia już' na tylne zaokrąglenie skrzy
dła. Jako ostatnie wyróżniamy trzy żyłki pach owe 
\a n al is 1, 2, 3), ko1iczące się na zaokrągleniu ty lnem (A1) 
lub tylnym brzegu skrzydła (A2, Aa). żyłka pachowa pierwsza 
u jętek z podrzędu Ephemeroidea jest w części nasadowej usta
wiona pod ostrym kątem do żyłki środkowej, zaś u gatunków 
z podrzędów Heptagenioidea i Baetoidea jest prawie równole
gła do niej. żyłka pachowa pierwsza odcina t. zw. pole pa
ch owe (a n a 1 n e), które leży między nią, a tylnym 
brzegiem skrzydła. W jego obrębie leżą wtórne żyłki, proste 
lub esowate, czasem rozgałęzione. Przebieg ich jest w wieh 
przyp:i.dkach cechą systematyczną. żyłki pachowe, druga 
i trzecia, biegną zwykle ukośnie w kierunku tylnego brzegu 
skrzydła. Ich nasadowe części mogą być rozmaicie oddalone 
ocl siebie lub od żyłki pachowej pierwszej, co także może sta
nowić cechę systematyczną. W ogóle użyłkowanie skrzydeł da
je u jętek cechy, charakteryzujące wyższe jednostki systema
tyczne, a więc podrzędy i rodziny. 

Wszystkie żyłki podłużne są połączone ze sobą po. 
p r z e c z k a m i. Dzielą one błonę skrzydła na liczne pola wie
lokątne. Najczęściej są to prostokąty lub trójkąty i wtedy 
siatka żyłek jest bardzo regularna. Rzadziej trafiają się 

pola mniej regularne. Zdarza się to szczególnie na brzegu ze
wnętrznym skrzydła. Występują tu często · t. zw. ż y l ki 
w z dłużne międzyległe. W razie zaniku poprzeczek 
przebiegają one zupełnie luźno. Poprzeczki mogą być rozmie
szczone nieregularnie lub tworzyć pasy równoległe do brzegów 
skrzydła, a pasy te mogą mieć niekiedy wygląd schodkowaty. 

Użyłkowanie skrzydła tylnego jest bardzo podobne do 
użyłkowania skrzydła przedniego. Zachodzą tu tylko mody
fikacje związane z innym kształtem skrzydła. Przebieg żyłek 
jest tu prosty lub łukowaty. W wielu przypadkach gęstości'). 
i ilością poprzeczek skrzydła tylne nie ustępują przednim. Re
dukcja żyłek u niektórych gatunków idzie w parze ze zmniej
szaniem się powierzchni skrzydła. Najpierw znikają poprzecz
ki, później nawet żyłki wzdłużne, np. pachowe. W kra1ico
wych przypad!'-ach, np. u przedstawicieli rodziny Baetidat., 
żyłki wzdłużne zredukowane są do kilku \2-3) prostych, wy
jątkowo tylko rozwidlonych. Wtedy poprzeczek brak zupeł

nie. lub jest ich tylko kilka. Skrzydła tylne są u jętek orga-
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1,em, ulegającym uwstecznieniu w miarę rozwoju filogenetycz· 
r.ego. Bezsprzecznie nie spełniają one żadnej funkcji samo
dzielnej i mogą mieć tylko znaczenie jako powiększenie po
wierzchni lotnej skrzydeł przednich. 

O d wł o k (ab do me n) jest połączony z tułowiem sze· 
roką nasadą, nie wykazującą przewężenia. Składa się O'l 

z 10-u pierścieni do siebie podobnych. Różnią się one ty!· 
ko długością; ich p ł y t ki gr z b ie to we (tergity! 
i brzuszne (sternity) wykształcone są podobnie 
i połączone ze sobą z każdej strony wąskim pasem p ł y tek 
bocznych (pleurae), na których znajdują się prze
tchlinki (stigm at a). Tergity i sternity mogą być wy
kształcone jako płytki o kątach zaokrąglonych. Przekrój po
przeczny odwłoka jest kolisty lub eliptyczny. W niektórych 
jednak przypadkach, np. u przedstawicieli rodziny Siphlonu
ridae, są wykształcone na odwłoku boczne wyrostki w formie 
spłaszczonych skrzydełek. Widziane zgóry, wyglądają one jak 
kolce skierowane ku tyłowi, mniej lub więcej wystające poza 
tylną granicę pierścienia. 

Na pierścieniach I-VIII-ego nie znajdujemy żadnych spe
cjalnych przydatków zewnętrznych. U samic możemy zauważyć 
między VII-ym a VIII-ym sternitem rodzaj kieszonki, do któ
rej uchodzą przewody płciowe. U jętek z niektórych rodza
jów neotropikalnych (Hagenulopsis ULMER) VII-y sternit prze
dłużony jest w odstającą rynienkę, coś w rodzaju pokładełka. 
Koiicowy pierścień X-ty jest wybitnie zróżnicowany. Tergit 
jego jest jak zwykle na końcu węższy, zaś sternit może by.\ 
albo tępo zakończony (u samicy), albo też podzielony na dwa 
boczne płaty (u samca). Między sternitem a tergitem osadzo
ne są t. zw. s z cz e ci n ki odwłokowe bo cz n e 
(cer ci). Wyrastają one z resztek XI-go człona, który uległ 
uwstecznieniu. Dwie te symetrycznie ustawione szczecinki 
~nają często między sobą nieparzystą trzecią (fil u m t e r mi
n a 1 e), która odpowiada zmodyfikowanemu XI-emu tergi
towi. W wielu przypadkach szczecinka środkowa jest zmar
niała (Siphlonuridae) i składa się tylko z kilku drobnych czło
neczków, ukrytych pod X-tym tergitem. Często brak jej zu
pełnie. Pozostałe dwie szczecinki złożone są z członów cy
lindrycznych, zmniejszających się i zwężających w miarę zbli
żania się ku końcowi. Długość szczecinek przewyższa zwykle 
długość ciała, u przedstawicieli niektórych rodzajów np. 
Epeorus ETN., Ephemera L., Caenis STEPH., zwłaszcza 

u samców, osiąga ona podwójną długość ciała. U samic na
tomiast, np. u przedstawicieli rodziny Caenidae, szczecinki są 
krótkie i mierzą zaledwie 2-3 mm. długości. 

U samców IX-ty sternit jest podstawą przysadek od
w ł ok owych (go n ap op h y se s). Przysadki te (rys. 31 
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i inne) są to utwory parzyste, symetrycznie ustawione. Zwy
kle składają się z czterech członów, mogą jednak mieć ich do 
siedmiu. Ich człony nasadowe, oglądane zdołu, mają kształt 
stożków o ściętym wierzchołku. Czasem stożki te są u pod
stawy wyciągnięte ku wewnętrznej stronie i spotykają się ze 
sobą. Na pierwszym, nasadowym członie osadzony jest człon 
drugi, zwykle wydłużony i sierpowaty, a na jego koi1cu umie
szczone są dwa dalsze człony, znacznie krótsze. U niektórych 
gatunków, np. z rodzaju Habrophlebia ETN„ poszczególne 
człony mniej się od siebie różnią długością. U gatunków z ro
dziny Caenidae przysadki zbudowane są z jednego człona, 

u przedstawicieli rodziny Ephemerellidae zrasta się człon trze
ci z drugim, zaś u gatunków z rodzaju Baetis LEACH człon 

drugi jest bardzo mały i zrośnięty z trzecim, sierpowato wy
giętym. 

Pomiędzy przysadkami odwłokowemi osadzone jest 
prąc ie (pe n is). Składa się ono z dwóch listków, na któ
rych uchodzą nasieniowody. Listki te mają różny kształt, co 
jest ważną cechą systematyczną. Mogą być one u nasady zro
śnięte, a płaty mieć rozchylone (rys. 51). W innym przypad
ku rurkowate utwory odchylają się od siebie odrazu (rys. 54) 
lub też mają kształt podwójnego, zrośniętego kopytka (rys. 49). 
Często w części środkowej znajdują się t. zw. t i t t i 1 at o r y, 
kolce, służące do silniejszego przytrzymywania i podrażnieni:i 
organów kopulacyjnych samicy. W pewnych przypadkach 
prącie jest grube, tępe, kształtu guziczka. 

Lar wy jętek (rys. 6) mają ciało zbudowane podobnie 
do owadów dojrzałych. Są to organizmy wodne, które od in
nych larw owadów wodnych wyróżniają się następującemi ce
chami: narządy pyszczkowe gryzące, niezmodyfikowane w spe
cjalne utwory chwytne (jak np. maska larw ważek), stopy 
z jednym pazurkiem, skrzelotchawki umieszczone przeważnie 
na bokach lub na grzbiecie odwłoka, odwłok zakończony trze
ma lub dwiema szczecinkami. Zawiązki skrzydeł tylnych, o ile 
istnieją, ukryte są pod zawiązkami skrzydeł przednich (różni
c-a w stosunku do larw widelnic). 

Gł o w a lar w (rys. 6 g) jest albo kształtem podobna 
do połowy jaja ptasiego (Baetoidea), lub spłaszczona i wte
dy posiada specjalnie wykształcone fałdy, które powięk

szają jej powierzchnię (Heptagenioidea). W tym ostatnim 
przypadku na górnej powierzchni głowy widać półkoliste lub 
półeliptyczne oczy. Są one tylko lekko wypukłe. U starszych 
stadJÓW rozpoznać można już różnice w wielkości i kształcie 
oczu między samcami a samicami. U przedstawicieli podrzędu 
Baetoidea, u których głowa nie jest spłaszczona, oczy są wię
cej wypukłe. Przyoczka larw są podobne do przyoczek form 
dorosłych i ułuz(Jne są również w kształcie trójką.ta. Szwy na 
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głowie przebiegają również podobnie. Czoło jest u niektó
rych gatunków, np. u należących do rodzaju Ephemera L„ wy
ciągnięte w ostrą płytkę. Czułki składają się z kilku nasado
wych grubszych członów i małej włoskowatej wici (Ecdyonu
ridae). Czasem wić jest gruba i złożona z kilkudziesięciu 
członów. Całość dochodzi wtedy do dług·m\ci ciała lub nawet 
;:: przewyższa. 

Rys. 6. Dorosła larwa Ecdyonurus subalpinus K[l p. g - głowa, 

pt - przedtułowie, śt - śródtułowie, ps - pochwy skrzydłowe, 
od - odwłok, tb - skrzelotchawki. (Oryg.). 

O t w ó r gęb o wy znajduje się po stronie brzusznej 
głowy. Jest on otoczony silnie wykształconemi n ar z ą
ri am i p y s z c z ko we mi (rys. 7). Od strony czoła przy
krywa je nieparzysta w ar g a gór n a (1 ab rum, Lbr). 
Ma ona kształt czworokątnej płytki z lekkiem zaklęśnięciem 
na brzegu zewnętrznym. Warga górna, pokryta włoskami 

i szczecinkami, jest ruchoma. U gatunków z rodziny Ecdyonu
ridae ma ona kształt trójkąta o bokach wklęsłych i jest bardzo 
mała. Pod wargą górną znajdują się dalsze, parzyste narzą
dy pyszczkowe. 
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Leżą tu przedewszystkiem żuwaczki (ma n di bu
l a e, Md), które są bardzo silne. Kształtem przypominają one 
maczugę mocno dwubocznie spłaszczoną i niesymetryczną. 

W niektórych przypadkach są one przekształcone w szablowate 
wyrostki, wystające bardzo wyraźnie poza zarys głowy. Czędć 
Ntsadowa może by<\ wydłużona, u innych zaś gatunków bywa 
ona krótka. Na żuwaczce możemy wyróżnić następujące 

szczeg·óły. Na krawędzi poprzecznej widzimy w kącie zewnętrz
nym zębowate wyrostki. Sa to t. zw. kły (ca n i n i, c). 

( 
C1) Lbr 

!lys. 7. Narządy pyszczkowe larwy jętki. Lbr - warga górna; Md -
żuwaczka, c - kły, p - prostheca, mo - molares; Mx - szczęka 

dolna, ca - cardo, st - stipes, pm - głaszczka szczękowa, l - la
cinia; H - język; La - warga dolna, sm - podbródek, m - broda, 
pl - głaszczka wargowa, le - płat zewnętrzny, li - płat wewnętrzny. 

(Pod!. Les t a g e' a). 

Bywa ich 3-6, przyczem są one nierównej wielkości, a mają 
ra sobie małe ząbki. Od strony wewnętrznej żuwaczki widać 
cienki wyrostek, pokryty długiemi włoskami, t. zw. p ro st he 
ca (p). Na brzegu wewnętrznym krawędzi leży powierzchnia 
i;okryta piłkowatemi ząbkami, które zajmują dość dużą, zwy
kle ukośnie ustawioną płytkę. Na żuwaczkach prawej i lewej, 
te t. zw. m o 1 ar es (mo) są ułożone różnie, ale odpowiadają 
sobie i tworzą powierzchnie żujące. Wewnętrzna boczna ścia
na żuwaczki bywa podobna do zewnętrznej lub może być po
dzielona kolankowatem zagłębieniem na dwa odcinki. W tern 
miejscu właśnie przyczepiają się mięśnie. 
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Za żuwaczkami leży p ie r ws z a p ar a s z cz ę k czyli 
żuchwy (max i 11 a e, Mx). Są one bardziej delikatne od 
żuwaczek. Mają kształt wydłużony i zakończone są powierzch
rdą końcową, zaopatrzoną ząbkami. Wyróżniamy na nich od
cinek nasadowy (car do, ca), który przechodzi w następny 
(st i pe s, st). Na stronie zewnętrznej żuchwy widzimy sęcz
kowatą wyniosłość, na której osadzona jest gł as z czka 
\Pa 1 p us max i 11 ar is, pm). Głaszczka złożona jest zwy
kle z 2-3 członów różnej grubości i długości. Począwszy otl 
miejsca osadzenia głaszczki, część koitcowa żuchwy nosi na
zwę 1 ac i n i a (l) i jest zwykle wykształcona kopytkowato. 
W obrębie różnych gatunków stosunki wielkości głaszczek do 
lacinij mogą się wahać bardzo znacznie. W wyjątkowych 

przypadkach, np. u przedstawicieli rodzajów lsonychia EATON 

i Oligoneuriella ULMER, u nasady żuchw wyrasta pęczek nitko
watych skrzelotchawek. 

Szczęki następnej pary są ze sobą zrośnięte i tworzą t. zw. 
wargę dolną (labium, La). Na niej możemy wy
różnić morfologiczne składniki podobne do takich samych 
w żuchwach. Noszą one tylko inne nazwy. Tak więc zrośnii.;
te części nasadowe nazywamy p o db r ó d kie m (su bm en
t u m, sm) i brodą (me n tum, m). Na granicy ich osa
dzone są gł as z cz ki wargi dolnej (p a 1 p i 1 ab i a
le s, pl), złożone z dwóch lub trzech członów, przyczem zwy
kle człon pierwszy, t. j. nasadowy długością dorównywa resz
cie. Ostatni człon głaszczek bywa ostro zakoitczony lub mu
że być zaokrąglony albo kopytkowaty. Głaszczki wargi dol~ 

nej mogą być nagie lub pokryte długiemi włoskami. Części 
koiicowe wargi dolnej są podzielone na dwie pary płatów, 
z e w n ę t r z n e i w e w n ę t r z n e (l o b i e x t e r n i, le, 
i i n ter n i, li). .Między wargą dolną a żuchwami, przy otwo
rze ustnym leży fałd zwany j ę z y kie m (h y pop ha
ry n x, H). Jest on zwykle trójdzielny, złożony z płatów. 
Płat środkowy jest płytką mniej więcej zaokrągloną, tępą lutJ 
niosącą maczużkowate wzgórki. Hzadziej jest on siodełko

wato wklęsły. Płaty boczne są maczugowate, wąską podsta
wą przyrośnięte do nasady i ustawione ukośnie do płata środ
kowego, tak, że całość wygląda czasem jak wachlarz. W oln0 
koitce bocznych płatów są zaokrąglone albo zazębione i pokry
te włoskami. 

Kształt narządów pyszczkowych jest ważną cechą syste
matyczną. W specjalnych przypadkach narządy pyszczkowe 
mogą być nieco zmodyfikowane. Tak więc u Oligoneuriella 
rhenana (l:rvm.) płaty wewnQtrzne wargi dolnej są rozpła
szczone i tworzą rodzaj przylgi. U lsonychia ignota (WALK.) 
narządy pyszczkowe pokryte są długiemi szczecinkami, co ra
zem z włoskami na nogach przednich tworzy rodzaj sieci do 
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chwytania cząstek pokarmu zawieszonych w wodzie. U wielu 
g-atunków ząbki na żuchwach są bardzo duże i tworzą grzebyk 
do zdrapywania z kamieni glonów, któremi zwierzę się żywi. 

Głowa osadzona jest na tułowiu dosyć mocno zapom0t:~ą 

hardzo krótkiej szyi, ukrytej w fałdach tułowia. Tułów skła

da się z odcinków luźniej połączonych ze sobą niż u formy 
dorosłej. Przedtułowie (rys. 6 pt) jest duże, pierścieniowate, 
czasem z wykształconemi bocznemi fałdami. U przedstawi
cieli rodzaju Ecdyonurus ETN. fałdy te mają postać skrzyde 
lek, zachodzących wtył aż na śródtułowie. śródtułowie (rys. I) 

.śt), oglądane zgóry, dzieli się na środkową wypukła 

płytkę, od której odchodzą z a wiązki skrzydeł prze J
n ich (rys. 6 ps), i część znajdującą się pod niemi. Zawiazki 
skrzydeł znajduja się w pochwach chitynowych, które odda,ią 
już szczegóły g-łównego użyłkowania przyszłych skrzydeł. 

Także części zatułowia są· temi pochwami zupełnie przykryte. 
Strona brzuszna tułowia jest zwykle płaska, tylko u larw ga
tunków z rodziny Baetidae i innych t. zw. pływających wyglą
da ona podobnie, jak u form dorosłych. Natomiast u larw ży. 
jących na dnie twardem powierzchnia brzuszna całego ciała, 

a więc i tułowia, jest płaska, a nawet czasem lekko wklęsła. 
Sternity tułowia są to dobrze wykształcone szerokie płytki, po 
bokach których osadzone są silne nogi. 

Zależnie od typu budowy całego ciała nogi (rys. 8) mają 
różny kształt i ułożenie. Mogą więc być smukłe, o poszczegól
nych członach rurkowatych i unosić ciało zwierzęcia nad pod
łożem, lub też być płaskie i przylegające do podłoża, lub wresz
cie mogą nawet być skrócone i silnie powyginane, o typie nóg 
grzebiących. Ilość i rodzaj części składowych nóg jest w za
sadzie ta sama, co u postaci doro~łej, tylko stopa składa się 
z jednego, długiego człona. Nosi on też tylko jeden sierpowa
ty pazurek, zaopatrzony w zadzierzyste ząbki na krawęd?:i 

wklęsłej. Goleń jest najczęściej walcowata, tak długa jak udo 
i zwęża się ku nasadzie stopy. Większe różnice morfologiczne 
wykazuje u różnych gatunków udo. Może ono być jedno
stajnie grube na całej długości, walcowate, lub o przekroju 
trójkątnym. W innych przypadkach uda są spłaszczone, 

o bocznych krawędziach zaokrąglonych. Na stawach często 

widać klinowate zagłębienia, zaś powierzchnie stawowe prze
biegają ukośnie. Pozostałe człony nóg, t. j. krętacz i biodr[), 
są w porównaniu do poprzednich bardzo krótkie. Uda i dal
sze części, zwłaszcza u larw typu płaskiego, mają tylny brzeg 
pokryty szczoteczką włosków. Wyjątkowo występują bardzo 
długie włoski na przedniej krawędzi ud i goleni u gatunków 
z rodzajów Oligoneuriella ULM. i lsonychia ETN. U nich też 
wyrastają u nasady nóg pierwszej pary pęczki nitkowatych 
s)uz.elotchawek, U wielu gatunków })rak n;i, ciele zupełnie 

2 
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\Yłosków, podobnie brak kolców na nogach u larw jętek. No
gi przednie są zwykle (w stanie spoczynku) wysunięte bar
dziej ku przodowi, t. j. uda ustawione są pod kątem prostym 
do osi ciała, zaś stopy są wysunięte w kierunku głowy. Nogi 
pozostałych par są raczej odchylone ku tyłowi, a uda trzeciej 
r;ary są nawet prawie zupełnie wtył wyciągnięte. 

Rys. 8. Typy nóg larw 
jętek: A - z rodzaju Ba
elis Leach, B - z ro
dzaju Caenis Step h., 
C - z rodzaju Ecdyonu
rus Etn., D - z rodza
ju Ephemera L. (Oryg.). 

Odwłok zbudowany jest z 10-u pierścieni, zwężających si~ 
ku końcowi i mniej lub więcej spłaszczonych . Są one zwykle 
s:r.ersze niż dłuższe i zachodzą na siebie ściśle. W wielu przy
padkach pierścienie są nieco szersze w swej tylnej części i stąd 
krawędź boczna odwłoka jest schodkowata, czasem zaś sterni
ty i tergity rozciągnięte są w skrzydełkowate płytki boczne, 
które tworzą ząbki zagięte ku tyłowi (jak u postaci dorosłej 

gatunków z rodzaju Siphlonurus ETN.), a zarys odwłoka ma 
wówczas wygląd przekroju szyszki (rodzaje Chitonophora 
B:NGTss., Torleya LEsT.). U larw grzebiących nie zaznacza si(l 
wogóle st0pniowe zwężenie odwłoka: jest on równy, wałeczko
waty, zaś dopiero dwa lub trzy ostatnie pierscrnnie są mmeJ· 
sze. Tylne brzegi perścieni są często piłkowane. Ostatni 
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tergit jest zakończony ostro lub tępo i zwykle ma zarys trój
kątny. Sternit IX-y (u samców) nosi zawiązki przysadek od
włokowych, które zasadniczo podobne są do przysadek postaci 
dorosłej, tylko są skrócone, nieruchome i obleczone chityno
wą pochwą. U samic sternit ostatni jest trójkątny, podobnie 
jak u postaci dorosłej tej płci. Szczecinki odwłokowe, w ilości 
trzech, a wyjątkowo dwóch, są zwykle długości ciała larwy. 
Składają się one z członeczków bardzo licznych, malejący•J11 

ku końcowi. Przy ich połączeniach osadzone są zwykle włoski, 
których długość może dochodzić do znacznych rozmiarów. Mo
gą one być ułożone bocznie, a wtedy szczecinka przyjmuje 
wygląd piórka, najszerszego zwykle w połowie długości; piór
ko takie może być ciemno zabarwione w całości lub częściowo. 
Kiedyindziej włoski siedzą na całym obwodzie krawędzi czło
nów lub też tylko z jednej strony. To ostatnie ułożenie wło
sków zdarza się najczęściej na szczecinkach bocznych. Włoski 

-mogą być zróżnicowane, mogą występować naprzemian włoski 
grube i krótkie, oraz cienkie i długie. Często tylko część 

szczecinek pokryta jest włoskami. Szczecinki odwłokowe mo
gą być ubarwione, przyczem albo cała szczecinka jest jedno
stajnie ubarwiona, albo koniec różni się barwą od części po
zostałej, albo też poszczególne człony mogą być naprzemian 
rozmaicie zabarwione. 

Jak wspomniano, wiele gatunków posiada w stanie doro
słym tylko dwie szczecinki odwłokowe, które odpowiadają 

bocznym szczecinkom larwy. żywa tkanka środkowej ulega 
w tych razach w ostatnich stadjach larwalnych degeneracji, 
tak iż pozostaje tylko chitynowa powłoka, która przy linieniu 
zostaje odrzucona. 

Na odwłoku larw znajdują się narządy oddechowe, t. zw. 
s kr z e lot cha w ki (t rach e ob ran chi a e ), wypuklenia 
ściany ciała, w których są rozgałęzione tchawki. Są to 
zwykle spłaszczone listkowate utwory, umieszczone na bo
kach pierścieni odwłoka i rozmaicie wykształcone. Z reguły 
są one podwójne, lecz mogą być zredukowane do pojedyńczego 
listka lub piórka na każdej stronie pierścienia. Gdy są one 
podwójne, obie części mogą być podobne i mieć np. kształt list
ków lub języczków, lub odmienne, a wtedy jedna część jest 
listkowata, a druga stanowi pęczek nitek. Kształt samych list
ków jest rozmaity u różnych gatunków, spotykamy skrzelo
tchawki prawie okrągłe, jajowate lub wrzecionowate. U wielu 
gatunków listek podzielony jest na dwie części, t. j. na jego 
wolnym koi1cu oddzielona jest część w kształcie nitki (Lep
tophlebia WEsTw.) lub lancetowatego języczka (Choroter
pes ETN.). W innych przypadkach na ostrym brzegu listka 
mogą sterczeć nitkowate wyrostki, nadające mu piórkowaty 
wygląd (Caenis STEPH.). Wolny koniec listka może być też 
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tępy i pozbawiony jakichkolwiek zakoi1czei1 lub też nieco 
zaostrzony. Listki bywają symetryczne lub niesymetryczne, co 
pociąga za sobą podobne wykształcenie tchawek. Rozróżniamy 
dwa typy rozgałęziei1 tchawek w blaszkach (patrz rysunki 
w części szczegółowej niniejszego opracowania). Przeważa t. zw. 
typ monopodjalny, przy którym od głównego pnia oddzielają 
się boczne gałązki, rozwidlające się na wtórne i trzeciorzędne. 
Wyjątkowo tchawki bywają wykształcone palczasto. 

Druga część skrzelotchawki, o ile istnieje, jest listkiem 
podobnie lub odmiennie zbudowanym jak pierwsza (Cloeon 
LEACH, Siphlonurus ł:TN.). lV!oże to być też kilka listków 
mniejszych (Chitonophora HNGTss.) lub cały ich kompleks, uło
żony w specjalny sposób, np. w podkowę (Ephemereua 
WALSH). W innych przypadkach jest to pęczek nitek ułożo
nych krzaczkowato, który nie u wszystkich gatunków jest jed
nakowo wielki. U przedstawicieli rodzaju Utigoneurielta lJur. 
sięga on tylko 1 /3 uługości listka, u gatunków z rodziny Ecdy
onuridae może go przewyższać długością. Nitek może być kil
ka lub kilkadziesiąt. Po::lrednią postacią są skrzelotchawki ję
zyczkowate u gatunków z rodziny Ephemeridae. 1:\kładają się 

one zwykle z dwóch języczków prostych lub w połowie na bok 
zgiętych (jak bumerang). Brzeg języczka jest zwykle pokryty 
długiemi włoskami. U pewnych gatunków z rodziny Lepto
phtebiidae skrzelotchawki są drzewkowate, u przedstawicieli 
rodzaju Habrophlebia ETN. jest to nieregularny pęczek nitek, 
podzielony na dwie nierówne części, u gatunków z rodzaju 
Faraleptophlebia LEsT. nitka jest widełkowato rozdzielona, zaś 
u gatunków z rodzaju Habroleptoides SnroENEM. jest tylko 
jedna nitka z niesymetrycznem odgałęzieniem. 

Ułożenie skrzelotchawek na pierścieniach odwłoka jest 
rozmaite. U większości gatunków leżą one na bokach ciała, 

odstając mniej lub więcej od nich. Skrzelotchawki są wówczas 
ruchome i mogą wykonywać rytmiczne ruchy oddechowe. 
U innych są one osadzone na grzbietowej stronie. Je
dynym wyjątkiem, u ktorego znaleziono skrzelotchawki 
o położeniu brzusznem, jest pochodząca z Wołgi Behningta 
ulmeri LEST. oraz jeden z gatunków neotropikalnych. 
Nie wszystkie skrzelotchawki danego osobnika są jed
nakowe. Skrzelotchawki pierwszej pary są zwykle małe 

i ukryte na pierwszym pierścieniu odwłoka. 8ą one 
zwykle nitkowate, pojedyitcze lub złożone z kilku czło

nów. W innych przypadkach pierwsza para rozwinięta bywa 
bardzo silnie, tworząc nerkowate, stykające się ze sobą blaszki 
(Rhitrogena ETN.). ł'ozatem może się różnić druga para, którn 
u gatunków z rodziny Caenidae wykształcona jest jako łuska 
(e 1 y tra), przykrywająca następne pary. Także siódma parn 
może nie posiadać pęczka nitek, tylko pojedyi1czy listek (nie-
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które gatunki z rodzaju Ecdyonurus ETN.). Dwie pierwsze 
pary skrzelotchawek mogą być zredukowane, a pięć pozosta
łych może być umieszczonych na pierścieniach III-Vll-ego 
i zachodzić na siebie mniej więcej dachówkowato (Epheme
rellidae). Wyjątkowo skrzelotchawki mogą być ukryte pod 
pochwą skrzydłową (Prosopistoma LATR.). O skrzelotchaw
kach dodatkowych, znajdujących się poza obrębem odwłoka, 
już wspomniano; są to skrzelotchawki tułowiowe i szczękowe. 

Na zakończenie należy wspomnieć o barwach jętek. We 
wstępie zaznaczono, że są to owady naogół niepokażne. Barwy 
okazów dorosłych utrzymane są w tonie zielonkawo-brunat
nym, choć spotykamy też postacie bardzo jasne, np. żółto-bia
łe, a także prawie czarne. Dese1't może występować nawet 
w barwie jaskrawo-czerwonej, a oczy bywają barwy od kanar
kowo-żółtej do cynobrowej. Larwy są ubarwione raczej spo
kojnie i znikają dla oka łatwo na tle podłoża. Ich plamistość 
potęguje jeszcz~ zlewanie się barw z tłem. Ale i tu nie brak 
czasem jaskrawo białych plam. Zmienność ubarwienia jest wie1· 
ka i nie może ono stanowi,'; pewnej cechy systematycznej. 

3. Anatomja i fizjologja. 

Budowę wewnętrzną jętek możemy omówić równoczesme 
tak odnośnie do owadów dojrzałych, jak i do stadjów larwal
nych. Zmiany, jakie zachodzą w miarę przemian rozwojowych, 
dotyczą raczej zmiany funkcyj pewnych narządów lub też ich 
zaniku. Zasadniczy plan budowy zostaje ten sam. Pod wzglę
dem anatomicznym jQtki nie różnią się zbytnio od owadów 
należących do innych rzędów. 

Szkielet chitynowy. Ciało jętek pokryte jest p a n ce
r z em chityn o wym, wytworem właściwej owadom war
stwy nabłonka zwanego h y p o de r mą, która nie jest we 
wszystkich okolicach ciała jednakowo gruba. Komórki hypo
dermy są przeważnie ułożone obok siebie ściśle, ale w miej
scach, gdzie do skóry przyczepiają się mięśnie, stoją raczej 
luźno, między niemi zaś widać ścięgna chitynowe, do których 
przyczepiają się mięśnie. Skutkiem tego hypoderma w tych 
miejscach robi wrażenie siateczki komórek. W okolicach sta· 
wów, t. j. tam, gdzie pancerz chitynowy jest cienki i miękki, 
komórki hypo\lermy są grubsze i wyższe. 

Chitynowy pancerz zewnętrzny daje u jętek, podobnie jak 
u innych owadów, wyrostki idące wgłąb ciała i tworzące t. zw. 
szk ie 1 et we wnętrz ny (end osk e 1 et o n). W głowie 
składa się on z płytki leżącej pod przełykiem, zwanej n am i o
tem (te n tor i u m). Cztery wyrostki tej płytki odchodzą 

w kierunku czułków i narządów pyszczkowych, dwa zaś skie-
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rowane są ku tyłowi. U starszych larw i postaci dorosłych 
znajdujemy też szkielet wewnętrzny w tułowiu. Służy on ta•n 
przedewszystkiem za miejsce przyczepu mięśni wzdłużnych 

tułowia i mięśni skrzydeł. Położenie płytek szkieletu wewnętrz
nego jest symetryczne. Składa się on z dwóch części: bocz
nej, ap o de ma (rys. 9 ap) i grzbietowej, p hr ag ma (rys. 
9 ph), leżących po bokach w tułowiu. Są to w istocie wpukle
nia ściany ciała, a więc podwójne płytki, jakby kieszonki 
c·twierające się na zewnątrz szparami. ::lzpara apodemy biegme 
między płytką boczną śródtułowia a śródpiersiem i koilczy się 
przed przedchlinką na śródtułowiu, zaś szpara phragmy zaczy
na się w miejscu zetknięcia się pochewek skrzydłowych larw 
lub za nasadami skrzydeł u jętek dorosłych i biegnie ukośnie do 
brzegu śródtułowia. Płytki te zaginają się wewnątrz ku stronie 
brzusznej i mogą łączyć się ze sobą. Podobne utwory wyst.,;
pują w zatułowiu, o ile jętka posiada drugą parę skrzydeł. 

System mięśniowy jętek został dokładnie zbadany przez 
DDRKEN' A. Szczegółowy opis przebiegu poszczególnych mięśni 
przekracza zakres niniejszego opracowania. 

W zasadzie system mięśniowy jętek jest podobnie zbudo
wany jak u innych owadów. Mogą tu tylko występować pewne 
odchylenia stojące w związku z zanikiem tylnej pary skrzydeł 
u niektórych gatunków. Pod wżględem histologicznym mięśnie 
jętek charakteryzują się tern, że pasma włókien posiadają dość 
liczne, regularnie ułożone jądra. 

Ciało tłuszczowe. Jama, w której mniej więcej luźno leż1 
narządy wewnętrzne, jest częściowo wypełniona grupami ko
mórek t. zw. ciał a tł us z cz owego. Jest to rodzaj tkan
ki zbudowanej z dużych komórek wypełnionych tłuszczem. 

Tkanka ta obrasta różne narządy lub zajmuje wolne przestrze
nie między niemi. Prócz ciała tłuszczowego spotykamy mi;;
dzy narządami wewnętrznemi grupy dużych owalnych luiJ 
okrągłych komórek, zawierających wewnątrz ziarna i wydzie
lone ciałka stałe (konkrecje). Ich charakter i funkcje nie zo
stały dotąd zbadane. Komórki te mogą być albo t. zw. o en o
c y tam i, t. j. rodzajem komórek wydzielniczych, lub może 
komórkami myce tom u zawierającemi wewnątrz drobno
ustroje. 

Układ krwionośny. Na stronie grzbietowej tuż pod 
ścianą ciała leży s e r c e, czyli n ac z y n ie gr z bi e
t owe. Ciągnie się ono od koilca zatułowia przez cały 

odwłok aż do jego X-go pierścienia. Jest to rurka cien
kościenna, wykazująca rozszerzenia w poszczególnych pier
ścieniach, t. zw. kom or y (ryc. 10 k). Skutkiem tego serce 
rozpada się na szereg maczugowatych odcinków, grubszą stroną 
zwróconych do tyłu; każda komora komunikuje się z następną 
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przejściem zaopatrzonem w zastawki (rys. 10 z). W każdej ko
morze znajdują się prócz tego dwa boczne otwory, t. zw. 
os tj a, łączące jej światło z jamą ciała (rys. 10 o). Na 
końcu odwłoka serce przechodzi w dwa lub trzy naczynia 
(aortae posteriores, rys. 10 ap), wchodzące do szcze
cinek odwłokowych. Zastawki między ostatnią a przedostatnią 
komorą serca otwierają się ku tyłowi, to znaczy odwrotnie ni'.i. 
między innemi komorami. Całe serce zawieszone jest na 
mięśniach trójkątnych, t. zw. skrzydełko w at y c h, które 
wierzchołkami przyrośnięte są od wewnątrz do brzegów tergi
tów. Często w sąsiedztwie serca znaleźć można skupienia gru-

Rys. 9 Przekrój poprzecz
ny przez śródtułowie jętki; 
ap - apodema, ph - phra
gma, oe -przełyk, g-zwo
je nerwowe, n - nasada no· 

gi. (Schem. oryg.). 

z 

Rys. 10. Tylna częsc serca w końco

wych pierścieniach odwłoka jętki; k -
komora, o - ostjum, z - zastawki, ap -
naczynie wchodzące do szczecinki odwło
kowej. (Schem. pod!. Zimmermann'a). 

czołowych komórek os ie r dz i o wy c h (p e r i kard j al
n y c h). Pierwsza komora serca przechodzi ku przodowi w sze
rokie n ac z y n ie gł o w owe (aort a a n ter i or). Na
czynie to przechodzi przez za- i śródtułowie równolegle do 
grzbietowej ściany ciała i bardzo blisko niej. W tych 
odcinkach ciała ma ono u niektórych gatunków (np. 
Siphlonurus lacustris ETN.) dwa charakterystyczne w or e c 7-

k i tu ł o w i owe, wypukliny, łączące się z naczyniem wą
skiemi kanalikami. Tylny woreczek jest mniejszy od przednie
g·o. Dotąd nie zbadano, czy kończą się one ślepo, czy też otwie
rają się małemi otworkami do jamy, znajdującej się w tych 
miejscach między niemi a ścianą ciała. U Cloi!on dipterum (L.J 
znaleziono jeden taki woreczek w śródtułowiu. Naczynie 
krwionośne przednie odsuwa się dalej ku przodowi od ścian:v 
ciała i przylega do przewodu pokarmowego, poczem w głowie 
cwada otwiera się do jamy ciała. żadnych pulsujących pęche
rzyków w głowie j~tek dotąd nie odkryto, 
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Krew jest płynem prawie bezbarwnym lub lekko żółtawym. 
Ciałka krwi są okrągłe lub owalne, a we wspomnianych wo
rf'czkach tułowiowych spotyka się ciałka większe o dużych 
jądrach, silnie chłonących barwiki. Prócz tego w jamie ciała 
spotyka się wrzecionowate komórki o plazmie, chłonącej eozy
nę. Są to prawdopodobnie stadja rozwojowe ciałek krwi lub 
nowy, dotąd nie opisany ich rodzaj. 

Krążenie krwi ma przebieg typowy dla owadów. Skurcz 
serca zaczyna się w przedostatniej komorze i posuwa się k•1 
przodowi ciała. Prąd krwi biegnie w sercu i naczyniu przed
niem do głowy; z powrotem wraca krew przez system jam mię
dzy narządami ku tylnemu końcowi ciała. Rzecz prosta, że po
wstają także prądy lokalne, opłókujące poszczególne narządy 
wewnętrzne i wchodzące do nóg i skrzelotchawek. Z powrotem 
krew dostaje się do serca przez ostja w chwili jego rozkurczu. 
Samodzielnie pulsują woreczki tułowiowe i przypuszczalnie 
spełniają one rolę p o m o c n i c z y c h s e r c, wtłaczających 

krew do skrzydeł. Wskazuje na to też fakt, że ilość ich pozo
staje w związku z ilością par skrzydeł występujących u da
nego gatunku (u gatunków z rodzaju Cloeon LEACH - 1, Si
phlonurus ETN. - 2). Podobnie samodzielnie funkcjonuje ostat
nia, tylna komora serca. Ją należy też uważać za serce 
do dat ko we w stosunku do szczecinek odwłokowych. 

System organów oddechowych u jętek dzielimy na dw:e 
części: właściwe organa, za pośrednictwem których następuje 
rrzenikanie gazów do ciała, t. j. s kr z e 1 o tchawki larw, 
względnie p r z e t c h 1 i n k i u postaci dorosłych i system 
t cha w e k, rozprowadzających tlen do narządów i tkanek. 
Budowę skrzelotchawek opisaliśmy już w rozdziale po
przednim. 

System tchawek (trachea e, rys. 11) jest u jętek bardzo 
dobrze rozwinięty. Wzdłuż całego tułowia i odwłoka przebie
gają dwa pnie główne (rys. 11 tg). Nie przebiegają one równo, 
lecz tworzą szereg łukowatych i krętych odcinków. W miejscu 
połączeń tych odcinków odchodzą u larw gałązki, zdążające na 
boki i wchodzące do skrzelotchawek. Każde takie odgałęzienie 
znajduje się na tylnej krawędzi pierścienia. Ilość ich zależy 

naturalnie od ilości par skrzelotchawek. Przeważnie więc bywa 
ich siedem par. U jętek dorosłych uchodzą te gałązki prze
tchlinkami na zewnątrz. Prócz tego w połowie długości każdc
g0 pierścienia odchodzą od tchawek głównych dośrodkow1J 

rlwie gałęzie, rozdzielające się i oplatające powierzchnię jelita 
(rys. 11 tj). Inne nieregularne gałązki odchodzą od pni głów
nych i zaopatrują mięśnie w tlen. Wspomniane pnie główne 
rozgałęziają się w ostatnim pierścieniu odwłoka nieregularnie, 
drzewkowato. Na przejściu z odwłoka do zatułowia od głów
nych pni odchodzą grube gałęzie, z których dwie, silnie drzew. 
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kowato rozgałęzione zaopatrują masę mięśni tułowia. U star
szych larw oddzielają się od nich tchawki wchodzące do za· 
wiązków skrzydeł, względnie do samych skrzydeł u jętek do· 
rosłych. N a to miast same pnie główne dają boczne gałązki, 

które wchodzą do nóg. W nich dochodzą one aż do końców ud. 

t J 
tb 

tg 

Rys. 11. Układ tchawek larwy jęt· 
ki; tb - skrzelotchawki, tg - pień 

główny, tj - tchawki jelitowe, j
jelito, oP- narząd Palmena. (Schem. 

oryg.). 

A 

n 

Rys. 12. Narząd Palmena u Epheme· 
ra vulgnta L.; A - topografja, oP -
narząd Palmena; B - przekrój, n -
nabłonek, w -- warstwy wyściółki chi-

tynowej. (Pod!. Gr os 'a). 

Przy przednim brzegu śródtułowia światło pni głównych roz
sierza się, a każdy z nich rozdziela się na dwa pnie, biegnące 
równolegle i prawie ze sobą zetknięte. Tylko jeden z nich daje 
małe gałązki uchodzące do przedtułowia. Do głowy wchodz:-1 
cztery główne pnie tchawek. Dwa bardziej grzbietowe rozga
łęziają się, oplątując mózg i oczy. Dwie symetryczne gałązki 
tych pni krzyżują siQ ze sobą na ciemieniu, tworząc t. zw. n a
r z ą d Pa 1 m 6 n & (rys. 12). Jest to pęcherzyk, którego ścianę 
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stanowi nabłonek tchawek. Wewnątrz niego znajdują się wy
dzielone chitynowe pęcherzyki, wyglądające w przekroju, jak 
szereg koncentrycznych pierścieni. Wewnętrzna powierzchnia 
każdego pęcherzyka jest wysłana delikatnemi włoskami. Dwa 
najbardziej wewnętrzne pęcherzyki stanowią jakby jądro syste
mu i mogą być ułożone obok siebie. Ilość pierścieni od
powiada ilości liniei1, odbytych przez zwierzę. Znaczenie na
rządu Palmena nie jest ściśle zbadane. Ogólnie przypisuje się 
PJU rolę organu równowagi. Wskazuje na to jego budowa po
dobna do budowy statocyst innych stawonogów. Pnie brzuszne 
tchawek wchodzących do głowy rozgałęziają się w głębi i do
sięgają gałązkami narządów pyszczkowych. 

ścianka tchawek składa się z dwóch warstw: zewnętrzn•J
go nabłonka (matrix) i wewnętrznej wyściółki chitynowej 
(;n t im a), zaopatrzonej w spiralne zgrubienia. Plazma ko
mórek nabłonka tchawek jest ziarnista i silnie łamiąca światło, 
dzięki czemu tchawki wyraźnie widoczne są nawet przez skórę 
zwierzęcia jako ciemno zabarwione niteczki. 

Tchawki, u larw wraz ze skrzelotchawkami, są głównemi 
organami oddechowemi jętek. Jednak w stadjum larwy i be~ 
skrzelotchawek (np. po ich uszkodzeniu) jętka może żyć jakiś 
czas. Dzieje się to nawet z reguły w pierwszych stadjach 
rozwojowych, t. zw. larwuli, kiedy skrzelotchawki nie są 

jeszcze wykształcone. Młode zwierzęta oddychają wówcza8 
za pośrednictwem całej powierzchni ciała oraz częsc1owo 

za pomocą powierzchni wewnętrznej jelita. Pozatem zdarza 
się często, że skrzelotchawki starszej larwy zostaną uszko
dzone i jakiś czas jest ona skazana na oddychanie skórne, któ
re zupełnie jednak wystarcza jej do czasu odtworzenia nowych 
~luzelotchawek. 

Przewód pokarmowy funkcjonuje tylko u larw jętek 

(rys. 13). Makroskopowo wygląda on jak rurka przechodząca 
prosto przez całe ciało. Zaczyna się on o t w o rem gęb o
wym, za którym leży krótka g a r d z i e 1 (p ha r y n x), 
przechodząca w krótki również p r z eł y k (o e s op ha gu s, 
rys. 13 oe). Ten ostatni przechodzi nad tentorium, a następ
nie pomiędzy spoidłami, łączącemi zwoje mózgowe z podprze
łykowemi. Dalej rozszerza się nieco i uchodzi do jelita środ
l;owego. Przy przejściu do tego ostatniego wewnętrzna war
stwa ścianki przełyku wsuwa się w jelito środkowe, tworząc 
rodzaj lejka. Je 1 i to ś ro d ko w e (me s enter on, ry3. 
13 ms) odg-rywa rol({ żołądka. Jest to rura dwa razy grubsza 
cd przełyku. ściana jej jest lekko pofałdowana, zaś światło 

zwęża się trochę ku tyłowi. Jelito środkowe sięga od przed
tułowia do VII-go pierścienia odwłokowego. Na granicy jelita 
środkowego i tylnego uchodzą c ew ki M a 1 p i ghi ego 
(rys. 13 cM). Często w związku z tern ściana jelita wypukła 
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się w owalne kieszonki. .J e 1 i t o ty 1 n e (p r o c t o d a e u m) 
jest oddzielone od środkowego fałdem zacieśniającym przej
ście. Podobny fałd dzieli je na dwie części: j e 1 i to c ie n k i e 
(i Ie u m, rys. 1:3 il) i j e 1 i to grube (re c tum, rys. 13 re), 
które nosi również nazwę o db y to w ego. Jelito odbytowe 
jest ostatnim odcinkiem przewodu pokarmowego. Jest ono co
kolwiek wygięte, najpierw ku dołowi, potem ku górze, i ucho
dzi o db y te m raczej na stronie grzbietowej ciała. 

Budowa mikroskopowa sc1any jelita jest nieco różna 

w obrębie poszczególnych odcinków. Od strony jamy ciała, 

oe 

ms 

tM 

il 

re 

Rys. 14. Przekrój podłużny przez ciało jętki dorosłej; prze
wód pokarmowy zakropkowany, łańcuch nerwowy zaczer

niony. (Schem. padł. Fritze'go). 

Rys. 13. Przewód pokarmowy Siph/onurus lacustris (E t n). oe -
przełyk, ms - jelito środkowe, cM - cewki Malpighiego, il -
jelito cienkie, re - jelito grube. (Padł. Dren k e I fort 'a). 

~ciana przewodu pokarmowego otoczona jest błoną otrzewn.1, 
J;Od którą znajduje się warstwa tkanki łącznej. Dalej ułożone 
są silne mięśnie wzdłużne, zaś pod niemi okrężne. światło 

IJrzewodu pokarmowego jest wyłożone warstwą nabłonka, któ · 
ry w gardzieli, przełyku i jelicie tylnem wytwarza chityn O· 

wą bł o n kę. Jest to dowód, że te odcinki przewodu poka:r
mowego są pochodzenia ektoderm a I n ego, w przeci
wiei1stwie do jelita środkowego, które powstaje z en to der
m y. W przełyku larw komórki nabłonka zwiększają swą wy
sokość w miarę zbliżania się do jelita. Na przejściu zaś do ni·~

go one właśnie tworzą wspomniany wyżej fałd zacieśniający 

~wiatło przewodu .. Ułożenie mięśni podłużnych powoduje, że 

~ciana przełyku jest pofałdowana, co także widoczne jest n:i. 
przekroju poprzecznym. W miarę rozwoju larwy oraz w stad
jum subimago mięśnie wzdłużne i okrężne rozrastają się i za-
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rięsmaJą przełyk. Komórki nabłonkowe wydzielają jeszcze 
wtedy błonkę chitynową. W stadjum owada dorosłego nabłonek 
prawie degeneruje, a zostają zachowane tylko mięśnie i wspom-
1iiana błonka chitynowa. 

Jelito środkowe ma ścianki zbudowane z podobnych ele
i;;entów. 'Funkcjonalnie da się ono podzielić na dwie części: 
przednią - gruczołową i tylną - mięsistą. Nabłonek pierwszej 
(u larwy) jest bardzo wysoki, cylindryczny, a wśród jego ko
mórek spotyka się komórki kubkowe, wydzielnicze. Część mii:
sista jest bardzo krótka i obejmuje okolicę, gdzie uchodzą cew
ki Malpighiego do jelita. W tern miejscu warstwa mięśni 

Gkrężnych tworzy fałd, ograniczający wejście do następnego 

odcinka przewodu pokarmowego. Podczas przeobrażenia jelito 
środkowe przechodzi znaczne zmiany. U subimago jest ono 
jf;Szcze wypełnione wodą i bardzo rozdęte. Nabłonek wałecz

kowaty zmienia się na prawie płaski, a mięśnie degenerują. 

l; jętki dorosłej całe jelito środkowe jest tak rozdęte, że przy
lega błonkowatą ścianką do ściany ciała zwierzęcia (rys. 14). 
Jego wnętrze jest zupełnie oddzielone od pozostałych części 

przewodu pokarmowego, gdyż pierścienie mięśni przełykowych 
i jelita tylnego zaciskają oba końce; jelito środkowe jest przy
tem wtedy wypełnione powietrzem. Dotąd nie zbadane, w ja
ki sposób powietrze tam się dostaje. 

Jelito cienkie, tj. pierwszy odcinek jelita tylnego, wyście
lone jest nabłonkiem dwu- lub trzywarstwowym, który wydzie
la tu, podobnie jak w jelicie przedniem, błonkę chitynową. Bu· 
dowa komórek nabłonka jest podobna, jak w koi1cowych cz•:
ściach jelita środkowego. W miarę przeobrażania się w stadj:t 
skrzydlate, w tym odcinku jelita zmienia się właściwie tylko 
1;abłonek. Granice komórek zacierają się, a jądra zbliżają się 

do granic zewnętrznych komórek. Nabłonek tworzy wtedy dość 
nieregularną warstwę. Wzmocniona też zostaje warstwa mięś
niowa. 

Jelito grube posiada w przedniej części cienką warstwę 

mięśni. Nabłonek w tej części ma duże jądra, zaś w tylnej ma
łe. Jelito odbytowe jest od poprzedniego oddzielone fałdem'. 
Oba .te odcinki we wcześniejszych stadjach rozwojowych larwy 
są napełnione wodą, której cyrkulacja umożliwia oddychanie 
jelitowe. W trakcie rozwoju larwy budowa ściany jelita gru
bego i odbytowego przechodzi tylko małe zmiany. U postaci 
dorosłej skutkiem Cismenia napełnionego powietrzem jelita 
środkowego, jelito koilcowe zostaje wgniecione w koniec od·
wloka. 

Przekształceniom przewodu pokarmowego przy przejściu 

owada w stadjum uskrzydlone przypisują różni badacze duże 
znaczenie. Wypełnione powietrzem jelito ma zmniejszać cię-
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żar zwierzęcia i ułatwiać lot, pozatem CJsmenie jego ma uła
twiać wyrzucanie produktów rozrodczych na zewnątrz. 

Cewki Malpighiego (rys. 15) są to rurki, w części gru
czołowe, spełniające, jak u innych owadów, rolę organów wy
d a 1 n i cz y c h. Są one zbudowane albo jako proste, jednolite 
rurki, lub też mogą być podzielone na kilka odcinków zróżnico
wanych pod wzgl<Jdem kształtu i funkcji. W najprostszym 
przypadku cewki te uchodzą wprost do jelita, na granicy mię· 
dzy jelitem środkowem a tylnem. Cewki Malphighiego mogą 
być też rozgałęzione w ten sposób, że od głównego pnia odcho
dzą dość krótkie gałązki boczne (rys. 15 B). W innych przypad
kach rozgałęzienie następuje niedaleko od zgrubiałego ujścia 

Rys. 1.5. Typy cewek Malpighiego'Iu przedstawicieli różnych rodzajów ję
tek. A - Heptagenia Walsh, B - Baetisca Walsh, C - Prosopistoma 

:. Lat r.; j - jelito, wj - kieszonki jelitowe, cg - część gruczołowa, p -
kanalik wyprowadzający. (Padł. Va y s s Ie r e'a). 

cewek i odgałęzienia Ką dość długie (rys. 15 C). U pewnych 
gatunków ze ściany jelita wypukła się cały szereg różnej wiel
kości kieszonek (rys. 15 wj), od których dopiero odchodzą (po 
kilka) właściwe cewki Malpighiego. Te zaś podzielone są zwy
kle na dwie części: na długi, cienki kanalik wyprowadzający 
(rys. 15 p) i na przyczepioną do niego część gruczołową 

(rys. 15 cg). Ta część jest około 2-3 razy grubsza od prze
wodu wyprowadzającego i ma kształt prostego lub łukowate
go wałeczka. Ilość cewek Malpighi'ego u jętek jest duża, do
chodzi nawet do 100. Przy tak dużej ilości tworzą one 
w miejscu swego ujścia do jelita splecioną masę otulającą je
lito. ścianka cewek składa się z kilku warstw. Na zewnątrz 
cewka jest okryta dość silną łącznotkankową błoną, pod którą 
leży cienka, silnie łamiąca światło błona podstawowa. Dopit1-
ro na niej osadzone są duże, wielościenne komórki wydalnicze. 
Kanalik, który przechodzi między komórkami, jest zwykle spi
ralny. Nabłonek kieszonek jelitowych jest podobny do nor
malnego nabłonka jelita. 

System nerwowy jętek nie wykazuje specjalnych odchy
leń od systemu nerwowego innych OW:!dów. W obrębie jednak 
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tego rzędu spotykamy zmiany, pozostające w związku z róż
nym kształtem ciała. Zasadnicze jednak części (rys. 16), t. j. 
z w o J n ad przełykowy (mózgowy), pod przeł y
k owy i łai1cuch zwojów brzuszny eh, pozostają zaw
sze takie same. vV normalnych przypadkach łai1cueh brzusz
ny składa się z trzech zwojów tułowiowych i ośmiu 

od wł o ko wy c h. Modyfikacje zachodzą u przedstawicieli 
rodzaju Cloeon LEACH, u których znajdujemy duże zwoje tu
łowiowe, podczas gdy odwłokowe są małe i jest ich tylko sześć. 
Zwój nadprzełykowy składa się z dwóch wyrazme za· 
znaczonych płatów. Od tych płatów odchodzą nerwy wzroko
we, które rozszerzają się w wielkie zwoje wzrokowe oczu 
złożonych. Są one prawie tak duże jak płaty mózgowe. Od 
zwoju mózgowego odchodzą również nerwy do przyoczek 
i czułków, rozszerzające się w małe zwoje. Zwój podprzeły
kowy jest owalny i wysyła trzy pary nerwów do narządów 
pyszczkowych. Zwoje nadprzełykowy i podprzełykowy znaj
dują się w głowie i połączone są grubemi spoidłami, które obej
mują pierścieniem przełyk i naczynie krwionośne głowowe. 

W tułowiu łai1cuch nerwowy składa się ze zwojów połączonych 
ze sobą wzdłużnemi spoidłami, niezlewającemi się ze sobą. 

Pierwszy zwój tułowiowy leży w tylnej części przedtuło

wia, drugi, największy w środku śródtułowia, zaś ostatni na 
przodzie zatułowia. To zbliżenie zwojów prowadzi w niektó
rych przypadkach nawet do ich zlania się. Zwoje odwłokowe 
leżą zwykle w przednich częściach pierścieni. Pierwszy z nich 
jest przesunięty w obręb zatułowia prawie do samego zwojn 
zatułowiowego i skutkiem tego pierwszy pierścień odwłokowy 
jest pozbawiony zwoju. Reszta zwojów leży w II-VIII-go 
pierścieniach odwłoka. Skupienie zwojów może dojść do te
go, że (Prosopistoma LATR.) wyróżnić można tylko jeden zwój 
tułowiowy, powstały ze zlania się kilku innyeh. Spoidła łą

czące zwoje odwłokowe stykają się ściśle ze sohą. Układ 

nerwowy sympatyczny prawdopodobnie występuje i u jętek, 

ale nie został dotąd zbadany. 

Z organów zmysłów zasługują przedewszystkiem na uwa
gę p r z y o c z ka i o c z y. Przyoczka pokryte są prze
zroczystą ro g ów ką chitynową, pod którą znajduje się 

warstwa wielobocznych komórek, tworzących dwuwypukłą 

s o c z ew kę. Jest to tkanka twórcza rogówki. Pod nią do
piero leży s i at k ów ka, złożona z pryzmatycznych, słupko
watych i pręcikowatych komórek z dużemi jądrami. Między 

nią a poprzednią warstwę wciska się t. zw. tapet u m zbu
dowane z komórek łącznotkankowych i barwikowych. Tape
tum to otula też siatkówkę od spodu. Zakoi1czenia nerwu 
wchodzą między komórki siatkówki. 
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Oczy złożone (rys. 17) jętek są typu e u ko n i cz n ego, 
to znaczy, że każde oczko ma dobrze wykształcone słup ki 
k rys ta 1 i c z n e- U samic, a także w niezmienionej części 
oczu samców, budowa tych narządów nie odbiega od typowej 
budowy oka złożonego innych owadów. W części turbanowej 
oka samca jętki widzimy duże modyfikacje. Soczewka 

zo 

9 

Rys. 17. Przekrój głowy i oczu samicy i sam
ca Cloeon dipterum (L.). ot - oko turbanowe, 
on - oko normalne, sk - słupki krystaliczne, 
zo - zwoje nerwowe oczne, zn - zwój podprze
łykowy, oe - przełyk. (Pod!. Zim me r'a). 

Rys. 16. Układ nerwowy Siphlonurus lacustris (Et n.). znp
zwój nad przełykowy, zpp- zwój pod przełykowy, zt- zwoje 
tułowiowe, zo - zwoje odwłokowe. (Pod!. Drenkelfort'a). 

każdego oczka jest bardzo silnie wypukła, a pod nią leżą du
że komórki maeierzyste. S łup ki kry st a I i c z n e są nor
u:;alne, ale bardzo wydłużone, a na brzegu zewnętrznym oka 
małe i zmarniałe. Stąd pochodzi to, że ściana boczna oka nie 
odbiera wcale wrazen. 8 i at k ów ka jest wykształcona 

normalnie. W związku z rozdzieleniem oka zwój wzrokowy 
jest w specjalny sposób wykształcony jako dwa osobne utwory. 

Inne narządy zmysłów jętek są bardzo słabo wykształco
ne. NAGEL twierdzi, że jętki dorosłe są. pozbawione zupełnie 
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węchu. Trudno jednak przypuszczać, by długie czułki larw 
pływających były pozbawione jakichś organów zmysłów, np. 
dotyku. Kwestji tej dotąd nie zbadano. 

Organa rozrodcze (rys. 18) zajmują dużą część wr1ętrza 

odwłoka dorastających larw i postaci uskrzydlonych. Gruczoły 

vd 

A 

Rys. 18. Narządy rozrodcze wewn~trzne Siphlonurus lacustris (Et n.). 
A - narządy samca (strona prawa): te - jądro, vd - nasieniowód, 
de - przewód wytryskowy. B - przekrój poprzeczny przez jądro: 

pt - pęcherzyki jądrowe, p - kanalik wyprowadzający. C - narzą

dy samicy: ov - jajniki, ca - kielich, ovd - jajowód. (Pod!. Dren-
k e I I ort' a). 

płciowe samca, jądra (test es, rys. 18 A, te) ciągną się 

oa VI-go pierścienia odwłoka ku tyłowi i stanowią zespół pę
C'herzyków umieszczonych na krótkich kanalikach, niby na 
nóżkach (ry:;. 18 B, pt). Cały kompleks pęcherzyków jądro-
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~ych jest objęty cienką błoną. Kanaliki wyprowadzające 
uchodzą do następnego odcinka, n as i e n i o w o du (va F' 

deferens, rys. 18 A, vd). W pęcherzykach, które dojrze
wają po kolei, począwszy od przedniego koi1ca jądra, po
wstają p 1 em n i ki. Są to nitkowate utwory, bez wyraźnie 

zaznaczonej główki; występuje ona dopiero wyraźnie po za
barwieniu. Nasieniowody przebiegają z boku od jelita, bliżej 
strony brzusznej odwłoka, aż do IX-go pierścienia. Tam zbli
żają się one do siebie, a nawet czasem łączą się na pewnym 
odcinku (Polymitarcys ETN.) i znowu rozdzielają. Na koń
cu IX-go pierścienia przechodzą nasieniowody znowu ku str<J
nie grzbietowej i uchodzą do organów kopulacyjnych. Ich 
ko11cowe odcinki noszą nazwę p r z ew o d ów wy try s k o
wych (du c tu s ej ac u 1 at or i i, rys. 18 A, de). 

ściana nasieniowodów zbudowana jest z kilku warstw. OJ 
zewnątrz pokryta jest błoną łącznotkankową, pod którą znaj
duje się warstwa miQŚni. Pod tą warstwą leży błona podsta
wowa, a na niej warstwa nabłonka gruczołowego. Nabło

nek ten tworzy też symetryczne zgrubienia, tak że światło na
sieniowodu na przekroju ma kształt gwiazdy_ Nabłonek wy
dziela śluz. W przewodzie wytryskowym nabłonek jest pra
·wie płaski, zaś mięśnie wzdłużne są silnie rozwinięte. Już 

u dojrzałych larw całe nasieniowody są wypełnione nasieniem. 
Organa rozrodcze samicy są również parzyste, jednak 

w obrębie pewnych cz<Jści parzystość zaciera się. Jaj n i k i 
(o var i a, rys. 18 C, 0v) złożone są z większej ilości rurek, 
które czasem mogą być objęte błoną i zrastać się, tworząc wa
łeczkowaty utwór. Oba takie wałeczki zrastają się czasem 
częsc10wo. Innym razem rurki jajników leżą samodzielnie, 
a wtedy widać wyraźnie ich komory i pasmo koi1cowe, zawiera
jące jeszcze niezróżnicowane komórki płciowe. U niektórych 
gatunków w każdej rurce rozwija się tylko jedno jajo, u innych 
kilka, dojrzewających jedno po drugiem. Przewody wypro
waLlzające dzielą się na kie 1 ich (ca 1 y x, rys. 18 C, ca), 
do którego uchodzą rurki jajowe, i jaj o wód (o v id u c tu:;, 
rys. 18 C, ovd). Odcinek pierwszy leży po stronie brzuszne.i 
jajników. Jajniki zajmują przestrzei1 od tułowia, aż do kou
ca VI-go pierścienia odwłoka. Jajowody odginają się potem 
na stronę brzuszną i między VII-ym a VIII-ym pierścieniem 

uchodzą na zewnątrz. ścianka jajowodów jest zbudowana z po
dobnych warstw, jak ścianka nasieniowodów. Kielich u postaci 
dorosłej jest zredukowany do cienkiej błonki, zaś w samym 
jajowodzie są silne rozwinięte mięśnie okrężne. Naturalnie 
u różnych gatunków spotykamy i w budowie narządów roz
rodczych duże modyfikacje. 

Znamy też okazy jętek nienormalnych, wykazujących ce
chy obupłciowości. Wypadki te są jednak bardzo rzadkie, 

3 



Opisano je u Baetis rhodani (PicT.). Wtedy postać zewnętrzna 
dała w połowie przypomina samca, w połowie zaś samicę. Je8t 
to więc hermafrodytyzm boczny. Jedno oko jest samicze, a dru
gie samcze turbanowe (rys. 19), a także oba rodzaje narządów 
rozrodczych Fą po obu stronach różnie wykształcone. 

Regeneracja. Larwy jętek wykazują duże zdolności rege
neracyjne. W razie utraty nóg lub skrzelotchawek, mogą on11 
odtworzyć je po następnem linieniu. Często jednak odtworzone 
organa są mniejsze (rys. 24 B, prawa noga przednia). 

4. Biologja i ekologja. 

Występowanie jętek dorosłych. .Jak już zaznaczono n11 
wstępie, jętki są owadami związanemi biologicznie ze środowi
skiem wodnem. To też nawet okazy dorosłe, uskrzydlone, spo-

R.ys. 19. Głowa herm
afrodytycznego osobnika 
Baetis rhodani (P i c t.J. 

(Pod!. Lestage"oj. 

tyka się najczęściej w pobliżu wód. Można je też niekiedr 
znaleźć w miejscach od zbiorników wody do§lć oddalony!,h, do
kąd czasem zalatują lub bywają biernie zaniesione przez wiatr. 
Często natomiast spotykamy je na roślinnośei nad brzp,. 
gami rzek, potoków, stawów i jezior, a nawet przy małych 

źródłach czy kałużach. 
Jętki są to owady delikatne i nieznoszące gwałtownych 

zmian pogody. Znamy gatunki jętek, które latają wyłącznie 

w dziei1, a inne znowu do późnej nocy. O wszystkich jednak 
można powiedzieć ogólnie, że największą aktywność życiową 

wykazują o wczesnych godzinach rannych i o zmroku, lub też 
przed samym zachodem słoi1ca. W zimne noce i upalne, sło

nf'czne godziny południa przebywają jętki ukryte między ro
ślinami, w załomach kamieni i skał, a nawet w szczelinach pni 
drzewnych i budynków. Prawdopodobnie stoi to w związku 
z małą wilgotnością powietrza w tych porach doby. Jętki ;;ą 

bardzo czułe na nagłe zmiany temperatury i wilgotności po
wietrza. Autor niniejszego opracowania obserwował nad je
ziorem Wigry ciekawe masowe loty jętek. W dnie pochmurne 
w południe jętek prawie nie było widać, zaś spłoszone z nad
brzeżnych wierzb, ukrywały się zaraz w ich gęstwinie z powro
tmn. Gdy jednak w pewnej chwili spadł krótki, ale silny i cie
pły deszcz, to zaraz potem cały brzeg zaroił się od latających 
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owadów. W miarę powstawania mgieł na powierzchni jezio
ra, jętki zniżały lot i krążyły na granicy tych oparów, czasem 
nawet tylko na kilka cm nad powierzchnią wody. 

Podobnie, stan pogody, względnie jego nagłe zmiany mają 
znaczenie przy przeobrażaniu się jętek w postać dorosłą. Do
k ładnie tych zjawisk jeszcze nie zbadano, nie ulega jednal( 
wątpliwości, że właśnie w czasie takich zmian następują ma
s owe pojaw y dorosłych jętek. Dz1i;:nzrnLEwrcz opisuje 
takie zjawiska u Polymltarcys virgo (Ouv.) i Palingenia longi
cauda (Ouv.). W takich też warunkach zjawia się w okolicach 
górskich Oligoneuriella rhenana (lMH.). W sierpniu 1927 r. na 
rzeczce Muszynce w Muszynie nastąpił niebywale masowy po
jaw tego gatunku. Było to w godzinach wieczornych, kiedy 
po silnej burzy piorunowej spadł krótki ciepły deszcz. Oligo
neuriella rhenana (lMH.) „wyroiła się" w takich ilościach, że 

pokryła białą warstwą ulice i rynek miasteczka. Dało to nawet 
!IOWÓd do wysnuwania różnych przepowiedni przez lud, który 
nazywał te gromady owadów „szarai1czą". Nie wszystkie jed
nak jętki pojawiają się takiemi masami. Większość z nich la
ta pojedyi1czo lub po kilka (np. gatunki z rodziny Ecdyonu· 
ridae). Bardziej zwarte grupy, choć liczące tylko po kilkana
ście okazów, znamy u przedstawicieli rodzin Caenidae i Ephe
merelUdae. .Jętki z rodziny Ephemeridae latają pojedyi1czo 
lub po kilka, dwa do trzech, okazów razem. 

Lot. Sposób latania jętek jest bardzo charakterystyczny. 
Jest on kombinacją 1 o tu c z y n n e g o ze sp ad o c hr O

il owym. Jętka spłoszona posuwa się lotem czynnym, bijąe 
skrzydłami dość szybko. Obie pary skrzydeł poruszają się 

przytem równocześnie. W czasie jednak lotu godowego, mo
żemy zaobserwować lot spadochronowy i czynny naprzemian . 
.Jętki wzlatując najpierw biją skrzydłami, położenie ciała jest 
wtedy ukośne do poziomu, a nogi przednie wyciągnięte na· 
i;rzód. Nogi tylnych par są skurczone, zaś szczecinki odwło
kowe, jakby zlepione w jedną nitkę, stanowią przedłużenie osi 
ciała. Po osiągnięciu pewnej wysokości jętki zaczynają opa
dać wdół w pozycji nieruchomej; wtedy oś ciała jest bardzo 
zbliżona do poziomu, skrzydła rozpostarte na boki, a szczecin
ki odwłokowe rozchylone szeroko. Ciało owada w takiej po
zycji zdaje się stawiać największy opór przy opadaniu. Przód 
ciała zwrócony jest zwykle przeciw wiatrowi, zwłaszcza przy 
wznoszeniu się. To ukośne wznoszenie się ku górze i rytmiczne 
opadanie (rys. 20) jest znane jako „taniec". W istocie rzeczy 
możnaby nazwać go tańcem godowym, gdyż zwykle podczas 
nieg·o dochodzi do aktu płciowego. Samce wzlatują zwykle 
o wiele wyżej niż samice, które trzymają się blisko powierzch· 
ni wody i wykonywują o wiele mniejsze „skoki". Jest to zro· 
zumiałe ze względu na ciężar ich ciała, wypełnionego masą jaj. 
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Przy omawianiu anatomji jętek wspomnieliśmy, że u okazów 
dorosłych przewód pokarmowy jest wypełniony, a nawet roz
dęty powietrzem. Wpływa to z pewnością na zmnreJszenie 
·wagi owada i ułatwia mu wzbijanie się w górę. Jętki mog;1 
wznosić. się dość wysoko, zwykle do wysokości 5-10 m. Wi· 
rływano je jednak nawet na wysokości 160 m, dokąd dostały 
si~ prawdopodobnie uniesione przez prądy powietrzne. Jętki 

mogą byt~ przenoszone przez burze i wiatry bardzo daleko. 
Autor niniejszego opracowania znalazł na jednem z jezior 
Suwalszczyzny okaz Oligoneuriella rhenana (bm.), gatunku ty
rowo górskiego, który tylko drogą biernego transportu po
wietrznego mógł się tam dostać. 

Jętki unoszące się w powietrzu są na pozór niepłochliwe. 

Często całe ich roje otaczają mosty, unoszą się nad ulicami 
r1iędzy ludźmi i skupiają się przedewszystkiem koło świecą-

Rys .. 20. Sposób lotu jętek, Jinja ciągła oznacza lot czynny, 
przerywana - spadochronowy. (Schem. oryg.). 

cych latari1. Ich wyraźny dodatni fot otrop izm, tak 
charakterystyczny dla wszystkich owadów aktywnych o zmro
ku i w nocy, powoduje, że stają się one nieraz ofiarami pło. 
mieni. Tej właściwości można też przypisać fakt, że znajduje 
się je o świcie masowo skupione na białych ścianach domów 
i wogóle na przedmiotach, które w mroku odbijają swą jasnością. 
l'iEEDHAM podaje, że na jeziorze Ontario nieraz budki strażni
cze bywają pokryte kilkucentymetrową warstwą jętek. MogiJ: 
one uniemożliwić komunikację wodną, gdy obsiądą boje świe· 
cące, zmniejszając siłę ich światła lub zaciemniając je całko· 

wicie. Te, wszędzie zalatujące owady są jednak bardzo pło· 
chliwe i, gdy np. zamachnąć siatką w gromadę jętek, które 
przedtem unosiły się o kilka cm od nas, zaraz cała kolumna 
automatycznie „odskakuje" o kilka lub nawet kilkanaście 

metrów i zaczyna taniec na nowo, nie zbliżająe się jednak do 
miejsca, w którem ją zaniepokojono. 

Kopulacja. Lot jętek, które jako owady dorosłe nie po· 
bierają pokarmu, jest typowym 1 otem godowym. Wy
nikiem jego jest k op u 1 a c j a. Choć nie wszystkie gatunki 
odbywają właściwy akt płciowy w powietrzu, to jednak lot po
przedza go bezpośrednio. W najczęstszych jednak przypadkacl1 
sam akt płciowy odbywa się w locie. Trwa on wtedy tylko kilka 
lub kilkanaście sekund. U przedstawicieli rodzaju Ephem"i-
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rn L. ma on przebieg następujący. Pojawiającą się samicę ata
kują bujające w górze samce. Jednemu z nich udaje się do-
stać pod nią i zaczepić się przedniemi, wydłużonemi nogami 
o jej przedtułowie. Samiec zachowuje wtedy pozycję odwróco
ną, t. j. grzbietem na dół. Energicznemi ruchami odwłoka ude
rza wówczas o odwłok samicy i stara się objąć go za pomocą 
swych przysadek odwłokowych w okolicy VII-go pierścienia. 

Gdy mu się to uda, przegina odwłok kabłąkowato i wprowa
dza prącie do dróg rodnych samicy. W czasie tego szczecinki 
odwłokowe samca są po obu stronach odwłoka samicy prze
gięte na przód jej ciała tak, że zachodzą między jej skrzydła. 
W tym momencie ustaje lot czynny i para powoli opada na dół. 
Po osiągnięciu ziemi lub powierzchni wody owady rozłączają 

Rys. 21. Korulacja u Cloi'on dip/erum (L.). (Podł. Bernard'a). 

się. U wielu innych gatunków występują modyfikacje opisanego 
sposobu kopulacji. DE llEER opisuje, że jętki koi1czyły kopu
lację siedząc na murze, EATON twierdzi, że kopulacja u gatun
ków rodzaju Ecdyonurus ETN. trwa 6-7-u minut. Znane są 

fakty, że samice jętek z rodzajów Ephemera L. i Oligoneu
r;'ella ULM. kopulowały w stadjum subimago. Odrębnym ty
pem wydaje się kopulacja u Palingenia longicauda (OLiv.) 
obserwowana na wodzie. W czasie pojawu masowego samice 
pływają spokojnie po powierzchni wody. W chwili zbliżania się 
samców usiłują one wzleciec. Samiec, biorący udział w ko
pulacji, przedostaje się potem bokiem na brzuszną stronę sa
micy. Ponieważ samica spoczywa wtedy na przedniej stro
nie ciała samca, odwłok samca zostaje bardzo silnie kabłą

kowato przegięty. Po rozłączeniu się samiec odlatuje, zaś 

samica podrywa się też z wody na niewielką odległość. 

U gatunków rodzaju Cloeon LEACH (rys. 21) kopulacja odby
wa się w locie i złączone owady wzbijają się dość wysoko, 
rozłączając się po mniej więcej 10-u minutach. 
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Jaja i rozwój zarodkowy. Prawie bezpośrednio po Ko
pulacji następuje składanie jaj. Zwykle odbywa się ono w ten 
sposób, że samice obniżają swój lot nad powierzchnię wody 
i dotykają jej koi1cem odwłoka. W tym momencie następuje 
wyrzucenie jaj. Jaja są składane albo partjami i wtedy zbi
jają się w kuliste masy, jak np. u jętek z rodzajów Epheme
rella W ALSH, albo, w innych przypadkach, wszystkie jaja zo
stają złożone odrazu w postaci dwóch wałeczków, odpowiada
jących dwum jajowodom. Samica nosi te wałeczki jakiś czas 
i odpadają one dopiero po zetknięciu się z wodą. U gatunków 
rodzaju C:aenis STEPH. jaja tworzą dużą kulkę, zawierającą 

wszystkie naraz wydane jaja. Pakiety jaj wrzucone do wody 
rozpadają się zwykle i poszczególne jaja porywa prąd wody 
!ub opadają one wprost na dno. 

Pewną odmianę sposobu składania jaj spotykamy u wielu 
małych gatunków, np. z rodzaju Baetis LEACH. Samice po 
kopulacji siadają na brzegu lub na wystających z wody ka
mieniach, zwykle przy spokojniejszem miejscu wody i zło

żywszy skrzydła wchodzą do niej. Owad pokryty pęcherzy
kami powietrza wygląda wtedy, jakby cały wysrebrzony. Po 
osiągnięciu dna składa on jaja wprost na kamienie, rośliny 

wodne i t. p. 
Zupełnie wyjątkowem zjawiskiem jest żyw o r ó dz two, 

ń'ystępujące u Cloeon dipterum (L.). Po kopulacji samica nie skła
da jaj, ale odlatuje w ustronne miejsce, gdzie chowa się w tra
wie i tam przebywa prawie bez ruchu przez 10-14 dni. Potem 
przylatuje znowu nad wodę i składa jaja z daleko posuniętemi 
w rożwoju zarodkami, które po dostaniu się do wody zaraz 
opuszczają skorupę jajową .. Jest to właściwie zjawisko jaj o
żyw or odnoś ci (o v o v i v i parit as). Wszystkie wy
h;gające się larwy są w tern samem stadjum rozwoju, co do
wodzi, że rozwinęły się z jaj, które zostały zapłodnione prawie 
równocześnie. Jest to możliwe, gdyż w każdej rurce jajnika, 
rozwija się tylko jedno jajo. W przeciwiei1stwie do tego u ga
tunków jajorodnych w pakiecie jaj znajdziemy jaja w roz
nych stadjach rozwoju, gdyż zostają one zapłodnione w rur
kach jajnika kolejno, w miarę dojrzewania. 

Samica po złożeniu jaj wkrótce ginie. Samo składanie jaj 
jest z pewnością umożliwione w pierwszym rzędzie skurczem 
mięśni odwłoka. Pewną rolę musi tu także odgrywać ciśnie
nie rozdętego powietrzem przewodu pokarmowego. Często przy 
składaniu jaj zostają wynicowane woreczkowate jajowody; 
wskazuje to na siłę, z jaką wyrzucane są jaja. Składanie jaj 
przez jętkę można wywołać także sztucznie przez mecha
niczny ucisk odwłoka lub przez zwilżenie go wodą po stro
nie brzusznej. Ilość jaj a jętek waha się w szerokich granicach. 
Gatunki rodzaju Baetis LEACH mogą składać od 80-300 sztuk, 
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jętki z rodzaju Polymitarcys ETN. około 500-800 sztuk. DREN
KELFORT szaeuje iloRć jaj u gatunków z rodzaju Siphlonurus 
ETN. na HiOO; przedstawiciele rodzajów lsonychia ETN. i Lep
tophlebia WEsTw. mogą składać do 2000 jaj, zaś rodzaju 
E'phemera L. do 5000. NEEDHAM podaje dla gatunków ne· 
arktycznego rodzaju Hexagenia WALSH nawet 8000 jaj. Po
dobnie jak samice, giną również samce wkrótce po odbyciu ko· 
pulacji. Hama nazwa - jętki są popularnie zwane „jedno
dniówkami" - mówi o krótkiem życiu tych owadów. W rze
czywistości jednak życie ich w stanie dorosłym może się prze
dłużać do kilkunastu dni. Jętki z rodzaju Cloeon LEACH 
i prawdopodobnie z niektórych innych rodzajów żyją najdłu
żej. Jajorodne żyją normalnie od kilku godzin do kilku dni. 
,Teżeli kopulacja zostanie opóźniona, życie przedłuża się znacz~ 
nie. Dokładniejsze dane o tern podaje NEERACHER. Według 

niego Rhitrogena gerrnanica ETN. żyje 10 dni, Heptagenia sul
furea (MOLL.) - 4 dni, zaś Rhitrogena semicolorata (CuRT.) 
i Ecdyonurus fluminum (PrcT.) - 20 godzin, a Oligoneuriella 
rhenana (IMu.) około 4 godzin . 

• Jaja jętek różnią się wielkością i kształtem nawet u blisko 
siebie stojących gatunków. Zajmował się niemi BENGTSSON, 
który podaje następujące szczegóły. Do najmniejszych nale
ży zaliczyć jaja Baetis pumilus (BuRM.), bo mierzą one zale
dwie 0,154 mm (oś dłuższa). Największe jaja z jętek europej
skich ma skandynawski gatunek Sparrea norvegica EsBEN
PETERSEN. Mają one 0,41:i mm długości. 

Kształty jaj jętek są w zasadzie mało urozmaicone. Wszy
stkie prawie są elipsoidalne lub jajowate, rzadziej regularnie 
kuliste. Błona pokrywająca jajo (chorion) może być albo 
11aga, gładka, lub też posiadać pewną strukturę zewnętrzną 

i urządzenia dodatkowe. W pewnych przypadkach błona mo
i:e pęcznieć, i wydzielać śluz, za pomocą którego jajo może s1~ 
przylepić do podłoża. Urządzenia dodatkowe czepne (ryc. 22 :, 
o ile istnieją, mogą być rozrzucone po całej powierzchni jaja 
luh też skupione w pewnych jej okolicach. Jajo Heptagenia 
sulfurea (MOLL.) iJOkryte jest wielką ilością guziczkowatych 
sęczków. Gdy dostanie się ono do wody, vozornie jednolite 
sęczki rozwijają się w spiralne nitki, z których każda jest na 
koi1cu ovatrzona tarczką. U Potamanthus luteus (L.) prócz 
podobnych nitek na obu biegunach jaja znajdują się talerzy
ki, mające charakter przylg. 1J gatunków rodzaju Caenis 
STEPH. spotykamy duże płytki leżące na biegunach jaja. 
Nadają one jaju kształt baryłeczki. W chwili zetknięcia sifl 
z wodą, płytki te rozpadają się, jak warkocz, na wiele nitc· 
czek, wyrastających z biegunów jaja. Nitki te plączą się i zle-
1;iają wszystkie jaja zniesione równocześnie, zaś po opadni')
ciu całej masy na dno przytwierdzają ją do podłoża. 
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Rozwój em b r jo n a 1 ny trwa u jętek bądź krót
ko, bądź też bardzo długo. JoLY podaje, że jaja gatunków 
z rodzaju Polymitarcys ETN. rozwijają się około 6 miesięcy. 
t: innych gatunków rozwój idzie szybciej, lecz jest uzależnio
ny od temperatury wody. Jaja Ephemera vulgata L. rozwija
ją się 10--11 dni. CLEMENTS badał rozWOJ amerykai1skieg0 
gatunku Chirotonetes albomanicatus NEEDH. i przekonał się, 

b 

Rys. 22. Jaja jętek: a - Potamanthus luteus (L.), b - z rodzaju 
Caenis Step h. (a pod!. Or en ach e r'a, b oryg.). 

że w temperaturze 22,5-25°C trwał on 14 dni, zaś przy 13°C 
25 dni. MURPHY podaje, że rozwój jaj Baetis posticatus WALK. 

trwa w zimnej wodzie potokowej około 28 dni. Jest to, zdaje 
się, przeciętny czas rozwoju embrjonalnego jętek żyjących 

\V wodach bieżących. 
Jaja jętek posiadają dość dużą ilość żółtka. Jest ono albo 

bezbarwne, albo żółtawo-zielone, lub nawet pomarańczowfl. 

Rozwój zarodkowy w ogólnych zarysach jest podobny do roz. 
woju embrjonalnego innych owadów (rys. 2~). U Rtarszych. 

Rys. 23. Wczesne stad
jum zarodkowe Ephe
mera vulgata L. (Pod!. 

Heymons'a). 

zarodków zakłada się także na otlwłoku 11 par małych, pła
skich zawiązków odnóży. Ostatnia z nich daje później boczne 
szczecinki odwłokowe. Oczy składają się w tern stadjum z kil
ku ommatidjów, a trzy przyoczka też już są widoczne. Dojrza
ły zarodek ciśnie na błonę jajową, która wreszcie pęka po 
brzusznej stronie podłużną szczeliną. Cały wyląg trwa krótko, 
około jednej minuty. Larwa wytlostaje się z jaja głową naprzód. 
Młoda larwa zjada czasem skorupkę jajową (według HEY

MONS'A). 
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Okres życia larwalnego. świeżo wylęgła postać młodocia
na (rys. 24), zwana I ar v u 1 a lub pro 1 ar va, różni się do
syć znacznie od postaci larwalnej starszej brakiem wielu na
rządów, które powstają dopiero w późniejszych stadjach ro-

Rys. 24. Larwule Ecdyonurus helveticus (Et n.). A - pierwsze, B - siódme 
stad jum, powiększenie jednakowe. (Pod!. O ros 'a). 

zwoju pozazarodkowego. Po wylęgnięciu się larwula ma du
żą głowę, na której widzimy słabo jeszcze rozwinięte oczy 
złożone. Czułki składają się tylko z kilku członów. Dobrze 
natomiast są rozwinięte narządy pyszczkowe. Tułów składa 
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się z pierścieni, na których niema jeszcze zupełnie zawiązków 
skrzydeł. Odwłok, który utracił przed wylęgiem embrjonalrno 
zawiązki odnóży odwłokowych, wykazuje teraz tylko na bo
kach każdego pierścienia zgrubienia hypodermalne. Z nich 
v·ytworzą się potem skrzelotchawki. Szczecinki odwłokowe 
składają się z trzech lub czterech członów. Całe ciało jest 
przezroczyste, prześwieca przewód pokarmowy i dwa pnie 
tchawek, które jeszcze nie funkcjonują. Oddychanie odbyw·1 
się za pośrednictwem całej powierzchni ciała. Widać też wy
raźnie bicie serca. Długość ciała tego stadjum jest mniejwię
cej dwa razy większa, niż średnica jaja. Pierwsze stadjum trwa 
około 5 dni. Następuje 1 i n ie n ie, po którem zwierzę ro
foie i uzyskuje nowe szczegóły budowy. Zaczynają się two
rzyć skrzelotchawki, wyrastają dłuższe szczecinki odwłoko

we i t. d. Po następnem linieniu widać już dwie pary skrze
l(ltchawek. Rozwój postępuje podobnie dalej, po każdem li
nieniu przybywa jedna para skrzelotchawek i po 6-u liniP-
niach, następujących co kilka (4-5) dni, mamy postać z sie•1-
mioma ich parami. Są to skrzelotchawki nitkowate lub jq
zyczkowate, w każdym razie różniące się od skrzelotchawek 
u larwy dorosłej. W tym okresie larwa rośnie na długość pra
wie czterokrotnie. Okres od 7-ego do 9-ego linienia jest prze.i 
ściowym do 1 ar wy definitywnej. Skrzelotchawki ulegaj;~ 

wówczas stopniowym przemianom na ostateczną postać. Całe 

ciało wybarwia się też odpowiednio. Od 9-ego linienia może
my już mówić o definitywnej 1 ar wie (1 ar va). 

Wzrost takiej larwy odbywa się teraz nieco wolniej. Li
nienia następują rzadziej, przeciętnie co 10-12 dni. Od 15-cgo 
linienia zaczynają się uwidaczniać zawiązki skrzydeł przed-· 
nich, przykrywające śród- i zatułowie. Są one z początku małe 
i luźno odstają, później jednak pokrywają całą powierzchnię 
śródtułowia, zrastając się ze sobą. Od tej chwili można też 
larwę nazywać n im f ą (ny mp ha), która przejdzie przez 
cały szereg· linie1i, zanim przekształei siQ w o w ad a do s ko
n a ł e g o (i m ag o). 

Widać z tego, że ii jętek mamy do czynienia z prze
o braże n iem niezupełnem (hemimetabolja), 
brak tu bowiem stadjum poczwarki. Długość okresu życia lar
walnego u różnych gatunków jętek bywa rozmaita. Niektl.
rzy badacze przypuszczają, że rozwój larwalny Palingenw 
longicauda (Ouv.) trwa 2 do 3 lat. Dłuższy rozwój spotyka si1: 
przeważnie u przedstawicieli podrzędu Ephemeroidea, ma.i:i
cych larwy grzebiące. Natomiast gatunki z rodzin Ecdyon1i
ridae i Baetidae rozwijają się w ciągu jednego lub półton 
roku. vV związku z tern poszczególne linienia, zwłaszcza kon
cowe, następują po sobie w większyeh odstępach czasu. Ilo~!'. 

liniei1 jest zwyk!c duża. Dla Cloeon rufulum (.MGLL.) podaje 



43 

LuBBOCK 19 liniei'1. U innych jętek ilość ich może dojść nawet 
do 30-u. 

Przeobrażanie się w postać dorosłą. Wyrośnięta larw<i, 
która wkrótce ma si11 przeobrazić w postać skrzydlatą, ma już 
zawiązki org·anów rozrodczych zewnętrznych. U samców wi
dzimy przysadki odwłokowe Jakby pokurczone i skrócone 
w chitynowej osłonie larwalnej. Zawiązki skrzydeł różnią 

się teraz barwą od całego ciała. Są one czarne lub szare i przy 
dokładniejszej obserwacji możemy dostrzec, że w chitynowym 
futerale znajdują się wykRztałcone już skrzydła, lecz jeszcze 
zgniecione i pofałdowane. Narządy pyszczkowe przeglądają 
przez dawną larwalną skórkę jako uproszczone, nieregularne 
utwory, mało podobne do dawnych. Widać, że środkowa 

szczecinka odwłokowa, a raczej jej wnętrze, straciła łączność 
z resztą ciała (u niektórych tylko gatunków), a skrzelotchaw
ki straciły połączenie z pniami tchawek. Tchawki uchodzą 
nazewnątrz już typowemi przetchlinkami, które są już otwar
te w tern stadjum. Larwa, która od jakiegoś czasu nie przyj
muje pożywienia, stara się przez skurcze przewodu pokarmo
wego wydalić resztki kału. Cały zaś przewód zostaje napeł
niony wodą. Później zaczynają się zbierać pęcherzyki po
wietrza miQdzy ścianą ciała a starą skórą larwy. Ten moment 
należy uważać za początek przeobrażenia. 

Odbyć się ono może na powierzchni wody (Palingenia 
BuRM., Habrophlebia ETN., Cloeon LEACH) lub na podłożu su
chem. Larwy jętek z rodzajów Siphlonurus ETN., Ameletus 
ETN. i innych odchodzą dość daleko od wody, często nawet 
na kilkanaście metrów. Gdy larwa przyczepi się do stałego 

podłoża, lub doRtanie się na powierzchnię wody, cała po
wierzchnia jej ciała staje się coraz bardziej biaława lub sza
rawa, a dawne ubarwienie znika. Pochodzi to stąd, że całą prze
strzei'1 między Jawną powłoką ciała larwy, a definitywną ścia
ną ciała owada uskrzydlonego, mającego się za chwilę wydo
stać, zajmuje warstwa powietrza. Następnie pęka na grzbiecif) 
larwalna powłoka chitynowa podłużną szczeliną, biegnącą od 
czoła przez tułów. Chityna na odwłoku zostaje nienaruszona. 
Z początku zwierzę wydobywa na zewnątrz głowę i tułów. Po
tPm wyciąga nogi i opierając się na nich, wysuwa się stopnio
wo ze starej powłoki przyczepionej larwalnemi pazurkami do 
podłoża (rys. 2ii) . ."krzyuła zostają rozprostowane i wreszcie 
powoli zostaje wyciągnięty na zewnątrz także odwłok, a w koi1 · 
cu szczecinki odwłokowe. 

Cały ten akt trwa baruzo krótko, bo zaledwie kilka lub 
kilkanaście sekund. Owad po wydostaniu się z powłoki lal'
walnej wypoczywa jakiś czas w pobliżu wylinki. Jego ciało 
jest jeszcze miękkie, słabo ubarwione i wygląda jakby było 
pokryte półprzezroczystą powłoką. ,Jest to bowiem wprawdzi.:; 
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postać uskrzydlona, ale jeszcze nie definitywna, nie imago. To 
~tadjum, włailciwe jętkom, a nieznane u żadnych innych owa
dów, nazywamy sub im ag o. Ciało zwierzęcia w tern sta
djum jest prawie zupełnie podobne do imago, różni się tyłki) 
w szczegółach. Odnóża są w części stopowej trochę krótsze. 
Pozatem u samców wszystkie nogi są jeszcze jednakowej dłu

gości. Przysadki odwłokowe samców jeszcze się nie rozwinęły, 
lecz już wyraźnie można dostrzec na nich cechy charaktery-
styczne dla poszczególnych gatunków. Podobnie szczecinki od-

Rys. 25. Wylinka Ecdyonurus helveticus (Et n.). (Oryg.). 

włokowe, choć są o wiele dłuższe od larwalnych, nie osiągają 
jeszcze długości szczecinek imago. Najwięcej różnią się skrzy
dła. Są one pokryte białawo-szarą błonką, co sprawia, że są Oilfl 

tylko nawpół przejrzyste. Brzeg skrzydeł subimago jest często 
orzęsiony. Przez błonę zewnętrzną przeświecają żyłki ułożone 
jak u imago. Skrzydła są tak samo ruchome jak u imago. Co 
do długości trwania stadjum subimago, mamy bardzo mało 

~cisłych obserwacyj. W każdym razie jest ona różna u różnych 
gatunków. Niektóre jętki (Palingenia BuRM.) linieją ostatecz
nie już po 5-u minutach, inne po kilku godzinach (Baetis 
LEACH) lub na drugi dzie11 (Epltemera L., CloiJon LEACH), albo 
nawet po trzech dniach (Sipltlonurus ETN.). 

Jest rzeczą ciekawą, że zarówno wydobywanie się subima· 
iro z larwy, jak i linienie ostateczne, następują najczęściej 

o zmroku lub w nocy. Sam proces linienia subimago wymaga 
też pewnego wysiłku ze strony zwierzęcia i jest z pewnością 
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trudniejszy od wydobycia się z powłoki larwalnej. Mechanizm 
linienia jest podobny. Tak samo chityna pęka szparą n:1, 
przbiecie i zwierzę wydostaje się z niej, ale trzeba wziąć po<I 
uwagę, że błonka chitynowa pokrywa teraz szczelnie delikatne 
skrzydła. Dlatego często przy niesprzyjających warunkach jęt
ka w czasie ostatnieg·o linienia ginie, nie mogąc się całkowicie 
wydostać ze skórki subimago. Zbyt suche powietrze jest naj
~zęściej tego powodem, gdyż świeże, wilgotne ciało imago 
łatwo się przylepia do zrzucanej skórki. Można też czasem 
zauważyć jętki, które noszą wylinki przyczepione jeszcze do 
szczecinek odwłokowych. Ostatnie linienie odbywa się zwykfo 
na jakiemś podłożu, przyczem zwierzę siedzi żwrócone głowi!· 

kii górze. Wyjątkowo tylko zdarza się ono podczas lotu u Oli· 
yoneuriella rhcnana (lMH.), przy tern jednak linienie jest czę
~ciowe, skrzydła nie zrzucają błonki. Dało to powód do roz
bieżnych zda1i badaczy, czy gatunki jętek, które całe życic 

mają błonę skrzydeł matową lub brzeg ich orzęsiony, nie na· 
leży uważać za częściowe lub całkowite subimagines. Zdarza 
się, że samice jętek z rodzajów Palingenia BuRM. i Polymitar
cys ETN. wogóle nie przechodzą ostatniego linienia w prze
ciwiei1stwie do swych samców. Także i skrzydlata postać jętek 
z rodzaju Prosopistoma LATR. jest uważana przez VAYSSIERE.4 

za subimago. Samo ostatnie linienie nie jest konieczne, aby 
zwierzę spełnić mogło swe życiowe zadanie, to znaczy złożyć 
jaja. U samie jaja są dojrzałe już w stadjum wyrośniętej lar
'vy, a kopulacja samic w stadjum subimago jest rzeczą znaną. 
Samce natomiast prawdopodobnie nie mogą kopulować jako 
sub imagines. 

Typy larw. Co się tyczy e ko l o g j i stadj ów rozwo
jowych jętek, to wśród larw wyróżniamy kilka typów, charak
teryzujących się zarówno swą budową jak i sposobem życia. 

'I ypy te występują prawie niezależnie od przynależności sy
stematycznej danych gatunków jętek. Innemi słowy, w obrę
bie jednej np. rodziny spotykamy gatunki o rozmaitych ty
pach larw. Rozróżniamy cztery typy larw (rys. 26): 1. grze
b i ą c e, 2. p ł y w a j ą c e, 3. ł a ż ą c e, 4. p ł a s k i e. 

Larwy gr z e b i ą ce charakterystyczne są dla jętek 

z podrzędu Ephemeroidea. Wszystkie krajowe gatunki należ~
ce do tego podrzędu [prócz Potamanthus luteus (L.), którego 
larwy stanowią typ przejściowy] mają larwy tego typu. Ciało 
ich jest walcowate i posiada krótkie, zgrubiałe nogi opatrzone 
silnemi pazurkami. Przystosowanie do grzebiącego trybu ży

cia idzie niekiedy jeszcze dalej, mianowicie czasem golenie są 
wykształcone łopatkowato, spłaszczone i zazębione (rodzaj Pa
lingenia BuRM.). Także podobnie zmienione są u tych larw żu
waczki. Skrzelotchawki są zwykle listkowate lub języczkowa
te; są one osadzone na bokach odwłoka, lecz układają się na 
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jego stronie grzbietowej. Jak już sama nazwa mówi, larwy 
tego typu grzebią sobie rurkowate chodniki w mulistem lub 
gliniastem dnie. Chodniki te są zwykle pf!tlowaw i mają dwa 

a 

Rys. 26. Typy larw: a - grzebiąca Ephemera vulgata L., b - pływa

jąca Cloeon dipterum (L.), c - łażąca Ephemerella ignita (Pod a), d -
plaska Heptagenia coerulans Ros t. (Zestawione pod!. Les tag e "a). 

wejścia (rys. 27). Sposób budowania chodnika jest podobny 
.iak u kreta. Gdy larwę jętki z rodzaju Ephemera L. umieścić 
w akwarjum z dnem mulistem, zagrzebuje się ona w przeciągu 
kilku sekund. Trudniej daje sobie radę na piasku lub żwirze. 
Wielką rolę odg·rywają przytem żuwaczki i NEEDHAM wyróż 
nia na tej podstawie dwie odmiany larw grzebiących: jedne 

a b 

A 

a~B 
b . 

. 

Rys. 27. Chodniki larw: 
a - · z rodzaju Epheme
ra L., b - z rodzaju Po
lymilarcys Etn.; A-wi
dok otworów wejścio

wych, B - przekrój. 
(Oryg.). 

rozgrzebują muł łopatkowemi żuwaczkami, a inne raczej się 

wei'l wkręcają. Do tych ostatnich należałyby larwy o słabych żu
waczkach (gatunki z rodzin Ephemeridae, Polymitarcidae, 
a nawet Potamanthidae). 

Drugim typem są larwy p ł y w aj ą c e. Ciało ich jest, 
r0wnież walcowate, ale zwęża się ku tyłowi. Głowa jest usta
wiona poprzecznie do osi tułowia. Ciało widziane z boku jest 
zwykle esowato wygięte. Nogi są silnie rozstawione i unoszą 
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ciało ponad powierzchnią podłoża. Skrzelotchawki umieszczo
ne są z boków ciała i mogą się rytmicznie poruszać. Szczecinki 
odwłokowe są giętkie i odgrywają rolę stabilizatorów i wioseł 
przy pływaniu. Larwy tego typu mogą powoli chodzić po dnie, 
lecz głównym ich sposobem przenoszenia się na dalsze odległo
ści jest pływanie. Pływają skokami, uderzając silnie odwłokiem 
z góry na dół, przyczem Jinja ruchu nie musi być prosta, a by
wa często nawet spiralna. Tak poruszają się larwy jętek z ro
dzin Baetidae i Siphlonuridae. U małych gatunków z rodziny 
l.Pptophlebiidae, których ciało jest jeszcze bardziej ścieśnione 
ku tyłowi, ruchy pływne są nieznaczne i przechodzą w oscyla
cje całeg·o ciała, przypominając ruchy małych nicieni. Larwy 
pływające są fit of i 1 n e (roś 1ino1 ub n e) i wśród roślin 
spędzają zwykle życie. 

Trzeci typ stanowią larwy łażące. Możemy u nich za
uważyć lekkie spłaszczenie ciała, połączone czasem z rozsze
rzeniem go na boki (rodzaj Chitonophora BNGTss.). Nogi są 

silne i krępe, bardziej przylegające do podłoża. Skrzelotchaw
ki umieszczone są na grzbietowej stronie odwłoka dachówko
wato (rodzaj Ephemerella W ALSH), albo schowane pod jedną 
parą wykształconą jako pokrywa (rodzina Caenidae). Ciało 

jest pokryte sztywnemi włoskami i szczecinkami, co powoduje 
zbieranie się na niem szczątków roślinnych,· a nawet obrasta
nie glonami i kolonjami pierwotniaków. Także szczecinki od
włokowe mają małe, krótkie włoski, ułożone pierścieniowato. 
Larwy takie żyją wyłącznie na dnie lub na pływających kło
dach, słowem, wszędzie tam, dokąd mogą się dostać przez peł
zanie. Rzucone natomiast do wody opadają bezwładnie, wy
konywując zaledwie bezradne, powolne ruchy nogami i odwło
kiem, co nie może wpłynąć na kierunek i szybkość opadania. 
Także na podłożu poruszają się bardzo niedołężnie. Pełzają 
powoli, a w razie niebezpieczeństwa nieruchomieją i „udają 
martwe". Ciało ich pokryte szlamem i glonami staje się wtedy 
rzeczywiście prawie niewidoczne. 

Ostatni typ larw są to t. zw. larwy p łask ie. Są to po
stacie żyjące przeważnie w wodach szybko bieżących. Spła
szczone grzbietobrzusznie ciało jest doskonale przystosowane 
do panujących tam warunków życia. Brzuszna strona jest zu
pełnie płaska, a nawet lekko wklęsła. Razem ze skrzelotchaw
kami, umieszczonemi po bokach odwłoka, tworzy ona jakby 
powierzchnię przylgową, łatwo dostosowującą się do nierówno
ści podłoża. Spłaszczenie obejmuje także głowę i nogi. Uda s~ 
płaskie i przylegają do podłoża, nie odstając od niego. Dzięki 
możności przyciśnięcia ciała do podłoża, larwy te mogą prze· 
ciwstawiać siQ silnemu prądowi wody, utrzymując się na pod
łożu, co więcej, mogą poruszać się pod prąd. U jętek z rodzaju 
Oligoneuriella ULM. prócz spłaszczonej budowy ciała widzimy 
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jeszcze narządy pyszczkowe rozszerzone w rodzaj przylgi. 
LEUE twierdzi, że larwy z rodzaju Ecdyonurus ETN. posuwają 
się pod prąd z dużą siłą, wystrzykując gwałtownie wodę za
wartą w jelicie, podobnie jak czynią to larwy niektórych 
ważek. 

Skrajne przystosowania morfologiczne są czasem uważane 
za nieodzowny warunek życia w specjalnych warunkach oto
czenia. Fakty zaobserwowane u jętek mogłyby przeczyć temu 
twierdzeniu, gdyż formy ich larw typu płaskiego (rodzaj 
Heptagenia WALSH) spotykamy też w wodach prawie że sto
jących, pozbawionych prądu, zaś w najszybszych potokach; 
a nawet w wodospadach spotykamy, narówni z larwami pła

skiemi, gatunki rodzaju Baetis LEACH, których ciało przypo
mina raczej larwy pływające. Mimo to jednak larwy jętek z ro
dzaju Baetis LEACH potrafią sią utrzymać w prądzie, a nawet 
powoli wędrować pod prąd. 

Warunki występowania larw jętek. Jak widać z powyż
szego larwy jętek żyją w różnych typach zbiorników wodnych. 
Hzeczywiście można je znaleź('. w małych kałużach czasowych, 
w młakach, stawach, jeziorach, oraz strugach i strumykach ni
zinnych lub różnej wielkości rzekach, od małych do najwię\-:

szych, a także w różnej wielkości potokach górskich. Natu
ralnie w poszczególnych środowiskach żyją określone gatunkL 
ale są i takie, które spotkać możemy w wiQkszej ilości siedlisk 
(hi ot op ów). Tak np. gatunki z rodzajów Ephemera L., 
Caenis STEPH. i Leptophlebia WEsTw. żyją zarówno w jezio
rach i wodach nizinnych, jak też i w rzekach górskich. Innn, 
np. gatunki z rodzajów Palingenia BuRM., Polymitarcys ETN., 
sr.otykamy tylko w spokojnych rzekach niżu. Większość przerl
stawicieli rodziny Ecdyonuridae uważana jest wprawdzie za 
formy górskie, ale i tu mamy gatunki (z rodzaju Heptageni•l 
WALSH) żyjące w wodach bieżących na niżu. Natomiast przy
kładem formy ściśle górskiej jest Oligoneuriella rhenaną 

(IMH.). Widać z tego, że jętki nie są związane tylko z ogól
nym charakterem biotopu, ale że warunkiem życia danego ga
tunku w danem środowisku jest pewna optymalna kom
binacja czynników zewnętrznych. Temi czynnikami są przede
wszystkiem temperatura wody, stopień nasycenia jej tlenem, 
prąd wody, jakość podłoża i inne, mniej znaczące. 

Temperaturę wody należy traktować jako czynnik, który 
pośrednio wpływa na larwy jętek. Jej bowiem wahania powo
dują zmiany zawartości tlenu w wodzie i dlatego czynią ją 

mniej lub więcej użyteczną dla oddychania zwierzęcia. Bezp0-
średni zaś jej wpływ może się tylko ujawnić w krańcowych 
przypadkach, gdy np. nagrzanie się małego zbiornika moż 1~ 

spowodować śmierć larw. Gdy natomiast woda, która ogrzewa 
się, jest ciągle zmi5;,iana i odświeżana prądem, to wpływ pod-
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niesienia się temperatury jest chyba raczej dodatni dzięki 
szybszemu i intensywniejszemu przebiegowi procesów życio

wych. Doświadczenia wykazują, że nawet larwy zimnolubne 
mogą dłużej znieść wodę o temperaturze wyższej, ale bieżącą, 
niż stojącą o kilka stopni chłodniejszą. W każdym razie więk· 
szość larw jętek lepiej się czuje w temperaturze poniżej 150 C. 

Zawartość tlenu w wodzie różnych środowisk jest do pew
nego stopnia czynnikiem, który mógł wpłynąć w rozwoju ro
dowym jętek na ukształtowanie skrzelotchawek. W wodach 
Łieżących zawartość tlenu jest wysoka i właśnie w tych wa
rnnkach żyją larwy, których skrzelotchawki są co prawda duże, 
ale zato w większości przypadków nieruchome. Woda opłuku
j:ica je jest nasycona tlenem na tyle, że zaspokaja potrzeby 
zwierzęcia. Natomiast u larw żyjących w wodach leniwie pły
nących lub stojących widzimy, że larwy wykonywują skrze
lotchawkami ruchy oddechowe. Są to rytmiczne uderzenia 
pierwszych 6-u par, uderzenia równoczesne, zupełnie skoordyno
wane. Tylko 7-ma para skrzelotchawek nie bierze w nich udzia
łu. Naturalnie chodzi tu o wytworzenie prądu wody, aby co
raz to świeże jej porcje omywały powierzchnię skrzelotcha
wek. Wody stojące, w których żyją larwy jętek, mogą byt~ 

różnie w tlen zaopatrzone. W młakach i stawach bogato za
rośniętych roślinnością jest dużo tlenu i larwy pływające żyją 
na roślinach. Natomiast w razie ubóstwa tlenu w zbiornikach 
większych i słabo zarośniętych, przeważają gatunki mało aa 
zmiany zawartości tlenu wrażliwe. Są to przeważnie larwy fa.
żące i grzebiące (z rodzin Caenidae i Ephemeridae). Jednakże 
i tu wymagania tlenowe są dość wysokie. Gatunki z rodzaju 
Ephemera L., choć nie wykonują ruchów skrzelotchawkami, 
czynią to całym odwłokiem i w ten sposób woda zostaje od
nawiana w zbudowanym przez larwę chodniku. 

Gatunki z wód bieżących wykazują wysoko rozwinięty 

re ot akty z m, czyli zdolność zwracania się i poruszania 
przeciw prądowi. Reagują one również żywo na bodźce 
świetlne. Bardzo możliwe, że i zagrzebywanie się larw grzebią
cych jest spowodowane chęcią ucieczki z oświetlonego pola. 
Larwy płaskie żyją zwykle na dolnej powierzchni kamieni lub 
dolnej stronie liści i łodyg roślin. Gdy podniesiemy kamień 
z potoku i odwrócimy go dolną stroną ku górze, larwy takie 
rozpoczynają zaraz paniczną ucieczkę przed światłem. Nie 
jest to, jakby można myśleć, skutek wydostania się na po
wietrze. Larwy bowiem nie uciekają na stronę dolną kamienia, 
gdzie zbierają się resztki ociekającej wody, lecz gromadzą się 
na tej stronie, która jest najmniej oświetlona. Larwy jętek, 
zwłaszcza płaskie, wykazują wybitny tyg m o takty z m. 
Oderwane od podłoża, starają się z niem zetknąć jak najprę
dzej i trzymają się go mocno. WooSEDALEK robił doświadcze-

4 
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nia z amerykańskim gatunkiem Heptagenia interpunctata 
SAY. Wyniki ich stwierdzają, że tygmotaktyzm jest tu sil
niejszy od f o to trop i z rn u. Larwy normalnie negatywne 
w stosunku do światła, nauczyły się iść w kierunku jego źród
ła, jeśli przez to mogły dostać się na kamieii. Badacz ten zdo
łał nauczyć larwy takich wędrówek do coraz bardziej odda
lonych kamieni, a także poszukiwania pokarmu. 

Pokarm larw składa się przeważnie z substancyj roślin

nych. Silnie rozwinięte gryzące narządy pyszczkowe ułatwia
ją im rozcieranie części roślinnych lub wprost odgryzanie ich 
z żywej rośliny. Najczęściej jednak żywią się larwy jętek glo
nami, mchami i t. d. Larwy pływające żerują na roślinach wyż
szych, płaskie natomiast skazane są na zżeranie pokarmu z po
wierzchni kamieni. Ułatwiają im to ząbki i szczecinki pokry
wające żuwaczki. Z pewnością żywią się one też i szczątkami 
roślin i zwierząt, ale jest to tylko dodatek do ich właściwego 
pokarmu, t. j. roślin żywych. Larwy grzebiące możnaby po
równać z dżdżownicami. żywią się one szczątkami roślinnemi, 
a może i zwierzęcemi, branemi z mułu lub gliny, w których 
kopią chodniki. Według TRAGARTH'A larwy gatunków z ro
dzaju Prosopistorna LATR. napadają na larwy ochotek z grupy 
Tanytarsus. Specjalne urządzenie łowne µosiadają larwy 
jętek z rodzajów lsonychia ETN. i Oligoneuriella DLM. 

(rys. 68 i 73). Ich narządy pyszczkowe są pokryte długiemi 
włoskami, zaś uda i golenie pierwszej pary nóg po wewnętrz
nej stronie także mają µ;rzebyk sterczących włosków. Całość 

podobna jest do sita, na którem muszą się zatrzymywać cząst
ki niesione prądem, a także organizmy planktonowe. 

Rozmieszczenie larw w zbiornikach wodnych nie jest rze
czą zupełnie dobrze zbadaną. W wodach bieżących większość 
gatunków występuje raczej na miejscach płytkich; w małych, 
szybkich potokach górskich występują one najliczniej. Rzeki 
duże, o ile mają brzegi gliniaste, obfitują w larwy grzebiące, 
które schodzą nawet na głębokość przenoszącą 2 m. Z pewno
ścią i rzeki o dnie kamienistem mają swoistą faunę jętek dna 
głębokiego. Wszystkie znane larwy Prosopistorna foliaceurn 
(FouRCR.) pochodzą właśnie z rzek o dnie kamienistem, z głębo
kości około 2 m. 

Częstość występowania larw jest bardzo różna i dla wód 
bieżących nie mamy ścisłych danych ilościowych. Można jed
nak powiedzieć, że występowanie ich jest czasem bardzo obfi
te. Na kamieniu o powierzchni 100-200 cm2 spotyka się do 20, 
a nawet 40 sztuk larw, kiedyindziej znowu zaledwie nieliczne 
okazy. Natomiast sprawa rozmieszczenia pionowego i pozio
mego larw jest bardziej znana. Na terenie Polski ostatnio ba
dane były dwa jeziora: Kierskie, pod Poznaniem, i Wigry, na 
Suwalszczyźnie (RzósKA). Okazuje się z tych badań, że życie 
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roślinne sprzyja bytowaniu jętek. W jeziorach najbogatszą 

faunę jętek mają brzegi piaszczyste, pokryte warstewką glo
nów. Tutaj według RzósKr na 100 cm2 wypada przeciętnie 

43--44 okazów. Słabiej zasiedlone są łąki ramienic (Chara) -
15 okazów, i piaski nagie - 14 okazów na 100 cm2. Najuboż

szem podłożem są złoża szczątków organicznych, gdzie spoty
kamy 2-3 okazów na 100 cm". 

Jeśli chodzi o rozmieszczenie pionowe, to w każdym razie 
jętki związane są z pasem przybrzeżnym. Najpłyciej żyją lar
wy jętek z rodzaju Cloeon LEACH i inne larwy pływające. Nie
które tylko z nich schodzą do głębokości większej niż 2 m. 
Larwy grzebiące i łażące schodzą głębiej; np. Ephemera vul
gata L. i Caenis horaria (L.) schodzą do 6 m, Caen'is macrura 
8TEPH. do 8,5 m, a Caenis maesta BNGTss. do 8,8 m. Ta ostatnia 
głębokość jest największą głębokością znaną dla larw jętek 

na ziemiach polskich. W innych krajach stosunki są nieco od
mienne. W jeziorach finlandzkich JARNEFELT zbierał larwy 
jętek na głębokościach 5-6 m. Natomiast według RAwsoN'A 
w jeziorach północno-amerykai1skich Ephemera simulans 
WALK. dochodzi do 8 m, zaś pewien gatunek z rodzaju Caenis 
STEPH. nawet do 20 m. Widać, że różnice te mogą być wywoły
wane przez ściśle lokalne kombinacje warunków zewnętrznych, 
które mogą zmienić charakter całego pasa przybrzeżnego siedli
ska. Prawie zupełnie nie mamy danych o zmianach rozmie
szczenia pionowego larw w różnych porach roku. Jest jednak 
bardzo możliwe, że w wodach stojących odbywają się w zi
mie wędrówki wgłąb. 

Rola jętek jest dość duża, jeżeli chodzi o znaczenie ich 
w życiu danego zespołu biologicznego (biocenozy). Jest 
to rola bierna. Ze względu na sposób życia i pożywienie roś
linne nie mogą one wpływać, np. przez niszczenie innych 
zwierząt, na ilościowe zmiany w składzie zespołu. Mimo więc 
ilościowej przewagi (dom i n ac j i) nie można ich uważać za 
organizmy wpływowe (i n f 1 u enty). Zjadając nalot glonów, 
którym się ~ywią też larwy innych owadów, są jętki tylko 
ich konkurentami. N a to miast same larwy jętek, jako pokarm 
innych zwierząt, stanowią ważny czynnik. Badania wykazują, 
że stanowią one poważny składnik w pokarmie ryb, zaś spe
cjalnie ryb łososiowatych. Nietylko jednak ryby są wrogami ję
tek. Larwy są naogół bezbronne wobec innych zwierząt dra
pieżnych fauny dennej. Głównie niszczą je drapieżne larwy 
widelnic (Plecoptera) i ważek (Odonata). Zjadają je też lar
wy chrząszczy wodnych, pijawki, a nawet ślimaki. 

Pasorzytami jętek są różne sp o ro w c e z grupy Mi
crosporidia, a także spor o wiec Gregarina granulosa AJME 
ScHNEIDER. Z robaków pasorzytują w jelicie larw p r z y w r y, 
Allocreadium isoporum Looss i Opistoglyphe rastellus (0LssoN). 
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Znaleziono też w jętkach inne postacie larwalne robaków, ale 
dotąd nie zostały one zidentyfikowane. Bardzo często znajduje 
~ię w mięśniach larw, a także owadów dorosłych otorbione sta
dja rozwojowe n i cie n i i n i cie n i o w at y c h, np. z rodzaju 
Gordius LINNE. Larwy z rodzaju Heptagenia WALSH, a także 
czasem z rodzaju Ephemera L., są napadane przez muchówki 
z rodziny ochotek (Chironomidae, np. z rodzaju Symbio· 
cladius KrnFFER), które składają jaja w ich pochwy skrzydło
we. Tam wylęga się larwa, która w pochewce skrzydłowej lar
wy jętki odbywa cały rozwój. Niewiadomo jednak, czy korzy
sta ona tylko ze schronienia, czy też jest prawdziwym pasorzy
tem. Kilka takich gatunków ochotek z podrodziny Orthocla· 
diinae opisano z Rumunji i Czechosłowacji, a znalezione zosta
ły też i w Tatrach po stronie polskiej i czechosłowackiej. 

Znaczenie jętek dla człowieka jest stosunkowo nie-
wielkie, choć znane są one dobrze sportowcom wędkarzom, 
a w literaturze znajdziemy nawet poświęcone im książki. 

Istnieje książka A. RoNALDS'A p. t. „Fly Fishers Entomology'· 
(Londyn, szereg· wyda1\.), w której jest dużo wiadomości 

o pojawach jętek i wskazówek, jakie gatunki w jakim 
sezonie należy stosować na przynętę. Prócz wędkarzy na 
większą skalę używają jętek jako przynęty zawodowi ry
bacy na Wilei\.szczyźnie. Odbywają oni specjalne poło

wy tej t. zw. „jacicy". Chodzi tu prawdopodobnie o ma
sowe pojawy Polymitarcys virgo (OL!v.), a może też Pa
lingenia longicauda (OL1v.). Połów polega na tern, że na ło
dziach pali się ognie, a zwabione jętki masowo padają na ło
dzie, skąd zbiera się je do worków i suszy. W związku z maso
wemi pojawami jętek można nawet powiedzieć, że mogą one 
niekiedy wyrządzić szkodę, o czem już wspomniano przy oma
wianiu takich pojawów. 

5. Filogenja jętek i poglądy na ich stanowisko systematyczne. 

Jętki są grupą owadów starożytną i wyraźnie odgraniczo
ną od innych. O ich starożytności świadczy wiele właściwości 
morfologicznych i biologicznych, jak np. budowa narządów 
pyszczkowych u larw, prymitywny typ użyłkowania skrzydeł, 
niezredukowana ilość pierścieni odwłoka, obecność szczecin 
odwłokowych, duża ilość cewek Malpighiego, odbywanie roz
woju w wodzie i pierwotna postać larwy oddychającej skrze 
lotchawkami, liczne linienia w czasie rozwoju, występowanie 
stadjum subimago, łagodzącego nagłość przejścia od larwy do 
postaci dorosłej, i inne. Wiele rodzajów jętek reprezentowa
nych jest dziś przez pojedyńcze gatunki, co wraz z obserwa
cjami poczynionemi na formach kopalnych wskazuje, iż grupa 
ta jest obecnie na wymarciu i że pełny jej rozkwit w rozwoju 
rodowym minął dawno. 
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Znamy jętki już z warstw pafeozoicznych. J'IANDLIRSCH 
wyprowadza je jako osobną grupę wprost od grupy Palaeo
dictyoptera, od których pochodzą też wszystkie inne rzędy 

dziś żyjących owadów uskrzydlonych (Pterygogenea). Od gru
py Palaeodictyoptera, a w szczególności od należącej do niej 
rodziny Spilapteridae miał się już w okresie węglowym wy
odrębnić rząd Protepherneroidea. Były to owady o kształcie cia
ła zbliżonym do obecnych jętek. Odznaczały się dużą głową i tu
łowiem złożonym z jednakowych pierścieni. Skrzydła przednie 
i tylne były u nich jednakowe, o użyłkowaniu gęstem, podob-

Rys. 28. Trip/osoba pu/chella Br o n g n i art, rekonstrukcja. 
(Padł. H a n d I i r s c h 'a). 

nem do użyłkowania skrzydeł dzisiejszych sieciarek (Neuro
ptera). Posiadały trzy szczecinki odwłokowe, z których środ
kowa była najdłuższa. Jedynym przedstawicielem tego rzędu 
jest Triplosoba pulchella BRONGNIART (rys. 28) z górnego 
węgla z Commentry we Francji. W okresie węglowym górnym 
i permskim występują postacie bardziej już zbliżone do rzędu 
Ephemeroptera. W obrębie tego rzędu, który obejmuje i gatun
ki dziś żyjące, rodzaje kopalne uszeregowane są w rodzimj 
Protereismidae. Obejmuje ona między innemi 12 form opisa
nych z permu Rosji i Ameryki Północnej. Znane są też ko
palne postacie larwalne jętek, np. Phtartus rossicus HAND
LIRSCH (rys. 29). Jest to najstarsza z wogóle znanych larw 
owadów. Postać ta zbliża się kształtem do larw z podrzędu 
Ephemeroidea i posiada dziewięć par skrzelotchawek. Ogó-
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łem opisano 12 rodzajów kopalnych jętek. Największy rozkwit 
rzędu Ephemeroptera przypada na perm. Później przechodzi on 
różne zmiany wsteczne przez dalsze okresy geologiczne i dziś 
jest grupą zanikającą. 

Podział systematyczny jętek jest dotąd kwestją sporną. 

EATON wyróżnił grupy rodzajów, które jako rodziny zostały 

zaakceptowane przez wielu późniejszych badaczy. Ważną jed· 
nak rzeczą jest, za jaką jednostkę systematyczną uznamy wo· 
góle całą grupę jętek. LESTAGE, jak i wielu starszych autorów, 
uważa ją za rząd, który dzieli się na cztery rodziny: Ephemeri-

Rys. 29. Phtartus rossicus Ha n d I i r s c h, rekonstrukcja. 
(Pod!. Handlirsch'a). 

dae, Oligoneuriidae, Heptageniidae i Baetidae. LAt\1EERE ustano
wił Jeclen wielki rząd PlPctoptera, który obejmuje gatunki jętek 
kopalnych i żyjących; wszystkie żyjące jętki stanowią wedłuµ
niego jedną rodzinę Ephemeridae. HANDLIRSCH, na podstawie 
badań form kopalnych, stwierdził odrębność pochodzenia jętek 
i utworzył dla nich samodzielny nadrząd Ephemeroidea, z je
dynym rzędem Ephemerida. Rzędu tego nie dzieli on na ro
(lziny i podział taki uważa za niemożliwy do przeprowadzenia 
wobec niekompletnego zbadan;a grupy. Dlatego wszystkie 
t. zw. rodziny innych badaczy uważa on za podrodziny. 

W części szczegółowej niniejszego opracowania będziemy 
się trzymać podziału, używanego także przez autorów nie
mieckich. Cała grupa będzie więc traktowana jako rząd z trze
ma podrzędami i 14-ma rodzinami. Ostateczne uporządkowanie 
systemu będzie mogło nastąpić dopiero po opracowaniu sta-
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djów larwalnych wszystkich gatunków, gdyż bardzo często 

one właśnie dostarczają wskazówek co do przynależności po
szszególnych rodzajów do tych czy innych rodzin. 

6. Rozmieszczenie geograficzne jętek i stan badań 
nad niemi w Polsce. 

O jętkach można powiedzieć, że stanowią rząd kosmopo~ 
lityczny. Znajdujemy je we wszystkich częściach świata, od 
Alaski po Ziemię Ognistą i od Spitzbergu po Afrykę południo
wą. Brak ich tylko na niektórych wyspach, co jednak spowo
dowane jest prawdopodobnie brakiem tam biotopów, w któ
rych mogłyby żyć ich larwy. Wszędzie zaś, gdzie odpowiednie 
siedliska się znajdują, występują także i jętki. Dzisiejszy stan 
badań zoogeograficznych nad jętkami jest niekompletny. Naj
dokładniej opracowane są jętki Europy i Ameryki Północnej. 
O faunie jętek innych części świata mamy tylko wiadomości 
fragmentaryczne. Nie można więc wysnuwać ogólnych wnio
sków, gdyż różnice w geograficznem występowaniu różnych 
większych jednostek systematycznych będą mogły być uchwy
cone dopiero po opracowaniu faun różnych kontynentów. 

Dotąd możemy powiedzieć niewiele o rozmieszczeniu ro
dzin. Rodzina Palingeniidae występuje w dzielnicy paleark
tycznej i krainie australijskiej. Polymitarcidae występują 

przeważnie w krainie neotropikalnej i etjopskiej, mają zaś 

tylko nielicznych przedstawicieli w dzielnicy palearktycznej 
i krainie australijskiej. Potamanthidae znane są z całej krainy 
holarktycznej i australijskiej, Leptophlebiidae ze wszystkich 
krain, zaś Ephemerellidae występują obficie w dzielnicy neark
tycznej, a znane są też z Palearktyki oraz z krainy neotropikal
nej i australijskiej. Ephemeridae, Baetidae i Caenidae żyją we 
wszystkich krainach, Oligoneuriidae brak tylko w krainie 
australijskiej, a Prosopistomatidae znane są z Palearktyki 
i krainy etjopskiej. Baetiscidae natomiast są rodziną wyłącz
nie nearktyczną, a Ametropodidae palearktyczną. Siphlonu
ridae są bardzo szeroko rozprzestrzenione i brak ich tylko 
w krainie etjopskiej. Ecdyonuridae są dobrze reprezentowane 
w krainie holarktycznej, a mają tylko nielicznych przedsta
wicieli w pozostałych krainach. 

Ogółem znamy około 90 rodzajów i około 800 gatunków 
jętek. W Palearktyce występuje do 200 gatunków, w Nearkty
ce około 250, w krainie neotropikalnej około 100, w etjopskiej 
około 50, a w indo-australijskiej koło 150. W Polsce znalezio
no dotąd 64 gatunki jętek. 

W odniesieniu do terenów mniejszych, jakiemi są poszcze
gólne kraje w obrębie jednego kontynentu, bardziej interesu
jącą jest kwestja ek".'log.ii i roz)llieszczenia pionowego gatu:Q-
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ków w różnych biotopach i obszarach klimatycznych. Pod 
tym względem jako tako opracowaną została tylko Europa 
(nie cała) i Ameryka Północna, zwłaszcza w swej części pół
nocno-wschodniej. 

W Polsce zagadnienie rozmieszczenia geograficznego jętek 
możemy rozpatrywać przedewszystkiem z punktu widzenia 
ekologji. W związku z rzeźbą ziem naszych wyróżniamy 

w faunie jętek trzy elementy: górski, niżowy i ekologicznie 
obojętny (t. j. ubikwistyczny). Ilościowo najliczniej reprezen
towany jest element górski. W ogólnej liczbie znanych 64-eh 
gatunków zajmuje on około 40%. Należy do niego większość 
gatunków z rodziny Ecdyonuridae, część Baetidae i inne. Dru
gie miejsce zajmuje element niżowy, który liczy około 32%. 
W skład jego wchodzą przedstawiciele wszystkich rodzin. Ele
ment ubikwistyczny, najmniej liczny, obejmuje resztę czyli 
około 28%. W poziomem rozmieszczeniu jętek na terenie Pol
ski różnice występują dopiero przy porównywaniu dorzeczy. 
Jętki, owady o miernych możliwościach przenoszenia się 

z rzeki do rzeki, lub z jeziora do jeziora w stadjum imago 
(z powodu słabego lotu), rozprzestrzeniają się jako larwy 
z biegiem rzek. Ponieważ zaś mamy do czynienia w wielu przy
padkach z larwami wykazującemi reotaktyzm dodatni, przeto 
mogą one posuwać się, aczkolwiek bardzo powoli, wgórę rzek 
i wchodzić do ich dopływów. Dlatego zwykle w jednem okreś
lonem dorzeczu mamy skład fauny jednolity. Może on wykazy
wać różnice tylko z tego względu, że rzeka opuszcza okolice 
górskie, zmieniając się w niżową. W związku z tern napotyka
my także zróżnicowanie typów morfologicznych w obrębie po
szczególnych zespołów. W elemencie górskim przewaga larw 
płaskich jest wybitna, mniej jest form pływających i łażących, 
a grzebiących brak zupełnie. Element niżowy składa się z rów
nych ilości larw grzebiących i łażących, bardzo mało jest w nim 
larw płaskich, a górują pływające. W elemencie ubikwistycz
nym typy reprezentowane są prawie równomiernie, czasem 
jednak lekko przeważają larwy pływające. 

Już przy dzisiejszym stanie badań zauważyć możemy ga
tunki charakterystyczne dla pewnych dorzeczy. I tak dla do
rzecza Wisły charakterystycznemi są: Rhitrogena aurantiaca 
(BuRM.J, Siphlonurus arm'Jfus ETN., Torleya major (KLP.); dla 
Dniestru: Ephemera glaucops PrC1·„ Choroterpes picteti (ETN.), 
Chitonophora mucronata BNGTss.; dla Prypeci: Ephemera li
neata ETN., Heptagenia a!finis (ETN.); dla Niemna: Ephemerella 
notata (ETN.). Ogółem takich „jednodorzeczowych" (w grani 
cach Polski) gatunków posiada Wisła 15, Dniestr 9, Prypeć ~, 
a Niemen 3. 

Na tle fauny jętek Europy niektóre gatunki polskie zasłu· 
gują na uwagę. Forma górska Ameletus inopinatus ETN. roz-
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mieszczona jest w Europie w górach, o które opierał się lodo
wiec; jej zasięg w Polsce jest przedłużeniem linji zasięgu za
chodnio-europejskiego, zgodnie z zasięgiem lodowca na zie
miach naszych. Występuje ona w krainie alpejskiej Tatr i Czar
nohory. Dalsze jej stanowiska znajdują się w Alpach Tran
sylwai1skich. Drugim ośrodkiem występowania tego gatunku 
jest Dalarne, pagórkowaty kraj tundrowy w północnej Nor
wegji. Jest to więc element arktyczny w naszej faunie. Za 
taki sam element musimy uznać tamże odnalezioną Chitono
phora mucronata BNGTss., a występującą u nas wyspowo 
w Czarnohorze. 

Formy alpejskie, jak Ecdyonurus helveticus (ETN.), wystę
pują też reliktowo w zimnych potokach Ojcowa i Beskidu ślą-
8kiego. Jedynemi endemizmami Polski są: Baetis carpathica 
MoRT. i Rhitrogena gorganica KLP. Na terenie Polski wiele 
gatunków europejskich osiąga swój wschodni· lub północno

wschodzi kres zasięgu [Ecdyonuridae, Choroterpes ETN„ Ephe
merella ignita (PonA) i inne]. Niektóre gatunki, jak Siphlonu
rus lacustris (ETN.), zatrzymują się już na zachodnich obsza. 
rach Polski. Z Europą wschodnią fauna naszych jętek ma tyl
ko 30% wspólnych gatunków. 

Już na początku wspomnieliśmy, że badania nad jętkami 
nie są jeszcze u nas prowadzone dostatecznie intensywnie. Nie
które tereny, zwłaszcza niżowe, nie były zupełnie badane. Do
kładniAj zbadanA zostały przez DzIJi:DZIELEWICZA Karpaty 
wschodnie, ale i tu brak badai1 nad larwami. W Karpatach za
chodnich poznano dokładniej dolinę Popradu i Gorce (MIKUL· 
SKI). Ostatnio badano Wileńszczyznę (GUTOWSKA). Do innych 
części Polski odnoszą się tylko badania fragmentaryczne. Tak 
więc mamy jeszcze materjały do znajomości jętek Podola, Wo
łynia, Polesia, Suwalszczyzny i okolic Warszawy (MIKULSKI). 
Przeważna zaś część północno-zachodnia i środkowa kraju jest 
terenem niezbadanym. 

Jeśli chodzi o potrzeby badali, to najważniejszem obecnie 
zadaniem jest zbadanie jętek z dorzeczy Warty, środkowej 
i dolnej Wisły, Bugu i Narwi. Bardzo ciekawy teren mogą sta
nowić jeziora pomorskie. Poza zebraniem materjałów syste
matycznych należałoby czynić obserwacje ekologiczne i feno
logiczne. Te ostatnie w Polsce nie były dotąd w stosunku do, 
jętek robione na większą skalę i mogą dać bardzo ciekawe wy
niki w porównaniu ze stosunkami panującemi w innych kra· 
jach. Także porównanie poszczególnych dziedzin klimatycz
nych Polski pod względem pojawu jętek może dać ciekawe re
zultaty. 
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7. Wskazówki techniczne. 

Zbieranie okazów dorosłych jętek, jest rzeczą dość 
trudną. Pewne wyniki można uzyskać przez koszenie zwykłą 
siatką entomologiczną po roślinności przybrzeżnej, a nawet 
dość odległej od brzegu wody. Ten drugi sposób stosuje się 

wtedy, gdy sam zbiornik wodny nie jest okolony wyższą roś
linnością, a np. ściana lasu jest odległa o kilkadziesiąt metrów 
od brzegu. Możemy tam znaleźć jętki, które oddalają się często 
od wody lub są biernie przez wiatr uniesione. Drugą, pewniej
szą metodą, jest czatowanie na brzegach wód lub na łodzi 

w czasie lotu owadów. Jętki mają określone pory lotu. Zwykle 
„ruszają się"' wczas rano po wschodzie słońca, na chwilę przed 
zachodem i po zachodzie. Są gatunki, które latają o zmroku 
i często można je chwytać na światło. W razie pojawu masowe
go, np. gatunku Oligoneuriella rhenana (IMH.), łatwo jest zdo
być większą ilość materjału, o ile tylko nie spłoszy się odrazu 
całej gromady. Przy szybkich i niepewnych zamachnięciach 

siatką, często cała gromada przenosi się o kilkadziesiąt metrów 
dalej. Niektóre gatunki, np. z rodziny Caenidae, latają tłumnie 
tworząc gromady dochodzące do 1 Y. m średnicy. 

Już poprzednio omówiono warunki, powodujące przeobra
żanie się jętek. Dobrze przy zbieraniu jętek zwracać uwagę 

na gwałtowne zmiany pogody, np. burze czy ulewy, powodu
jące nieraz masowy pojaw tych owadów. Owady należy ło

wić siatką używaną na motyle. Po złowieniu najlepiej nie 
dotykać jętki palcami, ani nawet pensetą, a tylko strącić ją 

lekko do probówki. Złowione okazy przechowujemy w pro
bówkach z korkami, przez które przetknięto rurkę szklaną na 
jednym koi1cu zamkniętą siatką lub gazą. Ten szczegół, zwy
kle pomijany, jest bardzo ważny, gdyż przy szczelnem zam
knięciu próbówki nawet lekkie zapocenie się jej ścianek może 
spowodować zniszczenie okazu, którego delikatne skrzydła ule
gną zlepieniu. Zdarza się często, że zebrane okazy subimagines, 
w czasie przenoszenia ich w probówkach w kieszeni lub torbie, 
wylinieją. Ponieważ suche powietrze jest właśnie powodem, 
że to linienie często nie udaje się, subimagines należy przeno
sić w probówkach szczelnie zamkniętych. 

Zbieranie larw w zasadzie nie nastręcza trudności; jest to 
raczej pracą. żmudna. Chcąc zebrać gatunki żyjące w piasku 
lub w mule, trzeba z dna zbiorników wyjmować porcje tego 
czy innego materjału i przemywać je na sitach drucianych. Ga
tunki zaś potokowe można zdejmować z kamieni pensetą lub 
jeszcze lepiej spłukiwać je do podstawionego naczynia. Wa
runkiem udatnego połowu tych larw jest wyjmowanie kamie
ni z wody, bez odwracania ich pod wodą. Należy każdy ka
miei1 Rzybko unieść wgórę i dopiero nad wodą odwrócić dolną 



powierzchnią ku g6rze. 1naczej bowiem prąd wody zmyje lar
wy, lub też one same poodpadają. 

Przenoszenie żywych larw, o ile nie zostaną odrazu zakon
serwowane, powinno się odbywać w naczyniach o dużej śred
nicy dna. W oda musi być w naczyniu czysta, gdyż muł i róż
ne cząstki zawieszone uszkadzają łatwo skrzelotchawki larw. 
Najlepiej do naczynia z larwami włożyć kilka płaskich kamie
ni, trochę roślin, by larwy mogły się na nich ukryć, nie sku
piając się wyłącznie na samem dnie. Małe ilości larw, zwła
szcza potokowych, najlepiej przenosić w naczyniach termo
sowych. 

Hodowla jętek w wielu przypadkach jest rzeczą ła

twą. Gatunki żyjące w wodach stojących, dadzą się bez trud
ności hodować w każdym dobrze urządzonem akwarjum. ży
wią się one obumarłemi cząstkami roślin i zżerają glony ze 

Rys. 30. Urządzenie do hodowli larw jętek; A - całość urządzenia, 

B - jedna z parowniczek z kamieniem (k). (Oryg.). 

szkła i roślin żywych. Tak dadzą się hodować przedstawicie
le rodzajów Cloeon LEACH, Siphlonurus ETN., Caenis STEPH., 

Ephemerella W ALSH i t. d. Formy zimnolubne hodują się bar
dzo trudno. W każdym razie muszą one być trzymane w wo
dzie bieżącej. Następujące urządzenie (rys. 30) umożliwia ich 
hodowlę. 

Na podstawie drewnianej lub metalowej w kształcie schod
ków umieszcza się szereg parowniczek porcelanowych lub 
szklanych, tak by były ustawione nad sobą, zaś równocześnie 
każda z nich wystawała nieco nad brzeg parowniczki ustawio
nej niżej. vV ten sposób powstaje szereg zbiorników, a woda 
przepełniając każdy z nich przelewa się do następnego, poło
żonego niżej. W parowniczkach umieszczamy płaskie kamie
nie, które bocznemi brzegami dotykają do ścian parowniczki, 
nie przylegając do jej dna i zostawiając dolną powierżchnię 
kamienia wolną. Rzecz naturalna, kamienie muszą być wzięte 
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z potoku i porośnięte glonami, a nawet mchem. W razie, gdy 
mamy do czynienia z larwami dorosłemi i spodziewamy się 

ich przeobrażenia, dobrze jest nakryć parowniczki cylinderka
mi z siatki lub organtyny, napiętej na drucianych ramkach. 
Hodowla larw udaje się najlepiej w czasie jesieni, zimy i wio
sny. W lecie napotykamy na większe trudności, gdyż zwykle 
podczas upałów nawet bieżąca woda wodociągowa ogrzewa się 
powyżej 15°C, co jest zabójcze dla larw jętek. Niektórych 
gatunków wogóle w zwykłych warunkach nie można hodować 
bez specjalnych urządzeń, służących do utrzymywania niskiej 
temperatury. Temperatura odgrywa tu zbyt wielką rolę. Autor 
niniejszego opracowania hodował takie zimnolubne larwy z po
wodzeniem, nawet w wodzie stojącej, ale w temperaturze 5° C. 

Mówiąc o hodowli jętek, mamy naturalnie na myśli tylko 
hodowlę larw, od wczesnych stadjów do stadjum imago. 
Trudno myśleć i wyhodowaniu drugiego pokolenia, skoro·-akt 
płciowy odbywać się musi na wolnem powietrzu i nie jest je
szcze dobrze poznany. 

Konserwowanie materjałów zarówno larw, jak i jętek 

dorosłych, które mają mieć wartość naukową, winno odby
wać się w płynach. Dotąd używano do tego celu formaliny 
i alkoholu. Oba te płyny jednak mają pewne słabe strony. 
W formalinie okazy zanadto sztywnieją, co utrudnia bardzo 
preparowanie, często potrzebne przy oznaczaniu. Alkohol kon
serwuje dobrze, lecz po jakimś czasie odbarwia materjał pra
wie zupełnie. Obecnie okazało się, że najlepszą mieszaniną 

jest płyn ULMER'A: 

20 cm3 alkoholu 96%, 
20 cm3 wody destylowanej, 
4 cm3 formolu. 

Powyższego płynu należy używać tylko w tych przypad
kach, gdy materjał został już opracowany. Ostra woi1 formoln 
utrudnia pracę, dla tego najlepiej utrwalać okazy w 70%-wym 
alkoholu, a po oznaczeniu przenosić je do wyżej podanej mie
szaniny. Zebrane okazy wrzuca się wprost do płynu. Pro
bówkę należy przytem lekko wstrząsnąć, gdyż wypełnione po
wietrzem jętki dorosłe nie toną łatwo. Okaz należy przycisnąć 
do dna zwitkiem waty, gdyż w przeciwnym razie przy wstrzą
sach w czasie przenoszenia, poodpadają mu nogi i szczecinki 
odwłokowe, a nawet skrzydła zostaną pokruszone. Te ostroż
ności należy stosować specjalnie przy wycieczkach górskich. 
Materjały powinny być opatrzone etykietką z podaniem miej
sca i daty połowu. Etykietki należy sporządzać z papieru per
gaminowego i pisać tuszem. Wrzuca się je do probówki, przy
ciskając zwitkiem waty do ścianki. Próbówki można trzymać 
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ha sucho, t. j. dobrze zakorkowane, lub też umieszczać je za
tkane tylko watą w większym słoju, napełnionym cieczą kon· 
serwującą. Do tego celu nadają się doskonale słoje używane 
do konserw owocowych. 

Jedynym sposobem konserwowania larw jest konserwo- . 
wanie w płynach. Jętki dorosłe można też przechowywać na 
sucho, podobnie, jak inne owady. Skrzydła należy wówczas 
rozpiąć, tak jak robi się to z motylami. Jest to jednak meto
da niepewna, gdyż z biegiem czasu u tak przechowywanych 
okazów ulegają odłamaniu nogi i szczecinki odwłokowe. Dla 
eelów wystawowych można okazy preparować na płytkach mi
ki. W tym celu wycina się kawałek płytki mikowej, odpo
wiedni do wielkości okazu i przylepia się do niego jętkę. 

Skrzydła przednie należy rozciągnąć na boki dość wysoko, by 
całe tylne skrzydła zostały odsłonięte. Nogi i szczecinki na
leży ułożyć tak, by łatwem było ich zbadanie. Pod końcem 
odwłoka trzeba w płytce wyciąć okienko, które umożliwi. oglą
danie narządów kopulacyjnych od strony brzusznej. Do przy
lepienia nadaje się każdy łatwo rozpuszczalny i przezroczysty 
klej. Tak spreparowane płytki należy na tylnym brzegu pod
lepić paskiem kartonu, który umożliwia umieszczenie całości 

na grubej szpilce. Na tym kartonie można też zapisać dane 
dotyczące okazu. 

Okazy konserwowane na sucho zachowują lepiej barwy, 
ale wysychając często deformują się. Gdy chodzi o cenne oka
zy, to można je później odmoczyć. Należy w takim przypad
ku rozmiększyć okazy na wilgotnym piasku pod kloszem, 
a później umieścić je na kilka godzin w słabym roztworze ługu 
sodowego lub potasowego. Po dokładnem przemyciu wodą, dla 
całkowitego usunięcia ługu, można je w dalszym ciągu prze
ehowywać w podanych powyżej płynach. 

Preparaty mikroskopowe. Przy oznaczaniu larw. potrzeb
ne jest często dokładniejsze przestudjowanie pewnych szcze
gółów morfologicznych. Chodzi tu zwłaszcza o narządy pyszcz
kowe oraz o skrzelotchawki. W tym celu należy z tych części 
sporządzić trwałe preparaty mikroskopowe. Narządy pyszczko
we preparujemy na szkiełku zegarkowem w alkoholu zapomo
cą igiełek lub delikatnych skalpeli. Wyosobnione części umie
szczamy na szkiełku podstawowem, pokrytem małą ilością gli
ceryny. Równocześnie na szkiełku przykrywkowem rozpu
szczamy mał"l ilość żelatyny glicerynowej, rozprowadzając ją 
po całej powierzchni szkiełka. Szkiełko to ostudzamy i kładzie
my żelatynowaną powierzchnią do góry. Szkiełko podstawowe 
odwracamy kroplą z materjałem na dół i przykładamy do na
krywkowego, które się do niego przylepi. Po odwróceniu pre
paratu do góry, podgrzewamy go lekko, by żelatyna się roz
puściła. Po chwili żelatyna krzepnie z powrotem i preparat 
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jest gotów do użytku. Niekt6rzy autórowie zalecają obramo
wanie szkiełka lakierem asfaltowym, aby zapobiec wyschnię
ciu preparatu. Preparaty taki!} należy jednak strzec przed go
rącem. 

Preparaty stałe można też sporządzać w następujący spo
sób. Okaz utrwalony W' alkoholu lub pewne jego części, należy 
odwodnić w alkoholu absolutnym (100%), poczem przenieść 

do ksylolu i zaczekać aż się prześwietli, czyli uzyska pewną 
przezroczystość. Prześwietlać można również w olejku goździ
kowym, przyczem do odwadniania można wówczas używać al
koholu 96%-ego. Po prześwietleniu należy ułożyć preparowane 
części na szkiełku przedmiotowem w kropli balsamu kanadyj
skiego i przykryć szkiełkiem nakrywkowem. 

Okazy pozbawione pewnych części użytych do sporządze
nia preparatów mikroskopowych należy przechowywal~ ze spe
cjalnemi karteczkami, podającemi numer preparatu, z którym 
stanowią jedną całość. 

li. Część szczegółowa 1). 

K 1 u c z do o z n ac z a n i a p o dr z ę d ów. 

A) O w ad y do rosłe. 

1. W skrzydle przedniem przednia gałąź żyłki łokciowej (Cu,) 
i pierwsza pachowa (A1) ustawione względem siebie przy 
nasadzie pod kątem 45° lub większym (rys. 5). (Stopy nóg 
tylnych z 4-ma członami, 5-ty, jeśli jest, zrośnięty z go
lenią) . . . . . . . . . . . . . . Ephemeroidea. 
W skrzydle przedniem przednia gałąź żyłki łokciowej (Cu,) 
przy nasadzie prawie równoległa do pierwszej pachowej 
(A,) (rys. 41, 77) . . . . . . . . . . . . . . . ~ 

2. Stopy nóg tylnych z 5-ma ruchomemi członami . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . H eptagenwidea. 
Stopy nóg tylnych tylko z 4-ma ruchomemi członami . . 

. . . . Baetoidea. 

B) Larwy. 

1. Larwy grzebiące, o ciele wałeczkowatem, lub żyjące na dnie, 
o ciele lekko spłaszczonem. Skrzelotchawki nitkowate, 
strzępiaste lub orzęsione (rys. 26) . . . Ephemeroidea. 
Larwy typu płaskiego, łażące lub pływające . . . . 2 

2. Larwy typu płaskiego (rys. 26 d) . . . . . . . . 3 
Larwy łażące lub pływające (rys. 26 b, c) . . . . . . 4 

3. Pierwsza para nóg bez włosków po stronie wewnętrznej. 
Narządy pyszczkowe normalne . . . . Heptagenioidea. 

') Nazw polskich jako zbyt sztucznych i nieużywanych w mowie potocz
nej nie uwzględniono; znaleźć je można w pracy Dziędzielewicza z r. 1917 
i 1918 (patrz piśmiennictwo). 
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Pierwsza para nóg po stronie wewnętrznej owłosiona. Na
rządy pyszczkowe przekształcone w przylgę . Baetoidea. 

4. Larwy łazące, żyjące na roślinach lub w mule . Baetoidea. 
Larwy pływające . . . . . . . . . . . . . . . 5 

5. Pierścienie odwłoka bez ostróg po bokach. Gatunki małe 
· · . · . . . . . . . . . . . . . . Baetoidea. 
Pierścienie odwłoka z ostrogami po bokach. Gatunki duże. 
· · · · · . · . · . . . . . . . Heptagenioidea. 

Podrząd: El'HEMEROIDEA. 

Owady duże, z obiema parami skrzydeł dobrze wykształ
conemi; skrzydła często plamiste. Użyłkowanie dobrze roz
winięte. Pierwsza żyłka łokciowa (Cu1) i pierwsza pachowa 
(A1) rozchodzą się zara~ przy nasadach (rys. 5). Stopy nóg 
tylnych z 4-ma wolnemi członami. Larwy typu grzebiącego. 

K I u c z d o o z n a c z a n i a r o d z i n. 

A) O w ad y do rosłe. 

1. Skrzydła mleczne lub żółtawe, matowo przeświecające 2 
Skrzydła o błonie przezroczystej, często plamiste . . ;; 

2. żyłka podżebrowa schowana w fałdzie błony pod żyłką 
szprychową, widzialna tylko u nasady. Pasy między żył
kami podlużnemi nierównej szerokości. Dwie szczecinki 
odwłokowe . . . . . . . . . . . . Palingeniidae. 
żyłka podżebrowa cała widoczna. Pasy między żyłkami 
mniej więcej równomierne, tworzą z poprzeczkami regular
ną siatkę. Dwie szczecinki odwłokowe u samców, trzy 
u samic . . . . . . . . . . . . , Polymitarcidae. 

3. Na skrzydle przedniem, trzecia żyłka pachowa (Aa) zwykle 
nierozwidlona, lecz połączona z brzegiem skrzydła wieloma 
poprzeczkami. Skrzydła plamiste . . Ephemeridae. 
Na przedniem skrzydle trzecia żyłka pachowa (Aa) roz
widlona. Skrzydła bez plam . . . . Potamanthidae. 

B) Larwy. 

1. Pierwsza para nóg i żuwaczki przekształcone w łopatko
wate utwory (rys. 32). Listki skrzelotchawek niejednako
wej długości . . . . . . . Palingeniidae. 
Pierwsza para nóg nieprzekształcona. Skrzelotchawki pra
wie jednakowej długości . . . . . . . . . . 2 

2. żuwaczki wydłużone. Skrzelotchawki ułożone na grzbie
towej stronie odwłoka . . . . . . . . . . . . . 3 
żuwaczki krótkie (rys. 39). Skrzelotchawki odstają z bo
ków odwłoka . . . . . . . . . . . Potamanthidae. 

3. żuwaczki pokryte kolcami (rys. 34). Skrzelotchawki sze
rokie, sierpowato zgięte . . . . . . . Polymitarcidae. 
żuwaczki gładkie. Skrzelotchawki ku końcom zwężone 
i zaostrzone, proste . . . . . . . . . Ephemeridae. 



64 

RodzinH: p .ALINGEN II DAR. 

Skrzydła bogato użyłkowane. żyłka środkowa rozwidla się 
w koi1cowej części skrzydła. Oczy samca pojedyi1cze, większe 
niż samicy. U samca stopa nóg przednich 2Y, raza dłuższa od. 
uda. Szczecinki odwłokowe orzęsione, u samca blisko 3 razy 
dłuższe od ciała, u samicy długości ciała. Przysadki odwłokowe 
samca z 6--7 członów (rys. 31). Należy tu tylko jeden rodzaj 
krajowy. 

Rodzaj: Palingenia BURMEISTER. 

Rodzaj ten obejmuje tylko jedfrn gatunek. 

Gatunek: Palingenia longicauda (OLIVIER). 

Synonim: Ephemera longicauda Olivier. 

Czoło brunatno-czarne. Tył głowy, przedplecze i śródple
cze kawowo-żółte. Zaplecze jaśniejsze. Odwłok na stronie 
grzbietowej ochrowo-żółty, w Iinji środkowej szaro-brunatny, 
końcowe zaś człony całe szare. Brzuszna strona ciała ochrowo
żółta. Szczecinki i nogi żółte. Stopy ciemniejsze. Skrzydła 

(rys. 31) matowe, brunatno-szare, u nasady żółte. żyłki ciem
niejsze. 

Długość ciała: 

Długość skrzydeł: 

Długość szczecinek odwłokowych: 

o' 9 
23-3ri mm, 27-38 mm. 
24-30 " 28~'38 " 
60-80 " 26--30 " 

Larwy barwy żółto-szarej. Ciało wałeczkowate, czoło wy
ciągnięte w płytkę zakoi1czoną 4-ma zębami (rys. 32). żuwaczki 
spłaszczone, łopatkowate, opatrzone 8-ma zębami po stronie ze
wnętrznej. Czułki nitkowate, o około 20-u członach. Pierwsza 
para nóg łopatkowata, druga i trzecia para normalna, słaba, 

zako1iczona ostremi pazurkami. Tułów silnie sklepiony. Od
włok walcowaty z 6-ma parami podwójnych, lancetowatycl1 
skrzelotchawek; brzeg ich orzęsiony, ramiona nierównej dłu

gości, na środku szara listewka osiowa (rys. 32). Szczecinki od
włokowe orzęsione, środkowa krótsza. 

Larwa przebywa na dnie lub w ściankach brzegów muli
stych lub gliniastych, gdzie drąży chodniki. żywi się resztkami 
organicznemi, zawartemi w rozdrobnionej glinie. Rozwój trwa 
koło 3 lat. Stanowi pokarm dla ryb i używana jest jako przy
nęta przez rybaków. Dorosła larwa dochodzi do 3,ri cm dłu

gości. 

Nad większemi rzekami. Znana tylko z dorzecza Dniestru 
(Strwiąż, Seret) i spod Lwowa oraz z Wisły pod Gdańskiem. 



Rys. 31. Palingenia longicauda (O I i v.), skrzydła przysadki 
odwłokowe samca. (Podł. Ea to n'a). 

Rys. 32. Palingenia longi cauda (0 I i v.), przód ciała larwy 
i skrzelotchawki. (Pod!. Schoenemund'a). 
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Pozatem z Holandji, z Niemiec (Odra), z Z. S. R. R. (Wołga) 

i z Węgier. Pojawia się masowo w czerwcu i lipcu tylko na nie
uregulowanych odcinkach rzek. 

Rodzina: POLYM.I'l'ARCIDAE. 

Skrzydła (rys. 33) bogato użyłkowane. Poprzeczki tworzą 
regularną siatkę o prostokątnych polach. żyłka środkowa roz
widlona. żyłki międzyległe pasa tylnego (analnego) w ilości 

2-9, połączone poprzeczkami. Nogi przednie samców długości 
ciała. Stopa ich 5 razy dłuższa niż udo; to ostatnie równe Y. 
długości goleni. Szczecinki odwłokowe u samców dwie, gładkie, 
3 razy dłuższe od ciała, u samic trzy, środkowa bardzo krótka. 
Przysadki samców 4-członowe (rys. 33). Drugi człon najdłuż

Rzy. Prącie rozcięte, rozchylone na boki. Larwy typu grzebią
cego. 

Należy tu tylko jeden rodzaj krajowy. 

Rodzaj: Polymita1•cys EATON. 

Rodzaj ten obejmuje tylko jeden gatunek. 

Gatunek: Polymitarcys virgo (OLIVIER). 

Synonim: Ephemera virgo Olivier. 

Głowa i tułów żółto-białe. Oczy czarne. Przedplecze jaś

niejsze. Odwłok białawy, ku końcowi szary. Przednie nogi sam
ców szare, u samic tylko uda i nasada goleni szare. Szczecinki 
białe. Skrzydła mleczne. Trzy pierwsze żyłki szare. Samce 
jaśniejsze od samic. 

o" Q 
Długość ciała: 8-10 mrn, HJ-16 mm. 
Długość skrzydeł: 10,!i-13 " 14-16 " 
Długość szczecinek odwłokowych: 28-34 " 13 " 

Larwa ubarwiona żółto-biało. żuwaczki (rys. 34) szablowa
te, pokryte kolcami, wystają daleko przed głowę. Czoło zakoń
czone tępo. Tułów sklepiony. Nog·i przedniej pary mocne, zgru
białe, ale niezmienione. Odwłok walcowaty. Pierwsza para 
strzelotchawek pokryta częściowo pochewkami skrzydeł, mała, 
maczużkowata. Pary 2-6 o listkach wąskich, postrzępionych, 
sierpowato zgiętych (rys. 34). Szczecinki odwłokowe jednako
wej dlugości. 

Larwy żyją na dnie mulistem lub piaszczystem, grzebiąc 
chodniki w kształcie litery U, zwykle poziomo (rys. 27 b ). 
W nich spędzają :;ałe życie, opuszczając je na krótko przerl 



Rys. 33. Polymitarcys virgo (0 li v.), skrzydła i przysadki 
odwłokowe samca. \Pod!. Ea to n'a). 
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przeobrażeniem. żywią się szczątkami roślinnemi zwierzęce-

mi. Rozwój trwa do 2 lat. 

Rys. 34. Polymitarcys virgo (0 li v.), głowa larwy i skrzelotchawki. 
(Pod!. Lestage'a). 

Występuje masowo w sierpniu i wrzesnm przy większych 
rzekach: Dniestrze, Wiśle, Niemnie i ich dopływach. Znana 
w całej Europie środkowej i zachodniej, w Rumunji i na Wę
grzech. 

Rodzina: BPHEMERIDAE. 

Żyłka pachowa pierwsza (A1) w skrzydle przedniem nie
rozwidlona, połączona z brzegiem licznemi poprzeczkami. Przy. 
sadki odwłokowe samców 4-członowe, drugi człon najdłuższy. 
Oczy samców niepodzielone. Larwy typu grzebiącego. 

Rodzina ta obejmuje tylko jeden rodzaj krajowy. 
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Rodzaj: Ephemt1•a LINN"E. 

Skrzydła (rys. 5) przezroczyste, bogato użyłkowane, mniej 
iub więcej plamiste. żyłki kasztanowato-brunatne, poprzeczki 
otoczone zabarwioną błoną lub żółtawe. Stopy przednie sam
ców 4 razy 1Huższe od uda. Pazurki samców na przednich no-
gach jednakowe, na nogach pozostałych par i wszystkie pazur
ki n samic niejednakowe. Tylne stopy 4-członowe. Trzy szcze-

a b c d 
Rys. 35. Odwłoki jętek z rodzaju Ephemera L„ widok z góry i z boku: 
a - E. vulgata L., b - E. danica Mil 11., c - E. lineata Et n„ d - E. 

glaucops Pic t. (O ryg.). 

cinki odwłokowe. Odwłok z charakterystycznym, cif'mno-bru
natnyrn lub czarnym deseniem (rys. 35). 

KI ucz do o z n ac z a n i a gatunków. 

A) O w ad y dorosłe. 

1. Tergity odwłokowe II-VII-ego z symetrycznemi plamami 
w kształcie trójkątów, które na dalszych pierścieniach prze
chodzą w pasy. Sternity z dwiema równoległemi linjami 
(rys. 35 a). Brzeg X-go pier8cienia między przysadkami 
odwłokowemi samca wklęsły. Długość trzeciego człona 
przysadek 2 razy większa od jego grubości. Człon 4-ty 
równy "/3 trzeciego. Tittilatory rozbieżne. Skrzydła tyl
ne z plamą środkową . . . . . E. vulgata L. 
Tergity odwłokowe 1--V-ego białe lub z plamami innego 
kształtu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

· 2. Tergity I-V-ego całkiem białe lub z małemi, pojedyi1czemi 
plamkami. Tergity VII-IX z plamami, jak u poprzedniego 
gatunku, tylko szerszemi (rys. 35 b ). Pierścień X-ty ciem
ny. Brzeg X-ego pierścienia (od dołu) między przysadkami 
mniej wklęsły. Długość trzeciego człona przysadek 5 razy 
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większa od jego grubości. Człon 4-ty równy 2/ 3 trzeciego. 
Tittilatory równoległe . . . . . . . E. danica MOLL. 
Tergity I-V-ego z plamami trójkątnemi lub kształtu od
wróconego L. Tergity VI~IX-ego z plamami w kształcie 
podwójnych lub potrójnych, symetrycznych linij. Człony 
3-i i 4-y przysadek równej długości . . . . . . . . 3 

3. Plamy tergitów VI-IX-ego złożone z 4-ch kresek ustawio
nych symetrycznie (rys. 35 d) . . . . E. glaucops PrcT. 
Plamy tergitów VI-IX-ego złożone z 6-u symetrycznie 
ustawionych kresek (rys. 35 c) . . . . E. lineata ETN. 

:!N 
{:t 

Rys. 36. Głowy larw Ephemera vulgata L. (a) i E. danica Miill. (b), 
i skrzelotchawki (c). (Oryg.). 

B) Larw y1 ). 

1. Wyrostek na czole o krawędziach bocznych wypukłych. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . E. danica MOLL. 
Wyrostek na czole o krawędziach bocznych prostych . 
, . . . . . . . . . . . . . . . t;. vittgata L. 

Gatunek: Ephemera vulgata LINNE. 

Głowa brunatna. Przedplecze żółtawe, po bokach brunat
ne. śródplecze kasztanowo-brunatne. Zaplecze ciemniejsze. 
Odwłok żółty lub ochrowa-rdzawy. Skrzydła silnie brunatno 
zadymione. Plamy często niewyraźne. Nogi brunatne, stopy 
jaśniejsze. Stopy przednie samców trochę dłuższe niż u samic. 
Przysadki odwłokowe żółte, w stawach ciemniejsze. Szczecinki 
ciemno obrączkowane. Zdarzają się okazy bardziej ciemne (gór
skie i północne), z wybitnemi plamami na skrzydłach, lub 
jaśniejsze; samice zwykle o odcieniu bronzowym do zielonka
wego, często metaliczne błyszczące. 

') Opisano dotąd tylko larwy dwóch gatunll'<\w. 
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Długość ciała: 

Długość skrzydeł: 

Długość szczecinek odwłokowych: 

d 9 
12-17 mm, 16-22 mm. 
14-19 " 17-19 " 
24-33 " 20-24 " 

Subimago ma skrzydła szaro-zielone z plamami brunatno
czerwonemi, brzeg brunatno orzęsiony. Szczecinki czarno-bru
natne. 

Larwa pokroju podobnego jak u poprzedniego rodzaju. 
Czoło (rys. il6 n) wysunięte w płytkę o prostych krawędziach 
bocznych. żuwaczki szablowa te, lecz słabsze i gładkie. N ogi 
normalne, kroczne. Tułów nieco sklepiony, odwłok cylindrycz
ny. Skrzelotchawki pierwszej pary bardzo małe, rozwidlone. 
Pary 2-7-ej języczkowate, o prawie równych gałęziach, orzę
sione (rys. 36 e). Na odwłoku starszych larw desei1 jak u oka
zów dorosłych. Szczecinki orzęsione, równej długości. 

żyją w mule lub piasku w podobnych chodnikach (rys. 27a), 
jak larwy poprzedniego gatunku; czasem je opuszczają 

i wtedy łażą powoli. Pływać umieją zapomocą falistych ruchów, 
ale rzadko kiedy tó czynią. żywią się odpadkami organicznemi.. 
nie gardząc żywemi zwierzętami. Rozwój trwa do 2 lat. 

Pojawia się w całym kraju nau wodami bieżącemi i stoją
cemi. Lata towarzysko małemi gromadami, przed zachodem 
słońca, często w czasie deszczu; od maja do lipca w niższych 
okolicach środkowej i południowej Polski, a w okolicach pół
nocnych (Suwalszczyzna) i górskich w lipcu i sierpniu. W całej 
Europie pospolita. 

Gatunek: Ephemera danica MOLLER. 

Ubarwienie ciała podobne jak u poprzedniego gatunku. 
Przedplecze bardziej brunatne. śródplecze więcej kasztanowa 
te. Odwłok (rys. 35 b) barwy żółtej lub biało-żółtej (barwy ko
ści słoniowej). Skrzydła zadymione, mniej lub więcej plamiste, 
w razie silnego zabarwienia metalicznie lśniące. Nogi przednie 
samców całe czarno-brunatne. Tylne żółte, na stawach ei em· 
mniejsze. Przysadki odwłokowe żółto-brunatne. Ubarwienie 
dość zmienne. 

Długość ciała: 

Długość skrzydeł: 

Długość szczecinek odwłokowych: 

Q 
11-16 mm, 13-18 mm. 

13-17 " 16-19 " 
26-34 

" 18-22 " 

Subimago ma skrzydła szaro-brunatne z brzegiem szaro 
orzęsionym, szczecinki odwłokowe czarne. 

Larwa z budowy podobna do larwy poprzedniego gatun
ku, różni się tylko wypukłemi bokami płytki czołowej (rya. 



71 

36 b) i deseniem odwłoka, zaś pod względem biologicznym 
tern, że zamieszkuje tylko wody bieżące. 

Pojawia się w całej Polsce, częściej w okolicach podgór
skich i na niżu, tylko nad wodami bieżącemi, od maja do lip
ca. Znana w całej Europie aż po Laponję, a na południu po 
Jug·osławję i Hiszpanję. 

Gatunek: Ephemera glaucops PrcTET. 

Ciało czerwono-brunatne. Odwłok (rys. 35 d) lekko żółta· 

wy, przy końcu brunatny. Na linji bocznej pierścieni II -
VIII-ego czarny punkt prócz linji podłużnej. Skrzydła nieza
dymione, czasem żółtawe, użyłkowanie żółte. Poprzeczki lekko 
brunatne, plamy wąskie, nierozlane. Skrzydła tylne bez plam 
środkowych. N ogi przednie brunatne, stopy i golenie czarne. 
Nogi tylne żółtawe. Przednie stopy samców 1 % raza dłuższe 
od g·oleni. 

Długość eiała: 

Długość skrzydeł: 

Długość szczecinek odwłokowych: 

ó Q 
11-15 mm, 15-17 mm 
10-15 " 11-16 " 
15-22 " l1-14 " 

Subimago ma skrzydła lekko sepiowo - szare z ciemnemi 
żyłkami i plamami, brzeg szaro orzęsiony. 

Larwa nieznana. 
Pojawia się od maja do sierpnia na niżu i pogórzu, także 

nad jeziorami. W Polsce dotąd nieodnaleziona. Okazy poda·· 
wane przez DząozIELEwrczA należą do E. lineata ETN. 
W Europie znana z Niemiec, Szwajcarji, Włoch północnych, 
Francji, Z. S. R. R. i krajów śródziemnomorskich. 

llatunek: Ephemera lineata EATON. 

Ciało ochrowo-żółte, jaśniejsze niż u poprzedniego gatun
ku. Skrzydła czysto białe lub lekko zadymione. żyłki dość 

ciemno brunatne. Plamy skąpe lub brak ich (u samic). Skrzy
dła tylne bez plamy środkowej; tylny brzeg z pasem bronzo
wym. Na linji bocznej odwłoka (rys. 35 c) brak kropek, tylko 
same kreski. 

Długość ciała: 

Długość. skrzydeł: 

Długość szczecinek od włokowych: 

ó 
12-14 mm, 
14-16 " 
28-34 " 

Q 
16-18 mm. 
17-19 " 
20-22 " 

Subimag·o ma skrzydła szaro-oliwkowe z ciemniejszem 
użyłkowaniem. 
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Larwa nieznana. 
Lata od maja do sierpnia. Znana z niżu, z Horynia; z Prutn 

pod Kołomyją i z Wileńszrzyzny. Prawdopodobnie występuje 
w całych dorzeczach Dniestru, Prypeci i Niemna. W Europie 
znana pozat.em z Czechosłowacji, Niemiec, Szwajcarji, BelgjL 
Francji, Grecji, Z. S. R R., a w Azji od Syrji aż po Japonję. 

Rodzina: PO'l'AMAN'l'HIDAE. 

żyłki obu skrzydeł tworzą regularną siatkę. żyłka pacho
wa pierwsza (A1) połączona z tylnym brzegiem dwiema lub 
trzema poprzeczkami, które się rozwidlają, przyczem między 

Rys. 37. Potamanthus luteus (L.), skrzydła. (Pod!. E at o n'a). 

niemi często znajdują się krótkie żyłki międzyległe. Na brze
gu zewnętrznym żyłki międzyległe liczne (rys. 37). Przysadki 
odwłokowe samców tróJczłonowe, człon pierwszy najdłuższy 
(rys. 38). 

Należy tu tylko jeden rodzaj krajowy. 

Rodzaj: Potmnanthus PICTET. 

Tylko jeden gatunek krajowy. 

Gatunek: Potamanthus luteus (LINN:E). 
Synonimy: Ephemera lutea Linne, Potamanthus luteus Pictet. 

Ciało żółte, oczy szare, odwłok na grzbiecie z pasem fjole
towo-czerwono-brunatnyn.. N a każdym pierścieniu (rys. 38) 
4 plamki żółte na tym pasie i 4 czarne kropki na zewnątrz od 
niego. Strona brzuszna cała żółta. Nogi przednie w stawach 
brunatno-szare. Nog~ :i;<'Jłte, człony stóp obrzeżone czarno. Przy-
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sadki odwłokowe samców (rys. 38) żółte, szczecinki odwłoko
we ch•mno--żółte, w stawach brunatne, obrączkowane. Skrzydła 
(rys. 37) mają żyłki podłużne żółte, poprzeczne ciemno-brunat
ne; błona pasa żebrowego lekko żółtawa. 

Długość ciała: 

Długość skrzydeł: 

Długość szczecinek odwłokowych: 

d 
9 -11 mm, 

10,5-12 " 
19 -26 " 

9 
9,5-12 mm. 

10,5-13 „ 
10 -16 " 

Rys. 38. Potamanthus luteus (L.), przysadki odwłokowe 
samca i deseń grzbietu odwłoku. (Oryg.). 

Subimago o skrzydłach żółtych (u samic) lub zielonkawych 
o ciemnem użyłkowaniu. Szczecinki odwłokowe brunatne, na 
końcu białe, czerwono obrączkowane. 

Rys. 39. Potamanthus /uteus (L.), skrzelotchawki i głowa larwy. 
(Padł. S c ho e n e m u n d'a). 

Larwa pokrojem odbiega od larw poprzednich gatunków. 
Ciało nieco spłaszczone. Głowa (rys. 39) zakończona tępo, oczy 
rozstawione szeroko. żuwaczki wystają poza głowę tylko koń
cami. Nogi normalne, kroczne. Odwłok opatrzony 6-ma parami 
podwójnych, nitkowatych skrzelotchawek orzęsionych (rys. 39). 
Szczecinki oclwłokowe trzy, równej długości. Ciało żółte z bru
natnym deseniem na stronie brzusznej, odwłok ma deseń siat
kowy. 

żyje na spodniej stronie kamieni, pokryta mułem. W ra
zie odwrócenia kamienia nie ucieka wcale lub peha powoli. 
Spotykana w średni;-, szybkich rzekach, na płytkich miejscach 
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lub przy ujściach ich dopływów. Pływa bardzo słabo. Roz
wój trwa jeden rok. Przeobrażenie odbywa się rankiem na 
spokojnej wodzie. 

Pojawia się od maja do sierpnia na pogórzu i niżu, nad 
wodami bieżącemi. W całej Europie środkowej i zachodnie.i, 
w Z. S. R. R. i na Węgrzech. 

Podrząd: HEP'l'AGEN10IDEA. 

Owady średniej wielkości, o skrzydłach obu par dobrze 
rozwiniętych i bogato użyłkowanych. Przednie ramię żyłki 

łokciowej (Cu1) i pierwsza pachowa (A1) biegną przy nasadach 
prawie równolegle. Skrzydła nieplamiste, przezroczyste lub 
barwnie zadymione. Stopy nóg tylnych z 4-ma wolnemi czło

nami. Larwy typu płaskiego lub pływającego. 

K 1 u c z d o o z n a c z a n i a r o d z i n. 

A) O w ad y dorosłe. 

1. W polu pachowem skrzydła przedniego (między A1 i A.) 
kilka lub większa ilość żyłek międzyległych esowatych, łą
czących A1 z brzegiem skrzydła, często rozwidlonych. Mię
dzy niemi często małe żyłki wolne (rys. 59). Siphlonuridae. 
W polu pachowem skrzydła przedniego tylko 2--4 proste 
żyłki międzyległe, ułożone w pary . . . . . . . . 2 

2. W polu pachowern skrzydła przedniego tylko jedna para 
żyłek międzyległych, leżących blisko A1, czasem druga pa
ra, zaznaczona słabo, bardzo krótka w pobliżu A. (rys. 57). 
Trzy szczecinki odwłokowe . . . . . . Ametropodidae. 
W polu pachowem skrzydła przedniego dwie pary długich 
żyłek międzyległych. Para dłuższa leży blisko A. (rys. 41 ). 
Dwie szczecinki odwłokowe . . . . . . Ecdyonuridae. 

B) Larwy1
). 

1. Larwy typu płaskiego . 
Larwy typu pływającego . . . . 

Rodzina: ECDYONUBJDAE. 
Synonim: Heptageniidae. 

Ecdyonuridae. 
Siphlonuridae. 

Użyłkowanie obfite. Skrzydła tylne dość duże, eliptyczne. 
W skrzydlfl przedniem (rys. 41) nasady żyłek pachowych pierw
szej i drugiej (A1 i A2 ) zbliżone do siebie bardziej, niż do przed
niego ramienia żyłki łokciowej (Cu1), a z drugiej strony do 

') Larwy gatunków z rodziny Ametropodidae dot~d nie zostały poznane, 
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pachowej trzeciej (Aa). Na brzegu żyłki międzyległe połączone 
z głównemi poprzeczkami. Oczy samców pojedyi1cze, stykają
ce się na ciemieniu. Przysadki odwłokowe 4-członowe; człon 
nasadowy krótki, drugi najdłuższy. Larwy typu płaskiego 

(rys. 6, 26 d). 

KI u c z d o o z n a c z a n i a ro d z aj ó w. 

A) Owady dorosłe. 

1. Pierwszy człon stopy nóg tylnych dłuższy lub równy dru-
giemu . . . . . . . . . . . . . . , . . , 2 
Pierwszy człon stopy nóg tylnych krótszy od drugiego. 
Pierwszy człon stopy nóg przednich samca równy 1/0-1 /, 

długości drugiego. Pazurki niejednakowe. X-ty sternit 
odwłoka u nasady przysadek wysunięty nieznacznie. Prą
cie (rys. 42) szerokie, płatowate . . Heptagenia WALSłI. 

2. W stopach tylnych człony 1-4-ego kolejno coraz krótsze; 
człon 5-ty najdłuższy. W stopach przednich samca żaden 
człon nie dłuższy od człona 1-go. Pazurki nierówne, tylko 
na nogach przednich samca równe i tępe. X-y sternit 
u· nasady przysadek bardzo wysunięty. Prącie (rys. 51! 
dłuższe niż szerokość jego podstawy . . . . Epeorus ETN. 
Człon 1-szy stopy nóg przednich samca krótszy od czło
nów 2-4-ego . . . . . . . . . . . . . . 3 

3. Człon 1-szy stopy nóg przednich samca dłuższy niż 5-ty, 
a równy połowie długości 2-go; u samicy stopy nór przed
nich równe "I• długości goleni; ta ostatnia równa długości 
uda. Prącie szerokie (rys. 47) spłaszczone na bokach lub 
zgrubiałe . . . . . . . . . . . . Ecdyonurus ETN. 
Człon 1-szy stopy nóg przednich samca wybitnie krótszy 
od 5-go, a równy 1 /., długości 2-go; u samicy stopy nóg 
przednich krótsze niż y. długości goleni, ta ostatnia 1 Y. 
raza dłuższa od uda. Prącie (rys. 54) podzielone na dwa 
wąskie, oddzielne płaty . . . . . . Rhitrogena ETN. 

B) La rwy. 

1. Ciało wybitnie spłaszczone, formy reofilne. Skrzelotchaw
ki pierwszej pary nie stykają się ze sobą . . . . . . 2 
Ciało mniej spłaszczone. Skrzelotchawki pierwszej pary 
duże, płatowate, stykają się ze sobą po stronie brzusznej 
odwłoka (rys. 56) . . Rhitrogena ETJ'i. 

2. Dwie szczecinki odwłokowe . . . . . Epeorus ETN. 
Trzy szczecinki odwłokowe . . . . . . 3 

3. Przedplecze w postaci prostokąta (rys. 40 a). . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . H eptagenia W ALSH. 
Przedplecze o bokach wyciągniętych ku tyłowi w skrzy
dełka (rys. 40 bj . . . . . . . . . Ecdyonurus ETN. 

Rodzaj; Heptagenia WALSH. 

Kształt ciała typowy dla przedstawicieli rodziny. Oczy 
średniej wielkości. Zwykle dość jasno ubarwione. Na ~krzy-
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dle przedniem (rys. 41) bulla wybitnie zgrubiała na żyłkach że
browej i szprychowej. Oczy samca pojedyńcze, zwykle dwu
barwne, to znaczy, że górna część jaśniej zabarwiona i oddzie
lona kreską od dolnej. Larwy o ciele niezbyt Apłaszczonem, 
zwykle żywo ubarwione. 

K 1 u c z do o z n ac z a n i a g a tu n k ó w. 

A) Owady dorosłe. 

1. Prącie podzielone na dwa płaty odchodzące na boki 
(rys. 42 a - e) . . . . . . . . . . . . 2 
Płaty prącia jajowate, stykające się prawie na całej dłu
gości (rys. 42 f, 45) . . . . . . Il 

2. Uda w połowie długości i na kmlcu z wyraźnemi przepa-
skami . . . . . 3 
Uda bez przepasek 4 

Rys. 40. Przedplecza larw ję
tek: a - z rodzaju Hepta
genia Walsh, b - Ecdyo-

nurus E t n. (Oryg.). 

Rys. 41. Skrzydła jętki z rodzaju Heptagenia 
W a 1 s h. (Oryg.). 

3. Uda wszystkich nóg z dwiema przepaskami, z których jed
na leży w połowie długości, druga zaś między nią a koń
cem uda. Pas międzyżebrowy posiada poprzeczki połą
czone w siatkę. Ciało brunatne . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . H. fuscogrisea (RETz.). 
Uda, przynajmniej przednich nóg, z przepaska.mi czerwo
nawemi na środku i przy końcu. Pas międzyżebrowy z po
przeczkami pojedyl1czemi. Bulla zgrubiała. Ciało ochrowe 
lub bursztynowo-żółte . . . . . H. !la·vipennis (DuF.). 

4. Przez tergity odwłoka ciągnie się ciemno-purpurowy pas. 
Ciało żółte lub lekko ściemnione . . . . H. flava RosT. 
Tergity odwłoka nie posiadają ciemnego środkowego pasa, 
tylko na granicach są ciemniejsze . . . . . . . . . n 

5. Pas międzyżebrowy skrzydeł przednich wyraźnie żółty, 
żyłki prawie czarne . . . . . . . H. sulfurea (MOLL.). 
Pas międzyżebrowy przezroczysty, bezbarwny. Błona skrzy 
deł niebiesko błyszcząca, żyłki o zabarwieniu żóltem do 
brunatnego . . . . . . . . . . H. coerulans RosT. 

6. Ubarwienie brunatno-szare, jednostajne. Brzeg X-ego ster
nitu odwłokowego samca wyciągnięty w małe ząbki przy 
nasadach przysadek \rys. 42 f) . . . H. lateralis (CURT.). 
Ubarwienie czerwonawe na białem tle. Brzeg X-ego sternitu 
odwłokowego u samca podzielony na trzy równe zęby 
(rys. 45) . . . . . . . . . . . . H. affinis (Em.). 
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B) Larwy 1 ). 

1. Skrzelotchawki wszystkich 7-u par składają się z listków 
i pęczków nitek . . . . . . . . . . . . . 2 
Bkrzelotchawki par 1-6-ej składają się z listków i pęcz
ków nitek; para 7-ma ma same listki . . . . . . . 5 

2. Listki skrzelotchawek lancetowate, nitki dochodzą do dłu
gości listków (rys. 44 a) . . . . . . H. r·oerulans RosT. 
Listki skrzelotchawek jajowate . . . . . . . . . 3 

3. Pęczki nitek długości listków (rys. 44 b) . . . . . . 4 
Pęczki nitek tylko w skrzelotchawkach pierwszej pary 
równe długości listków, w pozostałych równe najwyżej 
2 /a długości listków (rys. 44 d) . H. sulfurea (MOLL.). 

Rys. 42. Narządy kooulacyjne samców jętek z rodzaju Heptagenia 
W a Is h: a - H. fuscogrisea (Ret z.), b - H. flavipennis (0 uf.), c -
H. /lava Ros t„ d - H. coerulans Ros t., e-H. sui/urea (M ii I I.), 

f - H. lat era/is (Cu rt.). (Pod!. Sc ho enem u n d'a). 

4. Odwłok na grzbiecie z ciemną linją środkową . 
. . . . . . . . . . . . . . . H. flava RosT. 
Odwłok bez ciemnej linji na grzbiecie . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . H. flavipennis (DuF.'i. 

ii. Skrzelotchawki jajowate, lecz lirowato wygięte, nitki dłu·· 
gości połowy listków (rys. 44 c). Na nogach przepaski 
>Ystęgowate . . . . . . . . . H. fuscogrisea (RETz.). 
Skrzelotchawki jajowate, proste. Na nogach cztery podłuż
ne plamki . . . . . . . . . . H. lateralis (CuRT.). 

Gatunek: Heptagenia fuscogrisea (RETZrns). 

Synonimy: Ephemera fuscogrisea Retzius, Ecdyonurus volitans Ea ton. 

Ciało koloru smołowo-brunatnego. Odwłok bardziej czer
wonawy, tylne brzegi tergitów I-VIII-ego prawie czarne; na 
bokach tergitów II-VIII-ego duża żółta plama i ślady po skrze. 
lotchawkach w postaci ukośnych czarnych linij. Samica jaśniej
sza. Strona brzuszna ciała jasna. Pierwszy i kilka ostatnich 
sternitów odwłoka brunatne. Szczecinki odwłokowe szaro-białe. 

') Larwy H. a/finis (Et n.) dotąd nie opisape, 
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Stopy smołowo obrączkowane. Skrzydła bezbarwne. Ptero
stigma lekko brunatna. żyłki smołowe. Płaty prącia (rys. 42 a,1 

z trzema ostremi wyrostkami. Brzeg X-ego sternitu odwłoka 
u samców 7. małemi zębami bocznemi, część środkowa wypukła. 

Długość ciała: 

Długość skrzydeł: 

Długość szczecinek odwłokowych: 

9 
12-14 mm, 13-16 mm. 
13-14 " 14--13 " 
24-28 " 18-21 " 

Subimago ma skrzydła szaro-żółte z ciemnemi żyłkami. 

Szczecinki brunatne; odwłok z deseniem brunatnym, póżnie,j 
ciemniejący. 

Larwa żółto-brunatna. Głowa prawie bez deseniu. Przed
plecze na przedniej krawędzi z jasnemi plamami w kształeie 

trójkątów. Odwłok ciemny, pokryty 2-4-ma rzędami jasnych 
kresek. Uda z dwiema wstęgowatemi ciemnemi przepaskami. 
Szczecinki odwłokowe żółtawe, 17§ razy dłuższe od ciała. żyją 
w wolno bieżących wodach lub czystych jeziorach, na roślinno
ści. Zwykle siedzą nieruchomo, wykonywując faliste ruchy 
skrzelotchawkami. Pływają dobrze przy pomocy uderzeń od
włoka. Pełzają rzadko. żywią się glonami i odpadkami orga
nicznemi. Rozwój trwa rok. 

Występuje pojedyi1czo w małych ilościach od maja do 
lipca, w okolicach podgórskich i niżowych. Rzadka. W Polsce 
znaleziona dotąd tylko w Beskidzie Wschodnim. W Europie 
znana pozatem z Niemiec, Francji, Holandji, Dan.ii, Anglji 
i Litwy. 

Gatunek: Heptagenia flavipennis (DUFOUR). 

Synonim: Ephemera flavipennis Dufour. 

Ciało żółte. Odwłok na pierścieniu II-VIII-ego prześwie
cający, białawy, ku ko1\cowi żółtawy; u samicy czerwono-żółty. 
Pierścienie VIII-X-ego ochrowe, brzegi tylne wszystkich pier
ścieni ciemniejące. N ogi ochrowo-brunatne. Skrzydła lekko 
żółtawe, pas międzyżebrowy silnie żółto zabarwiony. żyłki 

brunatne lub czarne. Bulla silnie zgrubiała. Szczecinki odwło
kowe żółte, ciemniej obrączkowane. 

Długość ciała: 

Długość skrzydeł: 

Długość szczecinek odwłokowych: 

cJ 9 
12-14 mm, 12-15 mm. 
14-15 " 17- " 
20-33 " 18--22 " 

Subimago ma skrzydła żółte, nogi szaro-żółte z czerwono
brunatnemi przepaskami na końcach i w połowie członów. 
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Larwa podobna do larwy H. flava RosT., tylko bez ciem
nego pasa na odwłoku. żyje zwykle razem z wymienionym ga
tunkiem, ilo~ciowo rzadka. 

Od czerwca do sierpnia na niżu i pogórzu, w Polsce odna
leziona dotąd na Wileiiszcz;yźnie. W Europie pozatem w Anglji, 
Francji, Belg.ii, nadto w Azji Mniejszej. 

Gatunek: Heptagenia flava RosTOCK. 

Tułów żółty lub brunatny. Przedplecze z dwiema czarnemi 
plamami po bokach. Odwłok z ciemnym pasem, środkowym 
!rys. 43). Nogi żółte. Przednie uda purpurowo zadymione. 
Szczecinki odwłokowe białe, czerwono obrączkowane. Pas że-

Rys. 43. Deseń 

grzbietu odwło
ka Heptagenia 
/lava R o s t. 

(0ryg.). 

browy przedniego skrzydła żółto-brunatny; żyłki czarne, prócz 
trzech pierwszych; bulla czarna. 

llługoś6 ciała: 

Długoś6 skrzydeł: 

Długoś6 szczecinek odwłokowych: 

cJ 
~J-11 mm. 

10-12 " 

24 " 

9 
10-13 mm. 

11-15 " 
15-24 " 

Subimag·o ma skrzydła cytrynowo-żółte, na tylnym brzegu 
szaro zadymione. Bulla czarna, poprzeczki pasa żebrowego czar
ne. Ciało biało-żółte z purpurowym deseniem. Oczy zielone. 
Szczecinki purpurowo obrączkowane. 

Larwa ubarwiona jasno-brunatno z żółtemi pasami i pla
mami. Ciemię z żółtym szwem środkowym. Przedplecze i śród
plecze z trzema pasami jasnemi; odwłok ma na tergitach 
w środku pas bardzo ciemny, po bokach którego leżą żółte, 

owalne plamy. N ogi płaskie, ciemne z 2-4-ma wężykowatemi, 
jasnemi przepaskami. Szczecinki odwłokowe lY. raza dłuższe 
od ciała, jednobarwne. 

Żyje w wodach stojących, najczęściej na pływających ka
wałkach drewna. żywi się szczątkami organicznemi i glonami. 
Bardzo pospolita i łatwa do wrhodowania w akwarjum, 
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Od maja do września pospolita na całym niżu i pogórzu, 
lata pojedyńczo. Znana z prawie całej Europy środkowej i za
chodniej oraz z Z. S. R. R. 

Gatunek: H eptagenia sulfurea (M DLLER ). 

Synonim: Ephemera sulphurea M ii 11 er. 

Tułów jasno lub ciemno-żółty. Odwłok żółtawy, przeswie
cający na pierścieniach I-V-ego. Tergity nieco urozmaicone 
ciemnemi krawędziami tylnemi. Tergity VIII-X-ego żółto-bru
natne. Samica jaśniejsza, ochrowa. Nogi szaro-żółte z ciemne
mi stawami. Szczecinki szaro-białe, czarno obrączkowane na 
stawach. Skrzydła bezbarwne, prócz pasa żebrowego; bulh 
jasna. 

Długość ciała: 

Długość skrzydeł: 

Długość szczecinek odwłokowych: 

Subimago ma skrzydła żółto-białe. 

d 
7-10 mm, 
9-12 „ 

18-30 " 

Q 
9---12 mm. 
tl-13 „ 
14-19 " 

Larwa ma ciało spłaszczone, ubarwienie żółtawe z brunat
nym rysunkiem na grzbiecie; bardzo zmienna. Głowa jasno-bru
natna, przedplecze także, z jasnemi pasami poprzecznemi. Sród
plecze z kreskami i punktami jasnemi. Pierścienie odwłoka 

noszą po 4 pasy plamek; pasy wewnętrzne składają się z elip
tycznych, zaś zewnętrzne z okrągłych plamek. Na pierścieniach 
IV-V-ego plamki wewnętrzne zlane są w plamę kształtu litery 
U; na pierścieniu VIIl-ym występuje dodatkowa plamka 
w środku przy tylnej krawędzi pierścienia. Nogi z szerokiemi, 
nieregularnemi przepaskami na udach, regularnemi na gole
niach i stopach. Szczecinki odwłokowe paskowane: dwa człony 
brunatne, a dwa żółte naprzemian. 

żyje w' rzekach, często na korzeniach drzew, i w potokach 
pod kamieniami, często masowo. Pływa rzadko, biega z pod
niesionemi szczecinkami. W wodzie, często nawet w silnym 
prądzie chodzi po powierzchni górnej kamieni. Rozwój trwa 
rok. · 

Od maja do września pospolita na niżu i pogórzu, w do
rzeczu Wisły i Dniestru. Występuje w całej Europie. 

Gatunek: Heptagenia coerulans RosTocK. 

Tułów ciemno-żółty lub brunatny. Odwłok brunatny; tylne 
krawędzie tergitów ciemniejsze. Szczecinki odwłokowe szaro· 
białe, obrączkowane. Nogi jasno-ochrowe, stawy ciemniejsze. 
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d 9 
Długość ciała: 10 mm. 10-12 mm. 
Długość skrzydeł: 10-11 

" 
10-11 

" Długość szczecinek odwłokowych: 24 
" 

18-22 
" 

Subimago podobne do tegoż stadjum poprzedniego gatun
ku, ma skrzydła bardziej szare. 

Larwa o tle ubarwienia żółto-białem, z brunatnemi plam
kami. Na głowie dwie wstęgowate ciemne plamy przed oczami. 
Przedplecze ma brzegi i okolice szwu środkowego brunatne. 
8ródplecze plamiste. Na II-im i III-im pierścieniu odwłoka trój
zębowate plamy. Pierścieil lV-y biały, V-y z paskami bocznemi, 
VI-y cały brunatny z dwiema białemi kropkami. Na pierścieniu 
Vll-ym więcej plam białych na brunatnem tle. Pierścienie Vlll
IX-ego białe, tylko z czarnemi kropkami po bokach. Pierścier'1 
X-y na koi1cu brunatny. Szczecinki odwłokowe dłuższe od ciała. 

żyje w rzekach i potokach pod kamieniami. Na zmiany 
temperatury dość wytrzymała. 

Rzadka, 'w Polsce dotąd nie odszukana. Powinna znaleźc 
się na niżu. W Europie znana z Niemiec, Francji i Holandji. 
Pojawia się w sierpniu. 

Gatunek: Heptagenia lateralis (CuRTrs). 

Synonimy: Baetis lateralis Curtis, Ecdyurus lateralis Eaton, Ecdyo· 
nurus lateralis Ea to n. 

Tułów smołowo-brunatny, u samicy jaśniejszy. Odwłok 

czerwono-brunatny, jaśniejszy na środku tergitów. Po bokach 
plamy biało-żółte. Tylne krawędzie pierścieni czarno-brunatne. 
Spód ciała jaśniejszy. Nogi przednie smołowo-czarne, stopy 
jaśniejsze. Nogi tylne żółto-brunatne. 1-y człon stopy przed
niej samca równy Y. długości 2-go, a trochę dłuższy od 5-go. 
Skrzydła bezbarwne, pas żebrowy lekko rdzawy, żyłki smo
łowe. 

cJ 9 
Długość ciała: 5- 7 mm, 6-9 mm. 
Długość skrzydeł: 6-10 

" 
7-10 

" 
Długość szczecinek odwłokowych: 19-24 

" 
15 

" 
Subimago ma całe skrzydła szaro-brunatne. 
Całe ciało larwy żółto-brunatne, tylko na przedpleczu, czte

ry okrągłe, jasne plamy. Odwłok brunatny, pierścienie III
VII-ego z dwiema owalnemi, jasnemi plamkami. Prócz tego 
po bokach pierścieni jasne kropki. Uda mają po cztery kreski 
ciemne, równoległe do osi. 

żyją w potokach i rzekach w towarzystwie różnych gatun· 
ków z rodzaju Ecdyonurus ETN. i innych przedstawicieli rodza-

6 
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ju Heptagenia WALSH; często bywają napadane przez paso
rzytnicze ochotki (Chironomidae ). 

Naogół pospolita. Spotykana w okolicach górskich (Muszy
na, Gorce, Czarnohora). Pojawia się od maja do sierpnia w ca
łej Europie środkowej i zachodniej. 

Gatunek: Heptagenia affinis (EATON). 

Synonim: Ecdyurus a/finis E a t o n. 

Ciało biało-żółte, z czerwonawym deseniem. Odwłok z de
seniem w kształcie trójkątów czerwono-brunatnych i ciemniej-

Rys. 44. Skrzelotchawki 4-ej pary larw z rodzaju Heptagenia W al s h: 
a-H. coerulans Ros!., b-H. /lava Ros!., c-H. fuscogrisea (Ret z.), 

d-H. sui/urea (M ii 11.). (Oryg.) . 

. 
Rys, 45. Heptage
nia afjinis (Et n.), 
narządy kopulacyj
ne samca. (Oryg.). 

szych, posiada po bokach małe plamy. Nogi szaro-białe, uda 
z przepaskami. Oczy samca szare z żółtą przepaską. Szczecin
ki odwłokowe białawe, u nasady obrączkowane. Prącie serco
wate (rys. 45), szersze niż u H. lateralis (CuRT.). 
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d 
.Długość ciała: 9 -13,!'i mm. 
Długość skrzydeł: 9,!'i-11 " 
Długość szczecinek odwłokowych: 11 -18,!'i " 

Subimago i larwa nieznane. 
Znane dotąd tylko okazy typowe opisane przez EATON'A 

z Holandji i jeden okaz samca znaleziony nad Horyniem koło 
Stepania na Wołyniu. 

Uwag a: Przez Dzri;:nzIELEWICZA podawana także była 
z Tatr i z Prutu Heptagenia montana (PrcTET). Jedyna zacho
wana w materjałach tego badacza samica jest, jak się okazuje, 
niedającym się oznaczyć okazem z rodzaju Ecdyonurus ETN. 
Rysunki PrcTET'A wskazują, że H. montana (PrcT.) jest bar
dzo podobna do Ecdyonurus insignis (ETN.). EATON podaje 
tylko opis za PrcTET'EM, bez sprawdzenia, co to za gatunek 
jest właściwie. 

Rys. 46. Skrzydła jętki z rodzaju Ecdyonurus Et n. (Oryg.). 

Rodzaj: Ecdyomu·us EATON. 

Synonim: Ecdyurus Ea t o n. 

Kształt ciała typowy dla przedstawicieli rodziny. Budowa 
silniejsza niż u· gatunków poprzedniego rodzaju. Ubarwienie 
zwykle ciemne. Bulla słabo zaznaczona. Pterostigma z bogatem 
użyłkowaniem, często zabarwiona ciemno (rys. 46). 

K 1 u cz do o z n ac z a n i a gat u n k ó w. 

A) O w ad y dorosłe. 

1. Na brzusznej stronie odwłoka czarny deseń złożony z kli
nowatej plamy i dwóch daszkowato ustawionych kresek 
oraz dwóch kropek (rys. 48 a) . . . . . . . . . . 2 

-. Brzuszna strona odwłoka bez deseniu, lub z deseniem bru
natnym· innego rodzaju . . . . . . . . . . . . 3 

2. Plamy ukośne na tergitach odwłoka sięgają do tylnych 
krawędzi pierścieni (rys. 48 a, b). Prącie słabo rozwinięte 
(rys. 47 a) . _ . . . . . . . . E. insignis (ETN.). 



Plamy na tergitach odwłoka nie sięgają do krawędzi pier
ścieni. Prącie głęboko rozcięte (rys. 47 f) . . . . . . . 
. . . . . . . . E. paziczkyi PoNGR. 

3. Człon 1-y stopy przednich nóg samca najwyżej równy 1;3 
długości 2-go . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Człon 1-y stopy przednich nóg samca conajmniej równy y. 
długości 2-go . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

4. Skrzydła bezbarwne. Brzeg X-go sternitu odwłoka samca 
między nasadami przysadek odwłokowych bez zębów bocz
nych, prosty lub wklęsły . . . . . E. nigrescens KLP. 
Skrzydła w części nasadowej żółto zadymione. Brzeg X-ego 
sternitu między nasadami przysadek wypukły, z bocznemi, 
tępemi zębami (rys. 47 b) . . . . . E. helveticus (ETN.). 

5. Człon 1-y stopy nóg przednich samca bardzo nieznacznie 
dłuższy od 5-go . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Człon 1-y stopy nóg przednich samca wybitnie dłuższy 
od 5-go . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

6. żyłka żebrowa, podżebrowa i szprychowa żółte lub brunat
ne, jaśniejsze od reszty żyłek, które są prawie czarne. 
Brzeg X-ego sternitu odwłoka samca z wyraźnemi zębami 
bocznemi między nasadami przysadek (rys. 47 c) . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . E. fluminum (PrcT.). 

-. żyłka źebrowa, podżebrowa i szprychowa najwyżej u na
sady brunatne, lecz nie jaśniejsze od pozostałych żyłek, 
które są brunatno-czarne. Brzeg X-ego sternitu wypukły, 
a zęby boczne prawie niezaznaczone (rys. 47 d) . . . . . 
. . . • . . • . . . . . E. forcipula (KoLL. - PrcT.). 

7. Człon 1-y stopy nóg przednich samca równy około 7/10 dłu
gości 2-go. Brzeg X-ego sternitu odwłoka samca wypukły, 
bez ząbków i skrzydełek. Prącie o płatach trójkątnych 
(rys. 47 e) . . . . . . . . . . . E. venosus (FABR.). 
Człon 1-y stopy nóg przednich samca równy około 5 /io dłu
gości 2-go. Brzeg X-ego sternitu wypukły, ale cofnięty mię
dzy skrzydełka znajdujące się przy nasadzie przysadek. 
Prącie raczej sercowato zaokrąglone (rys. 49) . . . . . 
. . . . . . . E. subalpinus KLP. 

B) Larwy 1). 

1. Skrzelotchawki wszystkich 7-iu par składają się z listków 
i pęczków nitek (rys. 50 d) . . . E. insignis (ETN.1. 
Pęczki nitek tylko na skrzelotchawkach pierwszych 6-iu 
par .................... 2 

2. Brzegi skrzelotchawek wybitnie zchitynizowane, czarno
brunatne (rys. 50 a) . . . . . . . E. helveticus (ETN.). 
Brzegi skrzelotchawek nie zchitynizowane mocniej . . 3 

3. Czoło z mleczno-białą plamą, ciało bardzo jaskrawo, czar
no-biało ubarwione . . . . E. forcipula (KoLL. - PrcT.). 
Czoło bez plamy, ubarwienie jednostajne . . . . . . 4 

4. X-y pierścień odwłoka zawsze jasno ubarwiony, na głowie 
między oczyma brak plam . . . . E. fluminum (PrcT.). 
X-y pierścień odwłoka ciemno-brunatny, na głowie między 
oczyma jasna kreska poprzeczna lub kropki . . . . . 5 

5. Pierścienie odwłoka IX-X-ego jasne lub z bardzo dużemi 

') Larwy E. paziczkyi Pon gr. i E.nigrescens I< lp. nie zostały dotąd 
opisane. 
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jasnemi plamami. Między oc:zyma poprzeczna jasna kreska. 
. . . E. venosus (FABR.). 

Pierścienie odwłoka IX-X-ego z małemi plamami; deseń 
składa się z czterech jasnych kropek na każdym pierście
niu. Między oczyma dwie kropki jasne 

E. subalpinus KLP. 

Rys. 47. Narządy kopulacyjne samców z rodzaju Ecdyonurus Et n.: 
a-E. insignis (Etn.), b-E. helveticus (Etn.), c--E.fluminum (Piet.), 
d-E.forcipula (l(oll.-Pict.), e-E.venosus (Fabr.), f-E.paziczkyi 
Pongr. (a-epod!. Schoenemund'a, /pod!. Pongracz'a). 

Gatunek: Ecdyonurus insignis (EATON). 
Synonim: Heptagenia insignis Ea to n. 

Tułów ciemno-brunatny z odcieniem szarym. Odwłok ma 
tło. szaro-brunatne, pasy ukośne na każdym pierścieniu czarno-

a b c 
Rys. 48. Deseń odwłoka jętek z rodzaju Ecdyonurus 
Etn.: a, b-E. insignis (Etn.), c -E. jluminrtm (Piet.). 

(Oryg.). 

brunatne (rys. 48 a, b). Tylko brzegi pierscieni ciemno podkre
ślone. Pierścienie 1-y, IX-y i X-y zwykle ciemniejsze. Nogi 
przednie czarno-brunatne, tylne jaśniejsze. Szczecinki odwło
kowe brunatne, ku końcowi jaśniejsze. Skrzydła bezbarwne; 
pas żebrowy szaro-brunatny, zwłaszcza na pterostigmie; żyłki 
podłużne smołowe; poprzeczki smołowo-czarne, tworzą wy-



raźną siatkę. Brzeg X-ego sternitu Odwłoka samca (rys. 47 a) 
'vypukły, bez zębów bocznych. Płaty prącia sł:tbo rozwinięte. 

Długość ciała: 

Długość skrzydeł: 

Długość szczecinek odwłokowych: 

d' 
9 mm, 

18 " 
30-35 " 

9 
9,fi-11 mm. 

19 -20 " 
25 -28 " 

Subimago ma jasno-szare skrzydła z oliwkowemi żyłkami 
i ciemnemi poprzeczkami. Szczecinki odwłokowe i stopy nóg 
tylnych czarne. 

Larwa żółto-brunatna. Głowa bez plam. Część środkowa 

przed- i śródplecza z kreskami poprzecznemi kształtu odwró
conego V. Na odwłoku pierścienie IV-y, V1-y, VIII-y i IX-y 
z jasnemi plamami, VI-y i Vill-y z kropkami; pierściei1 X-y 
brunatny. Strona brzuszna z deseniem daszkowatych kresek 
i kropek, jak u postaci dorosłej. Nogi paskowane, szczecinki 
odwłokowe gładkie. 

żyją w potokach górskich; przeobrażenie następuje o zmro 
ku, wprost z wody. Rozwój trwa rok. 

Pojawia się od maja do sierpnia. Nad górskiemi potokami 
w całych Karpatach i na pogórzu, wyjątkowo nad Dniestrem. 
W Europie pozatem w Alpach, Ardennach, Jurze Francuskiej, 
Bałkanach. 

Gatunek: Ecdyonurus paziczkyi PoNGRACZ. 

Podobny do poprzedniego. Skrzydła bardziej zadymione 
i smuklejsze. Pasy ukośne na tergitach tułowia nie dochodzą 
do brzegów pierścieni. Prącie rozcięte głęboko, rozchylone na 
boki (rys. 47 f). 

d 
Długość ciała: 8-10 mm. 
Długoś<\ szczecinek odwłokowych: 18-28 " 

Subimago i larwa nieznane. 
W Polsce nie znaleziony. Przypuszczalnie występuje w Kar

patach. Opisany z Czechosłowacji i Węgier (1'renczyn, Sza
loncza). 

Gatunek: Ecdyonurus nigrescens KLAPALEK. 

Głowa i pierś czarna, tułów po bokach ciemno-czerwono• 
brunatny. Od nasady skrzydeł do przodu tułowia biegnie ukoś
na, żółta przepaska. Odwłok czerwono-brunatny, na stronie 
grzbietowej tylne krawędzie pierścieni ciemniejsze. Przednie 
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nogi czarne, nasady ud jaśniejsze. Tylne nogi brunatne, uda 
ciemniejsze, stopy czarne. Szczecinki od włokowe czarno-bru
natne. Skrzydła przezroczyste, w pasie żebrowym i podżebro
wym zbrunatniałe. Użyłkowanie brunatne, trzy pierwsze żyłki 

zgrubiałe. Stosunek członów stopy nóg przednich samca 
13 : 44 : 33 : 14. Prącie rozcięte pod ostrym kątem, z dwoma 
kolcami. 

Dług·ość ciała: 

Długość skrzydeł: 

Subimago i larwa nieznane. 
Znany tylko z górskiej krainy 

grupkami. Hzadki. 

cJ 
13 mm. 

15 " 

Czarnohory, występuje 

Gatunek: Ecdyonurus helveticus (EATON). 

Synonim: Ecdyurus helveticus Ea to n. 

Tułów kasztanowata-brunatny, czasem z odcieniem smoło
wym. Odwłok na stronie grzbietowej jednostajnie brunatny; 
na tergitach II-VII-ego na bokach w kątach plamy jaśniejsze. 
W kątach tylnych odcisk w miejscu po skrzelotchawkach. Stro
na brzuszna cała brunatna lub smołowa. Szczecinki rdzawe, 
słabo obrączkowane, na koi1cach izabelowe. N ogi przednie 
smołowa-brunatne, tylne jaśniejsze. ~topy ciemne. Skrzydła 

z błoną żółtą lub zielonawą, czasem tylko u nasady. żyłki smo
łowe, u nasady jaśniejsze. Skrzydła tylne również zielonawe. 
U samicy błona skrzydeł silniej zabarwiona. Zęby TX-ego ster
nitu odwłoka samca słabe i tępe. Płaty prącia jajowate 
(rys. 47 b). 

cJ 9 
Długość ciała: 10-14 mm, 11-14 mm. 
Długość skrzydeł: 13-18 

" 
16-20 

" Długość szczecinek odwłokowych: 28-.'38 
" 

23-30 
" 

Subimago o ubarwieniu i cechach postaci dorosłej. Cha
rakteryzuje się żółtą nasadą i pasowatemi plamami skrzydeł. 

Larwa ma ciało kasztanowato lub czerwono-brunatne. Gło
wa bez plam, na środku przedplecza dwie duże, jajowate, jasne 
plamy, a po bokach kreski. Odwłok bardzo ciemny z żółtemi 
lub białemi kreskami; po bokach plamy trójkątne, w pasie środ
kowym kreski wzdłużne. Na pierścieniach V-ym, VI-ym, VII-ym 
i X-ym po środku poprzeczna, jajowata plama, która na pier
ścieniu VIII-ym i IX-ym zlewa się z podłużnemi w plamę 

kształtu litery U. Uda ciemne, posiadają kreski podłużne oraz 
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wężykowate poprzeczne. Golenie jasne. Szczecinki odwłokowe 
jasne. 

żyje w bardzo zimnych i wartkich potokach, zwykle na 
wysokości 1500-2000 m n. p. m. 

Pojawia się od czerwca do sierpnia w Czarnohorze, w krai
H.ie alpejskiej w pobliżu potoków. Znaleziony także w Ojcowie. 
W Europie znany pozatem jako forma górska w Alpach, Sa
baudji, Karyntji i Grecji. 

Gatunek: Ecdyonurus fluminum (PrcTET). 

Synonimy: Baetis /lumin am Pic te t, Ecdyurus fluminum E'a to n. 

Tułów jasno-czerwono-brunatny. Odwłok jasno-brunatny 
z ciemnemi ukośnemi plamami na każdym pierścieniu (rys. 
48 c); plamy te są połączone na tylnym brzegu. Strona brzusz
na raczej jednobarwna. Nogi przednie czarno-brunatne, stopy 
jaśniejsze. Tylne nogi bursztynowo-żółte, w stawach ciemniej
sze. Szczecinki odwłokowe białawe, u nasady sepjowe, słabo 

obrączkowane. Skrzydła bezbarwne, pas żebrowy i pterostigma 
czasem zabarwione. Poprzeczki pterostigmy bardzo nieregu
larne. Zęby na X-ym sternicie odwłoka samca wybitne; prącie 
raczej podłużne, tępe (rys. 47 c). 

() Q 
Długość ciała: 8-12 mm, 9-13 mm. 
Długość skrzydeł: 9-12 

" 
9-14 

" Długość szczecinek odwłokowych: 17-24 
" 

15-22 
" 

Subimago ma skrzydła szaro-brunatne z ciemniejszemi pa· 
sami, żyłki grubsze żółtawe. 

Larwa ma głowę całkiem bez plam. Ciało żółto-brunatne, 

tułów z kreskami kątowemi. Trzy ostatnie pierścienie odwło
ka jasne. Pozostałe z deseniami kropek i kresek, które na pier· 
ścieniach IV-ym i V-ym przechodzą w plamę kształtu litery U. 
Szczecinki odwłokowe jednobarwne. Ciało spłaszczone. 

żyje w chłodnych potokach górskich i szybko płynących 
rzekach. Pływa słabo. Przeobrażenie zwykle popołudniu. 

Pojawia się od lipca do września. W Polsce znany z Kar
pat Zachodnich i Podola. Nadto prawie w całej Europie środ-
kowej i zachodniej. , 

Gatunek: Ecdyonurus forcipula (KoLL.lR-PicTET). 

Synonim: Baetis forcipula Ko 11 ar. 

Ubarwienie tułowia trochę ciemniejsze niż u poprzedniego 
gatunku. Pasy boczne na tergitach odwłoka szersze. Nogi 
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przednie jednostajnie ciemno-brunatne, tylne żółto-brunatne. 

Szczecinki odwłokowe sepjowe, nieobrączkowane, na końcach 
jaśniejsze. Zęby X-go sternitu odwłoka samca (rys. 47 d) słabo 
widoczne. Prącie podobne do prącia poprzedniego gatunku 
lecz wypukłe. Skrzydła lekko jednostajnie zazielenione, pte
rostigma eiemna. 

Długość ciała: 

Długość skrzydeł: 

Długość 8zczecinek odwłokowych: 

cJ 
H-12 mm, 

10-12 " 
22-30 " 

Q 
10-13 mm. 
11-14 " 
18-22 " 

Subimago ma skrzydła szare, zadymione, nogi przednie 
smołowo-czarne, tylne brunatne, ciemniejsze w stawach. 

Larwa ma ciało brunatno-czarne z mleczno-białemi plama-
mi. Na czole owalna biała plama. Brzegi przedplecza białe, śro
dek czarny z deseniem z kresek jasnych. X-y pierścień odwłoka 
czarny, I-y, II-i, VIII-y, IX-y i pół VII-go pierścienia odwłoka 
białe. Na czarnych pierścieniach III-VI-ego białe kropki i ze
wnętrzne białe plamy. Nogi czarno-białe, marmurkowate, koń
cowe części ud białe. Szczecinki szaro-białe, orzęsione. 

Zamieszkuje zimne potoki. Ilościowo rzadka. Zwykle 
w towarzystwie innych gatunków rodzaju Ecdyonurus ETN. 
Zaniepokojona ucieka szybko zygzakami wbok, wprzód i wtył. 

Pojawia się od czerwca do września w górskich okolicach. 
W Polsce znaleziony dotąd był w Gorcach. ScHOENEMUND po
daje go z Tatr Wysokich. Rozmieszczony w Europie jak po· 
przedni gatunek. 

Gatunek: Ecdyonurus venosus (F ABRICius). 

Tułów czerwono-brunatny lub kasztanowaty, a nawet pra
wie czarny. Odwłok czerwono-brunatny lub szaro-brunatny. 
Na bokach pierścieni jaśniejszy z ukośnemi pasami i znakami 
na przetchlinkach. Tylne brzegi pierścieni ciemniejsze. Nogi 
przednie smołowo-brunatne lub czarne; nogi tylne brunatno
żółte, stopy ciemniejsze. Szczecinki odwłokowe ciemno-rdza
wo-brunatne u nasady, przechodzą w kolor szaro-brunatny na 
koi1cu, lekko obrączkowane. Skrzydła bezbarwne, najwyżeJ 

słabo zazielenione u nasady i w pasie żebrowym. żyłki smo
łowo-czarne. Pterostigma brunatno-szara lub rdzawa. Zęby 

X-go sternitu odwłoka samca prawie niewidoczne. Prącie roz
chylone na boki, w szczelinie wyciągnięte w ząbki (rys. 47 e). 

Długość ciała: 

Długość skrzydeł: 

Długość szczecinek odwłokowych: 

d' 

8,5-Hi mm, 
11-15,.5 " 
24-47 ,, 

Q 
10-16 mm 

11-18 " 
15-24 " 
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Subimago ma skrzydła jednostajnie szare lub żółtawe, pół
matowe. 

Larwa ubarwiona brunatno. Między oezami jasna kreska 
poprzeczna. Deseń przedplecza i śródplecza w pasy roz
drobnione. Desei1 odwłoka złożony z punktów, tylko na 
pierścieniach VIII-ym i IX-ym duże plamy. Ciało płaskie. 

żyje w rwących potokach. żywi się glonami i t. p. Prze
obrażenie na powierzehni wody, bardzo szybkie. 

Pojawia się od maja do września. Pospolity nad górskie
mi i podgórskiemi potokami w całych Karpataeh i Tatrach. 
Raz podany z Pomorza (ULMER). W Europie pospolity. 

Gatunek: Ecdyonurus subalpinus KLAPALEK. 

Tułów czarno-brunatny. Przedplecze smołowe, boki ja
i'niejsze. Tylne granice pierścieni tułowia przyeiemnione. Stro
na brzuszna z plamą brunatną, na której są dwie jasne kropki. 

Rys. 49. Narządy ko
pulacyjne samca Ecdyo
nurus subalpinus K I p. 
(Pod!. KI a pa I ek'a). 

Nogi przednie czerwono-brunatne, stopy jaśniejsze. Nogi tyl
ne jaśniejsze (prócz stóp). Szezeeinki odwłokowe nieobrącz

kowane, czarno-brunatne, w częśei koi1cowej żółto-białe. Skrzy
dła bezbarwne, lśniące zielonawo lub bronzowo. żyłki wyra
źnie czarne. Pterostigma powikłana. Brzeg X-g·o pierścienia 

odwłoka samca wypukły, zęby boczne tworzą u nasady przy
Radek rodzaj mankietów. Prąeie zaokrąglone, dość wysunięte 

(rys. 49). 

Długość ciała: 

Długość skrzydeł: 

Długość szczeeinek odwłokowyeh: 

Subimago nieopisane. 

o 
9-11 mm, 

11-15,5 " 
24-46 

" 

Q 
8-10 mm. 

14-16 " 
21-24 " 

Larwa o ubarwieniu zmiennem, od żółto-szarego do bru
natneg·o. Czoło ciemne, przedzielone jaśniejszą kreską. Cierni'-) 
z czterema plamkami jasnemi. Przedplecze z czterema hacz'Yko
watemi plamami i z dwiema kreskami. Odwłok plamisty, X-y 
pierścień odwłoka brunatny z jasnemi kreskami lub przedzięlo-
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ny jasnym pasem. Pierściei'1 VIII-y i IX-y jasne, z klinowatemi, 
ciemnemi plamami. Ubarwienie pierścieni III-IV-ego bardzo 
zmienne, z trójkątnemi plamami. Czasem odwłok całkiem 

ciemny, z rysunkiem kropek i kresek. 
Zyje w zimnych potokach. Zachowanie podobne, jak u E. 

venosus (FABR.). Pojawia się od lipca do września w alpej
skiej i górskiej krainie Karpat, wyjątkowo schodzi niżej (Czar
nohora, Gorce, Myslenice ). Z irinych okolic Europy dotąd nie
podawana. 

Rys. 50. Skrzelotchawki larw z rodzaju Ecdyonurus 
t.t n.: a-E. he/veticus (Et n.), b -E. subalpinus KI p., 
c-E. venosus (fabr.), d--E. insignis (Etn.). (Or,g.). 

Rodzaj: Epem·ns EATON. 

Pokro,jem przypomina gatunki poprzedniego rodzaju. Cia
ło smuklejsze, szczecinki odwłokowe bardzo długie. Larwy 
z dwiema bardzo długiemi szczecinkami odwłokowemi (rys. 53). 
Ciało larw wybitnie spłaszczone. 

K 1 u cz do o z n a c z a n i a gat u n k ów. 

O w a d y d o r o s ł e. 

1. Brzuszna strona odwłoka pokryta dużemi trójkątnemi pla
mami o wierzchołkach dotykających przednich krawędzi 
pierścieni (rys. 52 a). żyłka podżebrowa i szprychowa u na
sady smołowo-czarne E. assimilis ETN. 
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Plamy na brzusznej stronie odwłoka w kształcie rombu, 
tworzą nieprzerwany łai1cuch (rys. 52 b ). żyłka podżebrowa 
i szprychowa u nasady bezbarwne . . . . 

E. alpicola (ETN.). 

Gatunek: Epeorus assimil'is EATON. 

Ciało smołowo-brunatne lub czarne. Odwłok ma tergity 
czerwone na tylnych krawędziach, od których odchodzą pasy 
ku przodowi. Tergity odwłoka Il-VII-ego przeświecające, po
zostałe brunatno-rdzawe. Sternity z trójkątnemi, ciemnemi 
plamami, na nich jaśniejsze punkty (rys. 52 a). Nogi przednie 
prawie czarne, tylne żółto-brunatne, w połowie ud nieznacznie 
paskowane. Szczecinki odwłokowe u nasady bardzo ciemne, na 

Rys. 51. Narządy ko
pulacyjne samca Epeo
rus assimi/is Etn. (Pod!. 

Sch oenemund'a). 

a b 

Rys. 52. Deseń spodu od
włoka jętek z rodzaju Epeo
rus Et n.: a- E. assimi/is 
Et.n„ b-E. a/pico/a (Et n.). 

(Oryg.). 

koi1cach jasno-rdzawo-żółte. Poprzeczki skrzydeł przednich 
w pasie przed bullą i przy niej więcej skupione. W części 
nasadowej błona lekko żółtawo-zielona, pozatem bezbarwna. 
Pterostigma rdzawa. Narządy kopulacyjne samca jak na rys. 51. 

cJ Q 
Długość ciała: 10-14 mm, 10-12 mm. 
Długość skrzydeł: lB-lfJ 

" 
10-18 

" Długość szczecinek odwłokowych: 28-48 
" 

28-38 „ 

Subimago podobne do postaci dorosłej, ze skrzydłami sza
ro-matowemi o lekko żółtych nasadach. 

Larwa (rys. 53) ma ciało spłaszczone, a nogi szeroĘ_o na bo
ki rozstawione. Jest to krai1cowy przykład typu larwy płaskiej. 
Ciało ochrowo-szare. Na czole biała plama, tułów prawie jed
nobarwny, odwłok ciemniejszy. Na pierścieniu IV-ym klino-· 
wata ciemna plama, podstawą zwrócona ku przodowi; na pier
foieniu V-ym plama ta ma kształt wrzeciona, zaś na VI-IX-ego 
stanowi tylko słabo zaznaczoną kreskę. Nogi ciemne, na udach 
plamiste. środkowa ciemna plama jaśniej obrzeżona. Skrzelo-
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tchawki asymetryczne; szczecinki odwłokowe jednobarwne. ży
je w zimnych potokach. 

Pojawia się od czerwca do sierpnia, w okolicach górskich 
w całych prawie Karpatach. Znany z całej Europy od Bałka
nów po Ardenny. 

Rys. 53. Larwa Epeorus assimilis Et n. (Pod!. 
Sc ho enem u n d'a). 

Gatunek: Epeorus alpicola (EATON). 

Synonim: Heptagenia a/pico/a Ea to n. 

Ubarwienie (rys. 52 b) trochę jaśniejsze niż u poprzedniego 
gatunku. Skrzydła niezażółcone lub tylko pterostigma rdzawa. 

Długość ciała: 12--14 mm, 13-14 mm. 
Długość skrzydeł: 14-16 " 15 " 
Długość szczecinek odwłokowych: 36-44 " 33 " 
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Subimago i larwa nieznane. 

Typowa forma alpejska występująca na wysokości 1000---
4000 m n. p. m. Odnaleziona w Alpach Retyckich i w Sa
baudji. Larwę jej opisał HuBAULT jako ameryka1'iski gatunek 
Iron alpinus HuBAULT. Ponieważ dotąd podawane cechy 
odnoszą się tylko do ubarwienia, należy przypuszczać, że po 
dokła<lniejszem zbadaniu okaże się, iż jest to tylko podgatu
nek lub odmiana poprzedniego. W Polsce nieznana. Powinn:t 
znaleźć się w Tatrach. Okazy podane pod tą nazwą przez Dzq:
DZIELEWICZA należą do E. assimilis ETN. 

Rodz11j: Rhitrogena gATON. 

Ciało zbudowane słabiej niż u gatunków rodzaju Ecdyo
nurus ETN. Użyłkowanie skrzydeł delikatne, wyjątkowo po
przeczki grubsze od żyłek wzdłużnych. Prącie składa się 

z dwóch oddzielonych częśei, rozchylonych na boki (rys. 54). 

K 1 u c z d o o z n a cz a n i a gat u n k ó w. 

A) Owady dorosłe. 

1. Poprzeczki grubsze od żyłek wzdłużnych, zwlaszeza w rz<:
ści nasadowej skrzydła. żyłki smołowo-czarne . . . . . 

. . . . . . . . Rh. germanica ETN. 

Poprzeczki nie grubsze od żyłek wzdłużnych . . . . 2 
2. Skrzydła przednie z rdzawo-brunatnem zadymieniem . 3 

Skrzydła przednie bezbarwne, zaledwie u nasady słabo za-
barwione . . ................ 4 

3. Skrzydła całe zadymione (zadymienie rozlane). Uda 
z czarną kropką w połowie długości. Zęby prącia skierowa
ne na zewnątrz (rys. li4 a) . . . Rh. semicolorata (CuRT. ). 
Skrzydła zadymione tylko w połowie nasadowej. Uda bez 
plam. Zęby prącia podwójne (rys. 54 b) . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . Rh. hybrida ETN. 

4. Odwłok ma na pierścieniach II-VH-ego ukośne czarne 
plamy, sięgające do przednich kątów . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . Rh. aurantiaca (BuRM.)
Odwłok bez wyraźnych plam . . . . . . . . . . 5 

5. Uda nóg przednich ezerwono-brunatne lub czarno-brunat
ne, bez wyraźnych przepasek . . . . Rh. gorganica KLP. 

Uda nóg przednich z przepaskami . . . . . . 6 
6. Uda nóg przednich z podłużną przepaską, ciemniejszą 

w środku, stawy ciemniejsze . . . . Rh. alpestris ETN. 

Uda nóg przednich prócz szerokiej przepaski posiadają 
na końcu kropkę . . . . . . . . . Rh. henschi KLP. 
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B) Larwyt). 

1. środkowa szczecinka odwłokowa pokryta włoskami 3 ra
zy dłuższemi od członów . . . . Rh. aurantiaca (BURM.). 
środkowa szczecinka odwłokowa bez długich włosków . 2 

2. Uda z czarnym punktem na środku . 
Rh. semicolorata (CURT.). 

Uda bez czarnego punktu . . Rh. hybrida ETN. 

Gatunek: Rhitrogena germanica EATON. 

Tułów kasztanowaty. Odwłok od strony grzbietowej ciem
no-kasztanowaty, tylne brzegi pierścieni czerwonawo-żółte. 

X-y pierścieri jasny, na środku ciemny. Strona brzuszna czer
wono-brunatna. Szczecinki odwłokowe rdzawe, ku końcowi 
jaśniejsze, czarno obrączkowane. Nogi ciemno-brunatne, tyl
ne jaśniejsze. Nog·i przednie krótsze od skrzydeł. Prącie 

spłaszczone, w kształcie nożyków. Brzeg X-ego sternitu sam
ca wypukły, w środku zaklęśnięty (rys. 54 e). 

d' Q 
Długość ciała: 12-13 mm, 12-13 mm. 
Długość skrzydeł: 14-16 „ 14-16 

" Długość szczecinek odwłokowych: 18 
" 

18 
" 

Subimago ma skrzydła szaro-brunatne z lekkiemi pasami 
poprzecznemi. 

Larwa nieznana. 
Pojawia się od czerwca do sierpnia. W Europie znalezio · 

ny nad Renem, na Słowaczyźnie, w Rumunji i Albanji. U nas 
znany tylko z Karpat środkowych (Muszyna). 

Gatunek: Rhitrogena semicolorata (CuRTrs). 

Synonim: Baetis semicolorala C ur t is. 

Tułów rdzawo-brunatny, czasem jasno-kasztanowaty. Od
włok na grzbiecie czerwono-brunatny, brzegi pierścieni ciem
meJsze. Strona brzuszna z jaśniejszemi plamami. Skrzydła 

silnie złoto-brunatno zadymione. Część nasadowa silniej za
dymiona od końcowej. Zadymienie u samicy więcej rozlane, 
przechodzi lagodnie w błonę prawie bezbarwną (podobnie 
u samców na niżu). Szczecinki odwłokowe rudo-brunatne, 
jaśniejsze ku koi1com i słabo obrączkowane. Brzeg X-ego 
sternitu odwłoka samca z dużą zaklęsłością (rys. 54 a). 

') Klucz do oznaczania larw należy uważać za tymczasowy, brak bowiem 
opisów larw czterech gatunków. 



96 

Długość ciała: 

Długość skrzydeł: 

Długość szczecinek odwłokowych: 

d 
7-11 mm, 

9-13 " 
22-26 " 

Q 
7-12 mm. 
9-12 " 

12-15 " 

Subimago ma skrzydła "jasno-szare, nogi z plamami na 
udach. 

Larwa typu płaskiego, lecz o ciele dość sklepionem. Skrze
lotchawki (rys. 56) ułożone dachówkowato, tak że płatowata 
pierwsza para tworzy jednolite obramowanie ciała, doskonale 
przylegające do podłoża. Głowa dość luźno złączona z tułowiem. 
Ubarwienie szaro-śliwkowe, czasem ciemniejsze, jasno-brunat
ne. Plamki rzadkie, tylko pierścienie odwłoka IV-ViIII-ego 
mają po parze jasnych kropek. Pierścień IX-y lekko zaczer
niony na przedniej krawędzi. Na udach wyraźny czarny 
punkt. żyje w wartkich potokach górskich, ale też i w innych 
wodach na niżu, zwłaszcza przy kamienistych źródłach. żywi 
się glonami, które zżera z powierzchni kamieni, oraz szczątka
mi organicznemi. Rozwój trwa rok. 

Pojawia się nad potokami w górach, na pogórzu i niżu, 

w całych Karpatach i Tatrach. Od maja do września. W Euro
pie pospolity. 

Gatunek: Rhitrogena hybrida EATON. 

Tułów smołowa-czarny. Odwłok trochę jaśniejszy, na po
łączeniach pierścieni żółto-przeświecający. Strona brzuszna 
jaśniejsza. Skrzydła w całym pasie żebrowym i w nasadowej 
( 1 / 3 ) częsc1 rdzawo-brunatne. żyłki smołowo-czarne. Nogi 
przednie smołowe, tylne czerwono-brunatne; stopy jaśniejsze; 
uda bez plamek. Szczecinki brunatne, słabo obrączkowane. Na
rządy kopulacyjne samca jak na rys. 54 b. 

Długość ciała: 

Długość skrzydeł: 

Długość szczcinek odwłokowych: 

d 
7- 8 mm, 

9-11 " 
22-26 " 

s,> 
8-10 mm. 

10-13 " 
13 " 

Subimago ma skrzydła ciemno-szare, uda bez plamek. 

Larwa kształtu typowego dla przedstawicieli tego rodza
ju, wielkością zbliżona do larwy Rh. semicolorata (CuRT. ~
Ubarwienie szaro-oliwkowe, lub szaro-żółte, bez żadnego dese
niu. Uda jednobarwne, bez czarnych kropek. ,żyje w zim
nych źródłach i potokach górskich na wysokości od 1200 m 
n. p. m. 
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Pojawia się w lipcu i sierpniu. Dotąd w Polsce nieznale
. ziona. Znana tylko z Alp Sabaudzkich. 

Gatunek: Rhitrogena aurantiaca (BuRMEISTER). 

Synonim : Baetis aurantiaca B ur m e i st e r. 

Tułów żółty lub żółto-brunatny. Odwłok ma na pierście
niach II-VII-ego czarne ukośne kreski po bokach, tło pierścieni 
żółto-brunatne i tylko na brzegach pienicienie rdzawo-brunatne. 
Skrzydła bezbarwne, mieniące się. żyłki bursztynowo-żółte. 

a b c 

d e 
Rys. 54. Narządy kopulacyjne samców z rodzaju Rhitrogena Et n. 
a-Rh. semicolorata (Cu rt.), b-Rh. hybrida Et n., c-Rh. aurantiaca 
(Burm.), d-Rh. alpestris Etn., e-·Rh. germanica Etn. (Pod!. Schoe-

n emund'a). 

Nogi jasno-żółte z czarnemi przepaskami na udach, stopy 
ciemmeJsze. Szczecinki odwłokowe sepjowo-szare, u nasady 
obrączkowane. Narządy kopulacyjne samca jak na rys. 54 c. 

cJ 9 
Długość ciała: 5 8 mm, 7- 9 mm 
Długość skrzydeł: 6.5-10 

" 
7-11 

" 
Długość szczecinek odwłokowych: 11 -15 

" 
9-10 

" 
Subimago ma skrzydła szaro-brunatne z ciemnemi żyłkami. 
Larwa ubarwiona jasno-szaro-oliwkowo, zresztą podobna 

do larwy Rh. semicolorata (CuRT.). Dorasta tylko 6-8 mm 
długości. 

Pojawia się od lipca do września nad zimnemi · wodami 
Karpat Zachodnich i pogórza. W Europie znany pozatem z Nie
miec, Belgji, Holandji, FrancJi i Hiszpanji. 

7 
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Gatunek: lłhitrogena gorganica KLAPA LEF. 

Ciało czerwono-brunatne, śródplecze prawie czarne. Boki 
i brzegi pierścieni odwłoka żółto-brunatne. Skrzydła bezbarw
ne, w pasie żebrowym i u nasady rudawe. Użyłkowanie czar
no-brunatne. N ogi przednie czarno-brunatne. N ogi środkow<~ 

i tylne z ciemną linją biegnącą przez tirodek ud na tle żółto-bru
natnem. Szczecinki odwłokowe ciemno-brunatne u nasady, ja
sme.J obrączkowane, ku koitcowi jaśniejsze. Brzeg X-ego 
sternitu odwłoka samca (rys. 5ii) na środku wklęsły; płaty prą
cia odchylone na zewnątrz, z małemi ząbkami wewnętrznemi 

i podwójnemi zewnętrznemi. 

Rys. 55. Narządy kopula
cyjne samca Rhitrogena 
gorganica Kip. (Pod!. Dzię-

d zie Ie w i cz:<). 

Długość ciała: 

Długość skrzyrleł: 

Długosć szczecinek odwłokowych: 

Subimago i larwa nieznane. 

Rys. 56. Stron a brzuszna 
odwłoka larwy Rhitrogena 
semicolorata (Cu r t.). (Oryg.). 

cJ 9 
9,5-14 mm, 10-12 

11,5-16,5 
" 

16-17 
31-40 

" 
20 

mm. 

Pojawia się od czerwca do sierpnia w alpejskie.1 kraini<~ 

Czarnohory, prócz tego występuje prawdopodobnie w Austrji 
Dolnej (ULMER). 

Gatunek: lłhitrogena alpestris EATON. 

Ubarwienie tułowia smołowo-czarne. Odwłok jaśniejszy 

mz u gatunku poprzedniego; brzegi pierścieni jasno prześwie
cające. Brzuszna strona rdzawo-brunatna. Skrzydła przezro
czyste, czal'em słabo zażółcone w pasie żebrowym i u nasady. 
Nogi przednie żółto-brunatne, uda z szerokim ciemnym pasem 
w środku; stawy, golenie i stopy troch~ ciemniejsze. Nogi 
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tylne jasne, z słabo widoczną prdepaską. Płaty prącia (rys. 54 d) 

wydłużone na zewnątrz, tępe. Szczecinki odwłokowe szaro-bru
natne, u nasady czarno obrączkowane. 

cJ 9 
Długośe ciała: 8-15,5 mm. 10 mm. 
Długość skrzydeł: 12-14,5 

" 
11 

" Długość szczecinek odwłokowych: 37 
" 

17 
" 

Subirnago ma skrzydła jasno-szare z ciernnemi żyłkami. 

Larwa nieznana. 
Pojawia się w lipcu i sierpniu w Czarnohorze i w Tatrach, 

w krainie alpejskiej. Znany też z Alp i z Włoch północnych. 

Gatunek: Rhitrogena henschi KLAPALEK. 

Ciało barwy kasztanowatej, błyszczące. N ogi przednie 
brunatne; uda z wielką czarno-brunatną plamą w połowie dłu
gości i kropką na końcu. Koniec goleni czarny. Nogi tylne 
żółtawe, bez plam. Szczecinki brunatne, jaśniejsze ku koń
cowi, nieobrączkowane. Skrzydła bezbarwne, z delikatnern użył
kowaniem. Płaty prącia kanciaste. Brzeg X-ego pierśmenia 

odwłoka samca lekko podwójnie wypukły. Dług·ość skrzydeł 

około 9 mrn. 
Opisany z Kiezmarku przez KL . .\PALEK'A, w Polsce niezna

ny, powinien się znaleźć w Beskidach śląskich lub w Tatrach. 

Rodzina: AME'l'BOPODIDAE. 

Użyłkowanie obu par skrzydeł bogate (rys. li7). W pasie 
między żyłką pachową pierwszą (A1) a drugą (A2) leżą jedna 
lub dwie pary żyłek międzyległych. Skrzydła więcej wydłużone 
niż u przedstawicieli poprzedniej rodziny. Poprzeczki w pasie 
końcowym tworzą CZ()Sto nieregularną siatkę. Przysadki od
włokowe samców (rys. 58) składają się z 4-ch członów. Prącie 
stożkowate. Trzy szczecinki odwłokowe. 

Rodzaj: Amet1•07nts ALBARDA. 

W pasie pierwszym pachowym znajdują się dwie pary ży
łek międzyległych. Skrzydła tylne z ostrogą. Stopa nóg przed
nich samców 5 razy dłuższa niż goleii, a ta ostatnia równa :V, 

długości uda. Stopa nóg przednich sarnie 22 /• razy dłuższa od 
goleni. Pierwszy człon przysadek odwłokowych samców równy 
'i• długości drugiego. 
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K 1 u c z do o z n ac z a n i a gat u n k ó w. 

O w a d y d o r o s ł e. 

1. Pterostigma z pojedyi1czemi poprzeczkami. Prącie na koń
cu rozszczepione (rys. 58 a) . . . . . . A. fragilis ALB. 
Pterostigma z nieregularnemi poprzeczkami. Prącie na 
końcu kulkowate (rys. 58 b) . . . A. eatoni BRODSKY. 

Gatunek: Ametropus fragilis ALBARDA. 

Skrzydła bezbarwne o żółtem użyłkowaniu. Ciało szaro
brunatne, od strony brzusznej jaśniejsze. Szczecinki odwłoko 
we samca białawe, u samicy szaro-bruriatne. 

~ys. 57. Skrzydta Ametropus fragi/is Alb. (Pod!. Ea to n'a). 

cf Q 

Długość ciała: 14 mm, 14 mm. 
Długość skrzydeł: 14 „ 16 

" 
Długość szczecinek odwłokowych: 22 

" 
22 

" 
Opisany przed 50-u laty z Holandji (Rotterdam, Arnheim), 

dotąd powtórnie nie odnaleziony. Może da sit: odszukać n:i 
Pomorzu. 

Gatunek: Ametropus eatoni BRODSKY. 

Ciało oliwkowo-brunatne, pierścienie odwłoka szaro-oliw
kowe, przeświecające, bez plam i deseniu. Kąty tylne pierście
ni wyciągnięte w małe ząbki, zabarwione ciemno-brunatno. 
Brzeg X-ego sternitu samca słabo wklęsły. Skrzydła i żyłki 

bezbarwne. Pterostigrna skrzydła przedniego i pas końcowy 
skrzydła tylnego tworzą nieregularną siatkę (rys. 58 c). 



Długość skrzydeł: 

Długość szczecinek odwłokowych: 

d 
12 mm. 

12 " 
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Opisany z południowo-środkowej Syberji przez BRODS 
KY

1EGO, został odnaleziony (1. okaz ó') pod Bydgoszczą (KE
LER). 

Rys. 58. a - narządy kopulacyjne •amca Ametropus fragi/is Et n„ 
b - narządy kopulacyjne samca A. eatoni Br o d s k y, c - części 

skrzydeł A. ealoni Br od s k y. (Pod!. Eaton'a i Brodsky'ego). 

Uwag a. Drugi europejski rodzaj z tej rodziny, Metre
topus EATON wyróżnia się obecnością jednej pary żyłek w pa
sie analnym. Gatunki należące do niego były odnalezione 
w Norwegji i na Bałkanach. 

Rodzina: SIPHLONURIDAE. 

Synonim: Siphluridae. 

Użyłkowanie obfite (rys. 59). żyłka środkowa rozwidlona. 
W pierwszym pasie koiicowym wiele poprzeczek odchodzących 

Rys. 59. Skrzydła Siphlonurus aestivalis E t n. (Padł. Ea to n' a). 

od żyłki pachowej pierwszej (A1) (podobieństwo do przedstawi
cieli rodziny Ephemeridae). żyłka pachowa pierwsza (A1) i tyl
ne ramię żyłki łokciowej (Cu2) prawie równoległe. Skrzydła 
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tylne dość duże. Żyłek międzyległych wolnych na brzegu skrzy
dła niema. Nogi silne, oczy samców podzielone. Dwie szcze
cinki odwłokowe, prawie nagie. Przysadki odwłokowe samców 
4-członowe (rys. 61). Prącie płytkowate, rozcięte. Ciało żywo 

ubarwione, z wyraźnym deseniem. 

K 1 ucz do o z n ac z a n i a rod z aj ów. 

A) O w ad y do ro s ł e. 

1. Stopa nóg tylnych 1Y. raza dłuższa od goleni . . . . 2 
Stopa nóg tylnych krótsza od goleni . . . . . . . 3 

2. Brzuszna strona odwłoka jasna, tylko z deseniem złożo
nym z kropek i ukośnych kresek (rys. 60) 
. . . . . . . . . . . . . . . Siphlurella BNGTSS. 
Brzuszna strona odwłoka z przewagą plam brunatnych, 
tworzących deseń (bez kropek i kresek, rys. 62) . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . Siphlonurus ETN. 

3. Stopa nóg przednich samców prawie nie dłuższa od go
leni ( u samic dłuższa). Pazurki nóg przednich samców od
mienne niż u innych jętek; niejednakowe. X-y sternit od
włoka samców rozcięty prawie do podstawy (rys. 67 a) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . Isonychia ETN. 
Stopa nóg przednich samców o wiele dłuższa od goleni 
(u samic równej długości z niemi). Pazurki normalne, nie
równe. X-y sternit odwłoka samców nie tak głęboko roz· 
cięty (rys. 67 b) . . . . . . Ameletus ETN. 

B) Larwy. 

1. Płytki skrzelotchawek pojedyi1cze, z nitkami lub bez . 3 
Płytki skrzelotchawek podwójne we wszystkich lub kilku 
parach, bez nitek . . . . . . . . . . . . . • 2 

2. Płytki skrzelotchawek we wszystkich parach podwójne 
(w 7-ej parze płytka bardzo mała, rys. 61) . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . Siphlurella BNGTss. 
Płytki skrzelotchawek tylko w dwóch pierwszych parach 
podwójne (rys. 65) . . . . . . . Siphlonurus ETN. 

3. Pierwsza para nóg ze szczecinkami po wewnętrznej stronie 
i pęczkami nitek skrzelowych u nasady. Podobne nitki 
skrzelowe u nasady szczęk dolnych (rys. 68) . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . lsonychia ETN. 
Pierwsza para nóg bez szczecinek I nitek skrzelowych 
(rys. 70) . . . . . . . . . . . . . Ameletus ETN. 

Rodzaj: Siphlw·ella BENGTSSON. 

Synonim: Siphlurus E at o n partim. 

Tylko jeden gatunek. 
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Gatunek: Siphlurella linneana (EATON). 

Synonim: Siphlurus linneanus Ea to n. 

Ciało kremowo-żółte z brunatno-oliwkowemi plamami. 
Strona grzbietowa odwłoka ma plamy w kształcie podkowy 
odwróconej i prócz tego na pierścieniach kreski (rys. 60). 
Skrzydła bezbarwne. żyłki podłużne smołowo-czarne, poprzecz
ki jaśniejsze. N ogi przednie żółto-brunatne, tylne żółto-białe. 

I \ 
U" . 

. 

I\ .. 
I \ .. 

Rys. 60. Deseń na odwłoku Siphlurella linneana (Et n.), 
a - strona brzuszna, b - strona grzbietowa. (Oryg.). 

Uda paskowane. Szczecinki odwłokowe rdzawo lub ochrowo
białe, u nasady żółto-brunatne, rdzawo obrączkowane. Rogi 
IX-ego sternitu odwłoka samca bardzo małe wyciągnięte. 

cJ Q 
Długość ciała: 13 mm, 14 mm. 
Długość skrzydeł: 14-15 

" 
16 

Długość szczecinek odwłokowych: 26 
" 

16 

Rys. 61. Skrzelotchawki larwy Siphlurella linneana (Et n.), 
a - 5-ej, b - 7-ej pary. (Oryg.). 

Subimago szaro-żółte, brzeg skrzydeł nieowłosiony. 

" 
" 

Larwa typu pływającego. Ciało wałeczkowate. Ubar
wienie ciała zielonawo-szare z ciemniejszym deseniem. Od
włok na tergitach I-V-ego i X-ym ma po dwie kropki, na 
VI-IX-ego kreski; prócz tego plamki na fałdach bocznych 
IX-ego pierścienia1 które są wyciągnięte w kolce1 sięgające do 
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połowy X-ego pierścienia. Nogi z przepaskami. Szczecinki od
włokowe boczne owłosione od strony wewnętrznej. Mniej wię
cej w połowie długości na wszystkich szczecinkach przechodzi 
przez włoski i człony czarna przepaska. żyje w wodach bie
żących i stojących na roślinach. 

Poj
1
awia się od maja do sierpnia, na niżu i pogórzu. 

W Polsce znana ze Złotego Potoku w Kieleckiem, Polesia i Wi
leńszczyzny. Szeroko rozsprzestrzeniona w całej Europie od 
Grecji po Z. S. R. R. 

Rodzaj: Siphlonu1•us EATON. 

Synonim: Siphlurus Eaton. 

Wygląd charakterystyczny dla przedstawicieli rodziny. 
Ubarwienie zwykle żywe. Stopy nóg przednich samców 2,6 razy 
dłuższe, a u samic 1,5 raza dłuższe od goleni. Wszystkie pa
zurki jednakowe, wąskie i ostre. 

K 1 ucz do o z n ac z a n i a gatunków. 

A) O w ad y do ros le. 

1. X-y tergit odwłoka cały ciemny; brzegi IX-ego sternitu 
bardzo mało wyciągnięte (rys. 62 c) . . S. lacustris (ETN.). 
X-y tergit odwłoka z bocznemi plamami białemi . . . 2 

2. Brzegi wyciąg·nięte IX-ego sternitu samca sięgają poza 
połowę pierścienia X-go. Plamy na sternitach II-VIII-ego 
w kształcie trójkąta (rys. 62 a, b) . . S. armatus ETN. 
Brzegi wyciągnięte IX-ego sternitu samca sięgają najwy
żej do połowy X-ego pierścienia. Plamy białe na sterni
tach II-VIII-ego w postaci kresek rozszerzonych tylko na 
krawędziach pierścienia (rys. 62 d, e) . S. aestivalis ETN. 

B) Larwy 1). 

1. Kolce brzegów IX-ego pierscienia odwłoka małe, niedo
chodzące do końca brzegów X-ego pierścienia. Strona 
brzuszna czerwono-brunatna z ciemnym deseniem . . . . 
. . . . . . . . . . . . . S. lacustris (ETN. „ 
Kolce brzegów IX-ego pierścienia odwłoka większe, do
chodzą do brzegu tylnego X-ego pierścienia. Strona brzusz
na odwłoka szaro-żółta, bez deseniu (rys. 62) . . . . . 

. . . . . . . . . . . . S. aestivalis ETN. 

Gatunek: Siphlonurus lacustris (EATON). 

Synonim: Siphlurus lacustris Ea to n. 

Tułów smołowo-brunatny. Odwłok na stronie grzbietowej 
ciemno smołowy, na krawędziach pierścieni żółtawy. Tergity 
Ul-VII-ego z dnżemi żółtemi plamami na przednim kot'lc11 

') Larwa S. armatus E tn. dotąd nieopisana. 
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(rys. 62 c). Skrzydła bezba.rwne, w okolicy pterostigmy szaro
zielonkawe. Nogi przednie smołowo-brunatne, tylne żółto-bru

natne. Dwie szczecinki odwłokowe, trzecia zmarniała, kilku
członowa. Szczecinki smołowo-brunatne, obrączkowane, na koi1-
cach jaśniejsze. IX-y sternit prawie bez kolców (rys. 60 c). Na
rządy kopulacyjne samca jak na rys. 63 a. 

a b 
c d e 

Rys. 62. Deseń na odwłoku gatunków z rodzaju Siphlonurus Et n.: 
a-strona grzbietowa i b-stroni brzuszna S. armatus Et n„ c-strona 
grzbietowa S. /acuslris (Et n.). d - strona grzbietowa i e - strona 

brzuszna S. aestivalis Et n. (Oryg.). 

d Q 
Długość ciała: 10-12 mm, 10-13 mm. 
Długość skrzydeł: 

Długość szczecinek odwłokowych: 

Subimago ma skrzydła szare 
Rysunek odwłoka jak u imago. 

12 „ 
18--24 

" 
lub sepjowe, 

13 
" 16-19 
" 

nieorzęsione. 

Larwa brunatna z odcieniem zielonkawym. Strona brzusz
na zielonawa, głowa jaśniejsza od tułowia, z ciemnym pasem 
na czole. Odwłok brunatny z deseniem w kształcie litery U, 
zaś na dwóch ostatnich pierścieniach w kształcie litery V. 
Spód pierścieni odwłoka z czarnemi linjami, przechodzącemi 
ukośnie na następne pierścienie. Szczecinki odwłokowe bru
natno-zielone, ciemniejsze u nasady, z czarnym pasem na 2 /J 
długości. Żyje w wodach silnie zarośniętych roślinami, na któ
rych żeruje. Nie gardzi pokarmem zwierzęcym. Obserwowano 
u tych larw wzajemne pożeranie się. 

Pojawia się od maja do sierpnia. W Polsce dotąd nie 
znaleziony. Pospolity w całej Europie prócz południowej. 

Gatunek: Siphlonurus armatus EATON. 

Ubarwienie ciała podobne do ubarwienia poprzedniego ga
tunku (rys. 62 a, b ). Pierściei1 IX-y odwłoka rozpłaszczvny, 
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ze skrzydełkami sięgającemi aż za połowę X-go pierścienia. 

Skrzydła z odcieniem zielonkawym, żyłki dość grube. Narządy 
kopulacyjne samca jak na rys. 63 c. 

Długość ciała: 

Długość skrzydeł: 

Długość szczecinek odwłokowych: 

o Q 
11-13 mm, 12-15 mm. 
13-15 " 14-i6 " 
24-25 " 24-25 " 

Pojawia się w maju. Odnaleziony w Polsce tylko na torfo
wiskach w Puszczy Niepołomickiej. Znany z Niemiec zachod
nich, Anglji, Szwecji, Irlandji i Danji. 

G3tunek: Siphlonurus aestivalis EATON. 

Ubarwienie podobne (rys. 62 d, e) jak u S. lacustris (ETN.). 
Szczecinki odwłokowe ciemniejsze, niewyraźnie obrączkowa

ne. Błona skrzydeł ciemniejsza i grubsza, prócz nasady i skrzy
deł tylnych; poprzeczki silniejsze. Narządy kopulacyjne samca 
jak na rys. 63 b. 

Długość ciała: 

Długość skrzydeł: 

Długość szczecinek odwłokowych: 

o 
11-13 mm, 
11-14 " 
23-30 " 

Q 
11-15 mrn. 
12-15 " 
16-20 " 

Sub1mago ma skrzydła matowo-szare, desei1 jak u postaci 
dorosłej. 

Larwa (rys. 6-1, 65 a, b) ubarwiona jaśniej niż u poprzed
niego gatunku, żóltawa z brunatnem. Głowa z ciemnym pasem 
na czole. Plamy na tułowiu nieliczne, na grzbietowej stronic 
odwłoka deseń parzystych kropek i kresek. ślady podobnego 
deseniu znajdują się na brzusznej stronie odwłoka. N ogi pra
wie jednobarwne. Czarna przepaska w 2 /a długości szczecinek 
odwłokowych. żyje w wodach bieżących, także w górach. 

Pojawia się od czerwca do sierpnia. W Polsce znaleziony 
tylko w okolicach Warszawy i w Małopolsce zachodniej. 
W całej Europie pospolity. 

Rodzaj: Isonychia EATON. 
Synonim: Chirotonetes E at o n. 

Należy tu tylko jeden gatunek. 

Gatunek: lsonychia ignota (WALKER). 
Synonim: Chirolonetes ignotus w:a l ker. 

Ciało czerwonawo-smołowe. Odwłok czerwono-brunatny 
z czarnemi krawędziami tylnemi pierścieni i paskami na lin.ii 



c 
Rys. 63. Narządy kopulacyjne samców z ro
dzaju Siphlonurus Et n.: a-S. lacustris (Et n.), 
b - S. aestivalis Etn., c - S. armatus Etn. 

(Pod!. Schoenemund'a). 

Rys. 64. Larwa Siphlonurus aestivalis Et n. (Oryg.). 
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bocznej. Na lin.ii łańcucha nerwowego ciemne trójkątne plamv. 
SkrzyrHa (rys. 66) bezbarwne, użyłkowanie rudawe. No!!·i 
przednie smołowe; człony stopy żółtawe na koi1cach. Pazurki 

Rys. 65. Skrzelotchawki 3-ej i 7-ej pary larw gatunków z rodzaju 
Siphlonurus Et n.: a, b - S. aestivalis Et n., c, d -- S. lacustris 

(Et n.). (Pod!. Sc ho enem u n d'a i Les tag e' a). 
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tępe, z małemi haczykami. N ogi tylne bursztynowo-żółk 

Szczecinki odwłokowe samca u nasady smołowe, jaśniejące k;, 
końcowi, u samicy ochrowa-białe, purpurowe u nasady. Na
rządy kopulacyjne samca jak na rys. 67 a. 

Rys. 66. Skrzydła Jsonychia ignota 
(Wlalk.). (Oryg.). 

Długość ciała: 

Długość skrzydeł: 

a b 
Rys. 67. Narządy kopulacyjne sam
ców: a - Jsonychia ignota (Walk.), 
b - Ameletus inopinatus Et n. 

(Pod!. Schoenemund'a). 

cJ Q 
12 mm, 13 mm. 
12 

" 
13 

" Długość szczecinek odwłokowych: 27 
" 

20 
" 

Rys. 68. Szczęka dolna (a) i noga 1-ej pary (b) larwy /sonychia 
ignota (Walk.). (Pod!. Schoenemund'a). 

Subimago ma skrzydła zadymione, szaro-brunatne. 
Larwa ma ciało wydłużone. Nogi bardzo silne, z ostrerni 

pazurkami, wewnętrzna strona ud, goleni i stóp pierwszej pary 
pokryta długiemi, szczecinowatemi włoskami (rys. 68 b ). U na
rndy pierwszej pary nóg pęczek nitek skrzelowych. Wierzcho
łek goleni z kolcem. Pęczek nitek skrzelowych u nasady owło
sionych szczęk dolnych (Rys. 68 a). Cały ten aparat stanowi 
jakby sito zatrzymujące pokarm zwierzęcia (plankton). Ubar-
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wienie ciała jasne, szaro-żółte, z jasnym pasem przez grzbiet 
tułowia i odwłoka. N ogi ciemno paskowane. Szczecinki odwło
kowe w koi1cowych cz((ściach bez włosków. żyje w wodach 
szybko płynących, utrzymując się doskonale w prądzie. 

Pojawia się w lipcu na pogórzu i na niżu. W Polsce znana 
z dorzecza Niemna, Prypeci; odszukana pod Warszaw:~ 

i w Złotym Potoku (koło Częstochowy). W Europie pozatem 
pospolita w Niemczech, Belgji, Holandji, Francji i Hiszpanji. 

Rodzaj: .Ameletu11 EATON. 

Z rorl.zaju tego występuje u nas tylko jeden gatunek. 

Gatunek: Ameletus inopinatus EATON. 

Ciało jasno-smołowe, odwłok samca żółto-brunatny lub 
czerwono-brunatny z ciemniejszemi brzegami pierścieni, u sa-

Rys. 69. Skrzydła Amelelus inopinalus Etn. (Oryg.). 

micy trochę jaśniejszy. Skrzydła (rys. 69) bezbarwne, żyłki 

czerwanawo-rude. Szczecinki odwłokowe i nogi żółto-brunatne. 
Narządy kopulacyjne samca jak na rys. 67 b. 

d Q 
Długość ciała: 9-11 mm, 9-11 mm. 
Długość skrzydeł: 11 

" 
11 

" Długość szczecinek od włokowych:· 24 
" 

15 
" 

Subimag·o ma skrzydła matowe, czerwono-brunatne lub 
żółto-brunatne. 

Larwa (rys. 70) bardzo podobna do larw gatunków z ro
dzaju BaiJtis LEACH. Ubarwienie brunatne z jasnym deseniem. 
Na odwłoku dese1i z kropek, odmienny na różnych pierście
niach. Szczecinki odwłokowe typu spotykanego u gatunków ro
dzaju Siphlonurus ETN. Skrzelotchawki jajowate, pojedyi1czc. 
Nogi z plamą na środku ud. żyje w strumykach i jeziorach krai 
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ny alpejskiej. Przeobrażenie następuje w dzień. Larwy wycho 
dzą wówczas z wody, obsiadając kamienie, a nawet wędrując n:i 

Rys. 70. Larwa Ameletus ino
pinatus Etn. (Oryg.). 

ściany domów. Takie masowe 
przeobrażanie się obserwowano 
nad Pięciu Stawami l'olskiemi 
w Tatrach. 

Pojawia się w lipcu i sierp
niu w Tatrach i w Czarnohorze. 
W Europie znaleziony pozatem 
w Czarnym Lesie, W o gezach, 
Alpach Transylwai1skich i w 
N orwegji arktycznej. 

Podrząd: BAE TOI D.JiJA. 

Owady małe lub średniej 

wielkości. W skrzydłach przed
nich pierwsza żyłka łokciowa 

(Cu1) i pierwsza pachowa (A1) 
biegną pr-zy nasadach prawie 
równolegle. Skrzydła tylne bar
dzo małe lub całkiem uwstecz
nione. Stopy tylne z 4-ma wol
ncmi członami. Larwy typ11 
pływająccg-o lub łażącego. 

Klucz do oznaczania rodzin 1). 

A) O w ad y dorosłe. 

1. żyłka podżebrowa (Sc) w skrzydle przedniern dniom~ rm 
winięta i oddzielona od szprychowej (R) . . . . . . 2 
żyłka podżebrowa niewidoczna, połączona ze szprychową, 
lub brak jej. Skrzydła mleczno-szare; użyłkowanie skąpe 
(rys. 71) . . . . . . Oligoneuriidae. 

2. żyłka środkowa (M) w skrzydle przedniem rozwidlona 
w połowie skrzydła . . . . . . . . . . . . , . 3 
żyłka środkowa (M) nierozwidlona; przednie jej ramię 
(M1) pojedyi1cze, za niem dwie żyłki międzyległe, z których 
druga odpowiada tylnemu ramieniu żyłki środkowej (M2), 
ale nie wyrasta z przedniego (M1). Poprzeczek mało. Tylne 
skrzydło bardzo małe lub brak go (rys. 77) . Baetidae. 

3. Skrzydła przezroczyste, z licznemi poprzeczkami . . . 4 
Skrzydła mleczne, z nielicznemi poprzeczkami lub bez 
nich . . . . . . . . . . . . . . , , . . . G 

4. W skrzydle przedniem żyłka pachowa pierwsza (A1) przy 
nasadzie oddalona od drugiej (A2), ta zaś zbliżona do trze
ciej (A3). Między tylnem ramieniem żyłki łokciowej (Cu2) 

') Wyłącznie nearktyczna rodzina Baetiscidae nie uwzg!ędnion3. 



111 

a pachową pierwszą (A1) niema żyłek międzyległych 
(rys. 87) . . . . . . . . Leptophlebiidae. 
W skrzydle przedniem druga żyłka pachowa (A.) bardziej 
zbliżona do pierwszej (A1) niż do trzeciej (A3). Kilka ży
łek międzyległych między tylnem ramieniem żyłki łokcio
wej (Cu2) a pachową pierwszą (A1) (rys. 103) . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . Ephemerellidae. 

!i. Tylnej pary skrzydeł brak. Skrzydła przednie mleczno
szare, bez żyłek międzyległych . . . . . . Caenidae. 
Tylna para skrzydeł wykształcona, z użyłkowaniem gęst
szem, bez poprzeczek (rys. 120) . . . Prosopistomatidae. 

B) Larwy. 

1. Larwy płaskie . . . . . . . . . . . . . . , 2 
Larwy łażące lub pływające . . . . . . . . 3 

2. Całe ciało, z wyjątkiem ostatnich pierścieni odwłoka, po
kryte pancerzem (rys. 121) . . . . Prosopistomatidae. 
Larwy bez pancerza (rys. 73) . Oligoneuriidae. 

3. Larwy łażące. Wszystkie pary skrzelotchawek ukryte pod 
zamienioną w pokrywę drugą parą. Para pierwsza szcze
cinkowata (rys. 118) . . . . . . Caenidae. 
Larwy pływające lub typu przejściowego. Skrzelotchawki 
widoczne . . . . . . . . . . . . . . . 4 

4. Szczecinki odwłokowe boczne owłosione tylko po stronie 
wewnętrznej (rys. 26 b) . . . . . . . Baetidae. 
Szczecinki odwłokowe boczne owłosione po obu stronach. 5 

5. Skrzelotchawki umieszczone na bokach odwłoka, nitko
wate lub listkowate z nitkowatemi koi1cami . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . Leptophlebiidac. 
Skrzelotchawki listkowate, umieszczone dachówkowato na 
grzbietowej stronie odwłoka . . . Ephemerellidae. 

Rodzina: OLIGONEU Rl11JAE. 

Skrzydła mleczne lub szare, użyłkowanie skąpe, nieliczne 
poprzeczki tylko w pasach przednich. W skrzydłach tylnych 
hrak ich zupełny. 

Rodzaj: Oligoneiwiella ULMER. 

Synonim: Oligoneuria Pic te t. 

Tylko jeden gatunek. 

Gatunek: Oligoneuriella rhenana (IMHOF). 

Synonim: Oligoneuria 1henana Imhof. 

Ciało ochrowe lub blade, żółto-szare. Odwłok biało-szary, 

przeświecający u samca, u samicy żółto-rudy. Trzy szczecinki 
odwłokowe, białe, orzęsione, środkowa krótsza. Nogi brudno
żółte, oczy czarne. Skrzydła (rys. 71) mleczno-szare u samca, 
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u samicy z odcieniem rudawym. Prócz żyłki łokciowej (Cu) 
6 żyłek podłużnych (fi w skrzydłach tylnych). Poprzeczek 
kilka i tylko w skrzydle przedniem między żyłką podżebrową 
i szprychową. żyłka łokciowa nierozwidlona. Narządy kopula
cyjne samca jak na rys. 72. 

d' 9 
Długość ciała: 9-13 mm, 12-15 mm. 
Długość skrzydeł: 11-15 

" 
14-16 

" Długość szczecinek odwłokowych: 12-13 
" 

3- 4 
" 

Subimago podobne do postaci dorosłej, ma ciało ciem
niejsze. 

Rys. 71. Skrzydła Olignoneuriella 
rhenana (I m h.). (Oryg.). 

Rys. 72. Narządy kopulacyjne samca 
Oligoneuriella rhenana (Im h.). (Padł. 

Sc ho enem u n d'a 1. 

Larwa (rys. 73) ma ciało spłaszczone. Głowa zaokrąglona, 

nieodsadzona od przedplecza, które jest trzy razy szersze niż 
dłuższe. Narządy pyszczkowe zamienione w rodzaj przylgi, 
zbudowanej z żuchw, płaskich i owłosionych. U nasady żuchw 
pęczek skrzelotchawek. Pierwsza para nóg ze szczecinkami po 
wewnQtrznej stronie jak u przedstawicieli rodzaju Isonychia 
En,. Brzegi pierścieni odwłoka dość odstająee. Skrzelotchawki 
małe, jajowate, o brzegach lekko zazębionych, z dwoma pęcz· 
kami nitek. Szczecinki odwłokowe równe 1/s-1 /2 długości ciała, 

środkowa kr~tsza. Larwy stanowią wybitny przykład zwierząt 
reofilnych. Zapomocą wspomnianej przylgi i całej strony brzusz 
nej ciała przylegają do kamieni nawet w najsilniejszym prądzie. 
Przeobrażenie zwykle masowe o zachodzie słoi1ca. Samice ko
pulują i znoszą jaja nie zrzuciwszy skórki subimaginalnej. Jaja 
pomarai1czowe, o średnicy 0,3 mm; rozwijają się bardzo dług,i. 

prawdopodobnie zimują. 
Pojawia się masowo w górach, od połowy lipca do wrze

śnia. Pospolita w całej Europie. 

Rodzina: B.A.E7.'ID.A.E. 

Owady średniej wielkości. Skrzydła wydłużone, o zaokrą
glonym, niezałamanym zarysie brzegu tylnego. Tylnych skrzy-
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del brak lub są one bardzo małe. Dwie lub trzy szczecinki 
odwłokowe. 

K 1 ucz do o z n ac z a n i a rod z aj ów. 

A) O w ad y dorosłe. 

1. Skrzydła tylne małe, ale dobrze wykształcone 
Skrzydeł tylnych brak . . . 

Rys. 73. Larwa i skrzelotchawki Oligoneuriella rhenana 
(Im h.). (Pod!. Sc ho enem u n d'a). 

2 
1 

Na brzegu skrzydła przedniego wolne żyłki międzyległe. 
ustawione po dwie . . . . . . . . . . . . . . 3 
Na brzegu skrzydła żyłki wolne międzyległe pojedyńcze 
(rys. 74) . . . . . . . . . Centroptilum ETN. 

i3. Skrzydło tylne owalne, z ostrogą u nasady lub bez niej 
i z 2-3-ma żyłkami (rys. 77) . . . . . Baetis LEACH. 

Skrzydło tylne bardzo małe, wąskie, długie, bez ostrogi, 
z dwiema prostemi żyłkami . . . . . Acentrella BNGTSS. 

!. Pierwsza poprzeczka między żyłką szprychową (R) a jej 
gałęzią (SR) trafia bliżej nasady skrzydła niż poprzeczka 
następnego pola (rys. 82 a). Pierwszy człon stopy tylnej nie 
więcej niż dwa razy dłuższy od drugiego . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . Cloeon LEACH. 
Wspomniana poprzeczka trafia na poprzeczkę następnego 
pola lub na zewnątrz od niej (rys. 82 b ). Pierwszy człon sto· 
py tylnej trzy razy dłuższy od drugiego . . . . 

. . . . . . . . . • . . . . Procloeon BNGTss. 
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B) Larwy. 

1. Blaszki skrzelowe par 1-6-ej podwójne, 7-ma pojedyń· 
cza . . . . . . . . . . . . . ... 2 
Blaszki skrzelowe wszystkich par pojedyf1cze . . . . 3 

2. Blaszki skrzelowe wewnętrzne par 3-6-ej okrągławe. 
Głaszczki żuchwy 3-członowe (rys. 85) . Cloeon LEACH. 
Blaszki skrzelowe wewnętrzne par 3-6-ej trójkątne (rys. 
86). Głaszczki żuchwy 2-członowe . . Procloeon BNGTSS. 

3. Trzy szczecinki odwłokowe . . . . . . . . . . . 4 
Dwie szczecinki odwłokowe . . . . . Acentrella BNGTSS. 

4. Czułki długości połowy ciała. Skrzelotchawki więcej za
okrąglone. Człon końcowy głaszczek wargi dolnej zaokrą
glony (rys. 81) . . . . . . . . . . Baetis LEACH. 
Czułki krótsze. Skrzelotchawki spiczaste. Ostatni człon 
głaszczek wargi dolnej trapezowaty (rys. 76) . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . Centroptilum ETN. 

Rodzaj: Centroptilnm EAT0N. 

Postać charakterystyczna dla przedstawicieli rodziny. 
Skrzydła tępe, wydłużone (rys. 74). Owady małe. 

K 1 u c z do o z n ac z a n i a gat u n k ó w. 

O w a d y d o r o s ł e. 

1. Skrzydła tylne ostro zakończone, ostroga skierowana na 
zewnątrz. Brzeg prosty lub wklęsły (rys. 74 a, b) 
. . . . . . . . . . • . . . C. luteolum (Mu LL. l. 
Skrzydła tylne tępe, zaokrąglone, brzeg wypukły (rys. 
74 c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

2. Uda na wierzchołku kasztanowato-brunatne, paskowane . . 
. . . . . . . c. tenellum ALBARDA. 

Uda niepaskowane . . . . . . . C. pennulatum ETN. 

Gatunek: Centroptilum luteolum (M CLLER). 

Tułów smołąwy. Odwłok na pierścieniach II-VII-ego 
przeświecający, biały lub ochrowy. Strona brzuszna końco

wych pierścieni żółto-różowa. Szczecinki odwłokowe i nogi sza
ro-białe. Skrzydła (rys. 74 a, b) bezbarwne. Ostatni człon przy
sadek odwłokowych samca mały, maczużkowaty (rys. 75 b). 
Samica żółto-brunatna do oliwkowo-brunatnej. 

Długość ciała: 

Długo~ć skrzydeł: 

Długość szczecinek odwłokowych: 

ó 
5- 7 mm, 
6- 7,5 " 

10-14 
" 

Q 
5-7 mm. 
6-7,5 " 
8-9 

" 
Subimago ma skrzydła szare lub ochrowe. N ogi z ochro

wemi udami i ciemnemi stopami. 
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Larwa postacią i ubarwieniem zbliżona do larw z rodzaju 
Baetis LEACH. Zwykle zielono-szara z brunatnym deseniem, 
dość niewyraźnym na tergitach i sternitach odwłoka. Nogi 
z przepaskami ciemnemi. Szczecinki odwłokowe co kilka czło
nów czarno obrączkowane. Są one owłosione od wewnątrz, 

R.ys. 74. Skrzydła gatunków z rodzaju Centroptilum E tn.: a, b -
C. luteolum (Mill!.), c - C. pennulatum Etn. (Oryg.). 

włoski nie dochodzą do końca szczecinek. Skrzelotchawki list· 
kowate z tendencją do asymetrji (rys. 76). Głaszczki wargi dol
nej 3-członowe, ostatni człon kopytkowaty (rys. 76). żyje w po· 
tokach jako reofilna postać razem z larwami z rodzaju Ecdyo
nurus ETN. 

Pojawia się od maja do października. W górach pospolita. 
W całej Europie. 

Gatunek: Centroptilum tenellum ALBARDA. 

Przednie nogi brunatnawe. Uda paskowane. Szczecinki 
odwłokowe białawe. Skrzydła bezbarwne. Trzeci człon przy
l"adek odwłokowych samca grubości pozostałych (rys. 75 a). 

Jlys. 75. Narządy kopulacyjne samców z rodzaju Centroptilum Etn.: 
a - C. tenellum Alb„ b - C. luteolum (Mill!.), c - C.pennulatum 

Etn. (Pod!. Schoenem u n d'a). 

Długość ciała: 

Długość skrzydeł: 

Długość szczecinek odwłokowych 

Subimago i larwa nieznane. 

cJ Q 
3-4 mm, 3-4 mm. 

4-5 " 
7---8 " 

4-5 " 

Odszukany na Wileńszczyźnie. Znany z Holandji Belgji. 
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Gatunek: Centroptilum pennulatum EATON. 

Ubarwienie tułowia żółto-brunatne lub czerwonawo-ochro
we. Pierścienie odwłoka II-VI-ego białę, przeświecające; VII
X-ego czerwono-bronzowe na grzbiecie, a żółtawe na sternitach. 
Nogi przednie szaro-żółte, tylne białawe. Skrzydła (rys. 74 c) 
bezbarwne. Trzeci człon przysadek odwłokowych samca 
(rys. 75 c) jak u C. luteolum (MOLL.). Samica brunatno-ochro
wa z żółto-czerwonym deseniem i klinowatemi ciemniejszemi 
plamami na odwłoku, obok których leżą ukośne jasne linjc. 

Długość ciała: 

Długość skrzydeł: 

Długość szczecinek odwłokowych: 

d 
8 mm, 

9 " 
15 „ 

Rys. 76. Warga dolna i skrzelotchawka larwy Centroptilum 
luteolum (Miill.). (Oryg.). 

Subimago i larwa nieznane. 

Q 
8 mm. 

9 " 
11 " 

Pojawia się od sierpnia do października w górach. Znale
ziony w Gorcach. Znany z gór Europy środkowej i Pirenejów. 
Dość rzadki. 

Rodzaj: Baetid LEACH. 
Synonim: Cloi! Pic te t. 

Skrzydła (rys. 77) przednie smukłe, z tylnym brzegiem za
okrąglonym; tylne bardzo małe, mierzące 1 /a długości przed
nich, o użyłkowaniu zredukowanem do 2-3-ech wzdłużnych 
żyłek i kilku poprzeczek; często z ostrogą. Dwie szczecinki od
włokowe. Oczy turbanowe samców niższe niż u gatunków z ro
dzaju Cloeon LEACH. Rodzaj dotąd mało poznany pod wzglę
dem systematycznym i biologicznym. 

K 1 u c z do o z n a c z a n i a g a tu n k ów. 

A) O w ad y dorosłe. 

1. Druga żyłka wzdłużna w skrzydle tylnem rozwid~ona 2 
Druga żyłka wzdłużna w skrzydle tylnem nierozwidlona. 2 
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2. W skrzydle tylnem tylko dwie żyłki wzdłużne (rys. 79 h) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . B. niger (L.). 
W skrzydle tylnem trzy żyłki wzdłużne (rys. 79 f) . . . 

. . . . . . B. pumilus (BuRM.). 
3. Tylne skrzydło bez ostrogi (rys. 79 dl . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . B. atrebatinus ETN. 
Tylne skrzydło z ostrogą . . . . . 4 

4. Skrzydło tylne z dwiema żyłkami wzdłużnemi . . . 5 
8krzydło tylne z trzerna żyłkami wzdłużnemi . . . 6 

5. Skrzydło tylne jajowate, ostroga dość tępa (rys. 78 a) 
. . . . . . . . . . . . . . . B. alpinus (P1cT.). 
Skrzydło tylne wąskie, ostroga bari\zo ostra (rys. 79 c) 
. . . . . . . . . . . . . . . . B. scambus ETN. 

6. Trzecia żyłka wzdłużna w tylnem skrzydle sięga najwyżej 
1 /a długości skrzydła (rys. 78 b) . . . B. buceratus ETN. 
Trzecia żyłka wzdłużna w tylnem skrzydle sięga do poło
wy lub 2 /a długości skrzydła . . . . . . . . 7 

7. Trzecia żyłka wzdłużna w tylnem skrzydle sięga do 2 /a dłu
gości skrzydła . . . . . . . . 8 
Trzecia żyłka wzdłużna sięga do połowy skrzydła . . 9 

8. Nasadowe człony przysadek odwłokowych samców opa
trzone po wewnętrznej stronie g·uzkami (rys. 78 f) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . B. tenax ETN. 
Nasadowe człony przysadek odwłokowych samca bez guz
ków . . . . . . . . . . . B. bioculatus (L.). 

9. Między żyłką pierwszą a drugą jedna lub dwie poprzeczki 
w połowie długości skrzydła tylnego . . . . . . . 10 
Poprzeczek między żyłkami brak . . 11 

10. Między brzegiem przednim skrzydła tylnego a żyłką pierw
szą ukośna poprzeczka w połowie długości skrzydła, a mię
dzy żyłką pierwszą i drugą dwie poprzeczki (rys. 79 a) .. 
. . . . . . . . . . . . . . B. melanonyx (P1cT.). 
Między brzegiem skrzydła tylnego a żyłką pierwszą po
przeczka idąca od nasady ostrogi, między żyłką pierwszą 
a drugą jedna poprzeczka (rys. 80 b) . B. carpathica MoRT 

11. Człon drugi przysadek odwłokowych samca w 2/5 długości 
przewężony (rys. 78 c) . . . . . B. venustulus ETN. 
Człon drugi przysadek odwłokowych samca nieprzewę-
żony . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

12. Człon nasadowy przysadek odwłokowych samca stożko
waty . . . . • . . • . . . . . B. rhodani (P1cT.). 
Człon nasadowy przysadek odwłokowych samca cylindrycz
ny, z guzkiem od wewnątrz . . . . . 13 

13. Człon drugi przysadek odwłokowych samca w 1 /a od nasa
dy grubszy, część dalsza wyraźnie odgraniczona od po
przedniej obrączkowatem zaklęśnięciem (rys. 78 d) . 
. . . . . . . . . . . B. vernus CuRT. 
Zgrubienie w 1/a części drugiego człona przysadek odwło
kowych samca wyraźnie zaznaczone tylko od strony we
wnętrznej (rys. 78 e) . . B. gemellus ETN. 

B) Larwy 1 ). 

1. Szczecinki odwłokowe pokryte włoskami 
Szczecinki odwłokowe nagie 

2 
4 

') Larwy niepodane w kluczu są nieopisane lub opisy ich są niespraw
dzone. Wogóle rodzaj Bai!tis Leach wymaga gruntownego opracowania. 
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2. środkowa szczecinka odwłokowa bardzo krótka . 
. . . . . . B. carpathica MoRT. 
środkowa szczecinka odwłokowa równa 2/3 długości bocz
nych . :3 

3. Głaszczki żuchw długości lacinij, trójczłonowe . 
B. rhodani (PrcT.). 

Głaszczki żuchw dłuższe od lacinij, dwuczłonowe . . 
. . . . . . . . . . . . B. bioculatus (L.). 

4. środkowa szczecinka odwłokowa inaczej ubarwiona niż 
boczne, skrzelotchawki nie krążkowa te. B. alpinus (PrcT. ). 
środkowa szczecinka odwłokowa ubarwiona jak boczne, 
skrzelotchawki krążkowate . B. gernellus ETN. 

Gatunek: Baetis niger (LJNNE ). 

Tułów brunatny, odwłok samca biało przei\wiecający na 
pierścieniach II-VII-ego. Tergity VIII-X-go smołowe, ster
nity szaro-zielone. Linja boczna ciała często z kreskami po
przecznemi i kropkami. Odwłok samicy barwy tułowia, cza
sem z żółtemi kreskami. Nogi przednie szaro-białe, stopy cza-

Rys. 77. Skrzydła Baetis pumi/us (Burm.). (Pod!. Schoenemund'a). 

sem czerwonawe. Nogi tylne białe, człony stóp na końcach 

czarniawe. Skrzydła bezbarwne. żyłki podżebrowa i szpry
chowa u nasady smołowe. Szczecinki odwłokowe szaro-białe, 
często u nasady obrączkowane. 

o' Q 
Długość ciała: 5- 7,:i mm, 5-7,5 mm. 
Długość skrzydeł: 6--- 8 ,, 6-8 

" Długość szczecinek odwłokowych: 9-11 ,, 6-8,5 
" 

Subimago ma skrzydła czarniawe, uda samca żółto-zielone 
z kreskami. 

Pojawia się od maja do września. W Polsce nieodszuka
ny; rzadki w Niemczech, Belgji, Danji i Z. S. R. R. 

Gatunek: Baetis purnilus (BuRMEISTER). 

Ubarwienie samca podobne jak u poprzedniego gatunku. 
Pierścienie odwłoka VIII-X-ego l'ałe prawie jednostajnie 
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ubarwione. Szczecinki odwłokowe białe, nieobrączkowane. 

N ogi biale, uda i kol1ce członów stóp czarniawe. żyłki wzdłuż
ne skrzydeł lekko żółto-brunatne. Samica wa szczecinki od
włokowe jasno-różowo-brunatne, obrączkowane lub jednostaj
nie szare. 

cJ Q 

Długość ciała: 5- 7 mm, 5- 7 

Długość skrzydeł: 4- 6 
" 

6- 8 
Długość szczecinek odwłokowych: 11-13 

" 
7-10 

Subirnago o skrzydłach czarnych i nogach zielonych. 
Larwa nieznana. 

mm. 

" 
" 

Pojawia się od maja do października. Bardzo pospolity 
w Polsce i całej Europie, na niżu i pogórzu. 

Baetis atrebatinus EATON. 

Wyglądem przypomina B. rhodani (PrcT.). Odwłok nie
przeświecający, nogi żółto-szare. 

o' Q 
Długość ciała: 7- 9 mm, 7- 9 mm. 

Długość skrzydeł: 6- 8 
" 

6- 8 
" 

Długość szczecinek odwłokowych: 9-11 
" 

8-10 
" 

Subimago podobne do tegoż stadjum B. rhodani (PrcT.). 
Larwa nieznana. 
Odszukany dotąd w Anglji i w Czechosłowacji; w paździer

niku. 

Gatunek: Baetis alpinus (PrcTET). 

Tułów czarny, odwłok kasztanowaty, jaśniejszy na szwach. 
Pierścienie II-VI-ego lekko przeświecające. Skrzydła samca 
bardzo słabo ochrowe, samicy bezbarwne. Uda nóg przednich 
samca zielono-szare z czerwoną przepaską na kolanie, tylne 
więcej żółte. Golenie i stopy żółto-zielone. Szczecinki odwło
kowe samca białe lub szare z ciemnemi koilcami, u samicy 
ciemno-szare. 

o' Q 
Długość ciała: 7-10 mm, 7-10 mm. 
Długoś<'·. skrzydeł: 8-10 

" 
8-10 

" 
Długość szczecinek odwłokowych: 16 

" 
13 

" 
Subimago ma skrzydła żółtawe, uda brunatne, a stopy zie 

Jona we. 
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Larwa właściwie nieopisana. STEINMANN podaje, że cha
rakteryzuje się tylko obecnością bardzo krótkich włosków na 
szczecinkach, z których środkowa jest bardzo krótka i inaczej 
ubarwiona niż boczne. 

Pojawia się od lipca do września. W Karpatach pospolity. 
Znany z Alp i innych gór Europy. 

Gatunek: Baetis scambus EATON. 

Tułów samca czarny, tergity odwłoka U-VI-ego prześwie
cające, białe lub zielonkawe, czasem z brunatnym deseniem. 

Rys. 78. Skrzydła tylne i narządy kopulacyjne samców z rodzaju Baetis 
Leach: a - B. alpinus (Piet.), b -- B. buceratus Etn„ c - B. venustu
lus Etn., d · - B. vernus Curt., e -- B. gemellus Etn., f - 8. tenax 

Etn., g - B. biocu/atus IL.). (Pod!. Sc ho enem u n d"a). 

Pierścienie VII-X-ego rdzawe. Sternity VII-X-ego jasno
rdzawe. Skrzydła bezbarwne. Szczecinki odwłokowe białe. 

czasem w 2 /a nasadowych brunatno obrączkowane. Uda białe, 

przednie stopy lekko zadymione; tylne białe, stawy między 

członami ciemniejsze, zielonkawe. Samica ma ciało zielono
brunatne, uda oliwkowe, golenie i stopy szare oraz ciemniejsze 
żyłki skrzydeł. 

Długość ciała: 

Długość skrzydeł: 

Długość szczecinek odwłokowych: 

9 
6-6,5 mm, 6-6,5 mm. 
6-7" 6-7" 

12 
" 

9-10 

Subimago ma skrzydła szaro-popielate, nogi białe z szare
mi plamami na stawach. 

Larwa nieznana. 
Pojawia się w sierpniu, w górskich okolicach; znaleziony 

też na Wileńszczyźnie. Znany pozatem dotąd z Niemiec, BelgjL 
Anglji. 
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Gatunek: Baetis buceratus EATON. 

Dotąd znany tylko samiec. Podobny z ubarwienia do 
B. vernus CuRT. i B. tenax ETN. Różni się bardzo zgiętym 
członem drugim przysadek odwłokowych. 

Długość ciała: 

Długość skrzydeł: 

Długość szczecinek odwłokowych: 

Subimago i larwa nieznane. 

ó 
8- 9 mm. 

8- 9 " 
10-16 " 

Znany dotąd z Anglji, gdzie pojawia się w maju i czerwcu. 

Gatunek: Baetis tenax EATON. 

Tułów smołowo-czarny. Odwłok na tergitach II-VI-ego 
przeświecający, jasno-oliwkowy z czerwono-brunatną przepa
ską. Pierścienie I-y i VII-IX-ego brunatne. Sternity VIII -
X-ego ochrowe. Szczecinki odwłokowe białe, na kilku członach 
początkowych obrączkowane. Nog·i szaro-zielone; tylne z żółte
mi stopami. Skrzydła bezbarwne, żyłki brunatne. 

Długość ciała: 

Długość skrzydeł: 

Długość szczecinek odwłokowych: 

Subimago i larwa nieznane. 

diQ 
6- 8 mm. 

7- 8 " 
14-16 " 

Znany z gór Europy środkowej, Danji i Anglji. W Polsce 
występuje w Czarnohorze. 

Gatunek: Baetis bioculatus (LINNE ). 

Tułów orzechowy. U samca pierścienie odwłokowe I-y 
i VII-X-ego brunatne, pierścienie II-VI-ego przeświecające 
żółtawo. Ubarwienie samicy więcej rude, skrzydła bezbarwne 
z białemi żyłkami. Szczecinki odwłokowe szaro-białe. Nogi 
z ciemniejszemi stopami i szaro-brunatną plamą na stawach. 

Długość ciała: 

Długość skrzydeł: 

Długość szczecinek odwłokowych: 

d 
5- 8 mm, 
7- 8 " 

13 " 

Q 
5- 8 mm. 
7-.8 " 

11 " 

Subimago ma skrzydła szaro-brunatne, tylne białe, nogi 
szaro-zielone. 
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Larwa brunatna, na głowie przed przyoczkami bocznemi 
ciemny pas. Na zatułowiu dwa ciemne trójkąty. Ostatnie 
dwa pierścienie odwłoka jasno-brunatne. Szczecinki odwłoko
we jak u gatunków rodzaju Cloeon LEACH. Warga górna 
z głębokiem wcięciem. Głaszczki wargi dolnej trójczłonowe; 

ostatni człon półokrągły, bardziej tępy niż u B. carpathica 
MoRT., człon przedostatni po wewnętrznej stronie z guzkiem. 
Boczne płaty jązyka z wybitnemi wzgórkami na krawędziach 
zewnętrznych. Płat środkowy z trzema wzgórkami, ustawione
mi obok siebie nie w jednej płaszczyźnie. żyje w wodach bieżą
cych. 

®@ ~@ 
a b c d 

~@~~ 
e f g h 

Rys. 79. Skrzydła tylne i narządy kopulacyjne samców z ro
dzaju Baetis Leach: a - B. melanonyx (Piet.), b - B. rho
dani (Piet.), c - B. scambus Etn., d - B. atrebatinus Etn., 
e, f - B. pumi/us (Burm.), g, h - B. niger (L.). (Pod!. 

Sc ho e n~e mu n d 'a). 

Pojawia się od maja do października; pospolity nad poto
kami i rzeczkami. W całej Europie. 

Gatunek: Baetis melanonyx (PrcTET). 

Tułów czarny, odwłok ciemno-brunatny. Brzegi tergitów 
II-VI-go i całe pierścienie VII-X-ego bardr.o ciemne; sterni· 
ty II-VI-ego szare, VII-X-ego ochrowe. Skrzydła bezbarw
ne, pterostigma lekko zadymiona. Szczecinki odwłokowe sza
re z ciemniejszemi stawami u nasady. U samicy ciało ciemno
\'inmatne, tylko trzy pierwsze pierścienie odwłoka jaśniejsze. 

N ogi szaro-oliwkowe, 8topy matowo-czarne. 
Larwa nieznana. 
Pojawia się w sierpniu i wrześniu. Znany dotąd tylko z Alp. 

Gatunek: Baetis carpathica MORTON. 

Tułów samca smołowy, tergity odwłoka ciemno-brunatne. 
Skrzydła zadymione mocniej w części koiicowej. Samica bru
natna, trzy ostatnie pierścienie odwłoka żółtawe. Narządy ko 
pulacyjne samca j1',~ na rys. 80 ą, 



Długość ciała nie podana dokładnie. 
Długość skrzydeł: 

Długość szczecinek odwłokowych: 

t:lubimago nie opisane. 

10-11 
22 
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mm, 13 mm. 

" " 

Larwa szaro - oliwkowa. Głowa i przedplecze plamiste, 
z ciemnemi szwami. Oczy samca pomarai1czowe, samicy czar
ne. Na tergitach odwłoka barwne plamy, jak u B. gemellus 
ETN., dość ciemne, czasem zupełnie zatarte; IX-y pierścień. ja
sny, X-y ciemny, koloru plamek tergitowych. środkowa szcze
cinka odwłokowa bardzo krótka, boczne bezbarwne, pokryte 
obustronnie delikatnemi, szaremi włoskami. Uda z plamą sza
ro-brunatną na środku, staw kolanowy brunatny. żyje w zim
nych potokach na wysokości 1000-1700 m n. p. m., zajmu
jąc te stanowiska jako jedyny przed~tawiciel rodziny. 

Pojawia się w maju i czerwcu. Dotąd odnaleziony w Czar
nohorze, prawdopodobnie endemiczny. 

b 

Rys. 80. Narządy kopulacyjne samca (a) i skrzydło tylne (b) 

Bai'tis c<1rpathica Mor!. (Pod!. Morton'a). 

(~atunek: Baetls venustulus EATON. 

Ubarwienie samca naogół jasne, żółto-brunatne. Tergity 
odwłoka VII-IX-ego ciemno-brunatne, ich sternity ochrowe. 
Skrzydła lwzbarwne, żyłki białe, najwyżej trzy pierwsze szare. 
Uda przednie smołowe, tylne białe, na kolanach żółte. Stopy 
szaro-białe. Szczecinki odwłokowe białe. Samica podobna, 
odwłok na przetchlinkach czarny. Uda nieplamiste. żyłki 

skrzydeł czarne. Narządy kopulacyjne samca jak na rys. 78 c. 

d Q 
Długość eiała: 4 -4,5 mm, 4-4,5 mrn. 
Długość skrzydeł: 4,5-5 

" 
5-5,5 „ 

Długość szczecinek odwłokowych: 9 „ 6,5 
" 

Subimago i larwa nieznane. 
Pojawia się w lipcu i sierpniu. Dotąd znany ze Szwajcarji, 

z nad dolnego Renu, z Bawarji i Anglji. 
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Gatunek: Baetis rhodani (PrcTET). 

Synonim: Cloi! rhodani Pic te t. 

Tułów smołowy lub czarny, odwłok samca przeswieca na 
pierścieniach II-VI-ego szaro-brunatno. Pierśdenie ko1icowe 
orzechowe. Skrzydła bezbarwne, żyłki czarne, mniejsze bru
natne. Uda oliwkowe. Golenie i stopy szare. Szczecinki od
włokowe szaro-zielone z brunatnemi lub czerwonemi stawami. 
U samic odwłok nieprzeświecający, skrzydła lekko szaro-bru
natno zadymione (rys. 79 b ). 

Q 
Długość ciała: ;\5'.-- 9 mm, 5,5- 9 mm. 
Długość skrzydeł: 5,:)- !) " 12 " 
Długość szczecinek odwłokowych: rn-14 „ 16 „ 

Rys. 81. Warga dolna i skrzelotchawka larwy Baelis 
rhodani (Piet.). (Oryg.). 

Subimago szaro-brunatne. 
Larwa o zmiennem ubarwieniu. Postać ciała typowa dla 

rodzaju. Skrzelotchawki (rys. 81) jajowate, lekko na kol1cn 
zaostrzone. Głaszczki żuchwy długości lacinij. Głaszczki war
gi dolnej (rys. 81) mają ostatni człon zako1iczony kulką osa
dzoną na maczużkowatej podstawie. Płat środkowy języka 

zakoi1czony krążkiem, na którym znajduje się kulkowate 
zgrubienie. Szczecinki odwłokowe obficie owłosione. Sro:l
kowa o 1 /a krótsza od bocznych. żyje w potokach i rzekach, 
w czystych wodach. 

Pojawia się od maja do października. Pospolity w całym 
kraju i całej Europie. 

Gatunek: BaiJtis vcrnus CURTIS. 

Synonim: Cloi1 verna Pictet. 

Tułów rdzawo-brunatny lub czarny. Odwłok rdzawy albo 
szarawy, przeświecający na pierścieniach II-VII-ego. Końco

we sternity przyciemnione. Skrzydła bezbarwne, tylko dwie 
pierwsze żyłki brunatne, reszta biaława. Nogi przednie mają 
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uda oliwkowo-brunatne, z plamą nad kolanem. Golenie sto
py białawe. Szczecinki odwłokowe białe lub szare. 

d Q 
Długość ciała: i'i,i'i-8 mm, 5,5- 8 mm. 
Długość skrzydeł: i'i- 7 

" 
7- 8 

" Długość szczecinek odwłokowyeh: 12-16 
" 

10-12 
" 

Subimago zadymione, szare, ma na udach plamy w kształ
cie litery U. 

Larwa nieznana dokładnie. 
Pojawia się od maja do września. Pospolity w górach 

w całej Europie środkowej. 

Gatunek: Bai!tis gemellus EATON. 

Tułów kasztanowo-brunatny. Odwłok czerwono-brunatny, 
na pierścieniach Il-VI-ego przeświecający. Pierściel1 I-y i koil
cowe żółto-brunatne. Skrzydła bezbarwne, większe żyłki bru
natne. Uda przednie szaro-żółte, inne odcinki nóg szare. Uda 
tylne oliwkowo-białe, stopy szare. Szczecinki odwłokowe cie
mno-szare z czarnemi stawami. Samica ciemno-brunatna, IX-y 
i X-y sternit odwłoka żółty. Narządy kopulacyjne samca Jak na 
rys. 78 e. 

d Q 
Długość ciała: 7-10 mm, 7-10 mm. 
Długość skrzydeł: 7-11 " 7-11 " 
Długość szczecinek odwłokowyrh: 14-24 " 9 " 

Subimago ciemno-szare, szczecinki odwłokowe z czerwona
wemi stawami, uda .żółte. 

Larwa szaro-żółto ubarwiona. Odwłok ciemniejszy, z de
seniem jaśniejszych kropek na tergitach. Ciało raczej wałecz
kowate. Nogi silne, uda spłaszczone, a stopy zakończone ostre
mi haczykowatemi pazurkami. Skrzelotchawki prawie okrą

głe, z niewidocznemi tchawkami, orzęsione na brzegu. środko
wa szczecinka odwłokowa równa Y. długości bocznych. 

Postać wybitnie reofilna, żyje w szybkich potokach na 
wysokości do 2000 m n. p. m. 

Pojawia się od lipca do października przy wodospadach 
w Alpach i innych górach Europy. 

Rodzaj: A centrella BENGTSSON. 

Rodzaj ten został utworzony dla gatunku bardzo pokrew
nego do Baetis atrebatinus ETN. Stanowi niejako przejście 

między rodzajami Baetis LEACH a Centroptilum ETN. Znany 
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jest gatunek A. lapponica BENGTSSON z Norwegji arktycznej. 
Ostatnio opisany A. sinaica BoRZA, z Rumunji, może znaleźć 
się w Karpatach Wschodnich. 

Rodzaj: Cloeon LF.ACH. 

Synonim: Cloe Pic t et. 

Tylnych skrzydeł brak. U samców skrzydła przednie 
(rys. 82 a) bezbarwne, u samic pas żebrowy często ciemno za
barwiony. Oczy złożone samców turbanowe, wysokie. Dwie 
szczecinki odwłokowe. Trzeci człon przysadek odwłokowych 
samców bardzo mały (rys. 83). 

K I u c z d o o z n a c z a n i a gat u n k ó w. 

A) O w ad y do ro s ł e. 

1. W części koi1cowej pasa żebrowego 8-5 prostych, poje
drńczych poprzeczek; u samic cały pas żebrowy zabar-
w10ny . . ................. 2 
W części końcowej pasa żebrowego 6-11 rozwidlonych 
i łączących się ze sobą poprzeczek; u samic pas żebrowy 
niezabarwiony . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

2. Golenie przednie samca 1 % raza dłuższe od uda, człon 5-ty 
stopy prawie równy długości 4-go; u samicy człon 5-ty 
przednich stóp równy długości 3-go . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . C. dipterum (L. ). 
Golenie przednie samca 2 razy dłuższe od uda, człon 5-ty 
stopy równy 72 długości człona 4-go; u samicy 5-ty człon 
stopy przedniej krótszy od 3-go . . . . . . . . . 

. . . C. inscriptum BNGTss. 
3. Część koi1cowa pasa żebrowego z !i-8 prostemi poprzecz

kami . . . . . . . . . . C. rufulum ETN. 
Część koi1cowa pasa żebrowego z H-11 nierównomiernie 
ułożonemi, rozwidlonemi poprzeczkami . . . . . . 4 

4. Szczecinki odwłokowe czerwono obrączkowane . . 
. . . . . . . . . . C. simile ETN. 
Szczecinki odwłokowe czysto białe . . . . . . . . . 
. . . . . . . . C. praetextum BN<;Tss. 

B) Larwy. 

1. Głaszczki żuchw 3-członowe (rys. 85) . . . . . . . :2 
Głaszczki żuchw 2-członowe . . . C. praete.Ttum BNGTSS. 

2. Listki skrzelotchawek duże, z bogato rozgałęzionemi tchaw
kami (rys. 85) . . . . . . . . . . . . . 3 
Listki skrzelotchawek małe, z nikłemi tchawkami . . . 
. . . . . . . . . . . . . . C. inscriptum BNGTSS. 

3. Czułki prawie długości ciała . . . . C. rufulum ETN. 
Czułki długości głowy i tułowia . . . . . . . . . 4 

4. Listki 7-ej pary skrzelotchawek nie dłuższe niż szersze . 
. . . . . . . . . C. simile ETN. 

Listki 7-ej pary skrzelotchawek dłuższp niż szersz•· 
(rys. 85) . . . . . . . . . C. dipterum (L.). 
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Gatunek: Cloeon dipterum (LJNNE). 

Synonim: Ephemera diptera Linne. 

Ciało ~amca żółto-brunatne. Oczy turbanowe żółto-zielv

ne. Odwłok prześwieca na pierścieniach II-VI-ego. Pierścienie 
końcowe niezbyt ciemne (rys. 84). Skrzydła bezbarwne. Nogi 
zielonkawo-białe, końce stóp i goleni czarniawe. Szczecinki 
odwłokowe białe, z wyraźnie czarnemi stawami. Samica ma 
ciało szaro-brunatne, odwłok bardziej jasny ku końcowi, z czer
wonawym deseniem. Tergity II-VIII-ego z czerwonemi łuko
waterni pasami, sternity z prostemi linjami po bokach. Deseń 
często zatarty. Szczecinki odwłokowe białe ze stawami naprze. 

Rys. 82. Skrzydła jętek z rodzajów Cloeon Leach (a) i Procloeon 
Bngtss. (bi. (Oryg.). 

mian wąsko i szeroko paskowanemi. Nogi żółto-zielone; skrzy
dła z pasem żebrowym brunatno-zielono zabarwionym, tylko 
żyłki białe. Narządy kopulacyjne samca jak na rys. 83 a. 

Długośc ciała: 

Długość skrzydeł: 

Długość szczecinek odwłokowych: 

d 
8- 9 mm, 

9 " 
17-18 " 

Q 
9-10 mm. 

10 " 
10-11 " 

Subimago podobne do postaci dorosłej, szaro-zielone. 

Larwa silniej zbudowana w porównaniu do wszystkich in
nych gatunków rodzaju. Ubarwienie zasadniczo brunatne na 
zielonem tle, deseń zmienny. Przez środek ciała biegnie po stro
nie grzbietowej jaśniej ubarwiony pas. Na głowie między przy
oczkami ciemny trójkąt. Szczecinki odwłokowe brunatne lub 
białawe, z czarną przepaską w miejscu, gdzie włoski są naj
dłuższe. Głaszczki wargi dolnej kopytkowate (rys. 85). Języi>. 
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Rys. 83. Narządy kopulacyjne samców z rodzaju Cloeon Leach: 
a - C. diplerum (L.), b - C. inscriplum Bngtss., c - C. ru
fulum Etn., d - C. simile Etn., e - C. praetextum Bngtss. 

(Pod!. Sc ho enem und 'a). 

z trzech jednakowych płatów, zaostrzonych w środku. Najpo
spolitsza larwa w stawach i kałużach, żyje na roślinach. 

Rys. 84. Deseń grzbietu 
odwłoka Claeon dipte

rum (L.). (Oryg.). 

Pojawia się od maja do września w całej Polsce wogóle 
w całej Europie, 
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Gatunek: Cloeon inscriptum BENGTSSON. 

Ubarwienie podobne jak u poprzedniego gatunku. Deseń 

odwłoka także u samca ciemno-czerwony. Pierścienie II-VI-ego 
więcej białawe. Oczy turbanowe cylindryczne, żółte lub czer
wono-żółte, wysokie; średnica denka równa wysokości ściany 
bocznej. Prz<:>dnie uda samca na koi1cu ze smołowo-czarnym 

pierścieniem. Narządy kopulacyjne samca jak na rys. 83 b. 

d 9 
Długość ciała. li- 7 mm, 7-7,'5 mm. 
Długość skrzydeł: 6- 8 „, 8 

" Długość szczecinek odwłokow):ch: rn-17 
" 

9-10 
" 

Subimago podobne do postaci dorosłej. 
Larwa podobna do larwy poprzedniego gatunku. Skrze

lotchawki mniejsze, ze słabiej rozwiniętemi płatkami. Te ostat
nie symetryczne, czworokątne. W pierwszej parze blaszka ma
ła o szerokości równej 1 /

5
- 1 /

3 
szerokości blaszki dużej i zwy

kle krótsza od niej. Dość pospolita w wodach bieżących. 
Rozsiedlony raczej w okolicach podgórskich i na niżu w ca

łej Europie. W Polsce odszukany na Wilei1szczyżnie. 

Gatunek: Cloeon rufulum EATON. 

Tułów ochrowy, czasem bardzo ciemny. Odwłok na pier
~cieniach 11--VII-ego biało przeświecający, tergity z czerwo
nym, matowym deseniem. Ostatnie pierścienie odwłoka czer
wono-brunatne. Ubarwienie samicy waha się od ciemno-bru
natnego do oliwkowego lub ochrowego. Szczecinki odwłoko
we białe, rzadko czerwono obrączkowane. N ogi białe, zielon
kawo cieniowane. Narządy kopulacyjne samca jak na rys. 83 c. 

Długość ciała: 

Długość skrzydeł: 

Długość szczecinek odwłokowych: 

Subimago nieznane. 

d 
4,5- 9 mm, 
6 -10 " 

13 -15 " 

9 
4,5- 9 mm. 

6 -10 " 
10 -12 " 

Larwa według EATON'A podobna do larwy C. d'lpte
rum (L.), różni się tylko czułkami długości ciała. Na ciemie
niu jaśniejsza plama, ciemniejsze centralne paski na przedple
czu i śródpleczu, a na odwłoku na tergitach tylko małe barw
ne znaczki. Czarnej przepaski brak. 

Pojawia się od czerwca do września nad wodami bieżące
mi, w okolicach górskich w całych Karpatach. W Europie 
środkowej po Alpy. 

9 



130 

Gatunek: Cloeon simile EATON. 

Ciało kasztanowate. Odwłok samca smołowy, pod spodem 
szary; u samicy żółto-brunatny, pod spodem oliwkowy. Nogi 
szaro-zielone. Szczecinki odwłokowe czerwono obrączkowane, 
z ciemniejszemi stawami. Skrzydła bezbarwne. Narządy kopu
lacyjne samca jak na rys. 83 d. 

Długość ciała: 

Długość skrzydeł: 

Długw\ć szczecinek odwłokowych: 

cJ i Q 
9 mm. 
9 „ 

12 " 

Larwa różni się od innych posiadaniem 3-członowych gła
szczek na żuchwach. Skrzelotchawki z mniejszemi listkami nie
symetrycznemi, w pierwszej parze lancetowatemi, w drugiej 
f\ercowatemi. 7-ma para lekko niesymetryczna. Brzeg blaszek 
nierówny, lekko faliRty. Szr,zecinki odwłokowe prawie jednako
wej długości. Żyje w potokach. 

Pojawia Rię od lipca do października w górach Europy 
środkowej. W Polsce w Karpatach. 

~ys. 85. Warga dolna i skrzelotchawki larwy Cloeon dipterum (L.). 
(Pod!. S c h o e n e m u n d 'a). 

Gatunek: Cloerm praetextum BENGTSSON. 

Ciało smołowe. Odwłok żółto-brunatny, ~ekko prześwie

cający; piersc1enie VIII- X-tgo ciemniejsze, sternity II -
VII-ego białawe. U samicy odwłok rdzawo-czerwony, ostatnie 
sternity żółtawe. Nogi przA1lnie brunatne, tylne brudno-białe. 
Stopy ciemno-szare. Narząd_v kopulacyjne samca jak na rys. 83e. 

Długo:\ć ciała: 

Długość skrzydt>ł: 

Długość szczecinek odwłokowych: 

cJ 
7 - 8 mm, 
{i,:i- 8 " 

12 -23 " 

9 
7 - 8 mm. 

6,5- 8 " 
10 -11 " 

Subimago podobne do postaci dorosłej. Larwa o budowie 
delikatniejszej od larw poprzedniego gatunku. Skrzelotchawki 
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małe, listki asymetryczne. Mały listek pierwszej pary prawie 
języczkowaty, ale zaokrąglony. Głaszczki żuchw 2-członowe; 

człon ostatni o X dłuższy niż pierwszy. 
Występuje na niżu i pogórzu u nas, w Europie środkowej 

i północnej. 

Rodzaj: P1·ocloeon BENGTSSON. 

Synonim: Pseudocloeon Bengtsson. 

Tylko jeden gatunek. 

Gatunek: Procloeon bifidum (BENGTSSON). 

Synonim: Pseudocloeon bifidum Be n g t s son, 

Ciało samca brunatne, pierścienie odwłoka II-VI-ego 
przeświecające, białe, VII-X-ego brunatno-żółte. Sternity żół
to-białe. Szczecinki odwłokowe białe, nogi białe, ostatnie czło-

Rys. 86. Skrze
lotchawki larwy 
Procloeon bifi
dum B n gt s s. 
(Podług Lesta-

g e'a). 

ny stóp szaro-żółte. Skrzydła bezbarwne (rys. 82 b). Ciało 

samicy rdzawo--czerwone, odwłok rdzawo-żółty. Nogi ciem
niejsze niż u samca. Skrzydła bezbarwne. 

Długość ciała: 

Długość skrzydeł: 

Długość szczecinek odwłokowych: 

Subimago nieznane. 

cJ Q 
5-- 6 mm, 5--7 mm. 

6- 7 " 6-7 " 
10-12 " 7-9 " 

Larwa stanowi przejściowy typ pomiędzy larwami rodza
jów Cloeon LEACH a Centroptilum ETN. Ubarwienie ciała zie
lonkawo-brunatne. Na odwłoku jaśniejsze plamy. Szczecinki 
odwłokowe jak u larw z rodzaju Cloeon LEACH, przepasane. 
Skrzelotchawki (rys. 86) asymetryczne, listkowate, z niesy
metryc~nemi tchawkami. Od strony zewnętrznej języezki wy
rastające przy nasadzifl a sięgające '/a do '/2 długości list
ka. Znajdowana w stawach i wodach bieżących. 

W Polsee odszukany w Gorcach. Znany ze Szwecji, Dan.ii 
i z. s. R. R. 
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Rodzina LEPTO P Il LEJJII D.AE. 

Obie pary skrzydeł (rys. 87, 90, 93, 96, 100) z dobrze 
rozwiniętem użyłkowaniem. Poprzeczek dużo. Tylne skrzydła 
dość rluże, równe około '/a długości skrzydeł pierwszej pary. 
Trzy prawie jednakowe szczecinki odwłokowe. 

K 1 u c z d o o z n a c z a n i a rod z a j ów. 

A) O w ad y dorosłe. 

1. Brzeg przedni skrzydła tylnego bez ostróg i prawie prosty; 
pas żebrowy mniej więcej jednej szerokości (rys. 87, 
90) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Brzeg przedni skrzydła tylnego z ostrogą w połowie dłu
gości; pas żebrowy w nasadowej części o wiele szerszy 
(rys. 93, 96, 100) . . . . . . . . . . . . . . . 3 

2. W skrzydle przedniem druga żyłka pachowa (A2) leży przy 
nasadzie w połowie między pierwszą (A1) i trzecią (Aa) 
(rys. 87) . . . . . . . . . . Leptophlebia WESTW. 
W skrzydle przedniern druga żyłka pachowa (A2) leży 
u nasady bardzo blisko trzeciej (Aa) (rys. 90) . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . Paraleptophlebia LEST. 

3. Żyłka podżebrowa (Sc) w skrzydle tylnem ko11czy się za
raz za załamaniem się. brzegu, t. zn. prawie w połowie 
skrzydła (rys. 93) . . . . . . . . Choroterpes ETN. 
żyłka podżebrowa w skrzydle tylnem kończy się na końcu 
skrzydła, niezależnie od ostrogi (rys. 96, 100) . . . . 4 

4. W skrzydle tylnem końcowa część (za ostrogą) pasa żeb
rowego bardzo wąska, bez poprzeczek (rys. 96) . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . Habrophlebia ETN. 
vV skrzydle tylnem koiicowa część pasa żebrowego szer
sza, z jedną lub dwiema poprzeczkami (rys. 100) . . . . 
. . . . . . . . . . . . . Habroleptoides ScHOEN. 

B) Larwy. 

1. Skrzelotchawki w kształcie nitek lub pęczków nitek . . 3 
Skrzelotchawki listkowate, nitkowato zako!lczone . . 2 

2. Skrzelotchawki przechodzą bezpośrednio w nitkowate czę
ści (rys. 89) . . . . . . . . . Leptophlebia WESTw. 
Nitkowata część końcowa wyrasta z zagłębienia na wierz
chołku listka (rys. 95) . . . . . . Choroterpes ETN. 

3. Skrzelotchawki w postaci pęczka nitek (rys. 98) . • . . 
. . . . . . . . . . . . . . . Habrovhlebia ETN. 
Skrzelotchawki w kształcie rozwidlonej nitki (rys. 102) . 4 

4. Płaty boczne języka zaokrąglone . Paraleptophlebia LEST. 
Płaty boczne języka zaostrzone . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . Habroleptoides ScHOEN. 

Rodzaj Leµtophlebia WESTWOOD. 

Kształt ciała typowy dla przedstawicieli rodziny. Skrzydła 
(rys. 87) obficie użyłkowane; żyłek międzyległych wolnych 
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prawie niema. Stopy przednich nóg samca dłuższe od goleni, 
które są długości uda. Stopy nóg przednich samic równe Y. 
długości goleni, które są krótsze od ud. Trzy szczecinki odwło
kowe, 1 Y. raza dłuższe od ciała (u samców). Przysadki odwło
kowe samców 3-członowe (rys. 88). Człon pierwszy dłuższy niż 
pozostałe razem wzięte. Ostatni sternit rozcięty na dwie 
płytki. Prącie z bloniastemi wyrostkami. 

KI ucz do o z n ac z a n i a gatunków. 

A) O w ad y do ro sł e. 

1. Skrzydła przednie zadymione brunatno przynajmniej 
w części końcowej i w pasach żebrowym i podżebrowym. 
Brzeg przedni skrzydeł tylnych prosty . L. marginata (L.). 
Skrzydła bezbarwne. Brzeg przedni skrzydeł tylnych w po
łowie pasa żebrowego z małą wklęsłością (rys. 87) . 
. . . . . . . . . . . . . . . L. vespertina (L.). 

Rys. 87. Skrzydła Leptophlebia vesperlina (L.). (Pod!. 
Schoenemund'a). 

B) Larwy. 

1. Listki skrzelotchawek jajowate; nitkowata część wyrasta 
nagle z kontµru listka (rys. 89 b). Odwłok na grzbiecie 
w środku brunatny, z boków żółty . . L. marginata (L.). 
Listki skrzelotchawek raczej gruszkowate, przechodzą ła
godnie w część nitkowatą (rys. 89 a). Strona grzbietowa 
ciemna z jasnemi plamkami . . . . L. vespertina (L.). 

Gatunek: Leptophlebia marginata (LINNE). 

Synonim: Ephemera marginata Li n n e. ,, 
Ciało ciemno-brunatne lub nawet czarne. Pierścienie od

włoka III-VI-ego często przeświecające. Skrzydła z użyłkowa
niem wyraźnem, brunatno-żółtem. Zadymienie w części wierz
chołkowej silne. W tylnem skrzydle w rozwidleniu żyłki środ
kowej (M) długa żyłka międzyległa. Nogi przednie czarno-bru-
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natne, tylne jaśniejsze, smołowe ze stopami czerwono-Lrunat
nemi. Szczecinki odwłokowe czarno-brunatne. Prącie tępe, bez 
zębów (rys. 88 a). 

Długość ciała: 

Długość skrzydeł: 

cJ 9 
7 ,5- 8,5 mm, 7 ,5- 8,5 mm. 

8-9 "8-9" 
Długość szczecinek odwłokowych: 12 -16 ,, 8 -Hi 

" 
Subimago ma skrzydła brunatne z ciemniejszemi brzega

mi i żółtemi żyłkami. 
Larwa ubarwiona szaro-br1matno. N a stronie grzbietowej 

jaśniejszy, dość niewyraźny deseń. Odwłok po bokach żół

tawy, na środku ciemny. Nogi orzęsione, jednobarwne. Szcze
cinki odwłokowe 1.Y:; raza dłuższe od ciała. 8trzelochawki 
(rys. 89 b) kształtu jajowatego, na ko1icu wyciągnięte w nitkę. 
Tchawki ułożone symetrycznie. żyje na roślinach, w wodach 
stojących, wyjątkowo nawet w potokach, ale nie w pr4dzie. 
Żywi się glonami. 

Pojawia się od maja do września na niżu i na wyżynach, 
nad rzekami i potokami. Pospolity w całej Europie. 

Gatunek: Leptophlebia vespertina (LINNI::). 

Synonim: Blasturus vespertinus Li n n e. 

Ciało ubarwione podobnie jak u poprzednieg·o gatunku. 
Skrzydła (rys. 87) bezbarwne. żyłki bezbarwne, tylko trzy 
pierwsze kasztanowate. W skrzydle tylnem brak żyłki między
ległej w rozwidleniu żyłki środkowej (M). N ogi czarno-bru
natne. Stopy szaro-białe. Szczecinki odwłokowe białawe, bru
natno obrączkowane. Prącie z haczykowatemi zębami na koi1-
cach (rys. 88 b). 

Długość ciała: 

Długość skrzydeł: 

Długość szczecinek odwłokowych: 

cJ 
6- 9 mm, 

7-10 " 
12-15 " 

9 
6- 9 mm. 
7-10 „ 
8-12 " 

Subimago ma skrzydła żółto-zielone, odwłok na środko
wych pierścieniach przeświecający, szczecinki odwłokowe żół

to-brunatne. 
Larwa ciemniejsza niż u poprzedniego gatunku. Ciemię 

ciemne z jasnem obrzeżeniem oczu. Przedplecze z dwiema ja
snemi plamami i kreskami poprzecznemi. Odwłok z deseniem 
jasnych kresek zgiQtych lub małych trójkącików. Nogi jedno
barwne. Szczecinki odwłokowe 1 ;,,; raza dłuższe od ciała. 

Skrzelotchawki (rys. 89 a) więcej wrzecionowate, łagodnie 
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Rys. 88. Narządy kopulacyjne samców z rodzaju Leptoph/ebia Westw. 
a - L. marginala (L.), b - L. vespertina (L.). (Oryg.). 

przechodzącA w nitkę. żyje podobnie jak larwa poprzedniego 
g·atunku, pełzając po roślinach, zwykle jednak w powoli pły
nących wodach. żywi si!~ obumarłemi roślinami. 

d 

Rys. 89. Skrzelotchaw
ki larw z rodzaju Lepto
phlebża Westw. a- L. 
vespertina (L.), b - L. 
margżnata (L.). (Pod!. 
Sc ho en e m_u n d 'a). 

Pojawia się od maja do lipca na pogórzu i niżu. Znalezio
ny w Puszczy Niepołomickiej. W całej Europie znany, ale 
rzadki. 

Rys. 90. Skrzydła Paraleptophlebia submarginata (Step h.). 
(Pod!. Schoenemund'a). 

Rodzaj Pai·aleptophlebia LESTAGE 

Należące tu gatunki podobne są do przedstawicieli po
przedniego rodzaju. Prącie zaopatrzone zwisającemi wyrost
kami oraz poprzticznemi skrzydełkami (rys. 91). 
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K lu c z do o z n a c z a n i a gat u n k ó w. 

AJ O w ad y do ro s ł e. 

1. Skrzydła tylne stosimkowo szerokie (rys. 90). Gatunek 
większy. środkowe pierścienie odwłoka samca nie białawe. 
Skrzydełka IX-ego sternitu odwłoka kolcowato wycią
gnięte . . . . . . I'. submarginata (STEPH.J. 
Skrzydła tylne stosunkowo wąskie. Gatunki mniejsze. 
środkowe pierścienie odwłoka samca białawe. IX-y sternit 
odwłoka z małemi, kolcowatemi skrzydełkami . . . . 2 

2. Szczecinki odwłokowe białe, tylko u nasady brunatne . . 
. . . . . . . . . . . . P. cincta (BRAUER'o. 

Szczecinki odwłokowe szaro-brunatne, wyraźnie obrączko
wane . . . . . . . . . . . P. werneri Uu1. 

B) Larwy 1 ). 

1. Płat środkowy języka lekko wklęsły; płaty wewnętrzne 
wargi dolnej wąskie, zaostrzone, zewnętrzne sierpo
wate . . . . . . . . . . P. cincta (BRAUER). 
Płat środkowy języka wybitnie wklęsły; płaty wewnętrznfl 
wargi dolnej jajowate, zaokrąglone, zewnętrzne szerokie 
. . . . . . . . . . . . P. submarginata (STEPH.). 

Gatunek: Paraleptophlebia submarginata (STEPHENS). 

Synonim: Ephemera submarginata Step n ens. 

Tułów czarno-brunatny. Odwłok lekko przeświecający 
r.mołowo-brunatny. Skrzydła (rys. 90) przejrzyste, bezbarwne. 
Nogi przednie czarno-brunatne, tylne jaśniejsze. Prącie z pła
tami przylegającemi do siebie, z poprzecznemi kolcami i wy
rostkami kształtu litery S zwróconem do nasady (rys. 91 a). 

d Q 
Długość ciała: 8-11 mm, 8-11 mm. 
Długość skrzydeł: 10-13 

" 
10-13 

" Długość szczecinek odwłokowych: 12-14 
" 

9--12 ,, 

Subimago ma skrzydła rudo-szare z zadymionemi żyłkami. 
Larwa (rys. 92) pokrojem podobna do larw poprzedniego 

rodzaju. Ciało ciemno ubarwione. Przyoczka dobrze widoczne, 
białe. Przedplecze z dwoma jasnemi prążkami. Odwłok plami
E'ty, z kropkami, które na czterech ostatnich pierścieniach zle
wają się w plamy. Szczecinki odwłokowe jednobarwne krótko 
owłosione. Skrzelotchawki z wyraźnemi tchawkami. żyje w ma
łych potoczkach i rzeczkach, zwykle na poduszkach mchu, ka
wałkach drewna i t. p. 

Pospolity od kwietnia do sierpnia na niżu, w całej Europie. 

') Larwa P. werneri U I m. nie opisana. 
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Gatunek: Paraleptophlebia cincta (BRAUER). 

Synonim: Potamanthus cinc/us Brauer. 

Pierścienie odwłoka na środku białawe, końcowe brunat
ne. Skrzydła bezbarwne. Nogi samca białawe, samicy żółtawe. 
Uda przednie ciemniejsze od pozostałych. Przysadki odwłoko
we białe, płaty prącia od siebie oddzielone, okrągłe, zaopatrzo
ne z każdego boku w dwa ostre wyrostki (rys. 91 c). 

d Q 
Długość ciała: 7- 8 mm, 7- 8 
Długość skrzydeł: 8- 9 

" 
8- 9 

Długość szczecinek odwłokowych: 8-11 ,, 9-11 

c 

Rys. 91. Narządy kopulacyjne samców z rodzaju Paralep/ophlebia 
Les!.: a - P. submarginata (Steph.), b -· P. werneri Ulm„ c -

P. cinc/a (Brauer). (Pod!. Sc ho enem und 'a). 

mm. 

" 
" 

Subimago ma skrzydła szaro-czerwone z żółtemi żyłkami. 
Krawędzie pierścieni odwłoka szaro orzęsione. 

Larwa ubarwiona jednostajnie. Ciało barwy szaro-brunat
nej z nielicznemi plamami jasnemi. Podobna do larwy Habro· 
leptoidcs modesta (HAG.) i często z nią mylona. żyje w zim
nych potokach, w pojedyńczych okazach. 

Pojawia się od maja do sierpnia, szeroko rozsiedlony na 
niżu i pogórzu, w dorzeczu Bugu, Sanu, Wisły. W całej Euro
pie pospolity. 

Gatunek: Paraleptophlebia werneri ULMER. 

Ciało kasztanowate, odwłok białawy na środkowych pier
~cieniach, na kor1cu brunatny. Nogi rudo-brunatne, golenie 
i stopy nóg przednich Órzechowe. Szczecinki odwłokowe bar
dzo słabo prążkowane. Płaty prącia oddzielone, z podwó,jnemi 
wyrostkami (rys. 91 b). 
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Q 
Długość ciała: 

cJ 
4-5 mm, 4-5 mm. 

Długość skrzydeł: 

Długość szczecinek odwłokowych: 

Subimago i larwa nieznane. 

[j " 

9 " 
5 " 
7,5 " 

Pojawia się w czerwcu. Znaleziony w Austrji Dolnej 
Z. S. R. R. nad rzekami. W Polsce nieodszukany. 

Rys. 92. Larwa Paraleptophlebia submarginata (Step h.). 
(Schemat podł. Schoenemund'a). 

Rodzaj: Cho1·otm•pes E.'1-TO~. 

Należy tu tylko jeden gatunek. 

Gatunek: Choroterpes picteti (EA TON). 

Synonim: Leptophlebia picteti E at o n. 

Całe ciało czarno-brunatne, tylko szwy pierścieni odwłoka 
trochę jaśniejsze, czerwonawe. Skrzydła (rys. 93) bezbarwne. 
Pas żebrowy i podżebrowy bardzo silnie brunatno zadymione. 
N ogi smołowo-czarne. Stopy jaśniejsze. Szczecinki odwłokowt 
ciemno-brunatne, .czarno obrączkowane. Płaty prącia styka· 
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jące się, zwężające się ku koi1com, na samym końcu nieco roz
gięte (rys. 94). 

d Q 
Długość ciała: 10 mm, 10 mm. 
Długośl\ skrzydeł: 10 10 " 
DługoRć szczecinek odwłokowych: 13 " 9 " 

Rys. 93. Skrzydła Choroterpes picie/i (Etn.). (Pod!. Eaton'a) • 

.Subimago jednostajnie ciemno-brunatne. 

Larwa postacią odbieg·a od larw gatunków z poprzednich 
rodzajów. Ciało więcej spłaszczone. Głowa (rys. 95) duża, ukła
dająca się płasko, kwadratowa, z dużemi policzkami i wargą 

Rys. 94. Narządy ko
pulacyjne samca Cho
roterpes picie/i (Et n.). 

(Pod!. Ea to n'a). 

górną. Narządy pyszczkowe wystają od przodu. Czułki dość 
grube, rzadko orzęsione. Przedplecze o konturach zaokrąglo
nych, plamiste. Pierścienie odwłoka ze skrzydełkami, lecz nie 
spłaszczonemi. Tergity ubarwione ciemno, z jasną klinowatą 
plamą lub eiemnym trójkątem z dwiema jasnemi plamkami. 
Szczecinki odwłokowe 1?:; raza dłuższe od ciała. Skrzelotchaw
ki (rys. 95) podwójne, listki złożone z części szerokiej i wą
skiej lancetowatej, umieszczonej na wolnym końcu części sze
rokiej, jakby we wgłębieniu. Wewnętrzne listki ułożone na 
odwłoku, zewnętrzne odstające i ruchome. Na dolnej stronie 
wargi dolnej ząbki, któremi larwa zżera glony z kamieni. Nogi 
silne, uda z podłużnemi plamami. żyje w zimnych rzekach 
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i większych potokach na głębokości od 10 cm do 3 m. Według 
LESTAGE'A żywi się też pokarmem zwierzęcym. 

Pojawia się w sierpniu i wrześniu. Znany tylko w stanie 
larwalnym z Karpat wschodnich, z Prutu. W Europie pozatPm 
rzadki, odszukany w Niemczech, Relgji, Holandji, Szwajcarji 
i Portugalji. 

Rys. 95. Głowa i skrzelotchawki larwy Choroterpes picteti (Etn.). (Oryg.). 

Rodzaj: Habrophlebia EATON. 

Człon drugi przysadek odwłokowych samców nie o wiele 
krótszy od pierwszego. Prącie składa się z dwóch płatów zwar
tych lub rozchodzących się, bPz kolców (rys. 97 i !l!ł). 

Rys. 96. Skrzydła jętek z rodzaju Habrophlebia Et n.: a - H. fusca 
(Curt.), b - H. lauta McLach. (Oryg.). 

K 1 u c z do o z n ac z a n i a g a tu n k ów. 

A) O w ad y dorosłe. 

I. Odwłok samca brunatny, na środkowych pierścieniach 
biały z plamami; wcięcie X-ego sternitu ostre, trójkątne 
(rys. 99) . . . . . . . . H. lauta McLACH. 
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Odwłok samca cały brunatny, najwyzeJ przeświecający; 
wcięcie X-ego sternitu łagodnie zaokrąglone (rys. 97) . . 
. . . . . . . . . . . . H. fusca (CuRT.) 

B) Lar wy. 

1. Grzbiet odwłoka jednostajnie brunatny . H. fusca (CuRT.). 
Grzbiet odwłoka w środku wybitn4e jaśniejszy, szary . . 
. . . . . . . . . . . . . . . li. lauta Mcl,Acrr. 

Gatunek: Habropfllebia lauta McLACHLAN. 

Ciało ciemno-brunatne. Odwłok samca na pierścieniach 
II-VII-ego biały z brunatnemi plamami na bokach. Pierście

nie VIII-X-ego brunatne. U samicy cały odwłok brunatny. 
Uda i koi1ce goleni nóg przednich czarno-brunatne. środek 

przednich goleni biały. Nogi tylne szare. Szczecinki odwłoko
we szaro-białe. Płaty prącia zetknięte, z dwiema małemi ostro
gami przy nasadzie (rys. 99 ). 

o' 9 
Długość ciała: 5-6 mm, 5-6 mm. 
Długość skrzydeł: 6 " 6 " 
Długość szczecinek odwłokowych: 10 " 7 " 

Subimago ma skrzydła białawe lub rudo-brunatne, z prze
świecającemi żyłkami. 

Larwa typu larw z rodzaju Leptophlebia WEsTw. Głowa 

bardziej trójkątna, nie plamista, szczęki lekko wystające. 

Przedplecze z dwiema kreskami na bokach. śródplecze rów
nież z rysunkiem. Odwłok jednostajnie brunatny, lecz po bo
kach wybitnie ciemniejszy. Nogi jednobarwne, brunatne. Szcze
cinki odwłokowe bardzo krótko owłosione. Strzelotchawki piór
kowate, ruchome, łatwo odpadają. żyje w górskich potokach, 
chroniąc sit; w mchu. Dość nieczuła na zmiany temperatury. 

Pojawia się od czerwca do sierpnia na pogórzu całych 

Karpat. W Europie poRpolity. 

Gatunek: Habrnphlebia fusca (CURTIS). 

Cały odwłok jednostajnie brunatny. Skrzydła (rys. 96 a) 

w pasie żebrowym i podżebrowym żółtawe. Przednie nogi czar
ne, tylne brunatne. Sz1·zpcinki odwłokowe b:ałe, brunatno 
obrączkowane. 

Długość ciała: 

Długość skrzydeł: 

Długo~ć szczecinek 

rj' 9 
6 mm, 

6-7 " 
odwłokowych: 10 „ 

()mm. 

6-7 " 
8 „ 
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Subimago ma skrzydła czarniawe z brunatnemi żyłkami. 

Larwa podobna do larwy poprzedniego gatunku, bez żad
nego deseniu, jednostajnie ubarwiona. żyje na niżu na rośli

nach. Pływa bardzo rzadko, wężowemi ruchami. żywi się glo
nami, wymoczkami, szczątkami organicznemi. 

Rys. 97. Narządy kopulacyjne samca Habrophlebia jusca 
(Curt.). (Pod!. Schoenemund'a). 

Pojawia się od maja do sierpnia. W Polsce dotąd nie od
szukany, pospolity w całej Europie zachodniej i środkowej. 

Rys. 98. Skrzelotchawki larwy 
Habroph/ebiafusca (Curt.). (Pod!. 

Schoenemund'a). 

Rys. 99. Narządy kopulacyjne 
samca Habroph/ebia /auta M c 

Lach. (Oryg.). 

Rodzaj: 1lab1·oleptoides SCHOENEMlJND. 

Tylko jeden gatunek. 

Gatunek: Habroleptoides modesta (HAGEN). 

Synonim: Habrophlebia modesta Hagen. 

Ciało ciemno-brunatne. Odwłok na brzegach pierścieni 

jaśniejszy. Skrzydła (rys. 100) z lekkim odcieniem żółto-bru
natnym, zwłaszcza u samca w pasie żebrowym. Uda i stopy 
nóg przednich samca brunatne z ciernnemi stawami. Nogi tylne 
żółtawe. Szczecinki odwłokowe ku koi1cowi jaśniejsze, obrącz
kowane. Narządy kopulacyjne samca jak na rys. 101. 
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o' 9 
Długość ciała: 8-12 mm, 9-12 mm. 
Długość skrzydeł: 9 

" 
10 

" Długość szczecinek odwłokowych: 12 
" 

10 
" 

Subimago ma skrzydła sepjowo-szare. 
Larwa często mylona z larwami z rodzaju Paraleptophle

bia LEST. z powodu podohieiistwa skrzelotchawek. Kształtem 

Rys. 100. Skrzydła Habroleptoides modesta (H ag.). 
(Podł. Schoenemund'a). 

ciała przypomina ona nieco larwy widelnic. Głowa raczej trój
kątna, z czarną kwadratową plamą. Przedplecze o brzegach 

Rys. 101. Narządy kopulacyjne samca 
Habro/eptoides'modesta (Hag,). (Oryg ). 

Rys. 102. Skrzelotchaw
ka larwy Habroleptoides 
modesta (Hag.). (Oryg.). 

zaokrąglonych, łukowatych, z czarną trójzębową plamą. śród
plecze z łaiicuszkowatą plamą. Odwłok cały czarny, tylko 
brzegi jaśniejsze, z dwiema plamkami barwnemi w kształcie 
ząbków. Na brzegach pierścieni białe kropki. Skrzelotchawki 
(rys. 102) nitkowate, dwudzielne, odnogi prawie równe, z czar
ną tchawką. Pospolita w małych potokach i większych rze 
kach górskich; na niżu rzadka. 

!'ojawia się od kwietnia d9 czerwca, na niżu, pogórzu 
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i w górach (Niepołomice, Gorce). W całej Europie doM po
spolita. 

Rodzina: EPHEMERELLI.DAE. 

Użyłkowanie skrzydeł (rys. 103) obfite, poprzeczki liczne. 
Żyłka środkowa (M) rozwidlona. żyłka pachowa pierwsza (A1) 
zbliżona do drugiej (A2) bardziej niż do trzeciej (As); od pierw
szej poprzeczki żyłka pachowa pierwsza (A1) biegnie równo
legle do trzeciej (As). Na brzegu skrzydła liczne wolne żyłki 
międzyległe. Skrzydła tylne z tępą ostrogą. Oczy turbanowe 
okrągłe. Stopy krótsze od goleni. Pazurki różne. Trzy szcze
cinki odwłokowe. Przysadki odwłokowe samców trójczłonowe; 
rzłon trzeci bardzo mały. X-y sternit niepodzielony. 

Rys. 103. Skrzydła Ephemerella ignita (Pod a). (Oryg.). 

K 1 ucz do o z n ac z a n i a rod z aj ów. 

A) O w ad y dorosłe. 

1. W nogach przednich samców golenie conajmniej 2 razy 
dłuższe od ud, dłuższe niż suma długości członów 2-ego 
i 3-ego stopy; u samic golenie przednie 11 /s raza dłuższe 
od ud . . . . . . . ........ 2 
W nogach przednich samców golenie 1 Y:) raza dłuższe od 
ud, równe długości 2-go i 3-go człona stopy razem 
wziętych; u samic golenie przednie prawie równe długo
ści ud . . . . . . . . . . . Chitonophora BNGTSs. 

2. Stopy nóg tylnych równe 2/5 długości goleni; golenie przed
nie samców więcej niż 2 razy dłuższe od ud; stopy nóg 
przednich samic równe 3

/, długości ud. Drugi człon przy
sadek odwłokowych samców nie zgrubiały na końcu (rys. 
108, 109, 110) . . . . . . . . Ephemerella W ALSH. 
Stopy nóg tylnych równe 3/5 długości goleni; golenie przed
nie samców 2 razy dłuższe od ud; stopy przednie samic 
równe 2/5 długości goleni. Drugi człon przysadek odwło
kowych samców na koi1cu wybitnie zgrubiały (rys. 112) . 

, . . . . . . , . . , . , • . Torleya LEST. 
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B) Larwy. 

1. Ciało podługowate; 4 pierwsze pary skrzelotchawek wi
doczne . . . . . . . . . . . . . . 2 
Ciało krępe; widoczne tylko 3 pary skrzelotchawek (rys. 
113) . . . . . . . . . . . . . . Torleya LEST. 

2. Ciało wąskie; odwłok z wszystkiemi pierścieniami jedna
kowemi, o krawędziach prostych; na sternitach guzki . . 
. . . . . . . . . . . . . . Ephemerella W ALSH. 
Ciało szersze; ostatnie trzy pierścienie odwłoka o krawę
dziacl1 łukowatych; guzki na sternitach bardzo słabo za
znaczone . . . . . . . . Chitonophora BNGTss. 

'111/lr 

a 

Rys. 104. Owłosienie szczecinek odwłokowych u larw gatunków 
z rodzajów: a - Torleya Les!., b - Ephemerel/a Walsh. (Oryg.). 

Rodzaj: Ohitonophora BENGTSSON. 

Postać dorosła pokrojem bardzo podobna do gatunków 
z rodzaju Ephemerella W ALsn. Larwy większe, smuklejsze, 
nie tak spłaszczone. 

Kl u c z do o z n ac z a n i a g a tu n k ó w. 

A) O w ad y dorosłe. 

1. Brzeg X-ego sternitu odwłoka samca wklęsły na bokach, 
w środku języczkowato wyciągnięty. Płaty prącia kształtu 
litery S, zaostrzone, smukłe (rys. 105 a). Szczecinki od
włokowe brunatne, u nasady obrączkowane . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . Ch. krieghoffi ULM. 
Brzeg X-ego sternitu odwłoka samca trójkątny, z małym 
wyrostkiem. Płaty prącia szeroko rozchylone, tępe (rys. 
105 b ). Szczecinki odwłokowe biało-żółte, czarno obrącz
kowane . . . . . . . . . . Ch. mucronata BNGTSS. 

10 
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B) Larwy. 

1. Skrzelotchawki piątej pary (rys. 106 b) wysmukłe, złożone 
z dwóch listków wielkich i dwóch małych. Listki większe 
niejednakowej szerokości; małe nie dochodzą połowy dłu
g?ści. dużych. Ostatni człon głaszczek wargi dolnej bardzo 
cienki . . . . . . . . . . . . Ch. krie,ąhoffi DLM. 
Skrzelotchawki piątej pary (rys. 106 a) dość szerokie. 
Listki duże, jednakowej szerokości, małe równe połowie 
długości dużych, niesymetrycznie ustawione. Trzeci człon 
głaszczek wargi dolnej nagi, stożkowaty, gruby . . . . 
. . . . . . . . . . . . . Ch. mucronata BNGTss. 

Gatunek: Chitonophora krieghoffi ULMER. 

Ciało ciemno-brunatne, na stronie brzusznej nieco .1asrnCJ· 
sze. N ogi żółto-brunatne. Stopy i golenie nóg przednich czar
niawe. Skrzydła zadymione brunatno u nasady, słabiej ku koń-
cowi. 

d 9 
Długość ciała: 8-10 mm, 9- 9 mm. 
Długość skrzydeł: 10 ., 10 

" 
Długość szczecinek odwłokowych: 11-12 

" 
8-10 

" 
Subimago nieznane. 
Larwa ubarwiona ciemno-brunatno. Na ciemieniu jasna 

plama. Przedplecze i śródplecze z poprzecznemi jasnemi pasa
mi. Odwłok ciemny, prócz jasnych pierścieni V-ego i VIII-ego. 
Na pierścieniach ciemnych po dwie jasne kreski. Uda z dużą 
plamą na środku i mniejszą na wierzchołku, golenie przepa
sane. Szczecinki odwłokowe pokryte włoskami. Skrzelotchawki 
dachówkowato ułożone na odwłoku, listki ich typu spotyka
nego u gatunków z rodzaju Ephemerella WALSI!. żyje w poto
kach na podgórzu, na kamieniach porośniętych mchem, którym 
się żywi. 

Odnaleziony w Turyngji, w Polsce nie odszukany. 

Gatunek: Chitonophora mucronata BENGTSSON. 

Mniejsza od poprzedniej. Ubarwienie jaśniejsze. Ostatn! 
człon przysadek odwłokowych samca mały. Prącie szerokie 
(rys. 105 a). Szczecinki odwłokowe biało-żółte, wyraźnie 

obrączkowane. 

Długość ciała: 

Długość skrzydeł: 

Długość szczecinek odwłokowych: 

Subima!;l'O nieznane, 

d 
6 -7 mm, 
5,5--6,5 „ 

8 
" 
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Larwa kawowo-brunatna. Rysunek zmienny, czasem bar
dzo słaby. Odwłok ma po stronie brzusznej po dwie kropki na 
każdym pierścieniu z boku, część środkowa pierścieni ciemniej
sza. Nogi paskowane. Skrzelotchawki 5-ej pary (rys. 106 a) 
złożone z 4-ch listków. Listek największy z dwoma skrzydeł
kami, sercowaty. M_niejszy wielkości poprzedniego, bez skrzy
dełek, dwa małe niesymetrycznie ułożone. pierwszy z nieb 
owalny, szerszy niż dłuższy. Larwa żyje w bardzo zimnych 
potokach na wysokości od 1300 m n. p. m. 

Opisany z alpejskiej i podalpejskiej krainy w Laponji. 
.. rako larwa znaleziony w Czarnohorze. 

Rys. 105. Nariądy kopulacyjne sam
ców z rodzaju Chitonophora Bngtss. 
a - Ch. krieghoffi Ulm., b -- Ch. 
mucrona/a Bngtss. (Pod!. Ulmer'a 

Bengtsson'a). 

w.~ 
Rys. 106. Skrzelotchawki 5-ej pary 
larw z rodzaju Chitonophora Bn gtss. 
a - Ch. mucrona/a Bngtss., b -
Ch. krieghoffi Ulm. (Pod!. Schoene-

m und' a i oryg.). 

Rodzaj: 1'.Jphe-me1•ella WALSH. 

Ciało silnie zbudowane. Skrzydła (rys. 103) przewazme 
przezroczyste, tylne dobrze użyłkowane. Larwa typowa łażąca, 
z w~·bitnemi guzkami na odwłoku. 

Klucz do o z n ac z a n i a gatunków. 

A) O w ad y. dorosłe. 

1. Brzuszna strona odwłoka z rysunkiem z czarnych kresek. 
Prącie głQboko rozcięte, płaty jego rozchylone (rys. 108) 

. E. no tata ETN. 
Brzuszna strona odwłoka bez rysunku . . . . . . 2 

2. Ciało ciemno-brunatno-czerwone. Prącie rozcięte do Y. dłu
gości, płaty jego rozchylone (rys. 109) . E. ignita (PooA). 
Ciało białawo-żółte. Prącie zaokrąglone, płaty jego styka
jące się (rys. 110) E. mesoleuca (BRAUER). 

B) Larwy'). 

1. Ubarwienie szaro-żółto-brunatne. Na spodzie odwłoka ry
sunek z kresek dachówkowatych rozbieżnych i z kropek . 

. E. notata ETN. 

') Larwa E. mesoleuca (Br a u er) nie opisana. 
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Ubarwienie czerwono-brunatne. 
sunku ......... . 

Spód odwłoka bez ry
E. ignita (PooA). 

Gatunek: Ephemerella notata EATON. 

Tułów brunatny. Odwłok (rys. 108) szaro-rudy, na sterni
tach rysunek z czarnych kresek i kropek, podobnie jak 
u Ecdyonurus insignis (ETN.), lecz bez plamy środkowej. 

Wzdłuż lin.ii nabocznej na sternitach i tergitach czarne kreski. 
Na tergitach odchodzą od nich kreski ukośne w odwrotnym 
kierunku, niż na sternitach. Pierścienie VIII-y i IX-y na tyl
nych krawędziach z bocznemi kolcami. Skrzydła bezbarwne. 

~ LJ 
LJ 

I 

Rys. 108. Narządy ko
pulacyjne samca i deseń 
odwłoka Ephemerella 
nalata Et n. (Podług 

S c h o e _n e 'm u n ,1 ' a 
i oryg.). 

Rys. 107. Odwłok larwy z rodzaju Chitonoplzo
ra Bngtss. (Padł. Lestage'a). 

Nogi przednie rudo-szare, tylne zielonkawe. Szczecinki odwło
kowe jasno-sepjowe, czerwonawo obrączkowane. Prącie w "/, 
rozcięte (rys. 108). 

ó' Q 
Długość ciała: 8- 9 mm, 8- 9 mm. 
Długość skrzydeł: 9-11 " 9-11 " 
Długość szczecinek odwłokowych: 15 " 12 " 

Subimago ma skrzydła szaro-białe z zielonemi żyłkami. 

Larwa ubarwiona szaro-żółto, z ciemniejszym deseniem, 
czasem zupełnie jednobarwna. ślady czarnych kropek i kre
sek na calem ciele. Po dwie kreski na bocznych częściach 

tergitów odwłoka u nasady skrzelotchawek. Brzegi tergitów 
środkowych czasem zaczernione. Sternity odwłoka z kreska
mi wzdłużnemi, lekko ukośnerni po bokach, wewnątrz pola 
ograniczonego przez kreski dwie kropki. U nasady ud po stro
nie brzusznej czarna kropka. Skrzelotchawki z częścią podko-
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wiastą ciemno-szarą. żyje w wodach stojących lub wolno pły
nących, na roślinach. Porusza się bardzo powoli. żywi się gni
jącemi częściami roślinnerni. 

Pojawia się od maja do sierpnia. Na niżu dotąd znana 
z Suwalszczyzny i Wilei1szczyzny. Znaleziona w Bawarji, Tu
ryngji, Anglji, Szkocji i Belgji. 

Gatunek: Ephemerella ign'ita (PonA). 

Synonim: Ephemera ignita Pod a. 

Ciało czerwono-brunatne. Nogi żółto-brunatne lub ciemno
żółte. Skrzydła (rys. 103) przezroczyste, bezbarwne. Szcze
cinki odwłokowe żółtawo lub szaro-czerwone, wąsko czarno 
paskowane. Przysadki odwłokowe samca silnie zbudowane. 
Prącie rozcięte do '/a długości; płaty mniej lub więcej rozchy
lone, tępe (rys. 109). IX-y sternit wyciągnięty w dość tępe kolce. 

Długość ciała: 

Długość skrzydeł: 

Długość szczecinek odwłokowych: 

o' 
6-9,5 mm, 6-10 mm. 

7-9 " 7-11 " 
7-11 " 7- 9 " 

Subimago ma skrzydła ciemno-szare, nogi oliwkowe z ciem
nemi przepaskami. 

Larwa (rys. 111) czerwono-brunatna z jasnemi przepaska
mi na nogach. Czoło marmurkowane. Szczecinki odwłokowe 
z ciemnemi i jasnemi przepaskami, krótko owłosione i pokryt•J 
szczecinkami (rys. 104 a). Wzgórki na tergitach odwłoka bar
dzo wyraźne. żyje w potokach górskich, rzekach. Zależnie 

od warunków otoczenia, zmienia się jej ubarwienie od bardzo 
ciemno-brunatnego do jasno-oliwkowego z ciemniejszym dese
niem. Jest wszystkożerna, czasem na wet rzuca się na okazy 
własnego gatunku. 

Pojawia się od maja do sierpnia; w całych Karpatach i na 
pogórzu bardzo pospolita. Pospolita także w całej Europie. 

Gatunek: Ephemerella mesoleuca (BRAUER). 

Synonim: Habrophlebia mesoleuca Br a u er. 

Tułów żółto-brunatny. Odwłok żółto-biały, u nasady i na 
końcu rdzawy. Na tergitach plamki trójkątne barwy czer
wono-brunatnej. Strona brzuszna jasna. Skrzydła przezro
czyste, żyłki białawe. N ogi przednie bursztynowe, tylne biało
żółte. Szczecinki odwłokowe białe, czasem lekko żółto prąż

kowane. Trzeci człon przysadek odwłokowych samca pazur
kowaty; prącie składa się z płatów symetrycznie esowa.to wy-
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giętych, stykających się ze sobą i połączonych z błoną przej
rzystą; koniec zaokrąglo11y (rys. 110). 

Długość ciała: 

Długość skrzydeł: 

Długoś(~ szczecinek o<lwłokowyd1: 

Rys. 109. Narządy kopulacyjne samca 
Ephemerella igni/a (P o d a). (Podług 

U Im er' a). 

Subimago i larwa nieznane. 

o' 
G,rJ mm. 
7 
(j " 

" 

Rys. llO. Narządy 

kopulacyjne samca 
Ephemerella meso
leuca (Br a u e r). 

(Oryg ). 

W Polsce został złowiony tylko jeden okaz samca na Bie
lanach pod Warszawą, w czerwcu. Gatunek ten został opisany 
na podstawie okazu pochodzącego z Wiednia. 

Rodzaj: ·'1'01·leya, LESTAUE. 

Postacie dorosłe podobne do przedstawicieli poprzedniego 
rodzaju. Ciało delikatniej zbudowane. Larwa (rys. 113) ma 
ciało krępe. Nogi krótkie i silne, płasko układające się na pod· 
lożu. 

KI n t; z cl o o z n ac z a n i a gatunków. 

A) Owady dorosłe. 

1. Wyrostki prącia po stronie brzusznej tępe (rys. 112 a!. 
Ciało brunatno-czerwone . . . . . . . T. belgica LEST. 
Wyrostki prącia po stronie brzusznej ostre, na brzegu 
grzbietowym tegoż dwie brodawki (rys. 112 b). Ciało ja
śniejsze . . . . . . . . . . . T. major (KLP.). 

B) Larwy. 

1. Skrzelotchawki 6-tej pary składają się z dwóch listków· 
podłużnych i pęczka ośmiu cienkich wyrostków (rys. 114 a). 
. . . . . . . . . . . . . . T. belgica LEsT. 
Skrzelotchawki 6-tej pary składają się z dwóch listków 
i sześciu wyrostków trochę grubszych (rys. 114 b) 

. . . . . . . . . . . . T. major (KLP. ). 
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Gatunek: Torleya belgica LESTAGE. 

Ciało rdzawo-brunatne lub czerwono-brunatne. Strona 
brzuszna jaśniejsza. N ogi jasno-brunatne. Szczecinki odwło
kowe samca jasno-brunatne, samicy prawie szare, jasno-bru
natno obrączkowane. Prącie stożkowate; płaty od strony 
brzusznej rozchylone aż poza połowę długości, tępe (rys. 112 a). 

Długość ciała: 

Długość skrzydeł: 

Długość szczecinek odwłokowych: 

Subimago nieznane. 

cJ 
6- 8 mm, 
9-10 „ 

10-12 " 

Q 
6- 8 mm. 

9-10 " 
9-10 " 

Larwa ma ciało typu larw z rodzaju Ephemerella W ALSH, 

krępe, dośl\ wypukłe. Głowa dość mała, przedplecze szerokie 

Rys. 111. Skrzelotchawka i warga dolna larwy 
Ephemerella igni/a (Pod a). (Oryg.). 

z guzkami nil przednich kątach. Odwłok, widziany od spodu, 
heczułkowaty. Pierścienie wyciągnięte w skrzydełkowate kol
ce. Pierściei1 IX-y odcina się 011 innych, X-y prawie trójkątny 
lub trapezowaty. N ogi silne, uda rozpłaszczone. Całe ciało 

pokryte delikatnemi, dług·iemi włoskami. Szczecinki odwłoko
we mają włoski dłuższe przy każdym co drugim członie. Skrze
lotchawki (rys. 114 a) ułożone dachówkowato, owalne. Pary 
druga do czwartej o listkach dużych. Ubarwienie ciała ciem
no-brunatne z jaśniejszemi plamami na calem ciele i nogach. 
żyje w zimnych potokach i rzekach, żywiąc się odpadkami or
ganicznemi. Porusza się bardzo wolno. 

W Polsce nie odszukany, może znajdzie się w Karpatach 
Zachodnich. W górskich potokach dorzecza Renu i Laby. 

Gatunek: Torleya major (KLAPALEK). 

Synonim: Ephemerella major KI ap a I e k. 

Ubarwienie ciała więcej żółtawe niż u poprzedniego ga
tunku. Szczecinki odwłokowe szaro-białe, lekko obrączkowa
ne. Prącie więcej wa!0owate; płaty po brzusznej stronie roz 
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chylone najwyżej do połowy, ostre; na koi1cu prącia dwa bro
dawkowate zgrubienia (rys. 112 b). 

Długość ciała: 

Długość skrzydeł: 

Długość szczecinek odwłokowych: 

Rys. 112. Narządy kopulacyjne samców 
z rodzaju Torleya Le st. a - T. belgica 
Lest., b-T. major (Kip.). (Pod!. Schoe-

n em und' a). 

Rys. 113. Larwa Tor/eya major (KI p.). (Oryg.). 

Subimago nieznane. 

r:J 
8 mm. 

10 " 
6 " 

Larwa (rys. 113) ubarwiona zmiennie, przewazme żółto

l,nmatna lub nawet żółto-biała. Deseil mniej wyraźny. Guzki 
przedplecza bardzo słabo zaznaczone. Skrzelotchawki (rys. 114 b) 
podobne do skrzelotchawek poprzedniego gatunku; 1-sza para 
smuklejsza, skrzydełka dochodzą tylko do połowy listków; 6-ta 
para złożona z dwóch listków i sześciu grubych wyrostków. 
Owłosienie słabe. żyje w potokach górskich na kamieniach. 
Hzadko bywa obrośnięta glonami. 

Znaleziony w Gorcach i w Beskidach Wschodnich. l'oza 
tern znany z Czechosłowacji. 

Rodzina: OAENIIJAE. 

Synonim: Brachycercidae. 

Skrzydła przednie krótkie, zaokrąglone. 8krzydeł tylnych 
brak. żyłki wzdłużne normalne. Poprzeczki mniej liczne usta
wione w jednym szeregu. Zyłka łokciowa pierwsza (Cu1) tak 
długa jak druga (Cu2). W pasie koilcowym pierwszym para 
żyłek międzyległych tworzy bardzo długie widły. żyłka pacho
wa druga (A2) i trzec::t (A.) podobnie widlasto złączone. żyłka 
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środkowa (M) rozwidlona. Brzeg skrzydeł orzęsiony. Błona 

mlecma, brzeg żebrowy brunatny. Oczy samców niepodzielone. 
Przyoczka duże. Nogi przednie samców długie, udo równe % 
długości goleni, goleń 1 Yo razy dłuższa od stopy. Tylne nogi 
krótkie. Trzy szczecinki odwłokowe; u samców 4-6 razy dłuż· 
sze od ciała, gładkie; u samic równe X długości ciała, na koil: 
cach orzęsione. Przysadki odwłokowe samców 1-członowe. 

Prącie płytkowate, nierozciQte (rys. 118). 

Rys. 114. Skrzelotchawki larw z rodzaju Torleya Les t. a - T. belgica 
Lest., b- T. major (Kip.). (Pod!. Lestage'a i oryg.). 

K 1 u c z do o z n ac z a n i a ro d z aj ów. 

A) O w ad y do ro sł e. 

1. Przedpiersie bardzo wąskie, 2-H razy dłuższe niż szerokie 
(rys. 116 a); biodra prawie stykają się ze sobą . . . . . 
. . . . . . . . , . . . . . . . Caenis STEPH. 
Przedpiersie bardzo szerokie, 2 razy szersze niż dłuższe 
(rys. 116 b); biodra oddalone od siebie . . . . . . . 
. . . . . . , , . . . , Eurycaenis BNGTss. 

B) La rwy. 

1. Przyoczka normalne (rys. 117 a). Odwłok bez wyrostków. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . Caenis STEPH. 
Przyoczka umieszczone na wyrostkach (rys. 117 b ). Pier
ścienie odwłoka III-VI-ego z bocznemi orzęsionemi wy
rostkami . . . . . . . . . . . Eurycaen'is BNGTss. 

Rodzaj: Caenis STEPHENS. 

Postacie dorosłe o ciele krępem, małe. Skrzydła (rys. 115) 
zaokrąglone, użyłkowanie robi wrażenie wachlarza; poprzeczek 
bardzo mało. Larwy (rys. 119) typowe łażące; często owło

sione i obrośnięte glonami. 
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K 1 u c z do o z n ac z a n i a gat u n k ów. 

A) Owady dorosłe. 

1. Szczecinki odwłokowe szare . . . . . . . . . 2 
Szczecinki odwłokowe białe lub żółtawe . . . . . . il 

2. Szczecinki odwłokowe w stawach członów ciemno obrącz
kowane . . . . . . . . . . . . C. macrura STEPII. 
Szczecinki odwłokowe jednostajnie szare . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . c. moesta BNGTSS. 

3. Golenie nóg· tylnych z czarnym punktem przed kolanem . 
. . . . . . . . . . . . . . . . C. horaria (L. ). 
Golenie nóg· tylnych bez czarnych plam . . . . . . 4 

4. Odwłok cały szary, u samca trzy pierwsze żyłki u nasady 
sepjowo-szare . . . . . . . . . . . C. robusta ETN. 
Odwłok na końcu szary, u samca trzy pierwsze żyłki czarne 
. . . . . . . . . . . . C. lactella En~. 

Rys. 115. Skrzydłoljętki z rodzaju Caen is Step h. (Oryg.). 

B) Lar w y 1). 

1. Przedplecze z symetrycznemi czarnemi punktami . 2 
Przedplecze z żółto-brunatnym deseniem, lecz bez punktów 
czarnych . . . . . . . . . . . . . . . • . . il 

2. Przedplecze kształtu trapezu, z przednią krawędzią dłuższą 
i kątami zaostrzonemi (rys 120 a) . . . . G. horaria (L.). 
Przedplecze kształtu prostokąta, z kątami tępemi (rys. 120 b) 
. . . . . . . . . • . . . • . C. macrura STEPH. 

3. Przedplecze z przednią krawędzią wklęsłą (rys. 120 c) . . 
. . . . . . . . . . . . • • . G. maesta BNGTSS. 

-. Przedplecze z przednią krawędzią prostą lub wypukłą; 
brzegi boczne z wklęsłościami w połowie długości (rys. 
120 d) . . . . . . . . . G. lactella ETN. 

Gatunek: Gaenis macrura STEPHENS. 

Ubarwienie ciała szaro-czarne, czasem wpadające w sepjo
we. Głowa czarniawa. Tułów od strony brzusznej raczej szaro
brunatny. Odwłok szary, z brunatneroi stawami. Tergity 
wzdłuż· linji środkowej jasne. N ogi szaro-brunatne. Stopy 
i 1golenie słabo zabarwione, przeświecające. Skrzydła lekko 
zadymione, w pasie żebrowym szare. Trzy pierwsze żyłki 
wzdłużne prawie czarne. X-y sternit odwłoka, wyciągnięty 

') Larwa c. robusta Et n. nie opisana. 
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w ostre kolce boczne, i przysadki odwłokowe samca ciemno za
barwione; tylko prącie, na którem jeet na środku centralna 
ciemna plama, prawie białe (rys. 118 a); środek X-ego sternit11 
również jaśniejszy. Szczecinki odwłokowe szare, z odcieniem 
~epjowym, na szwach bardzo ciemno paskowane. 

a 
Rys. 116. Sternity tułowia jętek z rodzajów: a - Caenis Step h., 

b -- Eurycaenis B n g tss. (Pod! Sc ho enem und· a). 

9 
Długość ciała: 2,5 

3- 3,5 
11-12 

mm, 3,5 
3-3,5 

2 

mm. 
Długość skrzydeł: 

Długość szczecinek odwłokowych: 
" " 

8ubimago samca ma szczecinki odwłokowe bardzo krótkie, 

Larwa (rys. 119) szaro-żółta z jaśniejszym deseniem. Na 
głowie między oczyma wyraźne plamy. Przedplecze (rys. 120 b) 
opatrzone dwiema przecinkowatemi plamkami. śródplecze 

z kilku jasnemi pasami, rozchodzącerni się na boki. Odwłok 

a b 
Rys. 117. Głowy i wargi dolne larw z rodzajów: a - Caenis Step h., 

b - Eurycaenis Bngt s s. (Pod!. Sc ho enem und· a). 

na tergitach posiada po dwie szare plamy. Całe ciało pokryte 
bogato włoskami i szczecinkami i często porośnięte glonami. 
żyje na kamieniach porosłych glonami i mchami, w górskich 
i podgórskich potokach. Także w stawach na niżu. Porusza 
się bardzo powoli. Trndna cto odszukania. 
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Postać dorosła pojawia się od kwietnia do ·września na 
pogórzu, w Karpatach i na niżu. W całej Europie pospolity. 

Gatunek: Caenis maesta BENGTSSON. 

Ubarwienie ciała brunatno-czarne. Głowa i przedplecze 
jaśniejsze, reszta tułowia czarna, tylko na stronie brzusznej 
brudno - żółta. Odwłok na grzbiecie rdzawy; pierscrnnie 
I-VIII-ego w pasie środkowym i płytki boczne niebieskawo
białe. Spód szaro-niebieski. Szczecinki odwłokowe szare. Przy
sadki odwłokowe samca czarne. Prącie białe. Nogi z udami 
szaro brunatnemi, golenie szare, stopy białe. Golenie tylne sza
ro-czarne, przeświecające. Skrzydła przezroczyste, w pasie 
żebrowym szare; trzy pierwsze żyłki smołowe. 

Długość ciała: 

Długość skrzydeł: 

Długość szczecinek odwłokowych: 

Subimago nieznane. 

4 mm, 
4 ,, 

12-14 " 

5-5,5 mm. 

4,5 " 
3 " 

Larwa szaro ubarwiona z żółtym deseniem na przedpleczu 
(rys. 120 c) i tułowiu. śródplecze z dużą żółtą plamą środko
wą i bocznemi ukośnemi. Nogi z zielono-szarym rysunkiem. 
Czarny punkt na biodrze. 

Czas pojawu dokładnie nie znany. żyje w rzekach i je
ziorach. W Polsce znaleziony w jeziorze Kierskiem (woj. Po
znańskie). W Europie znany pozatem tylko ze Szwecji i Nit! 
miec zachodnich. 

Gatu~ek: Caenis horaria (LINNE). 

Synonimy: Ephemera horaria Li n n e, Caenis dimidiata Stephens. 

Ubarwienie głowy czarno-brunatne. Przedplecze z jaśniej
szemi bokami i przednią krawędzią. Reszta tergitów tuł~wia 
smołowo-czarna, błyszcząca. Tergity odwłoka I-IV-ego sam
ca z szaremi plamami, zaś wszystkie z szaremi punktami przy 
linji bocznej lub nawet pod nią. Nogi szare lub brunatno
szare. Na goleniach tylnych nóg czarny punkt zaraz przed 
kolanem. Skrzydła lekko szarawe na przednim brzegu; trzy 
pierwsze żyłki sepjowe. Przysadki odwłokowe samca (ryH. 118 b) 

~zaro-zielone; prącie i X-y sternit żółtawe. 

d' 9 
Długość ciała: 7 mm, 11 mm. 
Długość skrzydeł: 8,5 

" 
10,5 

" Długość szczecinek odwłokowych: 11 
" 

4 
" 
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~ubimago nie opisane. 

Larwa ubarwiona szaro-żółto z żółtawym deseniem. Przed
plecze (rys. 120 a) z trzema blademi, owalnemi plamkami; śród-

a b ( d 

Rys. Jl8. Narządy kopulacyjne samców z rodzaju Caenis Bngtss. a -
C. macrura S te p h., b - C. horaria (L.), c - Eurycaenis harrisella 

(Curt.) id - C. /actella Etn. (Pod!. Schoenemund'a). 

piecze z 5--7-ma podobnemi plamami i dwoma czarnemi punk
tami na środku. N ogi zielono-białe. Stopy i pas w połowie 
goleni ciemno-szar~-zielone. Biodra i golenie z czarnemi plam-

Rys. 119. Larwa Caenis macrura Steph. (Pod!. Schoenemund'a). 

kami. ż.yje w rzekach i jeziorach, na dnie piaszczystem; żywi 
się odpadkami organicznemi. 

Pojawia się od czerwca do października. Pospolita w całym 
kraju i całej Europie. 
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Gatunek: Caenis robusta EATON. 

Ubarwienie ciała bursztynowa-brunatne. Przedplecze na 
hokach ja~niejsze. Ciemię więcej czerwono-brunatne. Odwłok 
żółto-biały, z wierzchu szary. Stawy czarniawe, obrzeżone bia
ło. Przysadki odwłokowe ochrowo-brunatne. Szczecinki odwło
kowe białe. Nogi białe, przednie uda i koi1ce goleni sepjowo
szare, tylne bursztynowo-żółte. Skrzydła przezroczyste, lekko 
zadymione w pasie żebrowym, trzy pierwsze żyłki u nasady 
sepjowo-szare. 

DługoM ciała: 

Długość skrzydeł: 

DługoM szczecinek odwłokowych: 

Subimago podobne do postaci dorosłej. 
Larwa nieznana. 

4 
4 

14 

o" 
mm, 

" 
" 

Q 
6 mm. 
6 „ 

4-fi 
" 

Pojawia się w lipcu nad stawami. Odnaleziony pod Lwo
wem., Poza tern w Europie znany tylko z Holandji i Węgier. 

Gatunek: Caenis lactella EATON. 

Synonim: Caenis /actea Pic te t. 

Ciało białawe. Odwłok biały, tylko na koi1cu szarawy. 
N ogi przednie białe lub żółtawe. Skrzydła bezbarwne, tylko 
trzy pierwsze żyłki czarne. Samica prawie cała biała. 

d Q 
Diugość ciała: 3 mm, 4 mm. 
Dlugość skrzydeł: 3,5 

" 
4 

" Długość szczecinek od włokowych: 11 
" 

3 
" 

Subimago nieznane. 
Larwa ma przedplecze (rys. 120 d) o kątach zaokrąglo

nych, boczne krawędzie z zaklęśnięciami. Ubarwienie ciała 

żółto-szare z bardzo słabym deseniem. żyje w jeziorach na 
głębokości 5-10 m. 

Odszukany w pasie przybrzeżnym Wigier (DEMEL). Znany 
z jeziora Bodeńskiego i z PlOn w Holsztynie. 

Rodzaj: Eurycaenis BENGTSSON. 

Należy tu tylko jeden gatunek. 
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Gatunek: Eurycaenis harrisella (CURTIS). 

Synonim: Caenis Harrisrlla Curtis. 

Kształtem ciała nie odbiega od przedstawicieli poprzed
niego rodzaju. Jedynie od strony brzusznej różni się od nich 
szerokiem przedpiersiem (rys. 116 b ). Także drugi człon czuł

ków jest inny, 3 razy dłuższy od pierwszego. Ubarwienie jasno
brunatne. Szczecinki odwłokowe szare. Skrzydła białe, trzy 
pierwsze żyłki smołowe. Nogi brunatno-żółte z ciemniejszemi 
stawami. Przysadki odwłokowe samca ciemne, wystające za 
X-y pierścień odwłoka (rys. 118 c). 

Długość ciała: mm, 
Długość skrzydła: " 

9 
5-7 mm. 

5,5-6 „ 
Długość szczecinek od~łokowych: 

c5 
6,5 

5,5- 6 
25 

,,=7a 
c )b 

L/c 
\~' :1d 

Rys. 120. Przedplecza larw z ro
dzaju Caenis Bngtss. a - C. 
horaria (L.), b - C. macrura 
Steph„ c - C. maesta Bngtss„ 
d - C, lactella Et n. (Padł. 

Schoene mund'a). 

Subimago ma odwłok ochrowo-brunatny. Szczecinki od
włokowe ciemne. Skrzydła bardzo ciemno-szare z ciemnemi 
żyłkami. Nogi białe lub zadymione. 

Larwa (rys. 117 b) różni się od larw z poprzedniego rodza .. 
ju 3-ma wyrostkami na głowie, na których umieszczone są 
przyoczka. Głaszczki wargi dolnej dwuczłonowe. Na pierście
niach odwłoka III-VII-ego orzęsione wyrostki. Ubarwienie 
naogół jednostajne, szaro-brunatne. Druga para skrzelotcha
wek (pokrywa) ciemno szara. Nogi cienkie, długie. Szczecinki 
odwłokowe orzęsione, środkowa cokolwiek dłuższa od bocz
nych. 

W Polsce dotąd nieodnaleziony. Znany ze Szwecji, Danji 
i Francji. 

Rodzina: l'ROSOPLSTOMA'l'LDAE. 

Stanowisko systematyczne tej rodziny nie jest ostatecznie 
wyjaśnione. Zarówno morfologja postaci dorosłej jak i larwy, 
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stanowi po większej części zagadkę. Powodem tego jest nie
słychana rzadkość jej występowania. ·Od badali V A Yss1f;RE'A, 

który w r. 1882 dał monografję morfologiczno-anatomiczną lar
wy, wiadomości nasze nie posunęły się dalej; nieznana zupeł
nie jest jej biologja, ani przeobrażenie. Postać skrzydlata opi
sana jest na podstawie subimago. Możliwe, że osobne stadjum 
imago wogóle tutaj nie istnieje. Ostatnio znaleziono larwy na 
kilku nowych stanowiskach w Europie. Należy dodać, że daw
niej larwa, ze względu na budowę ciała, była zaliczana do sko· 
rupiaków. Należy tu tylko jeden rodzaj. 

Rodzaj: Pl'osopi stoma LATREILLIC. 

Tylko jeden gatunek: 

Gatunek: Prosopistoma foliaceum (FouRCROY). 

Postać skrzydlata opisana na podstawie subimago. Użył

kowanie skrzydeł (rys. 121) bardzo uproszczone, podobne jak 

Rys. 121. Skrzydła Prosopisto
ma foliaceum (Fo ur c .) . (Pod!. 

Vayssiere"a). 

Rys. 122. Larwa Prosopistoma 
foliaceum (Fourc.). (Pod!. Ea

t o n• a). 

u jętek z rdzaju Oligoneuriella DLM„ bez poprzeczek. Kilka 
żyłek często nie dochodzi do brzegu skrzydła. Skrzydła tylne 
podłużne, typu spotykanego u gatunków z rodzaju Baetis 
LEACH, z małą błoniastą ostrogą na tylnym końcu brzegu pa
chowego. Poprzeczek brak. Tylna krawędź skrzydeł przednich 
orzęsiona. 

Larwa (rys. 122) odbiega kształtem ciała od wszystkich 
innych larw jętek. Oglądana zgóry pozwala na wyraźniejsze 
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wyróżnienie tylko czQści głowowej ściśle przylegającej do tu
łowia. Ten ostatni pokryty jest jednolitym, wypukłym pance
rzem o jajowatym kształcie. Na tylnym końcu ciała pancerz 
jest wklęsło wycięty i wystają z pod niego cztery ostatnie 
pierścienie odwłoka. Są one spłaszczone i zaopatrzone skrzy
dełkami, wyciągniętemi ku tyłowi. Trzy szczecinki odwłokowe 
równej długości, owłosione. Od strony brzusznej widać głowę 
całą prawie pokrytą wargą dolną. Na tułowiu sternity tworzą 
jednolitą płytkę, która spiczastym występem zachodzi aż na 
odwłok. Sternity odwłoka I-V-ego zrośnięte ze sobą i z tuło
wiem. Wraz ze skrzydłami pancerza grzbietowego ograniczają 
one po bokach ciała jamy, zawierające zmienione skrzelotchaw
ki. N ogi smukłe, dość silne, zakoi1czone ostre mi pazurkami. 
Na pazurkach piłkowane ząbki. 

Według dotychczasowych danych larwa ma żyć w szybko 
płynących wodach, na głębokości do 1:V. m. Na kamieniach, 
w szczelinach i t. d. znajduje ochronę przed prądem. Podraż
niona, porusza siQ bardzo szybko. Od podłoża trudno ją oder
wać. Zmuszona do pływania, używa odwłoka jako wiosła. 

Znana z Mołdawy, Hern1, Menu, oraz z Francji i Szwecji. 
W Polsce nie odszukana. 

III. Piśmiennictwo. 

A) Opracowania monograficzne. 

1. HANDLIRSCH A. Ephemeroidea. W dziele W. Ko
KENTHAL'A i T. KRUMBACH'A „Handbuch der Zoologie", IV, 
część 1, Berlin-Lipsk, 1926-30, str. 622-636, rys. 652-663. 

Najnowsze opracowanie jętek, zawierające wyniki bada1i 
nad niemi; może trochę zbyt zwięzłe i dla specjalisty za 
ogólne. 

2. ULMER G. Eintagsfliegen, Ephemeroptera. W dziele 
P. BROIIMER'A, P. EHRMANN'A i G. ULMER'A „Die Tierwelt 
Mitteleuropas", IV, Lipsk, 1928, str. III, 1-111, 150 rys. 

Dobre klucze do oznaczania owadów dorosłych, lecz tylko 
ogólne uwagi o subimagines i larwach; wykaz najważniejsze.i 
literatury. 

3. ULMER G. Ephemeroptera. W dziele P. ScnuLzE'co 
„Biologie der Ticrc Deutschlands'', część 34, Berlin, 1924. 
40 str., 28 rys. 

Dobre opracowanie całokształtu biologji jętek. 

4. ULMER G. Ubersicht U.ber die Gattungen der Epheme
ropteren nebst Bemerkungen U.ber einzelne Arten; Stett. Ent. 
Zeit., Stettin, 81, 1920, str. 97-147. 

Klucze do oznaczania rodzin i rodzajów, dane zoogeogra· 
ficzne i bibljografja do gatunków. 

11 
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15. ScHOENEMUND E. Eintagsfliege:µ oder Ephemeropte
ra. W dziele F. DAHL'A „Die Tierwelt Deutschlands'', część 19, 
Jena, 1930, 106 str., 186 rys. · 

Dobre klucze i opisy jętek Niemiec, zarówno owadów do
rosłych, jak i larw, dane biologiczne i bibljografja. 

6. KLA.PALEK Fr. Ephemerida. W dziele A. BRAUER'A 
,,Die Siisswasserfauna Deutschlands'', zesz. 8, Jena, 1909, 32 str., 
.J4 rys. 

Opracowanie systematyczne, nieco przestarzałe i niekom
pletne; może jednak oddać pewne usługi przy pierwszem za
poznaniu się z grupą. 

7. EATON A. E. A revisional Monograph of recent Ephe
meridae or Mayflies; Trans. Linn. Soc., London, 1883-8, ser. 2, 
3, str. 1-352, tabl. I-LXV. 

Podstawowe dzieło o jętkach, zawierające opisy wielu ga
tunków; pod względem ujęcia systematycznego ma wartość tyl
ko historyczną. 

8. NEEDHAM J. G., TRAVER J. R., Hsu Y.-Ch. The Biology 
of Mayflies. Ithaca, N. Y., 1935, 7159 str., 168 rys., 40 tabl., 
1 barwna. 

Doskonała monografja jętek, zawiera część ogólną o ana
tomji i biologji tych owadów; część systematyczna obejmuje 
tylko gatunki północno-amerykańskie. 

9. LEsTAGE J. A. Contribution :'t l'etude des Jarves des 
Ephemeres Palearctiques; Ann. Biol. Lac., Bruxelles, 8, 1916, 
str. 213 - 458, rys. 1 - 54. - Idem, Serie 2; ibidem, 9, 1919, 
str. 79-179, rys. 1-13. - Idem, Serie 3; ibidem, 13, 1925, 
str. 227-302, rys. 1-1-i. 

Nowoczesne monograficzne opracowania larw jętek, ważne 
opisy i dane biologiczne. 

10. RoussEAU C. Ephemeroptera. W dziele „Les Larve~ 
aquatiques des Insectes d'Europe'', część 5, Bruksela, 1921: 
str. 162-273, rys. 40-72. 

Dzieło podobne do poprzedniego. 

11. BENGTSSON s. Beitrage ozur Kenntnis der palaarkti
schen Ephemeriden; Lunds Univ. Arsskr., Lund, N. F., E, Nr .. 1, 
19 str. 

12. BENGTSSON S. Bemerkungen liber die nordischen Ar
ten der Gattung Cloeon LEAcn; Entom. Tidskr., Uppsala, 35, 
1914, str. 210-220. 

13. BENGTSSON S. Weitere Beitrage zur Kenntnis der 
nordischen Eintagsfliegen; Entom. Tidskr., Uppsala, 38, 1917, 
str. 174~194. 

14. BENGTSSON S. Kritische Bemerkungen iiber einige 
nordische Ephemeropteren nebst Beschreibung neuer Larven; 
Lunds Univ. Arsskr., Lund, N. F., 26, Nr. 3, 1930, 27 str., 50 rys. • 

Opisy i djagnozy rodzajów i gatunków skandynawskich. 
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15. LAMEERE A. Etude sur l'organisation des :Ephemeres; 
Bull. Soc. Zoo!. France, Paris, 42, 1917, str. 41-71. , 

Rozważania nad pochodzeniem jętek i próba ustalenia ich 
systematyki. 

B) P race spec .i a 1 n e dotyczące bi o I o g j i 
i anatomji jętek. 

16. DRENKELFORT H. Neue Beitrage zur Kenntnis der 
Biologie und Anatomie von Siphlurus lacustris ETN.; Zool. 
Jahrb., Abt. Anat. u. Ontog., Jena, 29, 1910, str. 527-617, 3 tabl. 

Studjum anatomiczno-biologiczne, jedna z niewielu prac 
tego rodzaju. 

17. DORKEN B.1 Die Tracheenkiemenmuskulatur der Ephe
meriden unter Beriicksichtigung der Morphologie des Insekten
fliigels; Zeitschr. wiss. Zoo!., Leipzig, 87, 1927, str. 435-550, 
rys. 1-30, tabl. XXIV-XXVI. 

Wyczerpujące i drobiazgowe opracowanie układu mięśnio
wego i jego funkcyj. 

18. FRITZE A. Ober den Darmkanal der Ephemeriden; 
Ber. Naturw. Ges., Freiburg i. Br., 4, 1889, str. 5 - 24, 
tabl. II - III. 

Dobre opisy budowy przewodu pokarmowego jętek. 

19. REINER H. Zur Biologie und Anatomie von Cloeon 
dipterum L., Baetis binoculatus L. und Habrophlebia fusca 
CuRT.; Jenaische Zeitschr., Jena, 53, 1914, str. 1-57. rys. 1-41. 

20. HEYMONS R. Ober die Fortpflanzung und Ent, 
wicklungsgeschichte der Ephemera vulgata L.; Sitzber. Ges. 
naturf. Freunde, Berlin, 6, 1896, str. 1-66, 2 tabl. 

Jedyna praca embrjologiczna o jętkach. 

21. V AYSSJERE A. Recherches sur l'organisation des lar
ves des Ephemeriens; Ann. Sc. Nat. Zoo!., Paris, 13, 1882, 
str. 1-137, tabl. I-X. 

, 22. V AYSSJJ~RE A. Monographie zoologique et anatomique 
du genre Prosopistoma LATR.; Ann. Sc. Nat., Paris, 7 ser., 9, 
1890, str. 19-87, tabl. II-V. 

Klasyczne opisy i doskonałe tablice o wartości historycznej. 

C) P r a ce do ty c z ą ce fa u n y j ę tek P o 1 s ki. ", 
23. DEMEL K. Ugrupowanie etologiczne makrofauny 

w strefie litoralnej jeziora Wigierskiego; Prace Inst. im. Nenc
kiego, Warszawa, 2, Nr. 29 (1923) 1925, str. 1-50, tabl. 1----łV. 

Zawiera dane ekologiczne dotyczące gatunków jeziornych. 

24. Dzn,mzIELEwrcz J. Owady siatkoskrzydłowate ziem 
Polski; Rozpr. i Wiad. Muz. Dzied., Lwów, il, (1917) 1919, 
str. 105-168, 4, (1918) 1920, str. 1-72, tabl. I-III. 
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Wykaz systematyczny odnoszący się właściwie tylko do 
fauny Karpat Wschodnich. Opisy kilku nowych dla Polski ga
tunków oraz zestawienie drobnych prac starszych tegoż autora. 

25. GUTOWSKA-MACKIEWICZ R. Przyczynek do znajomo
ści jętek północno-wschodniej Polski; Prace Tow. Przyj. Nauk„ 
Wilno, 9, 1935, str. 1-20. 

Dobre opracowanie faunistyczne i ekologiczne jętek Wilei1-
szczyzny. 

26. Dzu;:nziELEWICZ J. i KLAPALEK Fr. Novae species 
N europterr1,ideor.}tm in Karpathibus Orientalibus anno 1907 
collectae; Cas. Ceske Spol. Entom., Praha, 5, 1908, str. 21-25, 
rys. 1-3. 

Opisy nowych gatunków. 

27. MAJEWSKI E. Systematyczny wykaz owadów żyłko
skrzydłych Polski. Warszawa, 1882, 42 str. 

Pierwsza praca o jętkach Polski. 

28. MIKULSKI J. Przyczynek do znajomości fauny doli
ny Popradu w okolicy Muszyny: Ephemeroptera, Trichoptera 
i Neuroptera; Spraw. Kom. Fizj„ Kraków, 65, 1929, str. 81-92. 

29. MIKULSKI J. O kilku nowych dla Polski gatunkach 
jętek (Ephemeroptera); Fragm. Faun. Mus. Zool. Pol., Warsza
wa, 1, Nr. 11, 1931, str. 323-325, 1 rys. - Idem, II; ibidem, 1, 
Nr. 16, 1932, str. 458-461. 

30. MIKULSKI J. Próba charakterystyki zoogeograficz
nej jętek (Ephemeroptera) fauny Polski; Pam. XIV Zjazdu Lek. 
i Przyr„ Poznań, 1933, str. 476-478. 

31 MIKULSKI J. Ober zwei interessante Ephemeropteren 
aus Polen; Konowia, Wien, 13, 1934, str. 47-53, rys. 1-3. 

32. MIKULSKI J. Przyczynek do znajomości fauny Czar
nohory: 7, Ephemeroptera; Rozpr. i Spraw. Inst. Bad. Lasów 
Pai1stw„ 'Varszawa, ser. A, Nr. 8, 1935, str. 43·-51, 13 rys. 

33. MoRTON K. J. A new species of Baetis (Ephemeridae) 
frorn the eastern Carpathians; Entom„ London, 43, 1910, str. 321, 
1 tabl. 

34. ScmLLE ł'. Materjały do fauny owadów siatkoskrzy
dłych i szarańczaków doliny Popradu; Spraw. Kom. Fizj„ Kra
ków, 36, 1902, str. 77-85. 

Wykaz systematyczny. 

35. PoNGRACZ A. Beitrage ..zur Pseudoneuropteren- und 
Neuropterenfauna Polens; Ann. Mus. Hung„ Budapest, 17, 
1919, str. 161-177. 

36. RzósKA J. Badania nad ekologją i rozmieszczeniem 
fauny brzeżnej dwu jezior polskich (jezioro Kierskie i jezioro , 
Wigierskie); Prace Kom. Mat.-Przyrodn. Pozn. Tow. Przyj. 
Nauk, Poznań, B, 7, Nr. 6, 1935 str. 1-152, 2 tabl. 
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37. ULMER G. W pracy W. HoRN'A: Eine kleine Insek
tenausbeute auf Lazaretschiffen des ostlichen Kriegsschau
platzes: Entom. Mitt„ Berlin, 5, 1916, str. 208-209. 

38. ULMER G. Trichopteren und Ephemeropteren aus dem 
Bialowieser Wald; Abhandl. math.-naturw. Abt. bay. Akad. 
Wiss„ Miinchen, Suppl. 5, 1925, str. 339-342. 

39. ULMER G., STRAND E. i HORN W. HoRNS lithauische 
entomologische Kriegsausbeute, 1916; Entoin. Mitt„ Berlin, 7, 
1918, str. 289-290. 

40. WIERZEJSKI A. Dodatek do fauny sieciówek; Spraw. 
Kom. Fizj., Kraków, 17, 1883, str. (253) - (255). 
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IV. Wykaz alfabetyczny podrzędów, rodzin, 
rodzajów i gatunków 1 ). 

Acentrella BNGTSS. 125 
A. lapponica BNGTss. 126 
A. sinaica BoRzA . 126 
Ameletus ETN. 109 
A. inopinatus ETN. 109 
Ametropodidae 99 
Ametropus ALB. 99 
A. eatoni BRODSKY 100 
A. fragilis ALB. 100 
Baetidae 112 
Baetis LEACH 116 
B. alpinus (P1cT.) 119 
B. atrebatinus ETN. . 119 
(B. aurantiaca BuRM.) 97 

B. bioculatus (L.) 121 
B. buceratus ETN. 121 
B. carpathica MoRT. 122 
(B. fluminum P1cT.) . 88 
(B. forcipula KoLL.) 88 
B. gemellus ETN. . 125 
(B. lateralis OuRT.) . 81 
B. melanonyx (P1cT.) 122 
B. niger (L.) 118 
B. pumilus (BuRM.) 118 
B. rhodani (P1cT.) 124 
lJ. scambus ETN. . 120 
(B. semicolorata OuRT.) 95 
B. tenax ETN. . 121 
B. venustulus ETN. 123 
B. vernus OuRT. 124 
Baetoidea . 110 
( Blasturus vespertinus L.) . 134 
(Brachycercidae) 152 
Caenidae . 152 
Caenis STEPH. . 153 
(C. dimidiata STEPH.) 156 
(C. Harrisella OuRT.) 159 
C. horaria (L.) 156 

') Synonimy podane są w nawiasach. 

(C. lactea P1cT.) 
C. lactella ETN. 
C. macrura STEPH. 
c. maesta BNGTSS. 
C. robusta ETN. 
Centroptilum ETN. 
C. luteolum (MilLL.) 
C. pennulatum ETN. 
C. tenellum ALB. . 
(Chirotonetes ETN.) . 
(Ch. ignotus WALK.) 

Chitonophora BNGTSs. 
Ch. krieghoffi ULM .. 

Ch. mucronata BNGTSS. 
Choroterpes ETN. 
Ch. picteti (ETN.) 

(Cloe P1cT.) 
(C. rhodani PrcT.) 
(C. verna Prc:T.) 

Cloean LEAcn .. 

C. dipterum (L.) . 
C. inscriptum BNGTSS .. 

C. praetextum BNGTSS. 
C. rufulum ETN. 
C. simile (ETN.) 
Ecdyonuridae 
Ecdyonurus ETN .. 
E. fluminum (P1cT.) 

158 
158 
154 
156 
158 
11 l 

114 
116 
115 
106 
106 
145 
146 
146 
138 
138 

116, 126 
124 
124 
126 
127 
129 
130 
129 
130 

E. forcipula (KoLL.-PrcT.) 

E. helveticus (ETN.) 

74 
83 
88 
88 
87 
85 
81 
86 
86 
90 
89 
77 
83 

E. insignis (ETN.) 

(E. lateralis ETN.) 
E. nigrescens KLP. 
E. paziczkyi PoNGR. 
E. subalpinus KLP. 
E. venosus (FABR.) 

(E. volitans ETN.) 
(Ecdyurus ETN.) . 
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(E. affinis ETN.) . 82 (li. insignis ETN.) 85 
(E. fluminum ETN.) . 88 H. lateralis (CuRT.) 81 
(E. helveticus ETN.) 87 II. montana (PrcT.) 83 
(E. lateralis ETN.) 81 li. sulfurea (MtLL.) 80 

Epeorus ETN. 1 91 (lleptageniidae) 74 
E. alpicola (ETN.) 93 Heptagenioidea 74 
E. assimilis ETN. . 92 lsonychia ETN. 106 
Ephemera L. 68 I. ignota (WALK.) 106 
E. danica MOLL. . 70 Leptophlebia WEsTw. 132 
(E. diptera L.) 127 L. marginata (L.) 133 
(E. flavipennis DuF.) 78 (L. picteti ETN.) . 138 
(E. fuscogrisea RETz.) 77 L. vespertina (L.) 134 
E. glaucops PrcT. 71 Leptophlebiidae 132 
(E. horaria L.) 156 Metretopus ETN. . 101 
(E. ignita PonA) • 149 (Oligoneuria PrcT.) 111 
E. lineata ETN. 71 (O. rhenana lMH.). 111 
(E. longicauda Ouv.) 64 Oligoneuriella ULM. 111 
(E. lutea L.) 72 O. rhenana (IMH.) 111 
(E. marginata L.) . 133 Oligoneuriidae 111 
(E. submarginata STEPH.) 136 Palingenia BuRM. 64 
(E. sulphurea MOLL.) 80 P. longicauda (Ouv.) 64 
(E. virgo Ouv.) 66 Palingeniidae 64 
E. vulgata L. 69 Paraleptophlebia LEsT. 135 
Ephemerella WALSH. 147 P. cincta (BRAUER) . 137 
E. ignita (PonA) . 149 P. submarginata (STEPH.) 136 
(E. major KLP.) 151 P. werneri ULM. . 137 
E. mesoleuca (BRAUER) 149 Polymitarcidae 66 
E. notata (ETN.) 148 Polymitarcyś ETN. 66 
Ephemerellidae 144 P. virgo (Ouv.) 66 
Ephemeridae 67 Potamanthidae 72 
Ephemeroidea 63 Potamanthus PrcT. 72 
Eurycaenis BNGTss. . 158 (P. cinctus BRAUER) 137 

E. harrisella (CURT.). 159 P. luteus (L.) . 72 
Habroleptoides ScHOEN. 142 (P. luteus PrcT.) . 72 
H. modesta (HAG.) 142 Procloeon BNGTss. 131 
Habrophlebia ETN. 140 P. bifidum (BNGTSS.) 131 
H. fusca (CuRT.) . 141 Prosopistoma LATR. . 160 
H. lauta McLAcHL. 141 P. foliaceum (FouRcR.) 160 
(H. mesoleuca BRAUER) 149 Prosopistomatidae 159 
(H. modesta HAG.) . 142 (Pseudocloeon BNGTss.) 131 
Heptagenia WALSH. 75 (P. bifidum BNGTSS.) 131 
H. affinis (ETN.) . 82 Rhitrogena ETN. . 9·1 
(H. alpicola ETN.) 93 Rh. alpestris ETN. 98 
H. coeritlans RosT. 80 Rh. aurantiaca (BuRM.) 97 
Jl. /lava RosT. . 79 Rh. germanica ETN.. 95 
H. flavipennis (DuF.) 78 Rh. gorganica KLP. 98 
/l. fuscogrisea (RĘn.) 77 Rh. henscht KŁl'· 99 
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Rh. hybrida ETN. 96 S. linneana (ETN.) 103 

Rh. semicolorata (CuRT.) . 95 (Siphluridae) 101 

Siphlonuridae 101 (Siphlurus Em.) . 102, 104 

Siphlonurus ETN. 104 (S. lacustris Em.) 104 

S. aestivalis ETN. 106 (S. linneanus ETN.) . 10B 

S. armatus ETN. 105 Torleya LEsT .. ~· 150 

S. lacustris (Em.) 104 T. belgica LEST. 151 

Siphlurella BNGTSS. 102 T. major (KLP.) 151 






