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поv.

spec.

Г:лтоN СИГУРНО УТВРЂЕН У ЕВРОПИ И НА БАЛКАНУ

Д-Р ЈАРОМИР ШАМАЛ
Институт за примењену ентомологију Високе Пољопривредне и Шумарске Школе, Првхв, Ч. С. Р.

У богатом материјалу водених цветова (Ephemerida), који су сакупили
проф. унив. Д-р Ј. Комарек и доцент Д-р Ј. Шторкан године 1930 у маси
вим3 Кораба у Јужној Србији, нађена је једна нова врста, lron jugoslavicus,
чије су ларве и одрасли инсекти били сабрани на читавом низу локалитета.
На тај је начин сигурно утврђено постојање рода lron ЕАТ. у Европи.
Дајем најпре опис одраслог инсекта нове врсте, а затим опис његове ларве.

lron jugoslavlcus nov. spec.
Дужина тела:
о
Дужина крила:
Распон крила:
Церци:

0
0
0

10 мм.
11-12
24-26
24 - 28

мм.
мм.
мм.

Обојеност: глава са горње стране светло жута, само ЈОЈ Је предња
ивица кестењаво мрко оперважена. Перваз је тако широк, да допире готово
до саме базе пипака. Базални чланак пипака је жут, бич у доњој половини
кестењав, па онда отвореније боје и најзад жут. Очи црне, очице отворене
боје. Очи
се на горњој страни готово додирују. Очице су са унутрашње

0

стране са широким тамно кестењавим оквиром, али се оквири не састају и
према томе не стварају средишње мрље између очица.
Предње груди су окер жуте боје са мрким оквиром неодређених кон
тура при задњој ивици. Средње груди су окер жуте са широком мрком уз·
дужном пругом по средини. Задње груди тамно кестењаве.
Абдомен у главном окер жуте бој~. Чланци 11-VIII имају на својој
предњој ивици тамне, чоколаднобојене оштро ограничене рубове, који су

на III па све до VI чланка нарочито широки, тако да заузимају чак једну
треhину целе дужине чланка; на осталим чланцима су ужи. Чланак IX и Х
имају мрље неодређеног и несталног облика (сл. 1 d).
Доња страна главе и груди тамно мрке боје, трбух окер жут са мрким
грубо троугластим мрљама, које захватају готово целу површину трбушних
чланака а својим врховима су окренуте према глави (сл.

1 v).

Предње ноге мрко кестењаве; прва два тарзална чланка мрка, остали
жути. Друга два пара ногу окер жута са мрким зглобовима. Бутине имају
усред своје дужине уску тамну мрљу, уздужну, али неодређених контура.
. Гоноподи окер жути; други и треhи чланак у другој половини мрк.
Чекиње у базалној треhини тамно мрке, па r ~но отвореније све до беле
боје. Крила прозрачна, нерватура светло мрка, али оштра, добро видљива,
за

род

карактеристична.
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Генитални апарат:

пенис потсеhа својим

об.'lиком на

Ephemera valgata

L.

Широк је, јако хитинизован и излази у облику два главичаста израштаја
(сл. 2). Титилатори су кратки, сабљасто савијени, не прелазе ни ивицу

по

средњег

по

зареза.

Налазиште:

9

Кораб, Танушај

:l4-25-VII-1930. 2

d

нашао Д-р Комарек,

непозната.

јај
ко

0<
им

Ларва
Дужина тела:
10-12 мм
Највеhа ширина:
3- 5 мм.
Дужина церка:
11-12 мм.
Боја: глава и груди светле, сиnо жуте боје. Очи црн~>, очице беличасте,
пипци окер жути. На глави се добро виде две мале округле мрке мрљице,
које леже испред очица и велика мрља из

међу очију и очица. На средњим грудима
најлепше се види узак мрк појас, који се
пружа дуж средње линије, па онда две
грубо јајасте мрље, које леже по бочним
странама овога појаса и дне савијене мр
ље на ивици чланка (сл. 3). Све ове мрље
исто

Сл.

1. !ron jugoslavicus nov. sp. (imago)
d. -

v. -

као и читав

низ ситнијих мрљица не

сталног облика немају одре!Јtних контура и
изгледају као размазане. I<ри.111е каније жу
те; пре но што ће да из.1ети има го оне су
црне. Абдомен нешто та:.шији него груди,
уједначено окер жут, чак светло .мрк. Сваки
чланак има у другој треlнши своје дужине
тамну, врло уску пругу (с.1. 3). Чекиње су
на самој бази мрке, па овл.а жуте и нај
зад бел-е. Ноге окер, на горњим ивицама
мрке, тарзални чланци мрки. Бутови Имају
у другој ПОЛОВИН1f уздужну мрr<у мрљу.
Доња страна целога те.1а Gе.111часта или
отворено жућкаста. Грудни чланци и:.~ају са
доње стране тамно мрку, приближно чељрта ·
сту мрљу, која захвата готово целу површину

абдомен са леђне стране.
абдомен са трбушне стране.

трбушног ч.1анка. Исто та1<0 имају трбушни
чланци сличну мрљу на доњој својој страни; ове мрље су троугю1сто према
глави извучене (сл. 4), тако да су истоветне као код имаrа (упореди C.'I. 1 v).
Шкржне плочице су на доњој и горњој страни
упадљиво љубичасто обојене, ресе беле.

Морфологија:

глава

пљосната,

тело вретенасто

као код свију претставника фамилије Ecdyonuridae.
Усни апарат: горња усна спреда раширена, са ши
роко

заокругљеним

роговима

и

са

плитким

изрезом

у средини (сл. 5 а). Горње вилице четвртасте са два
зубца на врху и гризаљком на унутрашњој страни,
насађене су на узане дршке (сл. 5 Ь). Доње вилице и
доња усна су истоветног облика, као код других ро
дова ове фамилије (сл. 5 с и сл. 5 d). Хипофаринкс
се састоји из приближно ваљкастог средњег де.1а,
који се на врху завршава израштајем у виду но1па.
Бочна крила су главичаста, умерено унутра савијена
и знатно краhа него задњи део (сл. 5 е).

трс

ду!
Сл.

2. lron jugoslavicus
nov. spec.

Генитални апарат мужјака.

Шкржне плочице су веома широке, тако да леже једна на другој, што
је код овог рода јако карактеристично. Ниједан други род фамилије Ecdy·
onuridae нема сличних.
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Ларве рода lron познаhемо дакле лако према овим плочицама, ако их
погледамо са трбушне стране (сл. 6). Шкрге првог пара су највеће, грубо
јајасте (сл. 6 а), окренуте напред и при погледу одоздо са трбушне стране
покривају целе ср~дње и задње груди. У средњој линији се не додирују као
код рода Rlzitrogena, веh једна плочица лежи изнад друге и преклапа је.
Остали парови су приближно срцастог облика (види сл. 6 Ь Ш, и 6 с VI) и
имају на горњ~м крају (према rлави) као неко задебљање. Плочице по
следњег

пара

(VII)

су

исто

тако ср

цасте али су дужином пресавијене, па
изгледају гледане са трбушне стране

бубрежасте (сл. 6 d, v): ову њихову
пресавијеност добро видимо онда ка
да

плочицу

испрепарујемо

дамо је са леђне стране (сл.

и

прегле

6 d).

Све

плочице скупа стварају снажан при
бор за придржавање, готово пијавке,

које су
камењу

Сл.

3. lron jugoslavicus n. sp.
Ларва.

у стању да одрже ларву на
при најјачем струјању воде.

Сл. 4. lron jugos/avicus n. sp.
Абдомен ларве са трбушне стране.

Последњи трбушни чланак ларве мужјака и женке извучен је у два
троугласта израштаја. Код ларве мужјака носи овај чланак по боковима бу
дуhе гоноподе имага у облику кратких двочланих српасто савијених из
раштаја.

Налазишта ларава: Кораб Чоселије, 8-Vll-1930, 1 ларва; Шар, поток
юнад села Вејце, 14-Vll-1930, 8 ларви; Трница, 16-VIl-1930, 2 ларве; Шум,
22-Vll-1930, 8 ларви; Кораб - Танушај, 24-25-VII, 9 ларви - све сабрао
Д~р Ј. Комарек.

Род /ron био је описан године 1883 од сrране EATON-a из Северне
Америке и то из Сједињених Држава (Колорадо, Орегон, Калифорнија итд.).

'"

\
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Даље врсте овога рода описао је после рата (1924) 1. Мс. DUNNOUOH из
Канаде (Алберта, Отава итд.).
.
Према подацима ЕАТОN-овим припадници рода lron сматрани су као
типичне североамеричке врсте.

дине

Први пут у Европи нашао је

STEINMANN

го

1905 у Алпима, у Тиролу на висини од 1.500 м., ларве, које су према

његовом мишљењу припадале овоме роду. Али их је описао тако непотпуно,
а.

е.

ь.

с.

d.
а.

-

labrum.

Ь.

-

Сл. 5. У сни апарат ларве.
maпdiЬula. с. maxilla. d. - l~blum. е.

-

l1ypopl1arynx.

да се из ових описа није

могло ништа сигурно закључити ,_Steinmimn: Die
Tierwelt der Geblrgsbache. Annales de Biologie Lacustre; Тоше II, 1907-1908,
р. 75). Године 1926 нашао је HUBAULT велш<у 1<0.1ичину ларви, нимфи и

суб.-имага у француским Алпама у Тарантезу и Ша:о.~онију.
Уврстио их
је у род lron и описао 1927 год. нову врсту /ron alpinus Нuвлш:r (CoпtriЬ
а 1' Etude dcs Invertebres torrenticoles. 1927, р 111) У исто доба ( 1926) описао

је LEOER (Ann. de 1' Univ de GrenoЫe, 111, 2. р. 339-:но, 1926) ларву на·
ђену у Дофинеу, 1<ао нову врсту lron Steiпmamzi. А.1и веt-1 године 1~27
расматра GAUTHIER критички HUBAUI.T-oвa и LЕО!:Я·ова тврђења и увршhује
нађене и од њих описане ларве у врсту Epeorus alpicola Елт., што је било

r

5

Iroп

jugoslavlcus

поv.
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spec.

заиста тачно и исправно и што he на први поглед реhи сваки, ко ма и по
вршно прегледа слике које су именовани аутори дали. Истој врсти припа
дају и ларве, које је године 1927 описао STEINMANN (види: Schoenemund:
Die Tierwelt Deutschlands. 1930, 19 Teil: Ephemeroptt::ra, р. 20).
Излагањима GAUTHIER-oвим било је дакле утврђено, да до данас у

Европи није био наlЈеН ни један припадник рода

lron.

а.

'."

ь.

с.

d.
d. -

е.

Сп. 6. ШкржнР плочице ларве.
а. - плочица I. пара. Ь. плu4,ща Ш. пара. с. - плочица VI. пара.
плоqица VII. пара са леђне стране. е. - плочица VП. пара са трбушне стране.

Тек проналаском имага и многих ларви ново описане врсте Iron jugoнесумњиво је утврђена егзистенција рода Iron у Европи.
Међутим године 1928, описао је М. Ueno неколико ларви из Јапана,
које несумњиво спадају у род lron (Some Japanese Mayfly Nymphs. Memoirs of the C'Jl!ege of Sc. Kyoto lmp. University, S. В. Vol. IV. N2 1. р. 28),
а године 1930 Konst. BRODSKY одрасле двају врсте, lrgn montanus и lron
rheophilus из средње Азије (види: Zool. Jahrb. Syst. Okol. Bd. 59. р. 681).

slavlcus m.

Описи

оба

аутора

су

исправни и стога

описаних ларава и имаrа роду

с~

несме сумњати о припадности

lron,

·~

..

f
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Можемо стога са сигурношhу данас да тврдимо, да род

6

/ron

..

ЕАТ. није

специфично североамерички род, кад се његове поједине врсте налазе и у
Азији а у новије време су нађене и у Европи, на балкану.
Подаци Д-ра КОМАРЕКА и д·ра ШТОРКАНА о налазиштима овога рода

потпуно се подударају са подацима осталих скупљача: врсте родан lron на
ђене су на највишим положајима, увек изнад !.ООО м надморске висине. Зато
нам ове врсте претстављају типичн~ елементе високоrорске фауне брзих
бучњака; за живот у њих9вим веЈiи1<им и силовитим токовима ларве су ових
врста одлично прилагођене својим пљоснатим телом и уочљиво раширеним
шкржним

плочицама.
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RESUME
!RON JUGOSLAVICUS NOV. SPEC.
LA PREMIERE DECOUVERTE DU OENRE IRON Ед.ТОN EN EUROPE ЕТ AU BALCAN.

р AR DR. JAROMIR SAMAL
Jnstitut d' Entomologie appliquee, Ecole superieure d' 8griculture et de sylviculture, Pra!Ja С. S. R.
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J'ai 1rouve dans Ја riche collection d' Ephemeres rassemЫee de М. KOMARE.K
et de М. STORKAN pendant leur voyage dans les moпtagпes de Korab (Yougoslavie
meridionale) une seuJe espece nouvelle: !ron jugoslavicus. La description suivante est basee sur pJusieurs individus (les larves ainsi que Jes adultes) t:ouves
sous Jes picrres da11s des ruisseaux rapides. La decouverte du genre lron EATON
dans Jes montagnes yougo-Javes est sa premiere juste identification еп Etirope.
J'offre d' abord JEs indication pJus detaiilees sur cette espece.
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lron jugoslavicus nov. spec.
L'adulte.

Longueur du corps:
0 10 mm
d'aile:
о 11-12 mm
"
des cerques: 0 24 - 28 mm
L'expansion:
о 24-26 mm
La couleur de Ја tete claire, jaune; seuJemeпt le bord anterieur est 110iratre.
Cette bordure foncee est si large qu'elle touche les antennes. Aпtenпes а Jeur
base brunatres, puis pJus cJaires, jaunes. Yeux et ocelles noires. Le pronotum
jaunatre avec une bordure brune а son bord posterieur. Mesonotum jaune :1vec
une bande chataine longitudinale. Metanotum d un brun fonce. L'abdomen jaunatre;
les segments 11-VШ ont au bord anterieur une brune bande transversale (fig.
1d). La tete et Је thorax du cote ventraJe est chocoJat-fonce; l'abdomen jauпatre.
Chaque segment а au milieu une brune tache triangulaire (fig. 1v). Pattes anterieures du о brunes, Jeurs premieurs deux articJes tarsals bruns, les autres jaunes.
Les autres pattes jaunes; femurs avec une tache brunatre au milieu Gonopodes
jaunatres, cerques au commencement bruns, puis pJus claires Ыanchatres. L'appareil genital : penis presque de Ја meme forme que chez Ephemera vulgata. 11 est
fortement chitinise, divise еп deux contreforts arrondis (fig. 2). Titillators courts,
legerement courbes.
Nervature characteristique pour се genre.
Localite: l(orab, Tanusaj. 24-25.-VH.-1930. 2 о. leg. Dr. l(OMAREK.
9 inconue.
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La larve.

l

f
t

1t

1
1
t

!

Longueur du corps:
10-12 mm.
La plus graпde largeur: 3-5
•
Longueur des cerques: 11-12 "
Couleur: la tete et le thorax d'uп gris jauпatre. Yeux noirs, ocelles Ыan
clнltre;. Deux petites taches arroпdies soпt situees devant les ocelles et uпе tache
fопсее parmi les yeux et les ocelles. Sur le thorax nous trouvoпs aussi quelques
tacl1es doпt les coпtours sont tres variaЬles. L'abdomeп uп peu plus fопсе que
Јс tl1orax, d'tш bruп jauпatre, et chaque segmeпt а une raie fопсее tres etroite
lraпsversale (fig. 3). Les cerques а leur base bruпs, puis jauпes et au bout Ьlaп
cl1atres. La partie veпtrale Ыaпchatre; les segп1eпts du thorax et d'abdomeп avec
dcs tac\1es bruп·foпcees, corпues (fig. 4).
P'uurreaux alaires jauпes, avaпt l'eclosioп de l'adult пoiratres. Pattes jauпes,
feшнrs avec uпе tache bruпatre au milieu; articles tarsales bruпs. Braпchies violettes.
Morphologie: tete fortemeпt applatie. Pieces buccales robustes, Ыеп developpees. Labre uп peu peпtagoпal; la partie aпterieure la plus large avec uпе
decoupure au mi!ieu (fig. 5з). MaпdiЬule.; fortes quadraпgulaires avec deux dents
fortes (fig. 5Ь). Maxilles et lablum (fig. 5с et 5d1 soпt aпalogues а celles
d' Esdyonarus.
Вraпchies tres larges, beaucoup plus larges que chez les autres genres de
!а faшi\le Ecdyonuridae. La premiere paire est formee de deux lamelles reпi
forшes tres larges (fig. ба). coпtigues а la partie veпtrale du corps. Les paires
suivaпtes plus petites cordiformes. Les lameJles de la derпiere paire petites, re11if Jrmes, plies au milieu (voir: fig. бЬ - 111 braпchie; fig. бс - Vl braпchie;
fi~. bd. v Vll braпchie vue du cote dorsэl et du cote veпtral).
Toutes les braпchies soпt coпtiques еп dessous du corps et formeпt aiпsl
uп appareil merveilleux au mоуеп duquel les larves peuveпt facilemeпt vivre et
rtl_sister au couraпt le plusv violent.
Localite: Korab - Coselije, 8-VII-1930, 1 larve; Sar, ruisseau au-dessus
de Vejce, 14-VII-1930, 8 larves; Trnke, 1б-VII-lч30, 2 larves; Korab - Sum,
:22-VII-1930, 8 larves; Korab - Taпusaj, 24-25-VIl-1930, !Ј Iarves. - tout rassemЫe de М. Dr. Ј. KOMAREK.
t.e geпre lron avait ete decrit еп 1883 par Eaton de 1' Amerique du Nord
(Les Etats Uпis: Colorado, Oregoп, California etc.). D'autres especes de се genre
avaieпt ete decr;tes apres la guerre (1924) par Мс. DUNNOUGH du Сапаdа.
D'apres les iпdicatioпs de EATON les especes du genre lroп etaieпt prises
рош des especes typiques de 1' Amerique. C'etait еп 1905 que STEINMANN а
troнve daпs Ies Alpes surtout еп Tyrol (daпs la hauteur de 1500 m.) des Iarves,
ptti d'apres sоп орiпiоп etaieпt de се genre. Mais malheureusemeпt sa descriptioп etait imparfaite (Steiпmaпп: Die Tierwelt der Geblrgsbache. Аппа!еs de
ВioloRie Lacustre; Tome 11. 1б07 -1908. р. 75).
Еп 1926 HUBAULT avait trouve uпе quaпtite de larves et d'adultes dans Ies
Alpe..; iraпcaises (Tarentaise et pres de Cha 11опiх) qu'il а decrits sous Је поm
d1: /гоп alpinus (Coпtrib. а !' Etude des Invertebres t)rreпticoles. 1927. р. 111).
А \а meme epoque c'est LEGER (Апп. de l'Uпiv. de Gre110Ьle. III. 2. р.
'339-:340. 1926) qui а decrit uпе larve trouvee dans Ја Daнphinee comme uпе
пouve!Ie especa lron Steinmanni.
. Mais dёја еп 1927 GAUTHIER critique les descriptioпs de HUBAULТ et de
1.IЛ!Ј{ et classe les larves dёcrites par ещ ~d_aпs l'espece de Epeorus alpicola
Ел Г. се qui est suremeпt juste. L'explicatioп u~UTHIER prouve qu' оп n'avait
pas епсоrе trouve aucuпe espece de се genre еп Europe. Le genre Iron ёtait
coпstatc a!ors pour !а premiere fois еп Europe par l'espece que је viens d'ecrire.
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