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, 0.1if. Черт-юва (Ленінград):·.~, . _~ • ...,_..;,/ 

Стаття ця є результатом обробки зборів німф поденок р. Дніп'ра і' де
яких приток. Матері,али ці, зібрані Дніпровською біологічною станцією 

в 1923-1928 рр., надісЛані були мені для обробки проф. Д. О. Белінгом. 
До останнього часу фауна поденок басейну Дніпра зовсім не досліджена; 
окремі вказівки, що є в літературі, мають чис.._то випадковий характер., 

Дослідження фауни Дніпра і його порогів має особливий інтерес у зв'язку 

.о з зміною загального водного режиму· р. Дн:іпра (греблі). Дослідження це 

входить у серію вивчення інШих воднИх тварин р. Дніпра, розпочатого 

"!-"' 

з ініціативи проф. Д. О. Белінга. ·' 
Весь оброблений матеріал щодо поденок зібрано в різних пунктах 

р. Дніпра, притоках його, деяких озерах і калюжах. Різці місця знахо

дження-це місця з дуже швидкою течією-пороги, бистрини, місця з по

мірною течією-ріка з рівною течією, далі стаціі з ще повільнішою течією

заросЛі рослинністю річкові береги і, нарешті, остання категорія-водой

ми з стоячою водою-стариці, озера й калюжі. Усього було переглянуто 

окремих зборів 76, які екологічно розподіляються так: 

1. Пороги, бистрини, перекати-.19 зборів. 
2. Ріка з рівною течією-25 зборів. 
3. Берегові річкові зарості-17 зборів. 
4. Озера, стариці й калюжі-15 зборів. 
Зупинятись на характерис:rиках окремих стацій-порогів і т. д. я не 

буду, бо це ДОСИТЬ висвітлено в інших роботах, наприклад, у с. r. Леп
невої t) (1932), 

Весь досліджений матеріал дає такий склад видів: 

І. F АМ. EPHORONIDAE 

1. Polymitarcys virgo О 1 і v~ 

.N2 8 Воронцовський острів, трал коло берега, глибина 3 .м, пісок, 8.VII 
1927; 5 німф; .N2 11 Старокайдацький: поріг, на каменях дамби, 8.VII 1927, 
1 екз.; .N2 14 Кайдацький поріг, на каменях дамби, камені, 9.VII 1927, 5 екз.; 
.N2 16 Лоханський поріг, дамба·острів, під каменями, IO.VII 1927, кілька 
штук; .N2 25 Лоханський: поріг, під каменями дамби-острова, 11.VII 1927, 
4 екз.; .N2 46 Ненаситецький поріг, дамб'а, 15.VII 1927, 5 екз.; .N2 87 нижче 

1).'Користуюсь нагодою висловити ширу свою подяку С. Г. ЛєпнєвіИ за ряд цінних 

вказівок. 
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с. Біленького, під каменями берегових закріплень лівого берега, 25. VII 
1927, 1 екз.; N!! 12 гирло р. Вороної, лови ручайників і поденок на ліхтар 

увечері б.VІП 1928, 12 о о і m.; N!! 29 острів Козлов, вечір, 10.VIII 1928, 
численні о о і m.; N!! 47 поріг Вільний, 15.VIII 1928, 12 о о і m.; N!! 54 nоріг 
Вільний, берег Дніпра, лови ручайників і поденок на ліхтар, 17.VIII 1928, 
численні 0 0 і !F !F; біля дамби порога Кайдацького, літ поденок і вЕ:>личез

ций літ ручайників, 25.VIII 1928, 1 німфа. 
Усі зібрані німфи дуже великого розміру, перед вильотом, чим і по

, ясиюється знаходження їх переважно на каменях Дамб різних порогів, 
1 куди вони, очевидно, вилізають перед вильотом, бо німфи цього виду
ж~телі мулу. Вид цей знайдено тільки в самому Дніпрі,. в багатьох місцях. 

Polymitarcys virgo О І і v. е дуже поширеним видом великих рік Па
леарктики, зв'яз<;~ним головно з південнQ-західною частиною обширу

Европою. 

11. F АМ. OLIOONEURIIDAE 

2. Oligoneuriella rhenana І m h. 

' N!! 8 Воронцовський острів, трал під берегом, 8.VII 1927, численні німфи; 
N!! 11 Старокайдацький поріг, на каменях дамби, 8. VII 1927, багато; N!! 14 
Кайдацький поріг, на каменях дамби, 9.VII 1927, багато; N!! 16 Лоханський 
поріг, дамба-острів, під каменями, 10'.VII 1927, численні; N!!• 21 на плесі 
між Сурським і Лоханським порогом, трал поблизу лівого берега, глибина 

3 .М, пісок, 10.VII 1927, 1 екз.;, N!! 25 Лоханський поріг, під каменями дамби
острова, 11.VII 19~7, багато;'N!! 46 Ненаситецький поріг, дамба, 15. VII 1927, 
багато; N!! 53 Вонницький поріг, прибережні збори на бистрині коло порогу, 
на правому березі Дніпра, камені, 17.VII 1927, 2 цімфи; N!! 57 Вонницький 

І 

поріг, дамби, 17. VII 1927, 3 екз.; NQ 65 Вільний поріг, між лівою дамбою 
Вільного порогу і берегом; характер водойм: швидкотекучі струмkи і напів

стоячі водойми; 19. VII 1927, багато; N'!! 69 Вільний поріг, лівий берег Дніпра 
одразу нижче порогу, глибина 4 .м, мул, 20.VII 1927, 1 екз.; N!! 73 нижче 

Вільного порогу, коло берега острова в 12 .м від берега, порселого ло-

. зою і тополями, глибина 4 .м, пісок, місцями камені, 23.VII 1927, 8 екз., 

N!! 28 Дніпро біля острова Козлова, трал у протоці між лівим берегом 

Дніпра і островом, глибина 3 .м, пісок, 10.VIII 1928, 1 екз.; N!! 34 Ненаси

тецький поріг, під каменями ва дамбі, 12.VIII 1928, 7 німф; N!! 47 Вільний 

поріг, 15.VIII 1928, 1 0 і m.; N!! 48 Вільний поріг, права дамба, камені, 

16.VIII 1928, 1 екз.; N!! 49 Вільний поріг, з каменів rfpaвoi дамби на швид
кій течії-1,5 .м\сек, 16.VIII 1928, багато; N!! 70 трал у Дніпрі, безпосередньо 
вище Кічкаського мосту, глибина 12 .м, грунт місцями "корофійний", 20.VIII 
1928, 11 шт. ' 

Цей вид-житель швидкотекучих вод, знайдений у Дніпрі в типових 

для нього стаціях, на Ю;lменях порогів і бистрин. О. rhenana І m h. Для 
порогів Дніпра бyJra най'характернішою формою, трапляючись у великій 
кількості. 

Характерний вид великих рік Европи, якого немає в басейні Північного 

Льодовитого моря. 
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3 .. Oligoneuriella borysthenica, sp. п. 

НІмфа. Тіло довге, майже не сплощене, останні сегменти черевця 
дуже витягнуті і звужуються до кінця (типу Baёtidae) (рис. 1). Забар

влення тіла світле, блідожовтувате з сірувато-коричневим рисунком на 

5, 6 і 9 тергітах черевця. Молодші німфи мають рисунок тільки на 5 і 6 
тергітах черевця або рисунка немає. зовсім. Голова невелика, не при

криває максиJІ з пучками зябрових ниток, з дуже зближеними очима коло 

заднього краю голови (рис. 2}. Ротові органи розташовані в глибокому 
заглибленні у вигляді чашечки нижньої поверхні голови. Верхня губа, 
мандибули, гіпофаринкс схожої будови з 0/. rhenana; максили мають дужче 

І 

розвинутий пу.Чок зябрових ниток (рис. 3), нижня губа маіе розріз по се· 
редній лінії (рис. 4), відмінно від суцільної пл'астинки злитих часточок 
нижньої губи у Ol. rhenana. Грудь вужча ніж у 01. rhenana. Перша пара 
ніг має будову, подібну до. Ol. rhenana (рис. 5), але' менша і слабша, 
спрямована вперед і щільно прилягає до ротових органів. Друга і третя 

" пари ніг значно більші за' першу, спрямовані вниз і мають цілком особ
ливу будову. Дуже 'розвинуті, довгі сохае (рис. 6) і досить великий tro
cl1anter мають довгі волоски. Велике, плоске, в вигляді диска, сплющене 
стегно, також з дуже довгими рядами густих волосків; гомілка дуже ма

ленька, гола; лапка з рядами волосків, спрямQваних у різні сторони; кіг

тик довгий, майже прям~й, з маленькими зубцями. 

При розгляді зачатка переднього· крила помітні радіус, радіальний сек

тор, медія, кубітус і анальні {рис. 7). Жилкування зачатка заднього крила 
неясне. 

Зяброві листочки, . кількістю 7 пар, розміщені по боках черевця від 1 
по 7 сегменти~ найбільші на 2-5 сегментах і маленькі на 7,'6 і 1. 1-й· зяб
ровий листочок найменший, але має найбільш 'розвинутий пучок зябрових 
ниток (рис. 8); середні листочки однакової будови (рис. 9), складаютьс~ 
з тонкої, прозорої, не лускатої як у Ol. rhenana пластин~и, по краях якої роз
ташований ряJ( довгих тонких пірчастих волоскі'в; коло, основи пластинки 
довгий пучок зябрових ~:_шток. Крім того, на нижній поверхні пластинки є 

багато довгих волосків; найгустіше розташованих коло основи пластинки. 
\ 

6 і 7 пара зябрових листочків значно менші за попередні, подібної будови, 
тільки Щльш видавженої формИ, з іагостреіюю вершиною. 2, · 3 і 4 стер
піти черевця мають пучки волосків, які розходяться від середньої лінії 

в сторони. Хвостових ниток, які дорівню~ть третині довжини черевця, 

три, бічні хвостові нитки з довгими волосками з унутрішньої сторони і 

голі з зовнішньої; середня хвостова нитка трохи коротша проти бічних, 

з обох боків оточена волосками. В основній частині хвостових ниток во

лоски коричнюваті. ДовЖина тіла найбільшої німфи, без хвостових ниток, 

14 мм, хвостових ниток- 4 мм. 
Матеріал: t9 німф не цілком дорослих, Дніпро вище порога Вільного, 

поблизу лівого берега, трал, глибина 3 м, грунт-пісок з щебенем, 

17.VПІ1928. 



Рис. 1. Oligoneuriella borysthenica, sp. n. -
Німфа. 

АЬЬ. 1. Oligoneuriella borysthenica, sp. n.
Nyшphe. 

Рис. 2 Oligoneuriella bpr'ysthenica,, sp. n. -
голова зверху. 

АЬЬ. 2. Oligoneuriella borysthenica, sp.n. -
К:орf von oben gesehen. 

Рис. 3. Oligoneuriella borysthenica, sp. n.
нижня щелепа. 

АЬЬ. 3. Oligoneuriella borysthenica, sp. n. -
Maxille. 



Рис. 4. Oligoneuriella borysthenica, sp. о. -
, нижня губа. 

АЬЬ. 4. Oligoneuriella borysthenica sp. n 
Labium. 

Рис. 5. Oligoneuriel/a borysthenica, sp. n. -
передня нога. 

АЬЬ. 5. Oligoneuriella borysthenica, sp. о. -
Vorderbeine. 

Рис. 6. Oligoneuriella borysthenica, sp. n. -задня нога. 
АЬЬ. 6. Olrigoneuriella borysthenica, sp.n.-Hinterbeine. 



\. 

Рис. 7. Oligoneuriella borysthenica, sp. n.- зачаток 
переднього І<рила. 

АЬЬ. 7. Oligoneuriella borysthenica, sp. n.-.Vorder
fliigelanlage. 

Рис. 8. Oligoneurieila borysthenica, sp. n. -
перший зябровий листочок. 

АЬЬ. 8. Oligoneuriella borysthenica sp. n. -
erstes КicmenЬJatt. 

Рис. 9. Oligoneuriella borysthenica, 
sp. n. - середній зябровий листочок. 

АЬЬ. 9. Oligoneurieila borysthenica, 
sp. n.- mitt!eres Кiemenblatt. 

.. 
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Знахідка цих німф дуже цікава. Досі з Палеарктичного обширу відо

мий був тільки один рід з одним видом Oligoneuriella rhenana І m h. Опи
сані німфи є другим виіr.ом з родини Oligqneuriidae для' Палеарктики. Ш 
німфи за рядом особливи!{ морфологічнйх ознак досить далекі від Ol. 
rhenana І m h. і я схилялась залічити іх до особливого 'роду, якби не було 
типової картини жилкування 3ачатка крила для роду. Oligoneuriella. Але 
й тут мені не відомо, як змінюється жилкування крила під час дальшого 

мет~орфозу і яка може бути тут зміна . в ознаках жилкування, що ха
.рактеризують цей рід. 

Описаний вид дуже відмінний від Ol. rhenana І m h. своїм habitus-oм, 
ніжнішим, з тонким хітином, з тонкими зябровими листочками, з більшою 

волосистістіо, значення якої на стернітах черевця мені неясне, з дуже ди

ференційованими ногами, де 1-а пара має функцію ротових органів, а 2 і _3 
па:ри-'-очевидно, плавальні ноги. Такою д!іференційованою функцією ніг 
ця німфа нагадує описану з Волги, нім фу Beningia ulmeri L е s t. 

Наведена в різних визначниках, наприклад, у Rousseau (1921), Schoe
пemuпd-a (1930), Ulmer-a (1929) характеристика німф родини Oligoneuriidae 
повинна бути змінена. Найголовнішою ознакою лишається присутність в 

. , основі голови дуже розвинутого пучка зябрових ниток, які , відходять 
· від основи максил. ·Зяброві листочки в кіл,ькості 7 пар різної будови 

і положення в Ol. rhenana і 0/. borysthenica sp. n.-це ознаки видового 

значення. 

.. 
Екологія цього виду неясна, можна nрипустити на основі будови їх, 

що німфи' ці-плаваючі форми . 

І 
: 

f 
і. 

І 
і 

ІІІ. F АМ. НЕРТ AGENIIDAE · 

4. Heptagenia coerulans R о s t. 

.N'!! 11 Старокайдацький поріг, на каменях дамби, 8.Vll 1927, 6 німф; 
.N'!! 14 ,Кайдацький поріг, на каменях дамбк, 9.VII 1.927, 7 екз.; .N'!! 16 Ло
ханськИй поріг, дамба-острів, під каменями, 10.VII 1927, близько '20 шт.; 
N!! 25 там же, 11.VII 1927, 4 німфи; .N'!! 46 'Ненаситецький порі~, дамба,. 
15.VII 1927, 13 шт.; .N'!! 53 Новницький поріг,- збори на бистрині, на при-

. бережцих каменях, на правому березі Дніпра, 17.VII 1927, 19 екз.; .N'!! 57 
Во~~ицький nоріг, біля дамбИ, 17.VII 1927; -2 німфи; .N'!! 65 Вільний поріг, 
міЖ лівою дамбою і' берегом (характер водойм::_ швидкотекучі струмки 
і напівст<;>ячі водойми), 19. VJI 1927, 52 шт.; .N'!! 26 трал в протоці між 

островом Козловим і лівим берегом Дніпра, глибина 3-4 .м., швидкість 
течії 0,95 .м.jсе~ .• 10.VIII 1928, 1 німфа; .N'!! 28 Дніпро біля острова Козлова 
(проtока), глибина 3 .м., пісок, lO;VIII 1928, і екз.; .N'!! 31 Дніпропетровськ, 
26. VIII 1928, 1 .О і m а g о; .N'!! 34 Ненаситецький поріг, під каменями на дамбі, 
12.VIII 1!)28, 3 шт.; .N'!! 40 трал в протоці між островом Кухаревим і лівим 
берегом Дніпра, глибчна 2 .м., грунт твердий (крупний пісок), течія·помітна, 
але не сильна, 14.VIII 1928, 2 екз.; .N2 41 біля села Ново-Олександрів, трал 
14.VIII 1928, 1 німфа j u v. 

' 
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Н. coerulans R о s t. типічний житель каменів швидкотекучих рік: 

в Дніпрі знайдено переважно на каменях порогів. Цей вид досі відо.мий 

був тільки з Західної Европи, з Франції, Голландії й Німеччини. Знахо
джень цього виду відомо небагато. В Німеччині-Верхній Рейн (N ее r а
<: h е r: gallica (1910), {Середній Рейн) (Sc h о е n е m u пd, 1930), Нижній Рейн 
(Eaton, 1927), біля Дрездена (Rostock), франція біля Тулузи (Eaton). 

Дана вказівка є першою для СРСР. 

5. Heptagenia sulphurea М іі 11 . 

.N'2 6 Вільний поріг, збори в каналі з великою швидкою водою, під 
· каменям,и, 16.VIII 1925, 1 екз.; .N'!! 10, 11 лови тралом біля'· лівого берега 
Дніпра на 2 км вище Павло-Кічкасівки, глибина 9-10 м, чистий пісок, 
17.VIII 1925, 1 екз.; .N'2 11 Старокайдацький поріг, на камеІіях дамби, 8. VII 
1927, 7 екз.; .N'2 14 Кайдаuький поріг на каменях дамби, 9.VII 1927, близь
ко 15 шт.; N!! 16 Лоханський поріг, дамба-острів, під каменями, lO.VII 1927, 
6 шт.;~.N'!! 25 Лоханський поріг, під каменями дамби-острова, 11.VII1927 р. 
3 екз.; .N'2 46 Ненаситецький поріг, дамба, 15.VII 1927, 26 екз.; .N'!! 53 Вов
цицький поріг, прибережні збори на бистрині, на правому березі Дніпра, 

на каменях, 17. VII 1927, 20 шт.; .N'!! 57 Вовницький поріг, біля дамби, 

17.VII 1927, 3 екз.; .N'!! 65 Вільний поріг, між лівою дамбою і берегом, 

19.Vll 1927, 18 шт.: .N'!! 8 Дніпро, вище і ни.жче гирла р. Вороної, біля лі-
' вого берега, глибина 3 м, чистий_великий пісок, гравій, rtамені, 6. VIII 1928, 

2 шт.; .N'!! 15 трал біля р. Вороної, 7.VIII 1'928, 1 екз.; .N'!! 31 Дніпропет
ровськ, 26.VIII 1928, кілька 0 0 і m а g і п е s; .N'!! 34 Ненаситец'ький' поріг, під 
каменями на дамбі, 12.VІІІ' 1928, 18 шт.; .N'!! 37 Дніпро нижче Ненасит
ця, трал, 15.VIII 1928, 4 шт.; .N'!! 48 Вільний поріг, права дамба, камені, 

lб.VIII 1928 1 екз.; .N'!! ~6 трал біля лівого берега поблизу с. Павло-Юч

касівки, глибина 8 м, у тралі багато великого рослинного детриту з до
мішкою мулу, 19.VIII 1928, 1 екз; .N'!! 70 Дніпро, безпосередньо вище Кіч

каського мосту, трал, глибина 12 м, грунт місцями "корофійний", 12.VIII 
1928, близько 70 шт.; .N'!! 71 правий берег Дніпра, трохи вище Кічка

ського мос~у, трал, глибина 4-5 м, 20. VIII 1928, І екз. 

Житель каменів, вид, який широко трапляється в різних водоймах, ве

ликих і ма'лих Р,іках і озерах. В Дніnрі цей вид є одним з тих форм по~ 

денок, що найчастіше трапляються. 

Дуже поширений европейський вид. 

6. Heptagenia flava R о s t • 

.N'!! 9 берег біля с. Чаплі, сачок у заростях рдеста, 9.VII 1927, 1 екз.; 
· ..N'!! 11 Старокайдацький поріг, на каменях дамби, S.VII 1927, 1 екз.; .N'!! 16 
Лоханський прріг, дfімба-острів, під каменями, 10. VII 1927, 2 екз.; .N'!! 18 
Лоханський поріг, збір сачком біля лівого берега серед заростей, 10. VII 
1927, 1 !і? і m . .N'2 56 струмок, уІгворений джерелом у "Легкій балці", вище 
Вовницького порога, на правому березі Дніпра, 17.VII 1927, 1 екз.; .N'!! 65 
Вільний поріг, міЖ лівою дамбою і берегом (характер водойм: струмки і 
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напівстоячі водойми), 19.VП 1927, 1 екз.; N2 48 Вільний поріг, права дам-
ба, камені, 16.VIII 1928, 1 шт. . 

За даними, які наводить S с h о е n е m u n d, і моїми спостереженнями виД 

цей живе в повільно текучих водах. Деякі знаходження цього виду в 

Дніпрі в районі порогів налеЖать до пунктів з слабкою течією (біля бе
рега, серед каменів і т. д. ). Цього виду немає в списках S t е. і п m а nn- а 

для гірських струмків (1907). Не зазначають його також N ее r ас h e.r (1910) 
і L а u t е r Ь о r n (1916-1918) для Рейну~ хоч у середньому й нижньому 

Рейні знахідки цього виду МОЖ:JІИві; бо там зазначено екологічно близь
кий Potamantl~us luteus L. Зазначений виде, безперечно, житель 

рівнинних рік. Поширення його неясне. Вlн відомий з ряду дуже віддале
них один від одного 'пунктів Палеарктики. Для Дніпра зазначається вперше. 

tV. F АМ. AMETROPODIPAE 

7. Ametropus s р. 

N'2 10, 11 лов тралом біля лівого берега Дніпра 1-2 к.м вище Павло
Ючкасівки, глибина 9~10 .м, чистий пісQк, 17-VIII 1925, 1 нН1фа juven. 

Екологія цього виду невідома, бо німфи цього роду досі бу ли невідомі. 

Переглядаючи деякі збори німф з різних місць (р. Об-збори С. Г. Лєп

нєвої, р. Ка>ма-збори Г. М. Фрідман) я припускаю, що описана А. Л. Бе

.нінгом (1932) німфа р. Урала є представником роду Ametropus А l Ь. Відо
мий в СРСР вид Ametropus eatoni В r~ поширений у Західному Сибіру і 
північній европейській частині СРСР, тому знаходження німфи цього 

виду в р. Дніпрі мало ймовірне. Прави~ьніше припустити, що ця німфа 

належить до виду А. fragilis А l Ь., аб.о іншого, ще невідомого. На жаль, 

на Дніпрі знайдено тільки одну молоду німфу. 

V. F АМ. BAETIDIDAE 

8. СІоёоn dipterum (L.) В g t s . 

.N'2 3 р. Вільна, 6. VIII 1925, 1 е'кз.; N2 4 стариця біля Вільного порогу, 

16.VIII 1925, кілька штук; N2 16 стариця біля Разумовської протоки, са

'ЧОК, 18.VIII 1925, 5 шт.; N2 21 калюжа за 2 І<.м нижче Разумовського посту, 
1925, 1 екз.; N2 24 і 2.5 затока проти с. Біленького, берегові зарості, 20.VIII 
1925, 6 екз.; N2 2 р. Самара, тканка, берегові збори серед заростей, 6.VII 
1927, 1 німфа; N2 11 Старокайдацький поріг, на каменях дамби, 8.VII 1927, 
1 екз.; .N'2 44 р. Ворона, берегові збори серед заростей, 14.VII 1927, кілька 
;штук; .N'2 65 Вільний поріг, між лівою дамбою і берегом (характер во

дойм: швидкотекучі струмки і наnівстоячі водойми}, 19.VII 1927, кілька 

-екземплярів; N2 66 білЯ берегів р. Вільної (розташованої н~ лівому березі 
Дніпра, вище нижнього кінця дамби Вільного rюрогу), 19.VII 1927, ба
гато; N2 76 Криві озера, берегові збори, 23. VII 1927, кілька німф; N2 79 
озерце ліво~о берега Дніпра (вище с. Біленького), оточе~е"мангровими" вер
бами, 24.VII 1927, багато; N2 80 озерце, лови сачком у лійкавидній запа

дині в заплаві в· 3-2 км від лівого берега Дніпра, 24.VII 1927, 1 екз.; 
N2 85 плавні, лівий берег між Лисою горою і с. БілеІ'Іьким, берегові збори 
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у мілких водоймах, 24.VII 1927, З екз.; N2 2 озеро бі'ля Сухої балки, 
б.VІІІ 1928, багато; N2 З р. Ворона, поблизу гирла, у берегових заростях 
Sagittaria, Sparganium, Butomus та ін., 6.VIII 1928, 12 екз.; N2 6 р. Воро
на, берегові збори (біля гирла) у заростях водоростей і земноводних рос

лин, .6.VIII 1928, кілька штук; N2 11 берег гирла р. Вороної, 7.VIII 1928, 
5 екз.; N2 17 Воронів берег, 7. VIII 1928, кілька штук; N2 20 р. Ворона, трал 
1, 2 км вище гирла, глибина 2 м, пісок, бита дрібна черепашка, 9. VIII 
1928, 6 німф; N<:! 24 острів Козлов, 10.VIII 1928, 10 екз.; N2 25 острів 

Козлов, калюжа, 10. VIII 1928, багато; N2 32 правий берег Дніпра біля 

с. Нікольського і Олексієвки, 11.VIII 1928, 20 екз.; N2 33 там же, сачок у 
заростях Butomus, Sagittaria, Sparganium, Nuphar та ін., 11:vш 1928, 14 
'екз.; N2 42 прибережні зарості в протоці до с. Ново-Олександрівки, 14.VIII 
1928, 14 екз.; N2 60 лови сачком у затоці .'Іівого берега Вільного порога, 

серед заростей Scirpus, Ceratophyllum, Sparganium, Nuphar, Heleocharis, 
Myriophyllum, Potamogeton та ін., 18.VIII 1928, кілька штук; N2 62 ~іль

ний, рукав від затоки, 18.VIII 1928, кілька штук; N2 63 калюжа на березі 
Дніпра"біля порогу Вільного, 18. VIII 1928, 4 екз.: N2 64 Кухарів острів, 

калюжі, 18. VIII 1928, 2 екз. 
Житель стоячих і повільнотекучих вод. Знайдено в старицях, затоках 

і притоках р. Дніпра, берегових калюжах і озерах. Дуже поширений па

леарктичний вид, знайдений в багатьох пунктах СРСР. 

9. Baёtis s р . . 
N2 2, Дніпро біля Кічкаса, берег 15. VIII f925, 2 екз.; N2 6 Вільний 

поріг, збори в каналі з швидкою водою, під каменями, 16.VIII 1925, 5 екз.; 
N2 10, 11 біля лівого берега Дніпра на 1-2 км вище Павло-Кічкасівки, 

трал, глибина 9-10 м,. чистий пісок, 17.VIII 1925, 1 екз.; N2 19 берегові за
рості біля Разумовського посту, 19.VIII 1925; 1 екз.; N2 11 Старокайда

цький поріг, на каменях дамби, 8.VII 1927, 2 екз.; N2 14 Кайдацький поріг, 
на камеНЯХ' дамби, 9.VII 1927, з шт.; ,Ng 18 Лоханський nоріг, збори сач
ком біля лівого берега ·серед заростей, 10.VII 1927, 8 шт.; N2 33 нижче 
Лоханського порогу, лови сачком, 12.VII 1927, 5 екз.; N2 46 Ненасите
цький поріг, дамба, 15.VII 1927, 9 екз.; N2 53 Вовницький поріг, прибе

режні збори на бистрині біля Вовницького порогу, на правому березі, І<а

мені, 17.VII 1927, 2 екз.; ,NQ 57 Вовницький поріг, біля дамби, 17.VII 1927, 
2 екз.; N2 65 Вільний поріг, між лівою дамбою і берегом (характер водойм: 

швидкі струмки інапівстоячі водойми), 19.VII 1927, кілька штук; N2 34 Не
наситецький поріг, під каменями на дамбі, 12.VIII 1928, 2 екз.; N2 37 Дні
про нижче Ненаситця, трал, 15.VIII 1928, 4 екз.; N2 40 в протоці між ос
тровом Кухаревим і лі1;3им берегом Дніпра, глибина 2 м, грунт тверд!ій. 
великий пісок, течія помітна, але не сильна, 14.VIII 1928, 2 екз.; N2 48 
поріг Вільний, права дамба, грунт-каміння, 16.VIII 1928, 2 екз. 

Визначити цей видІ трудно, бо німфи роду Baёtis L е ас h. не до
сліджені. Весь матеріал з Дніпра, щр є в моєму розпорядженні, _скла

дається з німф, через що виду не зазначаю навіть приблизно. Екологічно 
І 

цей вид можна схарактеризувати як реофіл. Зібраний він головно на по-

рогах, серед каменів. 
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VI. F АМ. BRACHYCERCIDAE 

10. Ordella horaria L . 

.N'!! 66 біля берегів р. Вільної (розташованої на лівому березі Дніпра 

1,5 км вище нижнього кінця дамби Вільного порогу), 19.VII 1927, 1 екз.; 
.N'!! 76 Криві озера, берегові збори, 23.VII 1927, 3 екз. 

Ця німфа мені відо.ма як представник придонної фауни водойм iJ слаб
кою течією, на мулистому грунті. Дуже поширений евролейський вид, ві

домий майже з усіх великих басейнів. 

11. Ordella s р: .N'!! 1. 

Озеро Довге, 30.VII 1923, 1 німфа; .N'!! 25 берег затоки проти с. Білень
кого, 20.VIII 1925, 1 екз.; .N'!! 2 р. Спмара, тканка, берегові збори серед за

ростей, 6.VII 1927, 12 екз.; .N'!! 58 Вовницький поріг, берегові збори, 17.VII 
1927, 1 екз.; .N'!! 66 біля берегів р. Вільної (розташованої на лівому березі 

.,Дніпра, 1,5 км вище · нижнього кінця дамби Вільного порогу), 19.VП 

1927, 1 екз.; N!! 76 Криві озера, берегові збори, 23.VII 1927, 6 екз.; . .N'!! 79 
озерде лівого берега Дніпра (вище с. Біленького), оточеного "мангро

вими" вербами, 24.VII 1927, багато; .N'!! 80, озерце, лови .с~чкам у ·лійковид
ній западині в заплаві (на лівому березі Дніпра) 5-'-9 км від лівого бе
рега Дніпра, 24.VIII 1927, 1 екз.; N!! 85 заплави:, лівий берег між Лисою · 
горою } с. Біленьки:м, берегові збори у мілких водоймах, 24.VII 1927, 
7 екз.; р. Ворона, озеро в Сухій балці, 6. VIII 1928, 1 екз.; .N'!! 3 р. Ворона, 

поблизу гирла у берегових заростях Sagittaria, Sparganium, Butomus та 

ін., 6.VШ 1928, 2 шт.; .N'!! 17 Воронів берег, 7.VIII 1928, 5 екз.; .N'!! 20 
р. Ворона, траЛ, 1, 2 км вище гирла, глибина 2 м, пісок, биті дрібні чере-. 
пашки. В тралі багато порожніх черепашок молюсків, 9.VIII 1928, 1 німфа. 

Ці своєрідні великі німфи, які не можна залічити ні до одного з відо

мих мені видів, екологічно близькі до Ordella horaria L. Німфи зібрані в 
різного типу водоймах в прибережних зонаl рік і озер. Німфи цієї ро
дини погано відомі і з'ясувати вид можна тільки при наявності і m а g і n е s 
з тих місць. 

12. Ordella macrura S t е р h . 

.N'!! 29 Сурський поріг, трал під поперечною дамбою, глибина 3 м, пі
сок з мулом, 11.VII 1927, 1 німфа. 

Німфи живуть у річках і озерах, на різного типу грунтах і ·на різній 
глибині. 

Звичайний евролейський вид. 

13. Brachycercus s р . 

.N'!! 66 біля лівого берега Дніпра поблизу с. Павло-Кічкасівки, глибина 

8 м, у тралі ба.гато рослинного детриту з домішкою мулу, 19.VЦІ 1928, 
1 німфа. · · 

Вкологія цього виду неясна, спіймано тільки 1 е~земпляр на великій 
глибИJІі з мулистого грунту. 

' 
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За кількістю перелічених вище видів можна сказати, що фауна поде

нок Дніпра представлена тут не цілком- навряд чи складається вона 

тільки з 13 видів, але все таки характер її ясний, бо звичайні форми 

зібрані в різних місцях у великій кількості. 

Зазначені вище види можна поділити на ·такі групи: 

1. Видя дуже поширені по всій Европі (Heptagenia su,lphurea М й 1 1 .• 
Heptagenia flava R о s t., С!оёоп dipterum (L) В g t s., Ordella horaria L.,. 
Ordella macrura S t е р h.) . 

2. Види, поширені в західній і південнНі: часrинах Европи (Polymitar
cys virgo О І і v., Oligoneuriella rhenana І m h., Hept, coerulans R о s t.). 

Решта видів з неясним поширенням, у деяких випадках з з'ясованою 

екологією (Baёtis sp., Ordella sp.),· в деяких випадках з неясною (Oli
goneuriella borysthenica sp. n., Ametropus sp .. Brachycercus sp.). 

Розподіл видів поденок по окремих стаціях поданий у табл. 1. 
При порівнянні фауни поденок Дніпра з фауною ручайників помі

чаються деякі подібні риси. С. Г. Лєпнєва у своїй роб~:ні щодо ручайників: 
Дніпра (1932) пише: 

"Розглядаючи фауну трихоптер Дніпра в цілому, ми знахоДимо в ній 

переважання форм, характерних для рівнинних рік". 

Але фауна ручайників Дніпра досліджена добре, а в поденок е ряд 

gидів з nогано з'ясованим поширенням і екологією, які можуть в май

бутньому дуЖе. змінити характеристику фауни поденок. З фауною ру

чайників можна порівнювати тільки зазначені дві групи видів поденок 

і rут можна відзначити такі подібнІ риси. Подібність спостерігається 

і екологічна і в географічному поширенні. 

Назва виду 

Bezeichnung der Arten 

1. Polymitarcys virgo OJiv •.••. 
2. OJJgoneurieiJa. rhenana Imh . • . 
З. OJigoneurieJJa borysthenica, sp. n. 
4: Heptagenia coeшlans Rost. 
5. sнlphнrea MiiJI 
б. fJava Rost . . 
7. Ametropus sp. . • • • . • 
8. CJoёon dipterum (L) Bgts .. 
9. Baёtis sp. • • . . 

1 О. OrdeJJa horaria L. . . . 
11. OrdeJJa sp. N2 1 • • . 

, 12. Ordel]a macrura 'Steph . 
13. Brachycercus sp. . • . 

Пороги і ·j Спокійна 
бистрини течія ріки 

Stromsch- І Rнliige 
neJlen Stromнng. 

.ХХХ 
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Знаками показано частоту знаходження видів: 

ХХХ- численні екземпляри з ряду місць; 

ХХ- менша кількість німф з небагатьох місць; 

Х - поодинокі знаходження. 

ТабЛиця 1 
--

І.Річкові бере-І Озера: ста-· 
гов! зарості ри~~~іка-

1 
Vegetations-~ Stehend. 

komptexe Wasser 
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х 
хх 
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Домінуючою частиною в фауні ручайників на порогах Дніпра є ком

плекс потамабіонтів (Лєпнєва 1932), що треба відзнач~ти ~ для поденок; 
серед видів поденок Дніпра немає форм, спеціально зв'язаних з порогами. 

Лише про два види:- Oligoneuriella rhenana І m h. і Heptagenia "coeru
lans R о s t. треба сказати, що вони трап.І{яються в значно більшій кількості 
на порогах, ніж у місцях з спокійною течією. Дальшою рисою подіб

ності є переважання видів· поденок, дуже поширених у Европі, 1 що 

спостерігається також і серед ручайників. 

З таблиці 1 видно, що на порогах знайдено видів менше, ніж у річuі 

з рівною течі€ю. 

Присутність на порогах Polymitarcys virgo О І і v. я пояснюю як тим

часове явище перед виль·отом цього виду. 

З зазначени~ для порогів і бистрин видів найхарактернішими є реобі

онти Oligoneuriella rhenana І m h., Heptagenia coerulans R о s t. і Baetis 
sp., особливо Н .. coerulans, який має досить вузький екологічний діа

пазон, і значно переважає на порогах. 

Бродський (1935) у своїй роботі по дослідженню фауни безхребетних 

гірських потоків Середньої Азії дає список Ephemeroptera цих потоків 

і включає в нього список Нірахера для Верхнього Рейна, в якому заз

начається О. rhenana ( Н. coerulans (gallico. Е а t.). 
Обидва ці види не можна вважати за форми, зв'язані тільки з гірськими 

потоками, бо вони трапляються і в рівнинних річках. Heptagenia sulphurea 
М й \1. зібрано з каменів порогів у великій кількості, .трапляються вони 

при тому на каменях у водоймах найрізноманітнішого типу. 

Решта видів, зазначених для порогів і бистрин Дніпра,- це види 

з широким екологічним діапазоном, звичайні в місцях з повільною течією, 

і які трапляються на порогах і бистринах, як винятки, ~ибираючи, мабуть, 
місця, захищені від сильної течії (Н. jlava, С. dipterum, Ol. macrura). 

Найбільшу кількість видів знайдено в місці ріки з спокійною течією. 

Тут живуть майже всі види, зустрінуті на гіорогах -Р. virgo, Ol. rhenana, 
Н. coerulans, Н. sulphurea, Cl. dipterum і Baёtis sp. Крім того, саме тут 

зроблено найцікавіші знахідки, а caмe-,-Oligoneuriella borysthenica sp. n., 
Ametropus sp. і Brachycercus sp. У місцях ріки з спокійною течією трап
ляються й типові форми річних берегових заростей, озер і стариць (Cl. 
dipterum, Ordella sp. N2 1). ·· 

У річних берегових заростях кількість видів значно зменшується. Тут 

характерні види повільно текучцх вод (Н. jlava), у великій кількості 

Cl. dipterum, О. horaria, Ordella sp. N2 1) і один реобіонт, який заходить 
у ці стації' в дуже невеликій кількості-Ваёtіs sp. 

У старицях Дніпра, близьких озерцях і калюжах знайдено звичайного, 
дуже поширеного жителя стояЧих і повільно текучих вод- Cl. dipterum, 
далі О. horaria і Ordella sp. .N2 1, яких немає на швидкій течії. 

З усього сказаного вище можна зробити висновок, що фауна поденок 

Дніпра найбагатша й найцікавіша в 'Місцях ріми з спокійною течією і в 

місцях порогів і бистрин особливих видів не має. 
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Фауну порогів Дніпра зближує з фауною ріки в місцях з повільною 

течією також і ряд негативних ознак, а саме відсутність деяких родів •. 
види яких є жителями гірських потоків. З списку Steinmann-a (1907) 
можна відзначити такі роди: Rhithrogena, Iron, Epeorus, Prosopistoma, 
для Европи; з списку Бродського (1935)-Rhithrogena. lron для Середньої 
Азії, з гірських річок і бурхливих струмів Алтая мені відомі- Epeorus, 
Ігоп і Cinygmula (Чернова, 1937) .. 

В Дніпрі, як у типовій р~внин~ій річці, представників цих родів немає. 

Рівнинні форми, завдяки певній адаптації, звичайно виявленій не так, 

як у перелічених вище родів, змогли пристосуватись до життя на порогах, 

у цих стаціях гірського типу. 
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Поденки Днепра 

О. А. Чернова 

РЕЗЮМЕ 

Настоящая статья является результатом обработки нимф поденок 

р. Днепра й: некоторЬІх притоков. сборов Днеправской ()иологической 
станции. Зто исследованИе входит в серию абработок других воднЬІх 
животнЬІх р. Днепра, предпринятЬІх fio инициативе проф, Д. Е. Белинга. 

Весь обработаннЬІй матермал по поденкам собран в различнЬІх пунктах 

Р: Днепра, ее притоках, некоторЬІх озерах и лужаХ'. На таблице N!! 1 все 
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сборЬІ распределеньІ по отдельньІм стациям. С порогов, бь1стрин про

<:мотрено 19 сборов, с реки с ровнЬІм течением-25 сборов~ с берего вьІх 

речнь1х зарослей-17 сборов, с озер, стариц и луж-15 сборов. Всего 

оказалось 13 видов поденок. Наиболее интересньІм является нахожде ние 
второго вида для Палеарктики из семейства Oligoneuriidae-Oligoneuriella 
borysthenica sp. n. Фауна поденок Днепра наиболее богата и интересна 

в местах спокойного течения реки и не имеет особЬІх видов н местах 

nорагов и бьІСтрин. Преобладают видь1 широко распространенньІе в Ев

ропе, видьІ равнинньrх рек. 

Die Eintagsfliegen des Dnjepr-Fiusses 

von О. А. Tschernowa 

ZUSAMMENFASSUNG 

Vorliegende Arbeit ist das Ergebnis eines Studiums der im Dnjepr und 
einigen seiner Nebenflusse gesammelten Eintagsfliegen. Diese Materialien 
wurden mir vom Prof. D. Beling zur Bearbeitung zugeschickt; sie wurden von 
den Mitgliedern der Biologischen Dnjepr-Station in den Jahren 1923-28 ge
sammelt. Diese Untersuchung gehбrt in die Serie der Forschungen anderer 
Wassertiere des Dnjefr, die auf Anregung von Prof. Beling vorgenommen 
wurden. 

Das samtliche Material iiber die Eintagsfliegen ist an verschiedenen Stellen 
<ies Dnjepr, in seinen Nebenfliissen, einigen Seen und Pfiitzen gesammelt worden. 
1nsgesamt sind 76 einzelne Fange durchsiChtigt worden, die бkologisch fol
genderweise eingeteilt werden kбnnen: 

І. Stromschnellen, reissender Strom, Oberfiille- 19 Fiinge 
2. Fluss mit gleichmassiger Strбmung - 25 " 
3. Flussvegetation am Ufer - 17 " 
4. Seen, Altflussbetten, Tiimpel - 15 " 

Ich werde darauf verzichten miissen die einzelnen Stationen, Stromschnel-
1en usw. zu charakterisieren, da dies schon geniigend in anderen Arbeiten 
wie z. В. Ьеі S. G. Lepnjowa gemacht worden ist (1932). Das studierte Ma
ierial ergibt die folgende Artzusammensetzung: 

І. F АМ. EPHORONIDAE 

1. Polymitarcys virgo О І і v. 

Alle gesammelten Nymphen sind von sehr grossen Ausmassen und waren 
im Begriff auszufliegen, worauf ihr Befinden hauptsachlich auf den Dammstei
neп verschie'dener Stromschпellen zuriickzufiihren ist; sie kriechen dorthiп 

offenbar vor ihrem Ausflug, da die ,Nymphen dieser Art Schlamm besiedeln. 
Diese Art ist nur im Dnjepr an vielen Stellen gesammelt worden. 

2. Труди Гідробіол. станції. 760. 
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11. F АМ. OLIGONEURIIDAE 

2. Oligoneuriella rhenana І m с h. 

Diese Art bewohnt Wasser mit rascher Strбmung und ist im Dnjepr in 
den dafiir typischeц Stationen auf Steinen von Stromschnellen tшd im reis
senden Strom angetroffen worden. О. rhenana І m с 11. ist die am meisten 
kennzeichnenede Form fiir die Stromschnellen des Dnjepr und wurde dort in 
grosser Menge gefunden. 

Eine charakteristiscbe Art fйr die grossen Flйsse Europas und die іш 
Becken des arktlschen Ozeans fehlt: 

3. Oligoneuriella borysthenica, sp. n. 

N у m р h е. Korper verliingert, fast nicht abgeplattet; Abdomen mit langen 
zum Ende verschmalerten Segmenten (wie Ьеі den Baёtididae) (АЬЬ. 1). Kor
perHirbung hellgelblich, am 5, 6. und 9. Abdominaltergit mit graulichbrauner 
Zeichnung. Abdominalzeichnung nur Ьеі erwachsenen Nympl1en gut entwickelt; 
junge' Nymphen mit schwiicherer und undeutlicher Zeichnung. Kopf mittel
gross; Maxillen mit den Maxillarkiemen stark seitwarts vorragend (von 
ol;>en gesehen!) Augen stark einander beriihrend, dem Hinterrande des Kop
fes genahert (АЬЬ. 2). Labium, Mandibeln und Hypopharynx wie Ьеі О. rhe
nana. Biirste der Юemenfiiden an den Maxillen starker entwickelt (АЬЬ. 3). 
Labium in der Mittellinie deutlich geteilt (АЬЬ. 4). Thorax schmiiler als Ьеі 
rhenand. Vorderbeirte wie Ьеі rhenana, e.twas kleiner und schmaler (АЬЬ. 5), 
nach vorne gerichtet, den Mundwerkzeugen anliegend. Mittel· und Hinterbeine 
viel grosser нnd von elgentiimlichem Bau. Сохае und Trochanter gut ent
wickelt, ziemlich lang, mit langen Haaren (АЬЬ. 6); Schenkel sehr gross, 
stark kreisfбrmig erweitert und abgeplattet, mit sehr langen, dicht stehenden 
Haarreihen; Schiene sehr klein und nackt; Tarsus mit nach verschiedenen 
Seiten gerichteten Haarreihen. Юаuе Jang, fast gerade, mit kleinen Ziihnchen. 
Fliigelanlage mit deutlichen R, RS, М, Cu und An (АЬЬ. 7); Hinterfliigel niit 
undeutlichem Geader. 7 Paare Юemenbliitter; 1., 6. und 7. Юemenpaar klei
ner als die anderen; 1. Юemenpaar am kleinsten, aber mit gut entwickelter· 
Fadenbiirste (АЬЬ. 8); mittlere Кiemenblatter von ahnlichem Bau (АЬЬ. 9): 
diinn und durchsichtig, am Rande mit langen, gefiederten Haaren,. 
an der Basis mit langer Fadenbiirste und an der Unterseite mit zahl
reichen, langen Haaren; 6. und 7. Юemenblattpaar viel kleiner als die · 
vorderen und etwas liinger, mit spitzem Ende, 2, 3. und . 4. Abdomi
nalsterпit mit seitwarts gerichteten Haarbiirsten, 3 Schwanzfaden, dreimal 
kiirzer als ,с:Іаs Abdomen; die seitlichen Fiiden mit langen Haaren an der In
nerseite und nackt an der Ausserseite. Mittelfaden etwas kiirzer als die seit
lichen, mit langen Haaren. Auf dem Basalteil der Schwanzfaden sind die 
Haare braunlich gefarbt. 

Kбrperlange der 1grбssten Nymphe (ohne Fiiden!)-14 mm; Lange der 
Schwanzfiiden - 4 mm. 

Material: 9, nicht ganz erwachsene Nympl1en aus dem Dпjepr oberhalb des 
Volnyj Porog, Tiefe З m, Grund: Sand mit Geroll. 
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Der Fund dieser Nymphen ist ausserst bemerkenswert. Bisher war aus der 
Pa!earktischen Region nur eine Gattung mit einer Art Oligoneuriella rhe
nana І m с h. bekannt. Die eben beschrieb'enen Nymphen sind die zweite Art 
aus der FamШe btigoneuriidae die in der Pa!earktik angetroffen worden 
Sind. Diese Nymphen unterscheiden sich ziemlich stark durch eine Reihe 
von spezifischen morpho!ogischen Kennzeichen von О. rhenana І m с h., und 
ich ware geneigt diese Nymphen zu einer besonderen Gattung zu zahlen, 
wenn das fйr die Gattung Oligoneuriella typische Bild des Geaders der 
Fliigelanlage nicht dagegenspriiche. Aber auch hier ist mir unbekannt welche 
Anderung das Fliigelgeiider im Laufe der weiteren Metamorplюse erfahrt, und 
welcl1e Anderung hier in den GeadermerkmaJen die diese Gattung charakteri-
sieren eintreten kann. · 

Die beschriebene Art unterscheidet sich stark von О. rhenana І m с 11. nach 
ihrem feineren Habitus mit feinem Chitin, feinen Юemenb!attern, grosserer 
Behaarung deren Bedeutung auf den Abdomensterniten mir unklar ist, ihre 
stark differenzierten Beine, wo das erste Paar die Funktion der Mundwerk
zeuge erfiillt. und das zweite uпd dritte Paar offenbar Schwimmbeine sind. 
Diese differenzierte Funktion der Beine erinnert an diejenige von d~r Nym
phe Beningia ulmeri Lest. aus der Wo!ga. 

Die in verschiedenen Anzeigern wie z. В. Ьеі Roнsseau (1921), Schoene
mund {1930), UJmer (1929) angegebene Charakteristik der Nymphen der Fam. 
Oligoneuriidae solJ geiindert werden. Das Hauptmerkmal bleibt das Vor
handensein von einem stark entwickeJten Biindel von Юemenfad~n die an 
der Kopfbasis ge!egen sind und von der Basis der Maxillen beginnen. Die 
Юemenb!iitter bilden 7 Paare und weisen eine verschiedene Struktur und 
Lage in 0: rhenana und . О. borysthenica sp. n. auf; diese Merkmale haben 
eine Artbedeutung ( das erste Paar der Юemenblatter in О. borvsthenica sp. 
n. ist seitwiirts wie auch die iibrigen sechs Paare gelegen). 

Die Okologie dieser Art ist unk!ar; auf Grund der Struktur der Beine kann 
man vermuten, dass diese Nymphen schwimmende Formen · sind. · 

ІІІ. F АМ. НЕРТ дGENIIDAE 

4. Heptagenia coerulans R о s t. 

Н. coerulans R о s t. ist ein typischer Bewohner von Steinen in F!t1ssen mit 
rascher Strбmung. Im Dnjepr wurde hauptsiichlich auf den Steinen der Strom- • 
schnellen gefunden. Bisher war diese Art nur in Westeuropa- in Frankreich, 
Holland und Deutschland bekannt. Die Funde dieser Art sind unzah!reich. 
In Deutsch!and- Obe'rrhein (Neeracher-H. gallica, 1910), Mittelrhein (Schoene
mund, 1930), Unterrhein (Eaton, 1927), Ьеі Dresden (Rostock); Frankreich
Ьеі Toulouse (Eaton). 

ln der UdSSR wird diese Art zum ersten МаІ verzeichnet. 

5. Heptagenia sulphurea М й І І. 

Ein Bewohner von Steinen, eine in verschiedenartigen Gewassern, grossen 
und kleinen Flussen und Seen weitverbreitete Art. Im Dnjepr ist sie eine der 
ат oftesten angetroffenen Eintagsfliegen. 

Weitverbreiteie europaische Art. 
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6. Heptagenia flava R о s t. 

Nach den von Schoenemund angefйhrten und meinen eigenen Beobac"htungen 
lebt diese Art in laпgsam fliessendem Wasser. Einzelne Funde dieser Art im 
Dnjepr im Stromschnellengebiet bezieheп sich auf Stelkn mit Jangsamer Stro
mung. Diese Art fehlt in den Listen von Steinmann fiir die Gebirgsbache 

' (1907). Fйr den Rhein wird diese Art von Neeracher (1910) und Lauter
born (1916-1918) auch nicht erwahnt, obgleich іщ Mittel- und Niederrhein 
das Vorkommen dieser Art moglich ist, da Potamanthus luteus L. als eine oko
logisch nahestel1ende Art dort verzeichnet wird. Die erwahnte Art ist zwei
fellos ein Bewohner der Niederungsflйsse. Die Verbreitung dieser Art ist 
unklar. Sie ist aus vielen von einander weit gelegenen Orten bekannt. Fйr den 
Dnjepr wird sie zum ersten МаІ verzeichnet. 

lV. F АМ. AMETROPODIDAE 

7. Ametropus sp. 

N!! 10, 11 Trallerfang am linken Ufer des Dnjepr 1-2 km oberhalb 
Pawlo-Юtschkassowka, Tiefe 9-10 m, reiner Sand, 17/VШ, 1925, 1 Nymphe. 

Die Okologie dieser Art ist unbekannt, da Nymphen dieser Gattung bisher 
unbekannt waren. Wenn ich die Nymphensammlungen aus v:erschiedenen 
Orten 10Ь-Fiuss, Fiinge von S. G. tepnjowa; Kama-Fluss, -Fange von G. Fried
man) betrachte, vermute ich dass die von А. L. Behning (1932) beschriebene 
aus dem Ural-Fluss stammende Nymphe ein Vertreter der Gattung Ametropus 
А 1 Ь. ist. Die in der UdSSR bekannte Art Ametropus eatoni Br. ist in West
sibirien und im nбrdlichen Teil der Europaischen UdSSR verbreitet, des-halb 
ist das Vorkommen dEtr Nymphe dies~ Art im Dnjepr wenig wahrscheinlich. 
Es ist leichter zu vermuten, dass diese Nymphe der Art Ametropus fragilis 
А І Ь. oder einer anderen noch unbekannten Art gehбrt. Leider ist im Dnjepr 
nur eine einzige junge Nymphe gefunden worden. 

V. FAM. ВАЁТІDАЕ 

8. СІоёоn dipterum (L). В g t s 

Bewohner von stagnierenden und langsam fliessenden Wassers. Wird in 
Altflussbetten und Nebenflйssen des Dnjepr, Uferpfйtzen ·und Seen gefunde.n. 
Eine weit verbreitete palearktische Art, gefunden an vielcп Orten der U dSSR. 

9. Baёtis sp. 

Die Identifikation dieser Art ist schwierig, da die Nymphen der Gattung 
Baёtis Lead. nicht studiert worden sind. Das samtliche mir zur Verfйgung 

stehende Material ,aus dem Dnjepr besteht aus Nympheп, aus welchem Grund 
ich sogar vermutungsweise die Art nicht verzeichne. Okologisch kann diese 
Art als eine rheophile charakterisiert werden. Sie wurde l1auptsiichlich an den 
Stromschnellen an Steinen gesammelt. 
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VI. F Al\1. BRACHYCERCIDAE 

10. Ordella horaria L. 

Diese Nymphe ist mir aJs der Vertreter der Bodeпfauna von Oewassern 
mit laпgsamer Stromung auf schlammigen Boden bekaпnt. Weitverbreitet 
europaische Art, bekaпnt aus beinahe аІ!еп grossen Wasserbecken. 

11. Ordella sp . .N'2 1 

Es sind eigenartige grosse Nymphen die keiner mir bekannten Arteп unter
geordпet werden kбnеп. Okologisch nahern sie sich Ordella horaria L. Die 
Nymphen wurden in Oewassern von verscl1iedeнem Typus, in den Uferzoпen 
vоп Fliisseп uпd Sееп gesammelt. Die Nympheп dieser Familie sind wenig 
bekannt uпd die Art kaпn nur beim Vorhandensein von І m а g і n е s aus die
sen Orten festge~tellt werden. 

12. Ordella macrura S t ер h. 

Die Nymphen leben in Fliissen und Seen, auf Boden von ver'schiedenem 
Typus und an einer verschiedenen Tiefe. 

Oewбhnliche europaische Art. 

13. Brachycercus s р. 

Die Okologie dieser Art ist uпklar; es wurde nur eine Nymphe in grosser 
Tiefe vom Schl~mmbodeп erbeutet. 

Der Anzal1l der obenerwahnten Arten пасh kann man behaupteп dass die 
Fauna der Eintagsfliegen des Dnjepr hier иicht im vollen. Umfang vertreten 
ist- es ist zweifelhaft, dass sie nur 1.3 Arten umfasst; trotzdem ist ihr Cha
rakter klar, da die gewбhnlichen Formeп ап verschiedeneп Stellen іп grosser 
Мепgе gesammelt wurdeп. 

Alle diesEt Arteп kбппеп іп folgende Oruppen eiпgeteilt werdeп: 
1. Arten die im ganzeп Europa weitverbreitet sind (Heptagenia sulplzu

rea М й 11., Heptagenia flava R о s t., Cloёon dipterum (L.) В g t s., Ordella 
horaria L., Ordella macrura S t ер h). 

2. Arten die im west!icheп und sйdlichen Teil Europas verbreitet siпd 

(Polymitarcys vir·go О І і v., Oligoneuriella rhenana І m h., Heptagenia coe
rulans R о s t.). 

3. Die йЬrіgеп Arteп deren Areal пicht festgestellt worderi ist; in . еіпіgеп 
FiШen ist ihre Okologie gek!art (Baёtis sp., Ordella sp . .N'2 1), in aпderen 
nicht geklart worden ( Oligoneuriella borysthenica sp. n., Ametropus sp., 
Brachycercus sp.). 

Die Vertei1ung der Arten von Eintagsfliegen den einzelnen Statioпen nach 
ist in Tabelle .N'2 1 verzeichnet. 

Веі ~em Vergleich der Fauna der Eintagsfliegen des Dnjepr mit Jer Tri
chopterenfauna sind einige gemeinsame Zйge festgestellt worden. S. О. Lep
njowa schreibt in ihrer der Trichopterenfauna gewidmeten Arbeit (1932): "In
dem · wir die Trichopterenfauna des Dnjepr im ganzen betrachten, finden wir 
in derselben ein Vorherrschen von Formen welche fйr die Flйsse der Ebene 
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charakteristisch sind". Die Trichopterenfauna tfes Dnjepr ist aber gutbekannt, 
wahrend unter den Eintagsfliegen eine Anzahl von Arten vorhanden ist deren 
Areal und O"kologie noch unklar bleiben, und die Ьеі weiterem Studium die 
Charakteristik der Fa11na der Eintagsfliegen stark andern kбnnen. Mit der 
Trichopterenfauna konnen nur die zwei obenverzeichneten Artengruppen der 
Elntagsfliegen verglichen werden, und hier kбnnen folgende gemeinsame Ziige 
vermerkt werden. Eine Ahnlichkeit wird sowie in бkologischer Hinsicht als 
auch in der geographischen Verbreitung beobachtet. 

Der dominierende Teil in der Trichopterenfauna in den Stromschnellen 
des Dnjepr ist der P6tamobiontenkomplex (Lepnjowa, 1932), was auch fiir 
die Eintagsfliegen kennzeichnend ist; in den Arten der Eintagsfliegen des 
Dnjepr sind keine Formen die speziell mit den Stromschnellen verbund.en 
waren. Bloss von zwei Arten 0/igoneuriella rhenana І m h. und Heptage
nia coerulans R о s t.- kann man behaupten, dass sie in. den Stromschnellen 
viel zahlreicher als an Stellen mit ruhiger Stromung sind. Der zweite gemein
sape Zug ist das Vorherrschen der in Europa weitverbreiteten Arten der 
Eintagsfliegen, was auch unter den Trichopteren beobachtet wird. 

Aus Tabelle 1 ersieht man, dass in den Stromschnellen eine kleinere Anzahl 
Arten als im Fluss mit gleichmassiger Strбmung gefunden wurde. 

Das Vorhandensein von Polymitarcys virgo О І і v. betracbte ich als eine 
. zeitweilige Erscheinung vor dem Ausflug dieser Art. 

Von den fiir die Stromschnellen und einen reissenden Strom am meisten 
charakteristischen Arten sollen die. Rheobionten Oligoneuriella rhenana І m h., 
Heptagenia coerulans R о s t. und Baёtis sp., insbesondere Н. coerulans ver
zeiclшet werden; letztere Art weist einen ziemlich engen бkologischen Um
fang auf und ist besonders zahlreich in den Stromschnellen. 

In seiner Arbeit iiber die Wirbellosenfauna der Gebirgsbi!che Mittelasiens 
(1935) gibt В r о d s k у eine Liste der Ephemeroptera dieser Bi!che welche die 
Liste vori N ее r ас h е r fiir den Oberrhein mit О. rhenana und Н. coerulans (gal
lica Е а t.) einschliesst. Diese beiden Arten kбnnen nicht als nur zu Gebirgs
ЬЗ.chen gehбrend gelten, da sie auch in den Fliissen der Ebene angetroffen 
werden. Heptageliia sulphurea М ііІ І. ist von den Steinen der Stromschnellen 
gesammelt worden; sie war p.ort in grosser Menge vorhanden, wird aber auf 
Steinen der allerverschiedensten Gewassern. angetroffen. 

Die iibrigen fiir die Stromschnellen des Dnjeprs verzeichneten Arten haben 
ein-en weiten okologischen Umfang und· kommen gewбhnlich ln Orten mit 
langsamer Strбmung vor; an den Stromschnellen werden sie nur ausnahmsweise 
angetroffen, indem sie wahrscheinlich die von der starken Strбmung geschiitzten 
Stellen aussuchen (Н. flava, С. dipterum, О. macrura). 

Die grosste Anzahl von Arten sind an Stellen n1it ruhiger Stromung gefun
den worden. Hier leben beinahe alle Arten die an den Stromschnellen ange
troffen wurden- Р. virgo, О. rhenana, Н. coerulans, Н. sulphurea, Cl. dip
terum und Baёtis ~р. Ausserdem sind hier die bemerkenswertesten Funde 
gemacht worden, und zwar: Oligoneuriella borystheniєa sp. n., Ametropus 
sp. und Brachycercus sp. An den Stellen mit ruhiger Strбmung werden auch 
die fiir die Flussufervegetation fiir Seen und Altflussbetten typ~schen Formen 
angetroffen (Cl. dipterum, Ordella sp • .N!! 1). 
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In der Ufervegetation nlmmt die Anzahl der Arten bedeutend аЬ. Hier fin-

det man die charakteristischen Arten der langsam fliessendeh'Gewasser (Н. flava), 
СІ. dipterum, О. horaria, Ordella sp. N!! 1, die hier in grosser Menge vor
handen sind, und einen Rheobiont- Baёtis sp.- der ln diese Statlonen in sehr 
geringer Anzahl eindringt. 

In den Altflussbetten des Dnjepr, den nah gelegenen Seen und Tumpeln fin
det man den fiir stagnierendes und Jangsam fliessendes Wasser gewбhnlichen 
und weitverbreiteten Bewohner- Cl. dipterum, dann О. horaria und Ordella 
sp. NQ 1, die in rascher Strбmung fehlen. 

Aus dem Obengesagten k~nn man schliessen, dass die Fauna der Eintags
fliegen des Dnj epr die reichlichste und verschiedenartigste an Stellen mit ru
higer Stromung ist, und keine besondere Arten in den Stromschпellen und im 
reissenden Strom aufweist. 

Die Fauna der Stromschnellen des Dпjepr und die Fauna der Stellen mit 
Jangsamer Strбmung haben noch gewisse negative gemeinsame Zuge, und zwar 
das Nichtvorhandensein von einigen Gattungen deren Arteп in Gebirgsbachen 
leben. Aus der Liste von Steinmann (1907) kann ich hier auf folgende Gat-
1ungen hinweisen: Rhitrogena, Iron, Epeorus, Prosopistoma- fйr Europa; aus 
der Liste von Brodsky (1935): Rhitrogena, Iron-fur Mittelasien; aus den Berg
fJйssen und reissenden Bachen vom Altay sind mir-Epeorus, Iron und Cinyg-
mula (Tschernowa) (1937) bekannt. · 

Im Dnjepr, еіпеm typiscrJen Fluss der Ebene sind keine Vertreter dieser 
Gattungen vorhandeп. . 

Die Formen der Ebene haben sich, dank еіпеr gewissen Adaptation-ge
wiss nicht so stark ausgedriickt wie · Ьеі den obenerwahnten Gattungen-zum 
Leben auf den Stromschnellen in diesen Stationen vom Bergtypus adaptieren 
konnen. 
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