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Prof. Dr. R. А. Reiss

Mnogi се se iznenaditi kad budu ugledali sliku рос. prof.
Dr. Rajsa u nasem entomoloskom casopisu, i sa nevericьm се
citati dalje redove Jer, svakome је poznafo, da је profesor
lozanskog univerziteta Dr. Rajs Ьiо veliki kriminalist, pisac nauc-
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krimiпalistike i sudske fotografije, а povrh
odaпi i osvedoceni prijatelj nasega naroda,

nih dela iz

svega da
koji је u
mucnim casovima evropskoga rata ustao u odbranц nase ugrozene slobode i prava. Ali је samo mali broj Ьiо onih, koji su.
znali, .da је Dr. Rajs Ыо i pasionirani entomolog - i da је u
slobodnim casovima sve svoje vreme posvecivao leptirovima.
u nasim pritikama, cudno zvuci, kad se kaze, da se neko
pored svoga redovnog posla bavi i kojom granom prirodnih
пauka. Medutim u drugom, stranom, kulturnijem svetu ova pojava nije tako retka. Imena kao sto su Oberthiir, Rotschild,
аЬЬе de Ioannis kao i oblmna sveska Hoffmanovog entomoloskog Adressbuch·a svedoce nam о tome, da entomclogiia vise
пеgо ikoja druga prirodoslovпa nauka u stanju је da obuzme
poLpuпo duh jednoga iпtelektualca, da mu daje hrane i sadrzaja,
а kao nagradu za napore i istrajnost, da mu stvara опо neoblcпo
uzivanje i zadovoljstvo, koje је u stanju da oseti samo entomolog
- kolektor i sistematicar, odgajivac i blolog.
Рос, Dr. Rajs је pripadao potpuno onoj prostranoj porcdici
entomologa od rase, entomologa ро srcu i dusi koji опо slobodno
vreme, kad treba da pripadaju sami seЬi - poklanjaju entomologiji.
Bertillonov ucenik i sledbenik sa osoblto razvijenim i izveZЬanim posmatrackim darom, рос. Dr. Rajs је imao vanrednog
smisla za raznovrsпost Ьоја i oЬlika leptirskog sveta, koji ga је
pored ptica i lovne divljaCi najvise zanimao. BaveCi se u Braziliji 1912. · g. осаrап bogastvom lepidopterske faune, on se u
okolшi Riodejaneira i St Paola bavio sakupljanjern, preparovanjem i odredivanjem leptirova, za sto mu је. sluzilo d~lo: Benedicto Raymundo da Silva: "Lepidopteres de Brasil". Sзkupljena
i sredeпa. пjegova zЬirka Ьrazilskih leptirova nalazi se sada u
Lozani.
Dosavsi za vreme evropskog rata u Srblju, Dr. Rajs је
stavio svoju svestranu inteligenciju, svoje strucno znaпje i sposobnost u sluZЬu nase паrоdпе stvari, ciji se po\<azao vatreni
braпilac. 600 clanaka о SrЬiji и stranim noviш1ma i 17 puЬlika cija i knjiga о pravima, hrabrosti i stradanjima nasim, dokaz su
njegove aktivnosti, odanosti i prijateljstva. I kada је nasa pra·
vedпa stvar odnela pobedu, on se posle rata, slican klasicnim
borcima, koji su pos1e Ьоја ostavljali koplja. ра se prihvata)i rala,
vraca mirnome Zivotu. U svojoj mc;loj vili )cod Careve Cuprije,
podignutoj u stilu nasih seljackih kuca iz Sumadije, Dr. Rajs ~е
u slobodnim casovima bavio entomologijom, Prikupljao. је leptirove ·mrezom, na svetlost, pomocu mamaca i t. d, vrsio је od·
gajivanJe gusenica, preparovao је, determinisao. I na svojim pu·
tovanjima ро Juznoj SrЬiji nije zaboravljao na ovaj posao, nego
је i otud donosio materijal. Do 1929. g. uspeo је da prikupi i
sredi znatan broj makrolepidoptera, poglavito iz doline TopC:iderN
ske-rek~. Izn.enadna smrt. 8.VШ 192'Ј. g. uCinila је kraj- njegovoj
је Ыо
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delatnosti u 54 godini Zivota. T~stamentoш је ostavio jedan deo
svoga lepidopterskog materijala Sumarskom muzeju u Т opcideru,
а јеdап deo Muzeiu srpske zemlje u Beogradu.
.
Bio је clan Jugoslovenskog entomoloskog drustva, odlican
drug i prijatelj, neustrasiv borac za pravdu, zato, neka mu је
sYetao pomen medu jugoslovenskim eпt-:molozima.
Dr.

t

М.

Gradojevic.

Dr. Fraл6isek Rambousek

Jos jedan nas prijatel, istaknut cehosloyacki entomolog D1-.
Rambousek nije vise medu zivima. U рtшој snazi, u sred aktivnosti svojih 45 godina, infekcija krvi ucinila је 14. septembra
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1931. g. kraj plodnom stvaranju njegovom. Licnost Dr. Rambouseka Ьila је poznata gotovo svima balkanskim entomolozima, jer
је on narocito rado dolazio k nama i na d.uzim · ekskurzijama
prikupljao entomoloski matetijal na Kopaoniku, Peristeru, oko
Ohrida, na Sзr·planini, duz daLmatinske obale i dr. mesta. Jos
kao student prokrstario је 1908. 1909. i 1910. Bugarsku i puЬli
kovao pregled bugarskih tvrdokrilaca, koj~ mu је pod nazivom
"Фауната на тврдокри:лите въ Бьлгарин" izdalo Buga:-sko prirodoispitatel110 druzestvo 1912.
Godine 19L1. Ьiо је u Novopazarskom Sandiaku, zatim u
okolini Soluna i na Athosu и Svetoj Gori. 1912. opet ga vidimo
u grckim planinama а narocito na . Parnasu. Pre evropskog rata
Ьiо је u tri maha u Juznoj Srblji, а. toliko isto puta i posle
rata. Njegova entomoloska putovanja odvodila su ga 1921. u
Portugaliju, 1922. u Alzir i sev. delove Sahare, 1923. u juznu
Italiiu, Siciliju i juznu Francusku. 1924. ponovo је Ьiо u Alziru,
19~8. u Americi i t. d.
Na svoiiш ek-;kurzijama sabrao је mnogo entomoloskog
materi1ala, od koga је znatan deo obradio sam, а ostalo su obradili drugi. Bio је specijalista svetskoga glasa za Staphylinidae
i tu је opisao сео niz novill vrsta, sto је vecinom puЬlikovano
u casopisu Cehoslov. entomoloskog drustva. Od njegovih radova
koji se Qdnose na nase krajeve spominjem:
Novy CaraЬid ze sti'edni Mak~donie (Casop. Csl. Е. Sp. 1909.)
Bithinus comita n. sp. novy Pselaphid ze stredni Makedoшe (id 1909.).
TeµebroЬius (nov. subg. Quediorum) Bernhaueri novy druh
ze sti'edr~.i Makedonie (col. Staphy.) (id. 1915.).
Prehled balkanskych zastupcu podrodu Glyptomerus Miill.
(Col. Staphyl.) (id. 192'3.).
Do 1916. g. Dr. Rambousek је Ьiо srednjoskolski profesor,
ра se onda odao potpuno primenjenoj entomologiji, stupivsi и
Institut za izucavanje sece!"ne repe u Pragi, gde је Ьiо sef
odeljenja; za higijenu secerne repe. Ovaj odЩno ured:eni institut,
koji izdrzavaju udruzene fabrike secera и Cehoslovackoj, omoguC:io је, Dr. Rambouseku da organizuje uzornu entomolosku
laboratoriju, insektarijum, da vrsi studije i ogl de, da osnuje
zЬirke, ЬiЬlioteku, da organizuje obavestajnu sluZЬu о zdravstvenom stanju secerne repe i da da cit~VU SPriju radova О insekat·
skim stetocinama secerne repe и Cehoslovafkoj. Pored sitnih
casopisima "Ochrana rostlin" i "Listy cukrovarnicke"
clanaka
najvaznije mu је delo "О skildcich а ochrancich i'epnich", koje
је izdalo Ministarstvo zemljodelstva и Pragi 1928. Obuhvata 415
strana _velike osmine i 270 sl1ka.
Dr. Rambousek је Ыо urednik casopi~a cehoslovackog
entomoloskog drustva kao i drustveni sekreta1·, u kome је svoj-

u
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:stvu odrzavao prijateljske veze sa Jugoslavenskim entomoloskim
drustvom, Ciji је Ыо redovan clan od 1930. god.
U niemu је Cehoslovacka izgublla jednog od vodecih svojih entomologa, с. sl. industrija secera prvoklasnog strucnjaka
za stetocine secerne repe, entomolosko 4,rui'itvo svoga vrednog
.Clana, porodi а uzornog supruga i оса. Zaleci njegovu preranu
sm.rt pridruzujemo se njihovom bolu sa iskrenim saucescem.
Vecnaja pamjat i slava Oru. Rambouseku !
Dr. Mihailo Gradojevic.

Blepharoceridae Jugoslaviae
meridionalis
Dr.

Ј.

Komarek -

Pral1a

NeoЬicnom predusretljivoscu Jugoslovenskog Ministarstva
unutrasnjih poslova, Gospodina bana Vardarske banovine u Skoplju
i neocenjive pomoci komande pogranicnih trupa i zandarmerije
Ьilo mi је omoguceno da posetim planine i krajeve, koji se pruzaju duz granice jugoslovensko·arbanaske i to pociniuei od Sar
plaoine ра sve do JaЬlanice iznad Ohridskog jezera. Pri proucavanju tamosnje faune proslo mi је za rukom da u brzacima 1
rekama toga kraja saberem zЬirku Blepharocerida, muva, koje su
tipicni pretstavnici planinskih potoka, jer se njihov~ larve i lutke
razvijaju samo tamo, gde voda najbrze struji : u vodopadiщa,
kaskadama i virovima na kojim se mesЉna pomocu pijavki drze
ucvrscene ispod h.amenja.
ZЬirka Blepharocerida је neoЬicno zanimljiva i bogata i
posto је ona prva, koja је u ovim krajevima bUa nadena i sakupljena, sm!.ltram za cast, da је objavim u casopisu Jugoslovenskog Entomoloskog Drustva u Beogradu.
Obrada nadenih Blepharocerida, koJu u ovom napisu dajem,.
razume se da је samo preliminarna, posto Ьi definitivna obradњ
zahtevala mnogo vise pro.!1tora, Sem toga ogranicavam se samona opisivanje nadenih itnaga, jer је larve pojedinih vrsta za so.da
nemФguce sa sigurnoscu odrediti. U vecini slucajeva Ьilo је na
jednom i istom mestu nadeno uvek vise vrsta imaga i larava,
te Ьi njihova uzajamna veza mogla Ьiti utvrdena samo eksperimentalno. Najnovija obrada evropskih Blepharocerida od strane.
Dr. W. Bischoffa ima u sеЫ jednu osnovnu gresku, а ta ie, sto·
su slike najvaznijih karaktera pojedinih vrsta imaga, t. ј. genitalnil:t
segmenata muzjaka date veoma povrsno, narocito sto se tice
aedeaga {penisa) i chaetotaxije gonopodnih kljesta. Zato sam izneo i slike genitalija i kud oЬicnijih vrsfa Liponeura b1'evirostl-is
i cinerascens. U zЬirci se nalazi nekoliko interesantnih objekata.
Pre svega poslo mi је za rukom da nadem vrstu Lipuneura Ьilo~
bafa, koju је Loew opisao od prilike pre 60 godina iz juzne
ItaJije, i koju niko od tada nije video. Srecom ova је vrsta veoma
dobro okarakterisana nervaturom krila, tako da pri utvrdivanju
identicnosti nije moglo Ьiti sumnje. Druga retkost, koju sam uspeo
da uhvatim u stadijumu imaga jeste nova vrsta roda Philorus ili

9
mozda roda Bihiocephala. Ovde sisternatska klasifikacija evropskih,
vrsta nije jos definitivna, posto ovi rodovi imaju svoje prestavnike·
и glavnom и Americi а uEvropi nisu dosad Ьile nadene (izuzetak
pravi L. Ыlobata, koju је Kellog uvrstio u rod Philorus), Nasa
nova vrsta od koje imam па zalost i>amo muzjake, ima nervaturu
krila potpuno jednaku kao i Lip. Ыlobata, istu kao sto је imaju
vrste roda Pkilorus. Kod evropskih i azijskih vrsta roda Philorus
(Ьilobata, tiansclzanica) u koliko је poznato, oCi su и ostalom
neueljene. Prema oЬliku genitalnih privesaka а specijalno aedeaga
ocevidno је, da nova vrsta ne spada и opste и isti rod gde i
Pkilorus [Liponeura) Ыlobata. Zato mislim, da је moguce staviti
ovu vrstu и оЬа roda Plzilorus ili BiЫocepkala posto је nervatura krila nedovoljan znak, kao sto smo videli. Ovo је prvi slucaj
da је ovaj rod naden и Evropi.
ТreCi interesantan pronalazak jeste jedna Liponeura (u mnogo
odraslih primeraka), koja Ьi mogla da se sme.tra kao nova. Samo
genitalni gonopodi muzjaka jako su slic.ni sa gonopodima, ciju је
sliku dao А. Wimmer za Liponeuгa Klapdleki, а koju sam ја
nasao pre vise godina и Kniazevu kod Sofije. Do duse ostalo
opisivanje Wimmer-ovo ne podudara se sa vrs.tom koju sam sada
nasao, i sve dok mi ne bude moguce da uporedim ovu vrstu sa
svezim materijalotn sa bugarskog lokaliteta nece se moei ova
stvar tacno resiti. Zbog ove slicnosti и gonopodima muzjaka, ma
da na mojoj zenci na pr, nema u opste mandiЬula, ostavljam za.
tu vrstu provizornu oznaku Liponeura Klapdleki,
Pored ovih zanimljivih i novih vrsta nasao sam ovde i evropske ublkviste Liponeura brevirostris Loew, Liponeura cinerascens Loew i Bleplzarocera fasciata Macq.
Sve nadene Blepharoceridae u pomenutim krajevima duz
jugoslovensko·arbanaske granice Ьile su sakupljene na ovim lokalitetima: Sar-planina (Gostusa, KobllicaJ Vejce), Korab-planina
(Trnica na Mavrovskoj reci, Coselija na Stirevackoj reci, Tanusaj
i RЉnica, Duboka reka), JaЫanica-planina [Kokala).
Novu vrstu roda Philorus s i v е ВiЫocepkala nazvao sam
u cast seniora jugoslovenskih zoologa prof. Zivojina Dordevica
Pkilorus DordeviCi.
Posto mi је namera i duznost da budem sto kraci, to izo·
stavljam opsirna morfoloska opisivanja genitalija i radije dajem
tacne i detaljnije slike. U isto vreme izrazavam zelju, da autori
crtaju oЬlike genitalnih privesaka i aedeaga sto је moguce tacnije,
а ne shematski. Isto tako danas se ne mogu vise davati slike
crtane sa suvoga materijala, а jos manje opisi bez slika najvaznijih telesnih znakova (genitalnih segmenata, glave i krila).
Philorus DordeviCi, nov. spec.
Poz11at је samo muzjak. Duzina tela oko 6 mm, krila skoro
7 mm. Воја sa ledne strane crno-siva, sterniti zuckasti. Nervatura krila potpuno isto kao kod Lip. Ыlobata. Poprecna zilica.
spaja mediane 1-2 sa kubltalnom 1.

:to
OCi su velike i dihopticke. Gornja trecina ima velike facete
i samostalno ispupcenje, ра је sa dosta dubokom brazdom od-vojena od donje polovine oka (ali пе sa nefac~tovanom prщ~om).
Donja polovina ока је znatno veca, slablje ispupcena а facete
su male. OCi se na celu jako priЬlizuju, tako da dodiruiu ocelle
-i ost~vljaju samo 11sko ctlo. Na temenu glave nalaze se visoko
ispupceni ociCi. Pipci su uclanjeni u zarezima izmedu gornie i
,donje polovine ociju i imaju 15 clanaka.
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Sl. 1. Philorus Ljordjevu!i nov. spec. О·
Genitalni ЈХ segment gledan sa ledne strane posto је uklonjen Х
an<>.lпi s2gment (gonp. = gonopodi, аеЈ. = aedeagus (penis) sa potpornom
'ploCicom).
1. В.) Analni Х segment.
1 СЈ Sterпit i s;;onoi:odi genitaln1 g !Х >чrrenta g]edani sa ventralne stтane

l.

А.)

Genitalni segimenti muzjaka su pretstavljeni potpuno tacno
na slikama 1 А, В, С i to tako, da sl. 1 А prikazuje izgl di
odozgo, poSto је uklonjen analni segm~n3.t, sl. 1 В priнzuje analn ·
segmenat odozdo, а sl 1 С izgled neutralne strane IX segmenta
(st~rnit sa gonopodim~ ). Na sl. 1 А, t. ј. pri pogledu odozgo na
IX sгgment vidi se oЬlik aedeaga (penisa) i oЬlik potporш. plocice. Ako uporedimo oЬlik aedeaga i potporne plocice kod Philonzs Dordevici nov. spec. sa oЬlikom aedeaga i potpornih ploCica
kod svih ostalih u ovom radu slikom prikazanih pretstavnika roda
Liponeum, racunajuci tu i Lip. bllobata, jasno vidimo, da imamo
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·posla sa potpuno d1·ugim rodom i da је Up. Ьilobata, ша da
ima nervaturu krila skoro potpuno istu s 1 nasom novom vrstom
roda Biblocephala, ро oЫiku genitalija vrlo srodna sa ostalim
_poznatim Liponeurama, ali sa rodom Philorus, koji је pretstavljen
nasom novom vrstom nema nicega zajednickog.
Isto је tako: oЬlik glave kod Liponeura Ьilobata potpuno
drukciji nego kod nove vrste (Ph Dordevici '. Oci nisu deJjene,
а celo је siroko. Cela g1ava zajedno sa oCima ima tipican izgled
glave roda Liponeura. lz ovoga se vidi, , da је isti izgled nervature krila kod obe1u vrsta samo konvergenca, ali da и stvari
svaka od njih pripada drugome rodu. Liponeura Ьilobata, ma
da ima poprecnu zilicu izmedu mediane i kuЬitusa ipak је prava
Liponeura, dok nova vrsta, ша da ima istovetno krill), spada и
poipuno drugi rod i to prema deljenim ocima moze se provizorno
uvrstiti u rod Philorus. Kad se budu doblle dovoljno broine
tacne slike genitalija americkih vrsta Biblocephala i Philorus
onda се se moci о mome klasiranju doneti definНivan sud.
Veoma је interesantno, da је ovo prvi put sto је ova vrsta
nadena u Fvropi. Dosadasnje vrste roda PЬilorus poznate su
samo iz severne Amerike, Asije i iz Japana.
Patrija: Uhvatio sam odrasle muzjake n а р 1а r1 i n i К or a b u na jugoslovensko-albanskoi granici i to
u gornjem toku Stirovacke reke kod karaule Ceselija i и gornjem
·toku reke RЉnice kod zaseoka Tanusaj. Svega mi је uspelo da
uhvatim З primerka, ma da sam Љ video veci broj. Lete. dosta
lagano duz vode, ili sede sa koso opruzenim krilima na liscu
drveca ili na kamenju koje strCi iznad vode. Ni larve, ni lutke
nije mi poslo za rukom da nadem i izgleda, da је u meduvremenu od 18.-25. VII. 1930, rojenje ove vrste vec davno bllo
.zavrseno, tako da se ni larve ni lutke nisu mogle na6i.

Ltponeura Ьilobata L о е w.
Poznati su i muzjak i zenka. Najveca је to vrsta ovoga
roda. Duzina tela Q izn 'Si 8-9 mm, duzina krila 12 mm. Muzjak
о је dugacak 7 mm. krilo njegovo 11 mm. Воја na ledima i na
trbusnim tergitima otvoreno kesteniava kod (), kod с;? ugasito
kestenjava, cak mrka. Donja strana grudi i sterniti zuckasto- beli.
Nervatura krila је oйakva, kako ju је prestavio Dr. Н. Loew
na tab. 1 u Z"itschrift fiir Entomologie des Vere:ns fiir schiesische
-Jnsektenkunde, Breslau, 1817. Nervatura је ista kao i kod ostalih
Liponeura, samo se izmedu medijane i kubltusa nalazi poprecna
zilica, koja ih spaja Ova ј~ poprecna zilica јаса i razgovetnija
·kod о nego kod с;?. Prema ovoj oznaci i prema prlmedЬi Loewa
о veliCini nove vrste kao i lokaliteta (in Siiditalien und Griechenland gemein) nema ni naimanje sumnje, da је to Liponeura bllobata (sl. 2.).
Glava је kod с;? srazmerno veoma mala. Holopticne, crne
·oci isto v zoma шаlе, teme i celo siroko Rostrum је veoma dug,
·-duzi no sto је kod Up. cinerascens. MandЉule su pak znatno
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krace nego и Liџ, cinerascens i nisu skoro nista duze od labrumepipharynxa, dok kod Lip. cinerascens premasaju ga и znatnoj meri.
Glava б је veca. Holopticke, crne oCi zau~imaj1~ veci deo
glave nego kod ? , ali ipak ostavljaju celo siroko. Rostrum ie
od prilike iste dt1zine kao kod L~ cinerascens, ali је na kraiu
zatubast, ne ostro sЩast i izvuceri. kao kod L. cine1ascens.

2А

2.
anaJni Х
plocicom.
2.
2.
strane.

51. 2. Liponeura (Philorus) bllobata Loev О,
Genitalni IX segment gledan sa dorzalne strэ.11e posto је uklonjen
segment gопр. = gonopodi, aed, = aeedeagus (penis) sa potpornom
А.)

Е.)
С,)

Analni segment sa unutrasnje stran<.
Sternit i gonopodi genitalnog IX segmenta gledani sa ventralne

Najtipicniji и ostalom karakteri jesu genitalni segmenti kod
muzjaka. Daiem tacne slike i to opet na taj naCin, da sl; 2 А prikazuje izgled odozgo posto је Ьiо Х analni segmenat odstranjen
а istovremeno i oЬlik aedeaga i potporne plocice, sl. 2 В prikazuje analni segmenat sa unutrasnje а sl. 2 С izgled sa neutralne
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strane IX genitalnog clanka sa gonopodimэ. Ро izgledu aed"aga
а narocito potporne ploCice ocigledno se da opэ,ziti, da је Liponeum bllobata и prkos svojoj razlicitoj nervatнri Ыiska sa svima
Liponeurama (uporedi sl. З Lip. Кlapaleki i sl. 4 Liponeura
cinerascens i sl. 5 Lip. brevirostris), ali ni и kom slucaju sa vrstom
Philorus DordeviCi nov. spec;, ma da nervaturu krila imaju potpuno istu. OЬlik gonopoda potseca najvise na nedavno opisatu
vrstu Liponeura vogesiaca Hubault.
Ova velika i zaista najsnaznija izmedu Liponeura Ьila је
polovinom jula najmnogobrojnija Blepliarocerida и svima rekama
i potocima na zapadnim stranama Sai·-planine i па celom Korabu.
Uhvatio sani ne samo nekoliko odraslih imaga оЬа pola, nego i
veliku ninozinu lutaka sa zrelim vec insektima. Lutka је neoblcno
velika а ploCice za disanje strce daleko napred. Lutke su se
sretale ne samo pojedinacno, nego u citavim kolonijama u najvecim brzacima i vodopadima, ро povrsini i ispod kamenja.
Liponeura Ьilobata Loew Ьila је hvatana r~R Sar-planini u
potoku kod zaseoka Vejce, na planini Korabu и Stirovackoj reci
kod Coselije, и Dubokoj reci i и reci RiЬnici kod Tanusaje, i to
u danima od 7. do 25. VП. 1930. U to doba blla је veCina lu·
1aka vec prazna а imaga su letela u dosta znatnom broju i sletala
na lisce i obalsko kamenje, АН ipak izgleda, da је i za ovu
vrstu glavno rojenje vec Ьilo proslo, posto s obzirom na mnostvo
praznih lutaka nюralo se jako rojenje odigrati znatno ranije.
Sledecu vrstu mogao Ьi mirne duse da opisem kao novu.
Ipak za sada pretpostavljam da ie identifikujem sa vrstom, koju
sam nasao и Knjazevu !<:od Sofije 1914. g. а koju је opisao
А. Wimmer (Rozpravy Ceske Akademie Н tc. roc. XXV,
.Cislo 5, Praha, 1916) pod- imenom:
Lipoтzeura Кlaprileki

Vi ш m е r

Jedini raziog zbog koga identifikujem z а s а d а Ietos
hvatana iшaga sa vrstom koju је Vimmer opisao, nalazim и istom
-oЬliku gonopoda prema slici Vimmerovoj (sl. 14) u pomenutoj
puЬlikaciji. U ostaHm karakterima se jako razlikuju. Posto је pak
Vimmer imao na raspolozenju samo imaga preparovana iz lutke,
<lok su moji primerci potpuno Ьili zreli, to је moguce, da su
razl1ke nastale usled razlicite obojenosti pojedinih genitalnih segmenata, prema kojima su posle date i pogresne slike. Tacnu
identifikaciju moguce Ьi Ьilo izvesti, kada Ьi se imao na raspoJozenju svez uporedni -materijal iz Knjazeva kraj Sofije.
Nahvatao sam mnogo шuzjaka i jednu zenku и kopulaciji.
Na oznaceнim juznosrЬijanskim lokalitetima letela su imagu samo
,ove vrste. Ova је Liponeura jedna od najvaznijih. - Duzina tela
:kod 6 4 mm, krila 6 mm. Воја abdominalnih tergita i grudi је
-ugasito sivo-kestenjava, sa donje strane otvorenija. Nedostaju
tUOpste .Zuti tonovi. I krila kao da su sivo cadava.
Nervatura krila ista kao kod Lip. b1-eviгostris i1i kod Lip .
.cinemscens t. ј. normalna za-rod Liponeura (sl. 6, 7, 8). Glavne

zilice krila su pokriven~ cvrstim, ostrim dlacicama
bit11su, sto kod ostalih Liponeura nije slucaj.

to

na ku-

.зс

Sl. 3. Liponeura Кlapaleki Wimmer (??) О
3 А.) Genitalni IX segment gledan sэ. dorulne strane post() је ukloџjen·
Х analni segment (gonp. = gonGpodi, aed. = aedeagus ili penis sa potpornom·
ploCicom.
З R) Analni Х segment sa unutrasnje strane.
3 С). Sternit i gonopodi IX genitalnog segmenta gledani sa ventralne strane

Glava

је

s obzirom na telo znatno ve1ika. Oci mnogo vece,
Ostavljaju siroko teme i: •
celo. Teme је malo ispupceno i na njemu su 2 ocele. Slozeneoci su holopticke od veoma sicusnih faceta koje su podjednake
kod о Ьа pola.
Rostrum kod zenke је veoma krat1:1k, tako da iznosi jedva
polovinu visine glave (sl. 10.) i za cudo n е m а u s n е n i ар а·
r а t m о g а р r i m е r k а 9 u о р s t е n i k а k v е m а n d i··
Ь u l е. Ovo је prvi poznati slucaj, gde kod 9 Linoneure nedostaju mandiЬule, tako da se usneni aparat podudara sa onim kod
muzjaka. Vimmer u svome opisu Liponeura K!apaleki (s!. 5., str. SJ
daje sliku glave ze1ikine i prikazuje dosta dugacak rostrum i:
jasno ozuЬliene mandiЬule i maksile u vidu kame.
Ovde је kod Vimmera svakako uCinjena zamena sa Liponeura bгevimstl'is Loew. Моја zenka pripada nesumnjivo muzaku, ciji gonopod potseca па Lip. Кlapaleki Vim., posto је sa.
niim uhvacena u kopulaciji. lli ne pripada glava 9, koju Vimmer
slikom prikazuje, ka Lip. Klapa!eki, ili је u mom slucaju ро sred~
i vise ispupcene nego kod ostilih vrsta
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druga vrsta Onda razume se ne Ьi. ш тuzjak Ьiо Lip. Klapileki,
nego n о v а s р е с i ј а.
Isto i labluт је vеота kratak, ali su zato labele vеота:
siroke.
Rostruт kod muzjaka је sато nepriтetno kraci nego kod.
zenke, ali su z<1.to rudimenti тaksila jos vise zakrzljali. Isto tako
kod muzjaka vrste Liponeura Кlapaleki daje Vimmer slike таk.
sila potpuno drukCije (sl. 6, str. 51 u vidu dugack1h tankih kama.
U оЬа slucaja пета rostruт, t. ј. labrum oЬlik таса sa tupo
zavrsenim vrhom (kao sto prikazuje Vimтer), vec oЬlik siroke·
и silja_k izvucene kame (sl. 10).
Sto ше jedino prisiliava, da za sada smatraт ovu Liponeuru, koju sam letos hvatao kao Lip. Кlapaleki jeste isti oЬlik_
gonopoda о, bar и koliko se п..:uzjaka tice. Slike genitalnih segmenata gledanih odozgo i sa trbusne strane kod Vimera (vidi
njegove sl. 10 i 11, str. 8) rie podudaraju se potpuno sa mojom:
sl. 3. Razlike su pak samo neznatne i izgleda da su nastale usled
toga sto ih је Vimmer crtaQ sa nezrelih imaga, dok sam ја to
Cinio prema mikroskopskiт preparatima potpuno zrelih zivotinja.
Frapantna је slicnost gonopoda u оЬа slucaja, ma da ih је·
Vimmer pretstavio malo schematski. Ali ne moze se odricati, da
је ро sredi gotovo isti oЬlik. I tergiti analnog Clanka (Vimmer·
ih naziva: lamella basalis (sl. 12, st. 8) su potpuno analogno razvijeni. Iz tih razloga sam se odlucio da za sada srnatrarn ovu
moju formu kao identicnu sa Liponeura Кlapaleki.
Definitivno resenie ро ovome moci се se doneti tek onda,
kada bude moguce tacno uporedenje sa muzjacima iz Bugarske
(Knjazevo) sa mojim crtezima. Od presudnog znacaja се и tom.
slucaju Ьiti oЬlik unutrasnjih delova gonopoda а naroCito penisa.
i njegove potporne plocice.
Patrija: Hvatao sam ovu vrstu 16. i 17. VII 1930 u Ма v·
r о v s k ој r ес i (pritoka Radike) upravo ispod komande zandarmerijske Trnice na putu koji ide od Tetova ka Debru u Var·
darskoj banovini (Jugoslavija). Reka ima vel1ki pad i znatnu ·
koliCinu vode srazmerno dosta tople. lmaga su sedela u velikom
broju na kamenju koje је virilo iz vode i to tik iznad vode ..
Rojenje је Ьilo tih dana u punom jeku. Lutke su Ьile gotovo
и opste sve prazne. Se:m ove vrste nije mi poslo za rukoт da
na ovom mestu uhvatim imaga koje druge vrst Бlepharocerida.
U reci ·је pak Ьila velika mnozina zrelih lutaka i larvi
Blepharoceгa jasciata i dve vrste . larava roda Liponeura, od
kojih је jedna iтala pipke neoblcno dugacke; skoro 4 puta duze
od prvog telesnog clanka, druga vrsta larava iтala је pipke
krace i bele duzine 21/2 puta prvi clanak. Prema opisu Vimтe·
rovoт pripadala Ьi prva larva ka Lip. Klapateki, ра prema tome
i nasoi vrsti.
Posto su sve larve Ьile priЬlizno istog doba starosti i iste
veliCine а zivele su skupa i zajedno, пе mogu za sada ovo pi-tanje sa sigurnoscu da resim, ра ga stoga ostavljam otvoreno.
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Prema mikroskopskoj .strukturi pipaka ovih Liponeurni:h larava
ovde su apsolutno ро sredi dve razlicite vrste, od kojih ona sa
·duzim pipcima pripada verovatno ka onim odraslim muvama
koje sam hvatao i to ka Liponeuri Klapaleki, od druge vrste
nije mi poslo za rukom da nadem ni lutke ni imaga, te se za
sada vrsta ne moze odrediti.
Veoina је interesantno, da se ova Liponeura (t. ј. Кlapa
Jeki) u opste пе pojavljuje u veCim visinama na planini Korabu,
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6_ЈЈ
Sl. 4. Ltponeura cinerascens Loe,v. О
gledan sa dorzalne strane posto

4

А.) Genitalni IX segment
Х analni segment.
В.) Analni se11meпt Х sa

5,
5,

А.)
В.)

4.
llklonjen

је

najpre

unutrasnie strane.
Sl. 5. Liponeara bYevirosiris Loew· О
. . . . . . idem . . .
. . . . . . idem . . .

-te је prema tome forma nizih poz1c11a i podgorine. Ovaj Ьi se
de-talj podudarao sa lokalitetom Knjazevo kod Sofije, koji isto
Iezi u podnozju Vitosa, gde је prvobltna Liponeuгa Кlapaleki
Wimmer Ьila nadena putpuno -u- isto vreme (16. VII 1914).

Liponeura brevirostris L о е w.
Ova оЫсnа evrapska Liponeura nalazi se verovatno na
celom terenu koji sam oblsao u gornjim tokovima reka.
Nasao sam larve i lutke u dosta velikom broju и r ес i
R i Ь n i с i (pritoka Radike) i s р о d р 1 а n i n е Ко r а Ь а
Ь l i z е z а s е о k а Т а n и s а ј i mogao sam da ispreparujem
imaga.
Genitalni segmenti muzjaka mogu se dobro videti na sl 5.
Posto nemam pri ruci svez materijгl raznЉ varijeteta, koje је u
poslednje v1·eme opisao W. Вischof., nije mi moguce рrеп:а
u ostalom veoma nedovoljnirn slikama da odredim, kome varijetetu moja forma pripada. То је zato tesko, sto kod imaga, koji
se ispreparuju iz lutaka i jos mekih izvrse se cesto pomeranja
ш deformaciie uљ1trasnjih gonopodnih lobusa, tako da se omaska
moze lako uciniti. Za ubuduce Ьiсе potrebno, da autori pri
opisivaniu rasa dopune svoje opise 'detalinim i tacnim s!ikama
·:genitalnih segmenata а ne poltischematskim crt~zima.
Zato sam i dao tacnu slik11 ovih kopulacionih delova kod
-forme koju S<lffi П8S80,
Liponeш·a

cinerascens L

ое

v.

Ova је vrsta pored Lip. Ьilobata najmnogobrojnija Blepha·
ror:erida pogranicnih krajeva jugoslovensko-alЬanskih.
Nasao sam Citav niz imaga, muzjaka i zenki, lutaka i larvi
:goto\io па svima lokalitetima.
Ovde vazi ono isto, sto smo upravo rekli о identifikaciji
rasa vrste L. b1·evirostris. I ovde је za sada moguce, da se to
1lcini samo na osnovi uporednog materijala u vidu preparata а
пе na osnovi datЉ i и literaturi postojecih slika;
F orma jugoslovensko alЬanska potseca najvise na rasu Lip.
cinerascens Kom6.reki Bisch., ali tergiti analnog segmenta su
.drukCije iseceni, t. ј. srednje ispupcenje nije duze od spoljasnjeg,
kao sto је to slucaj kod rase Kom6.reki. U opste izgleda, da се
se tokom vremena naCi prelazi izml:'du opisanih rasa, tako da
.Се Ьiti tesko izvoditi identifikaciju rasa. Slika 4. daje tасш izgled genitalnih segmenata.
Imagav sam nasao kao i lutke i larve n а s е v е rn о i
ра d i n i S а r - р 1 а n i n е и planinskim potocima Ьlizu gornje
:granice sume. dalje и planinskim potocima о k о k а r а u 1 е
Coseiij а na Korabu, ina Kokali na planini JaЫanici
iznad Ohridskog jezera sa jugos\oyenske strane. Nema pak sumnje,.
·da zivi svuda na ovim planinama i sa alЬanske strane.
Bleplzшocaa

fasciata W

е

s t w.

Ova vrlo oЬicna i svuda па Balkanu jako rasprostranjena
puta hvatana na dvama mestima
larve.

:Вlepharocerida Ьilз. је i ovoga
1i to kako imнga, tako i Jutke i

Glasnik.

2
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Javljala se u velikom broju, ali samo и donjim partijama..
reka, t.j. prvenstveno u podnozju planina. Jedanput sam је kon-

SI. 6. Liponeura Юapafeki Vimmer, krilo (аЉ).
Sl. 7. Liponeura Ьilobata hoew.
"
"
Sl. 8. Philorus Dordeviii nov. spec., ,,
"

statovao u М а v r о v s k о ј r е с i k о d Т r n i с е а ро drugi
put u istom slivu u r€ ci RiЬnici kod Т anusaja. Ove reke skupa
stvaraju reku Radiku koja tece и pravcu Debra а uliva se u
Dtim. U vioCije planinske pozicije Blepharocera fasciata nije se:
penjala.

;/
',1
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Sve ovde пabrojane vrste poslo ш1 Ј~ za rukom da vecinu
uhvatim u stadiju imaga, ili sam ih ispreparovao iz zrelih lutaka,
tako da njihovu determinaciju treba smatrati kao defiпitivпu.
Najveci broj vrsta- Ыь је uhvaceп ~аа planini Korabu, t.j.
sve vrste na оvош terenu nadene. Na Sar · planini i na planini
JaЬlanici riadena је blla jedino Liponeura cinerascens i to u
velikom broju. Na ovim dvema planinama oslale vrste nisu Ьile
nadene, sem Tetovske doline, gde pod Kobllicom zivi Liponeum
bllobata Loew.
Ali ni na Korabu nisu Ьile sve vrste u grupi па svakom
lokalitetu. U Т r n i с i, najnize polozenom lokalitetu bile su samo
Liponeura Klapaleki Vim. i Blepharocera fasciata West. U
Та n u s а ј u, koji је па vecoj visini; Liponeш а brevi1·ostris Loe""· •
Liponeura bllobata Loew., Вlephamcera fasciata West., Philorus
Djordjevici n.sp. U D u Ь о k ој r е с i (Proifel), pod karaulom
Ujedinje11j~: Liponeura cinerascens
Loew, Liponeura bllobata
Loew. U С о s е 1i ј i, koja је па 11ajve6oj visini ( 1800 m}; LipoN
neura cinerascens Loew, Liponeura Ы!оЬаtа Loew, Plzilonis
Djordjevici n.sp.
Ako pregledamo rasprostranjenje i zastupljenost sviju ovde
naden~h vrsta vidimo, da је tipicna ovdasnja Blepharocerida
Liponeura bllobata, koja је naroCito na Stirovackoj reci kod Coselije (1600 m), u Dubokoj reci i kod Tanusaja (1300 m.) jedna
od пajmnogobrojnijih vrsta. Na Sar·planini је zastupljena (u koliko mi је u ostalom moguce da moje nalaske generalisem) samo na
juznim padinama (ispod KoЫlice 1200 m). Milo mi је sto mogu
da rehaЫlitujem ovu vrstu koju је pre vise od 60 godina opisao
Loew. Strucna karakteristika koju је и 0110 vreme Loew dao о
novoj vrsti, Ыlа је toliko puna, da sam mogao па o.snovi tipicne
пervature krila da izvrsim determinaciju. Cak i primedba Loew·a
da је kod б _tergit analnog clanka rasecen u dve zaokrugljene
polovine i da је sternit IX genitalnog sfgmenta u sredini konacno
izvucen, potpuno se podudara sa primercima, koje sam nasao.
Pored toga i sam lokalitet odgovara, jer Loev navodi, da
zivi u juznoj ltaliji i Grckoj. Grcka spada ро svojoj fauni u
zapadne oЫasti Balkana i suvim је spojena sa ovim krajevima,
tako da, kao sto se vidi, nasa vrsta dopire dosta daleko па
sever, cak do ispod Sar·planine. Na ju~o~loven.sko-alЬanskoj
granici је Lrp. Ыlobqta najmnogobrojnija па planini Korabu, i
c.vde se javlja 11 opste u visim pozici1щ1щ obicnџ u dru~tvu sa
Liponeum cinerascens Loew. Ove visoke polozaie deli zajedno
sa obema gornjim i Philorus Djordjevici n:. sp. Na zalost Ьilo је
moguce od ove vrste uhvatiti samo tri imaga (). Ni larve, ni
lutke nisam nasao.
Pronalazak roda Philorus (BiЬiocephala) и Evropi је neoЫcno
zanimljiv zato sto ie · оп tipican pretstavnik istocnp-azjtske i
severo·americke faune Blepharocerida. Bilo је opisano vise vrsta
ova dva roda, ali su ovi opisi apsolџtno nedovoljni i mogu se
gotovo smatrati kao nomen nudum. Ne" odgovaraju ni najmani.e·
2~·
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zahtevima moderne sistematske zoologije. Philoms Dj01·djevici n.
sp. ·је dakle prvi representant ovoga roda, koji је riaden u Evropi
а mozda u opste i u palearktickoj oЬlasti. Nesme nas iznenaditi
to, stu је Ьiо naden na zapadu Balkana. Upravo tamo se jedino
i mogao ocekivati. Poznato nam је dobro iz drugih zivotinjskih
grupa, da zapadni deo Balkana duz Jadranskog mora ima u
sebl сео niz ovakvih zoogeografskih specijг.liteta.

Sl. 9. Philorus Djordjevici поv. spec. О
Dvodelne i dvojako facetovane oci muzjaka.
S\. 10. Liponeura Кlapaleki Vimmer (??) О
Oci su jednostavne а celo siroko. Na glavi zenke пisu maпdiЬule u opste razvijene

Sa ovim је visokoplaninskim formama u vezi Liponeum
b!'evirosMs Loew, koja izgleda da se ovde na Balkanu penje
u ve6e visine nego sto to Cini u srednjoj Evropi i javlja se na
Korabu u Tanusaju, na poziciji nizoj i manje hladnoj.
U najnizim pozicijama, tako re6i u podnozju . planinskih
masiva (Korab), gde reke do duse imaju jos veliki pad, ali је
podneЬlje toplije zivi svuda Вlepharoceгa fasciata Westv. u
svojoj tipskoj formi, kao" sto sam је nekada nasao i na drugim
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mestima na Balkanu u slicnim toplotпim prilikama, na pr. u
Xaпthi u Grckoj, u Knjazevu u Bugarskoj, Dr. W. Bischoff veoma
је dobro i detaljпo opisao balkaпski materijal koji se odпosi па
ovu Blepharoceridu, tako da пemam sta tome da dodam.
Najzad ostaje Liponeura Кlaџileki Vimmer, koja је Ьila
nadeпa na najtoplijem lokalitetu, па kome su uopste Ьile skup]jene Blepharoceride u granicnim krajevima jugosloveпsko-alЬan
skim, i to u Trпici na Mavrovskoj reci. Ova se reka uliva u
Radiku а sa ovom u Crni Drim. Visina oko 800 m. Svojim karakterom ovaj Ьi lokalitet odgovarao опоm mestu, na kome је
ova vrsta Ьila prvi put nadjeпa (Knjazevo kod Sofie). Као sto
sam vec rekao пisam potpuno ubeden da је паsа .vrsta nadeпa
u Trnici zaista ideпticna sa опоm iz Knjazeva. i naveo sam pri
opisivaпju и сети se sastoje razlike. Ali zato sto пisam prijatelj
stvaranja novih vrsta ро svaku cenu а bez svezega materijala iz
Kпjazeva nije moguce stvar resiti, to provizorno smatram trnicku
liponeurн kao Liponeura Klapaleki Vimmer, posto је izgled gonopoda veoma vazna oznaka. Pogranicпe planiпe juzne Jugoslavij~
su u pogledu Blepharocerida veoma bogate, sto је razumljivo
kad se uzmu u obzir rnпoge reke i planiпski potoci, ali su ujedno
i mnogo bogatije и pogledu razпih vrsta od та kojih plaпin.<Jkih
krajeva Evrope, izuzimajuci Kavkaz.
Na veciпi lokaliteta koje pominjem naroCito na plaпini
Korabu, jav1jalo se uvek ро nekoliko · vrsta и grupi i u tim se
slucajevima nailazilo па najvece teskoce pri ideпtifikaciji vrsta
larava. Tako na pr. u Dubokoj reci na Korabu blle su zajedno
lutke Lip. cinerascens i Lip. bllobata, ali uz to i 3 vrste larava.
U Trnici па Mavrovskoj reci Ьile su lutke i imaga Вleph. fasciata i jedino Lip. Кlapaleki, ali sam и vodi nasao sem larava
Blepharocere fasciate jos i potpuno odrasle 2 vrste larava Lipoпeure, koje se jasno medusobno razlikuju ро duzini pipaka.
Tako isto и Coseliji na Korabu Ьile su и vodi larve sa пeoblcno
dugackim pipcima, koie za sada nezпam kuda da. uvrstim. Sistematika larava familije Blepharoceridae danas је postala apsolutпo nedovoljna. Zadovo!java u pogledu podele па rodove, ali
nikako za vrste. Tako na pr. kod roda Liponeum ima па Balkanu nekoliko vrsta larava, koje imaju priЬlizno potpuno isti
izgled i istu duziпu pipaka, kao Lip. Кlapaleki. Ali posto је па
jedпom i istom lokalitetu Ьilo uvek vise vrsta larava zajedno,
nije moguce odrediti, kojoj vrsti imaga koja larva pripada.
U defiпitivnc;j obradi moje kolekcjje jugosloveпskih Bleph~rocerida pokusacu da dam stvarпe morfoloske razlike pojedinih
vrsta larava Za sada ovo пе Ciпim nego opisujem samo imaga,
koja se na osпovi genitalnih segmenata mogu pouzdano razlikovati.
Моја је kolekcija и ostalom sarno mala slika faune ove
iпteresantne grupe visokoplaпinskih Diptera koje Zive па graпicnim plaпiпama
jugosloveпsko-arbanaskim i Ьiсе jedan od
buducih zadataka, da se Jugosloveпske Blepharoceridae definitivno ispitaju.
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О јужним формама

Cicinde,la
campestris L.

В. Лучник

Премда је

-

Ставропољ

Навкаэски.

Cicindela cam.oestris L.

једна од

најобичнијих,

широко распрострањених врста, њене форме и њихово рас
прострањење нису ипак довољно проучени. У след тога заме
њују многи писци типичну С. campestris campesfrts L. са суб

'Специјом С.

compestris pontica Fisch,

лазимо у литератури

о њиховом

те

су податци,

распрострањењу

које

на·

у јужној и

источној Европи и Сибиру, у више сдучајева погрешни.
Први опис форме pontica, као варијетета С. .campestris.
гласи: "aenea, lunula apicali completa. С. pontica, Steven. НаЬ·

in Tauria. Minor tamen est campestri, et pontice magis compressa - ,
Ову диагнозу тумачи Н. Roeschke 2) на тај начин, да је
под називом pontica издвојен црвенкасти примерак, код којеrа
·се шара отворене боје при врху на покрилцима састојала само
из једне мрље у облику полумесеца. Исто тумачење поновиа
<:ам доцније и ја а) Тешко је, ипак, примити, да је такво ту
мачење правилно .. Fischer у свом опису наглашава, да се
форма pontica карактерише друкчијом бојом, неrо што је боја
·типичне форме, и целом мрљом на врху покрилаца. Fischer,
дакле, наводи знаке, по којима се pontica разликује од типичне
С. campestris, те према томе можемо мислити да се по другим

особинама форма ponfica чинила Fischer~y слична са С. campestris. У след тоrа је потребно, да сматрамо, као pontica оне
С. campestris из Крима, више-мање бакарно-црвенкасте боје са
истом шаром, као код
код којих су од

6

типичне

форме,

на

покрилцима,

али

изолованих мрља типичне форме две крајње

спојене у једну,
у облику· полу·месеца. Баш оваки су и
примерци из Крима те их сматрам за праву pont1"'ca Fisch.
':Ако их сада упоредимо са индивидуама из западне Европе,
из Балтијског краја и из северне и средње Русије, онда ви

, моји

,
\ .димо, да код С. campestris pontica горња страна тела није то·
Fiscl1er-Waldheim, G. Entomogr. lmperii Rossici, Ш, 1828, 18.
in Ноrп, ~". und Roescl1ke, Н. Moпogr. der paliiarkt.
~icindelen, 1891, 72.
S) .Лучник, В. Ежегодн. Госуд. МузеR им Мартняноnа н, Минусипсr:е, lI
1, 1924, 28.
1)

2) RoescЪke, Н.
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лико сјајно зелена, бакарно·првен~

мрље

на

штиту су више

штит

је

ужи

од

развијене,

главе,

очи

нису

вратни
толико

глави и вратном.
шири, само мало·

испупчене,

покриоци

су

са

грубљом скулптуром, први члан пипака готово увек је много
длакав, трбух је са ретким изузетцима плаве или љубичасте боје.

Наравно нити боја, нити шаре на покрилцима нису кozi:
С. calТ'pestris pontica, ув"'к исти, те она, слично _другим прет

___ ставнио.им.а рода Cicindela, :Има разне аберације. Од ових су
-ми познате следеће:

1. Покрилци су зелене боје
којих су две терминалне спојене -

са

шаром

од

6

2. Као претходна аберација, али је трећа
мрља проширена дуж бочне стране покриоца.
З. Као типична
везана

4.

узаном

форма,

пругом

Разликује

се

са

од

али

је

средишном

типичне

трећа

спољашња

спољашња

мрља.

мрљом.

форме

бочне мрље.

5.
6.

мрља, од

Forma typica.

нестајањем

аЬ.

друrе

palustris Motsch.

Покриоци су са шест изолованил мрља.

Као претходна форма, али се трећа
распростире по бочној ивици покриоца.

спољашња мрља

7. Од шест мрља недостаје друга спољашња мрља.
8. Шара се састоји из пет мрља, пошто мрља на врхо·
вима покридаца недостаје.

9.

Покриоци

су

бакарно-црвене

боје,

шара

као

код.

типичне форме.

Поред наведених форама је описана црвена, код које
нема друге бочне и средишне мрље (аЬ. tatarica Munh.), и још
форма црне боје [аЬ. obscurata Chaud., аЬ. nigrita Kryn. non
Dej=funebris Motsch. non Sturm), Ове форме нисам до сада
видео. Што се тиче набројених форама, ваља поменути, да
W. Horn 4 ), базирајући , се на примерцима праве С. palustris
Motsch, сматра последњу као синоним С. compestris olivieria
Brulle, која живи, према њему, само у Турској, на острву
Крфу, у Кефалонији, у Грчкој и у западној Анатолији 5 ]. Мо
иентално немам оригинални опис С. palustris Motsch., али на.
основу литерарних података 0), које имам, видим да је С. polustris била описана са Кавказа, где сигурно не живи С. compestris olivieria. Стога и сада држим, да С. palustris спада у
расу pontica Eisch. па претставља аберацију са скраћеном
ша ром

на

покриоцима.

Што се тиче распрострањења С. campestris campestris и
С. cиmpestris pontica, налазимо типичну форму према W. Horn·y
4)

Horn, W. Entomol. Blatter. XXll, 1926, l 72.

5) f-lorn W. Coleopt. Catal. XXXVl, 1926, 229.
1') Motschulsky, V. Die }{iifer
Russl"
Cata[. Coleopt,, 1, l!ШВ, 11.

1852,

2 Geminger

et Harold •.
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у сев. Африци, Европи, Анатолији, Кавказу и Сибиру, док
С. compestris pontica је распрострањена од Сицилије, Италије
и Чехословачке до Забајкалске области, дакле се на многим
местима обе расе сусрећу. Не могу ништа рећи о раснростра
њењу ових раса у западној Европи, али што се тиче истока,
могу поуздано тврдити,

да

је

тамо

њихово

распрострањење

друкчије. На име, на Кавказу сигурно нема типичне С. campestris7). а њено присуство у источном Сибиру је врло сум
њиво. Даље, у источној Европи и Азији С. compesilis compestris и С. campesflis pontica имају засебне, одвојене ареале
распрострањења, као што и мора да буде, пошто су то суб
специје тј. географске расе. Имам потпуно типичне индивидуе
С. compestris из Балтичких крајева, Москве, Калуге, Владамир
ске Губерније, Нижеrородске, Пензенске и. Пермске. На за
паду и то у Кијевској, Волинској и Полтавској Губернији се
налази форма, која је, истина, слична са С. campeslris pontica,
али се карактерише готово истом чистом зеленом бојом горње

стране тела, као и С. campestris campestris, даље се одликује
већином зеленкастим трбухом, а обично и голим првим чла
ном пипака. Права С, campestris pontica ми Је позната из Бе-.
сарабије, Херсонске Губерније, Крима, Донске области, Са
репте, сев. Кавказа, Киргиских степа и источног Сибира.
У источној Европи, дакле, имамо три расе, свака са
својим засебним ареалом распрострањења. Интер~сантно је
да се код тих трију раса може видети поред варијабилности
шара на покриоцима уопште, још и нарочита тенденција на
исчезавању мрља на покрилцима или на спајању двеју крајњих
мрља у једну.

Проучавање већег броја индивидуа из разних места при
казује, да су процентуални односи између аберација са разним
шарама на покрилцима

ови:

1

1

Cicindela
compestris
compestris

. С. сашреstris ив Rи-

1

јевске и Полтавске
Гvбер није

с. campestris pontica

Крајње

мрље

одвојене

62

66

4

Крајње

мрље

спојене

38

34

96

90

43

89

Сье мрље постоје
Једна или неколико
мрља

')

нестале

Лучник, В. Иви

Iiавкавк. Мув.,

--

10

1

IX, 1915, 29.

57

11
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Да ли има

истините

pontica

на

западу

не знам, пошто

Ђемам одговарајући материјал, (само ако индивидуе из Кијев
ске и Волпнске Губерније не припадају форми pontica?;. По
. датци о налажењу pontica у Чехословачкој (Моравска) и т. д.
захтевају још потврду.
·

У најновијем прегледу италиiанских тврдокрилаца 8 ) се
навоnи субспеција pontica из Лацио и Сиц~лије и, као вари
јетет olil!ieria Brulle из Пијемонта, али се форма olivieri·1 у
·ствари разликује од pontica, као засебна субспеција, која ни
у којем случају није с~ојствена Италији па стога су податци

о Пијемонту, наравно, погрешни. Што се, пак, тиче форме из
.Лацио и Сицилије, то њен опис толико је кратак, да нема
могућности да се одређено каже да ли је заиста права po,,tica.
Највероватније је, да у Италаји сем типичне С. campestris живи
·:још једна јужна форма, која је може бити по извесним ,ка
. рактери1"а слична субспецији ponticau}. Због тога би било :црло

. интересантно

да се тачно утврди, која
,крајевима дуж Јадрана.

ie

наиме форма својствена

С. c(lmpestris је распрострањена по Балканском Полу
·острву врло широко, али неке балканске форме исто тако
нису

довољно

познате.

У свом чувеном раду В. Апфелбек 10 ) нююди типичну
форму С. campestris из Босне, Херцеговине, Далмације, Црне
Горе, Србије, Бугарске, Источне Румелије, Албаније, Маке
дони.е и Грчке. Мислим да многи од ових навода нису тачни,
·те захтевају потврду. Исто тако не верујем да су тачни на
. води о' типичној форми С. campestris из многих места Бугарске 11 ).
На жалост немам довољно материјала из северних кра
јева Балканског полуострва. Ипак изгледа да је тамо широко
распрострањена раса pontica. Имам малу збирку С. campeslris
·из Црне Горе (10 примерака) и не могу их никако сматрати
за С. campestris campestris. Црногорске ~е индивидуе упоређене
са типичним Рндивидуама из ср_~днL~-_Е~ррп~ поз.fi~ју_по вpJIQ..
--11РП9Ј_бt?Ш. широком вратном штиту, длакавом - првом· ЧЛану
пипака· и плавичастом трбуху, те највише личе на pontica. Али
код црногорских индивидуа вратни штит је слабије заокружен ·
на боковима, него ли код кримских. И ако их сматрам за
С. campestris pontica, али је могуће да nретстављају засебну
.локалну одлику

(varietas)

Питање о формама

те субспеције.

С.

campestris

на

·острву може се дефинитивно решити само

Балканском

полу-

после прикупљеног

>већег материјала из разних места. Тек има да се тачно утврде
-односи између С. campestris pontica и С. campestris olivieria

Parta, А. Faun1 Coleopt. Italica, I, 1923. 17-Зg.
Mi.iller. G. Studi Entomol, 1, 2, 1926, 17.
1 0) ApfelЬeck, V. Die Юifer. BalkanhalЪ., l 1904, 6-7.
8)

9)

11 ) Еантарджиева,

:1928, 105-106.

С.

И.звест11Ђ на

В ьлrарското

Еи~·о.м:.

Дружество,

IV,

.
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у Грчкој. Поједини ентомолози до сада сматрају грчке индиN
видуе као ponfica 12 ). али и то, изгледа, није правилно. И ако
су примерци С. campestris из Грчке у неколико слични са

С. campesbls ponfica, ипак се лако разликују ОД ИСТе ПО ВИШе/
срцолин:ом вратном штиту, те их треба сматрати као засебну , \
субспецију (С. campeslris oliaieria Brulle). Последња раса, која_.-,Ј

живи у јужном делу Балканског полуос,трва, чини неколико
форама, оа којих је најинтересантаија v. roeschkiana Hlisn. 'ИЗ
Цариграда. Ова форма је без мрља на врху покрилаца. Пошто
је изолована географски, њу не можемо сматрати као абера

цију, него као засебну natio.

1

~) Нlisniko\Vsk;, Ј

Entomo].

NachrichtenЫ.,

JII, 1929, 91-92.

Примедба о

Pogonus luridipennis Germ.

в. Лучник

У свом

ласти

-

опсежном

Ставропољ Кавкаэски

раду о

колеоптерама

Тршћанске об

наводи разлике и.~међу Pogonus luridipennis
Germ. из Каподистрије и исте ВЈСТе из Нојзидлерског језера
близу Беча. Због тога сам прегледао свој материјал и утврдио
· да се врста Р. luridipennis цепа у две географске расе (subspecies).
Ова врста је била описана први пут из Мансфелдског
језера 2 ). Имам из тога места један примерак из збирке G.
Kraatz-a, а који се примерак одликује извесним особинама,.
које га потпуно одвајају од јужних luridipennis. Са овим топо

G. · Mii11er1)

типом

су

потпуно

слични

примерци

и средње Европе и Сибира
ове

из

понеких

те припадају

места

типичним

северне

формама.

врсте.

Р.

luridipennis

имам из ових места:

Немачка: Мансфелдско језеро, Хановер.

Аустрија: Линц, Нојзидлерско језеро у околини Беча.
Сибир: Степа Кулунда, 8. Vll. 1922, од А. Н. Рајхарда~
Окол. Минусинска, V-VI, 1916, од В. Д. Кожанчикова.
Сем тога имам примерак са етикетом "Италија" безе
тачније ознаке налазишта. Можемо мислити, да су са пример
цима

из

Мансфелдског

језера

слични

примерци

из

Велике

Британије и многих места Немачке, Данске и Холандије, от~
куда је уопште познат luridipennis 3 ). Вероватно да ћемо наћи
исто и код luridipennis из сеяерне Француске.

Индивидуе ове врсте из Средоземне области се разликују
од северних

по

многим,

истина

незнатним,

али

сталним

ка

рактерима. Тело је у њих шире, са бочних страна више за
окружено, браздице су плиће са веhим тачкицама, а простори
између браздица су равнији, вратни штит је већином чисто
зелен, међутим код северне форме он има често пута бакарно
преливање, најзад, покриоци, пипци и ноге су отвореније боје.
Треба забележити да су примерци из околине Беча готово.
исте отворенр, боје, као што су и индивидуе са југа, међу тим
индивидуе из Немачке· су уочљиво затвореније боје. Јужну
1)

~)
З)

Miiller. G Studi Entomol. 1, 2, 1926, 132.
Germ[cr, Faun'l lns. Europ, Vll, 182?, 3.
Lengerken, Н. Die Salzkiifer der Nord-utid Ostseekiiste, 1929, 55.
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имам из Одесе, Таганрога Дагестана и Мале Азије. На
равно, да су њима сличне инт~:ивидуе Р. luridipenr1is, које наводи
и G. Miiller.

vacy

Карактери, којима се разликују северни и јужни lш-idi
као што је помеауто, нису знатни, али при упоређи

pennis,
вању

примерака

разног порекла, видимо,

да

су

стални

те

пот

пуно оправдавају наведену поделу те врсте на две расе.

Северну расу морамо

сматрати

очигледно

за типичну и

назвати је
изгледа
<Сматрао

Pogonus luridipennis luridipennis Gerrn. Јужна раса,
да се поклапа са Pogonus flavipennis Dej., који се
до сада као прост синоним Р. luridipennis.

Dejan4) није навео у свом врло кратком опису карактере,
којима се стварно разликују ове две расе међу собом. Исто
тако и његове слике нису ии мало задовољавајуhе. 5) Али,
пошто Р. flavipennis писац наводи из Шпаније и Трста, а у
реону Трста према G. Miiller·y имамо баш јужну расу, ми
<Слим да је за њу потребно задржати назив, који је предложио
Dejean, и то Pogonus luridipennis flavipennis Dej.

4)

Dejeгn.

Species gener. des Coleopt.,

Ш,

1828, 8-9.

5) Dejean et Baisduv,:l, Iconogr. Coleopt. d'Europe, 11, 1830, pl. 103.

Један случај "бесполности"
нод

инсеката.

Д-р Јул. Вагнер

-

Београд

Познато је да разђиковаље блиских врста код извесних
11нсекатских група почива у главном на грађи последњих, т, зв.
"лромењених" трбушних сегмената. То важи нарочито за буве.
Женке извесних родова Aphanipfera често пута су толико сличне
међу собом, да је распознавање врста могуће само по мужја-'
цима, и то по грађи промењених сегмената.

За време својих
на један врло
могао

по

тим

афаниптеролошких

интересантан

студија

наишао сам

примерак буве, код којега

сегментима одредити

не само

врсту

него

нисам

ни

спол

индивидуе само по другим спољашњим знацима могуће је било
утврдити, да имам пред собом примерак Trontopsylla macrophthalmus Ј. et R.*) UЈто се тиче спола, даље проучавање је по
казало, да то није хермафродит, него женка, само, тако рећи,
"бесполна". Код ње нису били развијени сполни органи, у ко
лико се то види на микроск( пским препаратима in toto. На
таквим препаратима су увек добро уочљиви у телу женака
ектоцермални делови сполног прибора, нарочито семена кесица

и кеса за спаривање (bursa copulatrix\,
пошто су обложени дебелим хитином. (сл. 1 rs. и Ьс.). Ова жен
ка није имала тих делова. Наравно, није било ни трага ни хитин
ског апарата penis'a. Њен спол није био одређен по сполним·
органима или промењеним трбушним сегментима и ако су
ти сегменти код мужјака и .женака бува врло различитог кроја,
- него по другим карактерима (види даље).

(receptaculum seminis)

Овај случај, који је интересантан

сам по себи, дао ми је

норед тога још један доказ, да cerci женака бува не припадају
последљем трбушном сегменту, као што то сматра већина афа

ниптеролога, :који набрајају' код бува десет трбушних сегмената.
У опште трбух инсеката, што се тиче броја сегмената, састав
љен је према шеми Hardlirsch'a и многих других зоолога из 12
примарних сегмената. Овај се број :код већине инсеката смањује
било услед атрофије појециних сегмената, било услед међусоб
ног спајања њиховог. Ипак последњи, т. ј. анални сегменат.
т. зв. telson, увек остаје, пошто његови склерити чине оквир.

+)

Једна туркастанска врста П3 субфа.м.

Ceratophyllinae.

'
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ЧМ.ара. Атрофира с~, дакле, пе последњи сегмен~т. веh једана
јести,
.н.ата

десети итд.

Са друге стране атрофија појединих сеrмс

може имати делимични карактер;

-

на пример од целог

сегмента могу бити сачувани само екстреметети, односно удови,
или

чак

само

њихови

делови,

а

сви

остали

склерити

се не раз

ш~јају, Такав случај, по моме мишљењу, представљају код бува
cerci женака. Мало час сам поменуо, да већина афаниптеро

лог_а._ сматрају c~rCi (сл. 1, с.) за наставке аналног сегмента.
Овакq мишљење коси се са шемом Handlirsch'a, а сем тога ре
шење · патања,

коiему

сегменту

припадају

cerci

код

бува у

it. .. .,.__,
__ ..
~~~-~-

~-.-

··Р

Jt •·/

8t.

(

'--------------

---

1: -

· Сл.
Промењени сегменти нормалне женке Frontopsylla
· macrophthalmus Ј. et R. (Veranderte Segmente des normalen

- WeiЬchens).

·
t.-,-тергит (Tergit), s.-стернит (Stеrrtit),:р.-предпнгидиалне
чекиЊ~ (A11teµygidia1Ьorsten), рl.-пигидиаnна плоча (PygidialplaЧe); :pat.-criojeни пигидални и анални тергит (verschmolze·
nes-Pygidial-Analtergit), as -аналнИ стернит (Analsternit), c.cefcus, v:-vagina, bc.-bursa copulatrix, rs.-receptaculum se"niinis Од Чекиња су представљен:е само предпигидиалне и че
киње cercus'a (Von der Borsten sind nur die antepygidialen
und- die des cercus dargestellt),
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ствари није тако просто, пошто је код женака анални терrю:
потпуно срастао са претходним., тако да није видљив ни шав,

ни ма која друга грающ1 између тергита (сл,
код

мужјака

одговарајући

уопште немају

1, pat.).

До душе

тергити пису спојени; али мужјаци

cerci.

. . ,,

Непосредно испод аналног тергита налазимо код мужјака
тергит сат. ЗБ• пигидиалном плочом (сл. 2, pl.). снабдевеном караt
теристичким трихоботријама. Код жевака се слична пигидиална
плоча lсл. 1, pl.) налази њ1 поменуrом сложеном: терrиту са
cerci. Пигидиална плоча се од већине афаниптеролога сматра.

.

за саставни део деветоr сегмента, којему припадају код мужјака

и гоноподе (сл. 2). Ово мишљење, којега се придржавају готово
сви афаниптерuлози, ја побијам у свом другом раду, посвеће·

8t.

8t.

\

71/,, ..

. ·7.f..

Сл. 2. Промењени сегменти нормалног мужјака Fr. macrophthalmus ( Veranderte Segmente des normalen Mannchens).

1.-collare пигидиалног тергита, аt.-анални тергит (Analtergit), dl. дорзална плоча говопода фorsalplatte der Gonopoden),
m -manubrium гоноподе, d.-покретљиви прст гопоподе {bew~glich~r Finger), ас.-ацетабуларне чекиње (Acetabularborsten),
rh. и rv -9 sternit (9. Sternit). Остале ознаке као на сл 1..
Чекиње ацалног сегмента нису представ11;>епе. На 8. сегменту
представљен је само распоред чекиња. (0Ъrige Buchstaben wie
vor; die Borslen des Analsegments sind nicht dergestellt und
an dem 8 Segment ist nur die Verteilung der Borsten bezeichnet).
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ном морфологији промењених трбушних сегмената бува, у којем
долазим

до закључка, да пигидиална плоча

не

припада

сегменту

гонопода, него идућем сегменту, -- тако да код мужјака мо
жемо разликовати 11 развијених сегмената. Сем тога сам про
нашао код мужјака један вентрални склерит,

и то испред ана

лног стернита, који iош није био примећен од стране афани
птеролога, а који вероватно одговара cerci, ма женака. У таквом
случају

он

би

прt>дстављао

рудимент

· стварног

једанајестог

сегмента те би се трбух састајао оц 12 сегмента, који, наравно,
нису сви развијени у потпуности. Да ли су уопште cerci.
оува хомологични cerci'мa нижих инсеката то има тек, по
моме

мишљењу,

да

се

реши.

Сад прелазим на опис промењених сегмената код наше бес
полне женке FI-. maaophthalmus. Претходно наводим у кратко ка
рактере промењених сегмената код нормалних мужјака и женака

ове врсте ради упоређивања са истим сегментима наше женке.
Сл. 2 приказује крој промењених сегмената мужјака*). Осми
терrит има парни склерит (8 t.) са многобројним јако развијеним

чекињама на његовој задњој половини; на слици су означена
само места ових чекиња. Осми стернит мужјака је кратак (8 s '')
али његово

collare

чини два велика бочна режња

који

t8 s" .),

су исто тако густо покривени чекињама; бочне стране основног

дела стернита су заокружене и уздижу се до гонопода. Гоно
поде имају обичне особине гонопода Ce1otophyllinae, т. ј. су са јако
развијеном дорзалном плочом (dl.) и без дорзалног чекињастог
дела corpus'a; пада у очи такође јако развиће једне чекиње на
непокретљивом прсту и положај на њему ацетабуларних чекиња
{ас.), које се налазе изнад доњег краја покретљивог прста (d };
овај последњи је врло велики,

са

једном кратком, грубом ос

тру гом на дисталном углу. Девети стернит је са добро разви
јеним вертикалним гранама (rh.). Collare пигидиалног тергита је
са великим задњим режњима (1.), који покривају базални део
:аналног тергита ta,t.).
Код нормалне женке (сл. 1) пигидиална плоча је снаб.де
вена уочљивим хитинскям оквиром (9 t.)
али по облику ј"е
слична пигидиалној плочи мужјака. Cerci су доста развијени
(с.). Анални сегмепат је много краћи и ужи, по код.· мужјака,

Код "бесполне" женке склерити 8. и 9. сегмента ~ису
били симетрично

развијени

на

обема

бочним странама тела.

С тога дајем слику њених промењених сегмената и са једне и
са друге страве трбуха (сл. З. и 4.). По незн;атвом броју чек:~чьа

8.

тергит

(8 t.)

личи па

облику яише је сличан

8.

тергит нормалне женке, али по опшн·м

8.

тергиту 1'Ј,ужјака (упор. сл

З. са сл.

2.); на леђима преполовљен, као код му:щјака Обе ·стран;е ;8·
стернита (8 s.) су веома несиметри<:rне. Својим обликом о.вај
4) ~начај термина види у мојем pilдy
у претходној снесцн · "Глаq1шка".
Гласник

"Афаниитсрска

фауна

Југосi!авијс"

"
)
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стернит

не

личи

на

стернит·

нормалне

женке,

нити

стернит

нормалног мужјака. Врло су карактеристичне његове чекиње,
којих уопште код женака нема. На стерниту можемо разликовати

,
IZ

\

/

Bs:. .,/'-~

.. -/

(5:==~~;;;;;._-+·-···· ····· k

Сл. З. Промењени сегменти аномалне женке Fr. macraса леве стране тела (Veriinderte Segmente des anomalen WeiЬchens von der linken Seiten des Korpers). а.-субан
пикалне чекиње склерита "х" (SubapikalЬorsten des "x"-Skle1·its).
Значај других 9,знака в. на сл. 2. Чекиње на комаду "l'' нису

phthalmus

представље:не (Ubrige Buchstaben wie vor; Borsten am Stiick "1"

sind nicht eingezeichnet).
средњи део и два бочна дела. Крај средњег дела мало прелази крај·
бочних у облику сисе (сл. 3, 8 s.); на њему се налазе две не
симетричне апикалне чекиње: једна у облику оструте, кратка.
бочна, и једна дуrачка, вентрална. Бочни делови стернита, које
можемо упоредИти са бочним режњима осмог стернита муж
јака, наоружани

Са обе стране

су сваки групом од

4-5

вентралних чекиња.

пигидиалне плоче налазимо два склерита

који потсеhају на склерите

(9 t.).

деветог тергита код извесних бува

35
(на прим., код женака

Ctenophthalmus);

до задњих _њихових кра

јева цопиру горњи крајеви једног пара бочних склерита (9 s ),
који нису потпуно подједнако развијени са обадве стране тела,
а од којих се сваки спушта у облику хитивске пруге доље,
да се заврши слободним крајем па нивоу осмог стернита. Пи-

Сл.

4. Један .цео промењених сегмената аномалне женке,
3., са десне стране тела. Ознаке су исте. (Ein Teil
der veriinderten Segmente des anomalen WeiЬchens, wi~ auf
Fig. 3, von der rechten Seite gesehen).
слично сл.

гидиални

тергит

се

пружа

уназад у облику двају опширних

режања

(1.), који се наслањају на
3, at). Ови режњи, очигледно,

(сл.
као код мужјака,

основни део аналног тергита

представљају соПаrе тергита,
више развијено. Они су покривени

али још
симетрично распоређеним, добро развијеним чекињама (на слици
ове чекиње нису обележенеЈ. Горе поменути бочни склерити
наслањају се својом средином на оригинални хитински комад
(х.), који је састављен од два међу собом по средини спојена
сеrсus'олика склерита (сл. 5); њихова дужина премаша дужину
аналног сегмента. Овај комад није везан ни са једном од скле
рита

ни

деветог,

ни

десетог

сегмента,

а

налази

се

вентрално

од црева изнад осмог стернита. Гледани са стране сеrсus'олики
склерити имају облик неправилног трапеза; предњи крај и јед
ног и другог склерита је издужен у дршку, а задњи има облик

8*
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купе са једном дугачком, снажном, бочном субапикалном чеки
њом {в. сл. З, 4 и 5). Својим обликом и паром субапикалних
чекиња личи цели комад на Иlдужене, јако порасле и међу. собно спојене cerci. Никаквих других склерита, који би се

"х"

Сл. 5. Склерит "х" са леђне стране посматран. (Sklerit
von Dorsalseite gesehen).

'.<'•'·.
.

,-

Сл. 6. Глава аномалне женке Fr. mccmphthalmus (Kopf
des anomalen WeiЬchens).
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могли примити за

cerci,

нема.

Т ергит и стернит аналног сег

мента (сл. 3, at. и as) су развијени правилно, односно симет
рично, а обликом, издуженим, уочљиво савијеним у дорзалном
правцу личе на

одговарајуће

склерите мужјака, а не женака.

Анални тергит је јасно одвојен од пигидиалног.
Ако посматрамо наш примерак буве сам за
осврћући се на крој промењених

сегмената

себе, не

код. бува уопште,

онда можемо тумачити његове склерите на следећи начин:

Дорзални склерити са бокС1ва пигидиалне плоче састављају
девети тергит; бочни склерити представљају девети стернит (са
парним склеритом); пигидиална плоча заједно са својим задњим
режњима јесте десети тергит; .најзад сеrсus'олики комад чини
сложени стерлит двају сегмената, и то десетог и једанајестог,
тщш да његов купасти задњи крај са паром субапикалних че

киња одговара

cerci 'ма.

Да наш примерак

треба

сматрати као женку, а не муж

јака, види се јасно уз разгледање других спољашњих карактера.

· Облик

његове главе (сл. 9) потпуно одговара облику главе же
нака: нагнуто напред и ·унеколико испупчено теме*), пипчана

јам.а не долази до темена, главица пипака није издужена и не

достиже до

propleurae,

фронтални

ред чекиња без горњих че

киња близу пипчане јаме, које су врло карактеристичне за
мужiаке. Број и релативна дужина пре.!!:пигидиалних чекиња
потпуно је иста, као код женака; по овом карактеру опет се
врло оштро разликују оба спола (упор. сл. 2. и 6. р.). Број че~
киња на средњим трбушним стернитима такође је исти, као
код

женака.

Ein Fall der ,,Geschlechtslosigkeit" bei lnsekten.
Von Dr. Jul. Wagner.

(Resume).
Der Verfasser stiess auf ein Exemplar der Frontopsylla
macrophthalmus Ј. et R., welches dem Baue des Kopfes (АЪЪ. 6.),
der vorderen Abdominaltergite (1. - 7.) und Sternite (1. - 6.)
шtch einem normalen WciЬchen ahnlich war, aber dem Aussehen
des 8. und des analen Segments nach, wie auch was das Verhaltnis zwischen dem Pygidial - u11d Aшilsegment betrifft,
mehr dem Mannchen glich. Doch fehlten ihm der l hitinapparat
des Penis und der Penis selЬst, ebenso wie die Chitinteile der
weiЬlichen Genitolorgcne, d. h. das receptaculum seminis und
die bursa copulatrix. Anstatt der Cerci befand sich an der Ventralseite des Pygidialsegments еiп eige11tiimliches stark chitinisiertes Sklerit "х", das auf der АЬЬ. 5, von Riicken - und aut
+) Rод мужјака је теме равно, хо)Ш3онталио. Види с.шшу Jord"ln'a "Ectopara~ites ",

I,

на стр.
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den АЬЬ. 3, und 4. in situ von der Seite gesehen, dargestelt ist.
Die veranderten Segmente, - das Analsegment ausgenomen, wurden jederseits des Korpers asymmetrisch ausJ!eЬildet {vgl.
АЬЬ. 3. mit АЬЬ. 4.). Der Verfasser halt dieses Exemplar fiir
ein WeiЬchen, dessen Genitalapparat unentwickelt . geЬlieben ist
und die veranderten Segmente eine Zwischenform zwischen den
Segmenten des Mannchens und denienigen des WeiЬchens angenommen haben. Die Deutung des Verfassers der einzelnen Sklerite ist aus den AbЬildungserklarunge zu ersehen. Das Sklerit
"N" sieht der Verfasser als verwachsenen Sternite des pygidialen
(seiner Meinung nach - des 10.) und des analen Segments an.
Der Verfasser glauЬt, dass die C~rci keine Anhange des Anal~
tergits, sondern der ventrale Teil des reducierten 11. SeJ!ments
sind, - indem der Verfasser die Pygidialplatte nicht fiir das
Tergit des 9. Segments 1 d.h. des Gonopodensegments, sondern
fiir des Tergit des selЬstandigen 10. Segments halt.

Prilog poznavanJu jugoslovenskih pcela
Prof.

А.

Lebedev -

Kijev

(Rusija).

Fauna balkansl<ih pcela ie poznata vrlo malo i samo delimicno. Stoga sam rado prihvatio predlog prof. d-ra Ј. Vagnera
da obradim materijal о pcelima u zblrci Entomoloskog Instituta
Beogradskog Univerziteta. Тај materijal је sakupljen u glavnom
od stt·ane prof. Ј. Vagnera u Beogradu i njegovoj okolini, u Sloveniji, Bosni i unekoliko u Zajecaru i Nisu. Drugo mesto zauzima u pogledu kolicine primeraka i vrsta zЬirka А. Matisena iz
Kragujevca, Kamenice, Novog Sada i Pirota. Posto zЬirke Vгg
nera i Matisena iz pomenutih mesta sastavljaju ogromnu vecinu
materijala, njihova su imena pri nazivu vrste izostavljena. lmena
pak drugih skupljaca se navode skraceno и zagradama i to: Gradojevic (Grad.), lvanovic (lv.), Martino (Mart.),v Netjkovic (Netj.),
Or Vagner (О. Vag.), Papionov (Рар. 1, SЉanov (SiЬ.), Tomic (Tom.J,
Tosic (Tos.) i Zagurski (Zag.).

Isto tako su radi ekonomije
mesta, i to:
Al. - Aleksandrovac,
Ar. - Arandjelovac,
Av. - Avala (Ы. Beograda),
Ве. ~-- Beograd,
С, k. - Coizova koca (на Kamniskim Alpima),
D. Mil. - Donji Milanovac,
Erc. - Ercegnovi,
Fr. - Fruskagora,
Jez. - Jezersko (Sloven.),
Каm. - Kamenica (Ьl. Nov. Sada),
Kamn. - Kamnik,
Ю. - Юјеvо (Ы. Beograda),
Кос. Kocani,
Krag. - Kragujevac,
Kr. G - Kranjska Gora,
Krus. - · Krusevac,
Kum. - Kumanovo,
Loz. ";-- Loznica,

mesta
М.

skr;э.ceni

i nazivi vecine

Ig. - Mali lgman (planina Ы.
Sarajeva),
N. S. - Novi Sad,
Pal. - Pale (Ы. Sarajeva),
Pan. - Panovici (Sloven. Ы.
Litije),
Pir. - Pirot,
Rak. - Rakovica [Ы. Beograda),
Rat. - Ratece (Sloven.),
R. Т. - Rimske Toplice (Sloven.),
Sar. - Sarajevo,
~ta. Stambulcic [Ы. Sarajeva),
Торе. Topcider (okol. Beograda),
V. Ig. - Veliki lgman {planina
Ы. Sarajeva),
V. Pl. - Velika Planina (Kamniski Alpi),
Za. - Zajecar.
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Materijal Entomoloskog Instituta obuhvata 245 vrsta, ne racunajuci и tom broju nekoliko varieteta. Ovo sacinjava verovatno
polovinu cele apidofaune onih mesta, и kojima se uopste skupliao taj materijal. Analiza njegova је pokazala da ogroman broj
vrsta pripada srednje-evropskim vrstama i da је cela fauna vrl0slicna apidofauni Madiarske i zapadne Rumunije. lpak treba zabeleziti da и materiialu gotovo nema visoko-alpijskih vrsta, koje
Ьi и ostalom pretstavljale пajvise interesa и pogledu Zoogeografije.
U koliko znam postoji do sada samo jedan jedini spisak
balkanskih pcela, koji ie sastavio Н. Friese na osnovi zЬirke:
prof. Dofleina za vreme njegove ekskurziie ро Macedoniji 1917.
-18. g. 1 ) Frieseov spisak sadrzi и seЬi samo 205 vrsta sa va,rietetima, - dakle manji је od naseg, а pored toga on se zпatno'
raz!ikuje ро tom~. sto ima mnoge stepske sredozemnomorske i;
visoko-alpijske vrste. Na taj naCin nas spisak preblavlja vaznu
dopunu spisku Frieseovom.
Sto se tice novih vrsta, koie sam nasao и materijalu Entornoloskog Instituta, - i to 1 iz roda Osmia, 2 i1i 3 iz roda An drena i jos nekoliko iz drugih rodova. - to se njihov opis odlaze za buduce zbog nedovoljnog broja primeraka (oЬicno tek ро·
jedan primerak od svake vrste), - sa jedne strane, - i zbog
otsustva jednog spola, - sa druge strane.
Nadam se, da се se и buduc~ skupljanje pcela и Jugoslaviji vrsiti ne radi nagomilavanja samo sistematskog materijala,
nego i sa obzirom na ekoloske prilike. Narocito za pcele vrlo 1е
vazno imati и vidu, da se njihova veza sa biljkama ne ogranicava samo na uzimanje nektara iz cvetova i cvetnog praha, veC:
је ona mnogo Ьitnija, tako da su vise vrsta pcela vezane za iz··
vesne vrste, ali cak i samo za jednu vrstu biljaka. Stl)ga је potrebno pri sakupljan!u pcela, da se oznacavaju i vrste bll1aka, na
kojima su te pcele uhvacene. Ovako belezenj~ zahteva naravno
znanie naziva ЬЩаkа ili saradnju и tom poslu botanicara, ali sam
ubedjen, da na ovai nacin mozemo l1 mnogome rasvet!iti razna
pitanja uzajamne filogenije pcela i Ьiljaka cvetonosa. Mogu preporuciti za skupljanje pcela sledecu prostu metodu, kojom se
sluzim sa uspehom vec vise godina: ul1va6ena pcela se ne Ьаса
pravo и entomolosku flasu nego najpre и cevcicu zavijenu od
hartije, ciji se krajevi zapuse vatom. а na kojoj se шipise imec
biljke; ove se cevcice sa pcelama posle bacaju u zajednicku flasu
za uЫjanje insekata bez bojazni da се se pcele i to njihove
dlake. koje su cesto puta vrlo vazne za odredivanje vrste, isprljati ili pokvariti u flasi od stranE: drugih insekata.
Spisku jugoslovenskih pcela dodajem i kratak zast:ban spisak pcela, koje su Ьile sakupljene od strane А. Matisena n~
1

Zoolog.

)

Н.

Friese. Eine Кriegsausbeute зn Apiden (Bienen) aus
l::!d. 4G, АЬt. System., l 922.

JahrЫicher,

:мakedollien_
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'ostrvu Halki (Ьlizu Carigrada), а koje se nalaze takode u zblrci.
Entomoloskog Instituta,
U odredivanju ponekih vrsta iz roda Halictus pomagao me
је dr. Р. Bliithgen (u Namburgu), а iz roda Bombus - V. Popov
(specijalista и Leningradu), na Cijoj pomoci im toplo zahvaljujem.
rublcundus Christ. Q: Av, 25:
Prosopis Fabr.
V. 29; Ве , 27. VII. 26; V. pl.,.
· variegata F. 9: N. S., 1920.
5. VIII. 29;(): С. k., 17.VIII. зо.
nigrita F. (): Krag., VII. 21,
scaЫosae Rqs~j 9: Торе. 9. Vl.
communis Nyl. ~: Торе., VI.
26; 20.VI. 22; 21. IX. 24; Kam ..
26; о: љ. 25.
26.
15. VII. 20; 5. VIII. 20; Sar., 11.
annulata L. (): Kam., 12.
VI. 29; R. Т., 25.VII. 2х:о: Sar".
VII 20.
21.VП 29; R. Т., 30.VII. 24. Nis,
lineolata Schck. 9 : Krag.,
4. IX. 20; Koe.,VII. ЗО.
VI. 21.
sexciпfus F. 9: Торе, 27.V. 29;
giЬba S. Saund. 9: Торе., 9.
Ве., 27.VII 25; (): Љ., 27.VII.
VI. 26; Kamn., 27. VII. 29;
26; Krag.,VII. 2!; Nis, 4. IX 20;
(): Av., 15. V. 26.
Kamn., 9. VIII. ЗО; Kam., 16 •.
bt'evicornis Nul. 9 : Торе., 3.
IX. 21.
IX, зо.
asperulus Per. 9: Be.,27.VII. 26.
minuta F. (): R. Т., 2З. VII. 24.
maculatus Sm. 9: Krag, 28. JV.
2i; Av., 25.V. 29; Ве., 27.VII.
Colletes Latr.
26; Kamn., 10.vп. 29; 6. VIII.
nasutus Sm. (): D. Mil., 7. VШ.
29; (): Sar., 22.VII. 29; Kam.,
26. (Mart.).
30. ш. 20.
similis Schck. (): Av., дО.V. 25. holzi Schulz. 9 ,(): Nis, 4. IX. 20.
succinctus L. 9: Krk" IX. 25 fulvipes Кlug.(): NiSi, 4. IX. '.О.
(О Vag.~; Kamn. З. IX. 29.
eurygnatus Bluthg.(): R. Т., 29.
daviesanus Sm. 9: Krag ,VI. 21
VIII. 24; 9: (tetrazonius auct.):
еонs Morice (): Av. 10.V. 25.
Av., 25.V. 29; Sar, 11. VI. 29;
Kam" 12.VII. 20; 26. IX. 21; R.
Sphecodes Latr.
Т., 17.VIII .24.
monilicornis К Q: Av,, 25.VI xantopus К 9: Krag., 4.VI. 21;
V. Ig, 16.Vll. 29.
29; Krag.,VI. 21.
reticulatu.s Thoms.Q: Kam., 26. morЫ11osus Kriechb 9: Kam.,
10. VII. 20; Ве., 27. VII. 26;
IX. 21.
Торе., 2д IX 24; (): Кос ,VII.
gibbus L. 9: Av., 25.V. 29; Kam.;
N. S, 1. VШ. 20.
30; Nis, ''· lX. 20.
subovalis Schck.(): Kam., зп. costulatus Kriechb. 9: Ar., 6.V.
·
26 (Mart.).
VП. 20; 26 IX. L:l; Sar., 21.
leucozonius Schck. 9: Krag.,VI.
VII. 29.
22; Торе., 2. IX. 24; Pir., 29.
ferruginatus v. Hag. б Kamn.,
VI. 20; Jez., 10.VIII. 25.
10 vп. 29.
zonulus Sm. 9: Kam, 12.VII.
ruЫkundus v. Hag 9: N. S.,
20; Jez.,VIII. 25;6: Kam., 12 ..
2. vш. 20.
VП. 20; Ве., 28. IX. ЗО.
Halictus Latr.
major Nyl. 9: Av. 10. V. 25;
Торе" 25. V. ЗО; (): R. Т.,
quadricinctus F 9: Ве , 8.V.ЗО;
(): Љ., 21. VH. 29; 4. IX. 20.
Зl. VIII. 24.

v.

v
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nitidus Panz. 9: Rat., 11.
З1;

УП.

15. YIII. З1.
Jativentris Schck. 9: Kam., 12.
УП. 20.
~marginatus Brulle 9: Ве., 4.
IY. 2З; Кi., 25. У. 2З; Krag.,
28. IV. 2 t.
nigripes Lep. 9: Pir., 20. YI.
20; Krag.,YI. 22; Kam., 12.YII.
20; Kamn., 16 VШ. ЗО; ():
Торе., з. IX. ЗО; Ni.s, 4. IX. 20.
ca1ceatus Scop. 9: Кi., 2З. IY.
26; 5. V. 26; Ве., 8. VI. ЗО;
Sar., 11. VI. 29; Krag., 7. IV.
21; VI. 21; R. Т. 2З. VIII. 24;
7. IX. 2-1, Kamn., 10 VII. 29;
(): Jez., 10. УШ. 25; Rat, 15.
VIII. 31; Kamn. 5. IX. 29.
-alЬipes F. ~: Sar., 11. YI. 29;
Jez., 15. Ylll. 25; Kamn. 5. IX.
29; Q; Rat, Зl. УП. З1; Jez.,
10. УШ. 25; R. Т. УШ. 24;
Kamn. 1. IX. 29.
-pauxШus Schck. 9: М. Ig., 11.
VП. 29; R. Т., 26.УШ. 24; Av.,
25. У. 26. (Mart ).
_'fulvicornis К. 9~ Rat, 11. УП
-15. УШ. З1.
mdlachurus К. 9: Krag, IY.
21;
Av., 22. IV. ЗО; Kam,
2. YII. 20; о: Торе., 21. IX.
24; Nis, 4 IX. 20.
;mal. longulus Sm. 9: Кrag.,
27. Ш. 21; Kam., 2-12. Vll.
20; Ве, 27. VII. 26; D. Mil.,
YII. 26 (Mart.).
1aticeps Schck. 9 : Sar ., 11. YI.
29; Kam., 11. УП. 20;(): Kam.
9. VШ. ЗО; Nis, 4. IX. 20.
sublasciatus Imh. б: Kam.,
12. VII 20.
euboeensis Strand. б: Jez. 10
-20. УШ. 25.
·iinearis Schck. 9: Krag., 19. Ш.
21; Ве., 27. VII. 26; 8. Vl ЗО;
(): Kamn., 6. УШ. ЗО.
])Uncticollis F. Mor. 9: Krag.,
IV. 2?; Кi., 2. У. 23.

glabriusculus F. Mor. 9: Krag.
28. IY. 21; Kam. 12 -15.\lll. 20.

politus Schck Кi., 9: 3.У. 26;
R. т., 26. vш. 24.
punctatissimus Schck. 9: Кrag.
З.

IY. 21.
corvinus F. Mor 9: Krag, YI.
21; Kam. 12. YJI. 20.
truncaticollis F. Mor. 9: Kam.
2. Vll. 20.
villosulus К. Krag" V. 22.
clypearis Schck. 9: Krag. VII. 22.
nitidiusculus К. 9; Kam., 12.
VH. 20.
fasciatus Nyl. б N. S., 1920.
subauratus Rossi 9: Krag., 15.
У. 21; YI-VII. 21; Kam., 2.
VII. 20; Sar., 21. VII. 29; о:
Каm., 26 IX. 21.
kessleri Brams. 9: Krag.,Y. 21;
Кi.,VI. 22; о: Кi., VI. 22; Ве.,
27. Yll. 26; Nis, 8. IX 20.
tumulorum L. 9: Krag., 28. IV.
21; Jez., 10. Vll. 25.
morio F. <;?: Krag., 12. V. 21;
Rat., З1. VIII 31.

Andrena Latr.
limbata Ev. <;?: Торе. 28. VI. 24.
falsifica Perk.o: Rat"11.YII. Зl.
subopaca Nyl. <;?: Av" 14. У.
26; 15. YI. 29; Rat., 6.УП. З1;
б: Krag:, 7. IV. 21.
allkenella Perk. (): Kamn., 16.
VЈП.

ЗО.

minutula parvula

К.

· <;?: Av.,

ЗО: Kam., 23. IV. 21.
шinutuloides parvuloides Perk.
Krag., У 21.

22. IV.

9:

viridescens Yier. <;?: Krag., IV;
22; Av., 25 V. 29.
о: Krus., ЗО УП.
26 {Zag ).
morio Brulle 9: Krag.,VI. 22.
a1Ьicans Miill ~: Krag., 28. IV.
21; о: Љ. 7. IV. 2L.
Ыmaculata К. 6: Торе, 31.

carbonaria L.

ш. зо.
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maгginata

"

F. ~: Kamn. VШ. 29.
var. n. angulis infeг-

nis juxta clypeum albomaculatis, (): R. Т. 26. VШ. 24.

polita Sm. ~:
fulvago Chr.
25.

v.

Торе. 12. VI. ЗО.
~: Av, 14. V. 26;

24.

truncati1abгis F. Mor. ~: Av.,
22 IV. ЗО. Кi., З.V. 23.
faraxaci Gir. ~: Торе., 31. Ш.

30; Krag., I. lV-VI.V. 21; ():
1 -7. IV. 21.
humilis Imh. ~: Кi , З. V. 2З;
(): Av. 15. V. (26 Mart.).
bucephala Steph. о: Krag.
IV. 22.
gwinana К. Q: Krag., 7. IV. 21.
gw. aestiva Sm. ~: С. k., 17.
VIII. зо.
Ьicarinata Fr. Mor. Q: Krag.
VII. 21.
thoracica F. 6: Sar., 21. Vll. 29.
vaga Pz. (ovina -Кlg.) ():Торе,
Љ.

Зl. ш. зо.

varians К. Q, о: Krag. IV. 22.
fuscico11is F. Mor Q: Krag., 7.

IV. 22; 27. ПЈ. 21; (): Krag.,
[V. 22.
fscllexi F. Mor. Q: Beli Potok,
23. IV. З2.
rosae Panz. о: Krus., зо. VII.
26. (Zag.).
trimmerana К. о: Krus., ЗО.
VII. 26. (Zag.).
јаkоЫ Perk. (trimmerana а •юt.)
о: Krag., 1. IV. 21.
denticulata К. ~: Kamn., 10.
vш. зо.

variaЫiis

Sm. о: Krag., V. 21.
о: Ве., 27.

chrysopyga Schck
vп.

26.

flavipes Panz. Q:

Кi., 20. V. 26;

Av., 25 V. 29; Krag., 1-·28.

IV. 21; 12. VI. 20; о: Љ., 27.
III-6. V. 21; Av., 14. V. 26;
Ве., 27.VII. 26; Sar. 21.VII. 29.

gravida Imh.
ш. 21.
comЫnata

2(}; Sar.,

о:

Krag., 31.

Chr. Q: Av., 25. V.
11.. VI. 29.

propinqua Schck. Q:

Ве., 19.
IV 23; Av., 25. V. 29; Krag.,
V. 22; Pir.: 20.VI 19 (Mat.).
dorsata К. о: Торе., 31. Ш. ЗО.
ovatula К. Q: Av., 14 V. 26.
aЉofasciata Thms. Q: Krus.,
ЗО. VII. 26 (Zag.); Rat., 31.
VII. З1.
ventralis Imh. Q: Krag., 29. IV.
21; Oi љ. 1-'/. IV. 21.
proxima К. Q: Кi., 5. V. 26;
Kamn., 6. VШ. 29.
hattorfiana F. Q: Rat. 10. VII. З1;
Kamn., 9. VII --10. VIII. 29;
Krus., ЗО. VII. 26 (Zag.J.
erytl1rocnemis F. Mor. о:
Krag., V. 21.
IaЫalis К. Q: Кrag., У. 21; 6;
Љ., V. 21; Торе., 12. IV.
ЗО.
Кi., 2З. IV. 26; Av., 10.V. 25.
IaЫata Schck. Q: Krag., VI. 21:

Nomia Latr.

diversipes Latr. Q: Ве., 8.VI. ЗU.
ruficornis Spin. о: Av., 15.
VI. 29.

Dasypoda Latr.

6: R. Т., 18.
VIII. 24; Krus., зо. VII. 26.
(Zag.).

plumipes Panz.

Panurgus Latr.

banksian us
З1.

6:

Љ.,

К.

Q: Rat., 31. V П.

11. Vll.

З1;

Jez.,

20. VII. 25; V. РЈ., 5. VJII. 29;
Kamn., 9. VIII. ЗО.
calcar-atus Scop. Q: Kamn. 9.
VIII. ЗО; 1-3. IX. 29; Kam.,
12. VII. 20; 6: Љ., 12. VII. 20;
Pal., 19. VП. 29; Pan·, 10· VIII.
2З; Rat., 22. VII. З1.
calc. macrocephalus Fr. 6:
Kamn., 9. VIII. ЗО.
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Rhophites Spin.
quiпquespinosus Spin. 42: Av"
1. VI. 26; о: Љ., 10. VI. 25.

24; Loz., З VII. 24 (Тош.).

9. VII. 24 (Тош.); Krk, IX. 25
Vag.).
retusa L. 42: Av., 19. V. 26.
acervorum L. 42: Av., 22. IV.
ЗО; Кi., 2З. 1V. 26; Ве., 4. V.
ЗО; Торе., 1. V. 25 (Mart);.
Kra~"· 28. IV. 21: о: Љ., 1028. IV. 21; Av., 22. IV. ЗО;
(О.

VII. 20.

Halictoides Nyl.
б: Kamn.,

27. VII. 29.
К.

Melitta

Panz. о: D. Mil .•

VIJ-VIII. 26 (Mart.).
salviae F. Мог. 42: Ве.,· 29. Vl.
quadrifasciata Vill. 42: Loz"

Panurginus Nyl.
laЫatus Ev. о: Kamn. 15.

dentiventris Nyl.

Ыmaculata

Бе.,

triciпcta К.(): R. Т., 12. VП. 24.

ас. аЬ.

4. V.

ЗО.

higra Fr. 42:

Кi.,

2З.

fulvipes F. (5: Av., 15. VI. 29.

IV. 26; Кrag., 2З. lV. 21.
furcata Panz. 42: Торе., 12. VI.
ЗО; (5: Љ., 12. IV. ЗО: Jez.,.
ЗО. VШ. 25; Sar., 11. VI. 29.
aestivalis Panz. б: Av., 25.
v. 29.
? senilis Ev. 42: Kum., 20 ..
V. 20 (Grad.).

Xylocopa Latr.

Tetralonia Spin.

Systorpha Latr.
curvicornis Scop. 42: Ве., 27.
VII. 26; Pir., 20 VI. 20; Kam.,
12. vп. 20.
мacropis

cyanesceпs

Panz.

Brulle 42:

Ве.,

3

-7. V. 23; Nis. 4. V. L.0.

violacea L. 42:

М. Ig" 13. VI.
29; б: Krus., 30.Vll. 26 (Zag.).
valga G~rst. 42: Krag., V. :61.

Ceratina Latr.
cucurЫtina Rossi б: Krag.,
15.

v.

21.

chalcites Latr. 42: Stip, VII. 26
(Netj.)

callosa F. 42: Krag., V. 21; Av.,

19. V. 26; б: Љ., 19. V. 26.
cyanea К. 42: A.v., 1О. Vl. 25
(Mart.); Кос., VII. 30; Krag.,
V. 21; б: Љ., V. 21; Vl. 22;
Кi., 8. vш. 2З.

Anthophora Latr.
pubesceпs F. var. n. labro nigro,
42: D. Mil., VII. 26 (Mart.).

crasispes Lep.
IV. 21.

~:

Krag., 29.

42,

deпtata Кlug.

Vll. 26.
lyncea Mor.

ruficorпis

F.

б:

с;2: Ве.:

б:

Бе.,

27.

27. Vll. 26.

Erz., Vll- VIII.

26. (SiЬ.).
F. Mor. б: D. Mil" VlIVIII. 26 ( Mart. ).
шalvae Rossi б: Бе., 21. VI.
24; Krus., 10. VH. 26 (Zag.).

папа

Eucera Latr.
б: Ве., 29.
V. ЗО; Krag., VI. 21; Loz., 15.
VlI. 24 (Tom.).
semiпuda Brulle б: Ве., 20 ..

chrysopyga Per.

lV. 2З.
dalmatica Lep.

с5: Stip, VП.
26. (Netj.).
clypeata Er. б: Av., 25. V.15. VI. 29; Кi., 25. V. 2З; Loz.,
8. VШ. 24 ~Tom.).
? similis Lep. б: Ю., 5. V. 26~
Krag., 5. VI. 21. ·
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1ongicornis L. ~:Ве., 27. VII.
26; Loz., З1. VП. 24 (Tom.);
Jez., 20. VШ. 25; Торе., 27.
V. 29; 15. VI. ЗО; с): iЬ., 12.
VI. ЗО: Av., 4. V. 26.
iuberculata F. ~: Ве., 2З- 27.
V. 29; Loz., Зt. VII. 24 (Tom.).
Krag., 20-28. IV. 21; с): Љ.,
V. 21; Торе., 27. V. 20; Loz.,
6. VII. 24 (Tom.).
interrupta Baer. ~: Krag., V.
21; с): Љ., 28. IV. 21.
·excisa Macs. о: Fr. 9., 10.
VI. 22.
Meg-achile Latr.
лigriventris

Schck. ~: Jez" 21.
VII. 25.
·eticetorum Lep. о: Sta., 20.
vп. 29.
octosignata Nyl. ~: Kamn. 22.

VIII.

ЗО.

.lagopoda L. о: Av., 10. V. 25;
Krus., ЗО, Vll. 26 (Zag. ).
maritima К. 9: Kam., 5.VIII. 20.
wШoughЫe11a

9. VI. 26.
ligniseca
VIП.

К.

К. с):

О:

Торе.,

Kamn., 22.

ЗО.

eentuncularis L. 9: Торе., З.IХ.
ЗО; 21. IX. 24; Ве., 27. Vil. 26;
Rat., 11.Vll. Зl; Kamn" З.IХ.29;
с): Ве, 4. V. ЗО; Kam, 10.
VJJI. 20.
versicolor Sm. 9: Pan., 12.
VЈП. 2З.

pШdens

Alfk. 9: Торе., З. ЈХ.ЗО;
<irgentata F. 9: Ве., 27. VII. 26;
Sar., 21. VII. 29.
1'Ubrimana F. Mor. 9: Ве., 27;
vп. 26.
apicaHs Spin. 9: Ве., 27. VII. 26;
Nis., 4. IX. 20;с): Za, 20. IX. 2U.
Chalicodoma Lep.
muraria F.9: Kr. G., 9. VI.

Зt.

Lithurgus Latr.
chrysurus Fonsc. i: Krk, IX.25;
(О. Vag.), Krag. \'I.21; q: ih"
VI. 21.
Trachusa
bysf nna Panz. 9
20; Jez, 10. VII.
VП. 25; Kamn.,

Panz.
: Sta" 20. VII.
25; с): iЬ., 2З.
10. Vll. 29.

Osmia Latr.
rufa L. 9: Торе., 25. Ill. зо ..
cornuta Latr. 9: Ве., 28. Ш. ЗО;
Kum., З VII. 20 (GradJ: с):
Торе, Зl. Ш. ЗО; Krag" 12.
III. 22; 7. IV. 21; Loz., ЗO.Vll.
24 (Tom.).
aenea L. 9: Кi., 5.V.26; Av.,
19. V.26: с): Krag., З. VI. 22;
Kam., 12., VII. 20.
.
aterrima F. 9: Krag., Vl. 21;
Pir., 20. VI. 20.
ЫcolorSchck.c): Krag., З.VI. 22 .
vШosa Schck. 9 : Jez., 12 -18
vш. 25.
aurulenta Panz. 9: Кi., 25.V. 2З.
flaviventris Panz. 9: Ве.; 8. VI.
ЗО; 27. Vll. 26; Rat., Ј1. VII. 26;
Krag., VI. 21; ::>ar., 21. Vll. 2~.
1eaiana К. 9: Rat., З1. VII. Зt;
2. Vlll.21; Jez.. 10-22. VIII.
25: Kam , 5. VIII; 20. .
gaHarum Spin. с): Кi., 25. V.
2З; Av., 10. Vl. 25.
campanularis F. Mor. 9: Sar.,
21. vп. 29.
aduncaPanz.c):Blazuj 18.VII. 29.
Ыdentata F. ,V\or 9; Ве" 27.
VII. 26; с): Љ., 27. VII 26;
Krag., VI. 21.
sp. n., vrsta vrlo slicna О. aurulenta Pz.; 2 primerka 9 uhvaceni su od strane prof. Ј Vag·
nera u l opeideru i na Аvali,
25. i 27. v. 2Q.
Eriades Spin
foveolatus F. Mor.
11. VI. 29.

б:

Sar.,
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maxillosus L. 9: Rat., 6. VII. 31.
nigricornis Nyl. Q: Krag., 6.
VП:

о: Љ.,

21;

VI. 21.

handlirschi Schlett.
VI. 21.
truncorum L. Q: R.
24; о: Kamn., 10.

9:

Krag.,

Т., 9. VIII.
VП. 29.

Anthidium F.
strigatum Panz. Q: Jez., 18.
VIII. 25; R. Т., 2З. VIII 24;
Kamn., 1. IX. 29; о: Љ., 5-6,

VIll.
ЗО.

V. 26 (Mart,); о: Кi., 10.

VI.

2З.

manicatum L. Q:

Торе.;

9. VI.

26; о: Nis, 12. IX. 20.
cingulatum Latr. 9: Ве" 10.
ЗО.

1orentinum F. 9; Stip, 15. Vll.
29 {Iv.).
Nomada F.

sexfasciata Panz.

5. V.

26; Krag., 6. V. 21.

Зо.

errans Lep.
29; ():

у: .Kamn.,
Љ., 16.VШ. ЗО,

1. IX

fulvicorm~s F.<): Av" 25. V. 29.

emarginata F. Mor. 9: R.
:?О. VIП.

Т,

20.

vн.

ЗО.

oЫusifrons Nyl.
VЈП: ЗО; о: iЬ.,

ЗО.

9.

Kamn., 24.
VПI.

fuce1ta Panz. 9: Krag , V. 22.
flava Panz. 9: Krag., IV 22.
alboguttata Н. Sch. ? : Kamn.,
10. VII 29.

fabriciana L 9: Av., 22 IV. ЗО.
f[avoguttata К. 9: Krag., 20.
IV. 21.
trispinosa Schmied. s;!: Торе.,
ЗО. V. 29; Krag., IV. 22.

Ьraumsiana аЬ.

29.

Ыspinosa Mocs.

umbrosa Schн
mied. Q: Krag., V. 21.

'?:

Sar., 21.

VII. 29; Krag., V. 21;
2s. 1v. 21.

terruginata L. 9,
v. 21.

о:

о: Љ .•

Krag.,

vШosa Thms. 9: Krag., V. 21.
conjugens Н. Sch. Krag.V.21•
major F. Mor. б: Krag., VH. 21.

9:

Melecta Latr.

fuctuosa Scop. 9: Av.,

ЗО.

V.

24; MatejCi, 2. V. 20 (Grad~

(): Av., 15. VI. 29.
Crocisa Latr.

sp.

~: Kum.,20.V. 20. {Grad.).

Epeolus Latr.
fasciatus Fr. с;?: Kam., 5. VJJI.20.
о:

Kamn, 16..

VПI. зо.

Stelis Panz.
breviuscula Nyl. о: Kam., 2·.
Vll. 20.

ph3.eoptera

К. .с;!: Kra~.,
VIП. 25; ():

21; Jez., 11.
15. VJII. 31.

aterrima Panz.

9:

VI.
Rat,.

Kam., 1.

VII. 20.

24.

lineola L. (): Av., 22. IV.

9:

Q: Av" 22. IV. ЗО.

productus Thms.

о: Кi.,

incisa Schmied. <): Krag., V. 21.
mutica F. Mor. 9: Ю., 25. IV. 26.
rufipe.s F. 9: Kamn., 17-20.
VIII.

Ыfida Thms

discrepans Schmied. 9: Sta.,

ЗО.

septemdentatum Lep. 9: Ar.,

VI.

zonata Panz. 9: Fr. G., 10.VI. 22'.

Coelioxys Latr.

rufescens Lep.
VJfT. 20.

9:

Kam.,

1.

aurolimbata Forst. 9: Krag.
Vlf 21.

elongata Lep. 9: R. Т., ЗО.
VJII. 24
acuminata Nyl. .сј!: Kamn., 27.
VIП

29; ():

Торе,

9. VJ. 26.

afra Lep Sj!: Kam., 26. lX. 21.
Psithyrus Lep.

vestalis

G~offr . .с;!: Krяg., V. 21;
Sj!: Kum., 20. VI. 2(). {Grad.).
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maxillosus К. аЬ. fallaciosus
Popov о: Kam., 5. VIП. 20;
Jez., 10-22. VIII. 25.

proteus Gerst. 9: Loz., 1. VI. 24;
<Тоm.); Drvar, 1, Х. 23 (Рар.).
Jez, 10. VII. 22. VIII. 25;о:
Љ., 10. VII. 25.
pr. аЬ. hoppneri Alfk о: Drvar~
1. Х. 25 (Рар.).
pr. аЬ. perplexus Rad. о: Jez.,
22. VIII. 25.

Bombus Latr.
А g r о Ь о m Ь и s:
derhamellus К. Sj2: Krag., 28.
IV.-6. V. 21: Jez., 10. VП. 25;
9: Љ., 10. VII. 25.
der. аЬ. frequens Skor. о: Jez.,
Lapidariobombus:
10. VII. 25.
1
apidarius L. Q: Кi., 5. V. 26;
helferanus Sdl. аЬ tristus Sdl.
Ве., 24. IX. 24; Drvar, 22, VIП.
9: Jez., 22. VJII. 25; Krus.,
25 (Рар.); 9: R. Т., 12-29. VII.
10. VII. 26 tZag.).
24; 15 25. VIII. 24; Jez, 22 •.
he1. аЬ thйringiacus Fr. et
VIII. 25; Rat., ЗО. VШ. 31; Drvar,
Wag 9: R Т., 25. VII. 24; о:
22. VIII. 25; 1. Х. 25; о: Ве,
Rat., 14. VПI. З1.
27. VII. 25; R.-T., 15. VШ. 24;
cognatus Steph. (muscorum
Rat"
3'1. VШ. З1; Loz., 26. VII.
auct ) Sj2: Кi" 3. V. 2З; о:
5. VIII. 24 (Tom.).
Jez., 22. \!IП. 25.
sil'ilЋrum L. Sj2: Krag. 28 IV. 21;
Кi., З. V. 23; 9: Nis, 4. IX. 20;
F е r v i d о Ь о m Ь и s:
Kam.' 5. IX. 20; Za., 20. lX.
20; о: R. Т., 25.Vll.-15. VIII. pomorum Pz. аЬ. luridus Fr.
et Wag. о: R. Т., 15. VШ. 24~
24: Rat., ЗО. VIII. З1; Za., 2.
lucorum L. о: Av., 15. VI. 29.
IX. 20.
zonatus Sm. ~: Кi., З. '\7 , 2З; Iuc. аЬ. autumnalis F.Sj2: Kamn.
3. IX. 29; 9: Krus., 10. VII.
Krus, ЗО. VII. 26 (Zag.); Loz.,
26 (Zag.).
6. VIII. 24 (Т om ).
terrestris
L Sj2: Av" ЗО. IV. 21;
agrorum F. Sj2: Rak., 16. IV.
Кi.,
3·27.
IV. 2З; З-2З. V. 2З;
25; 9: R. Т" 15. VШ. 24;
Krus., ЗО. VП. 26 (Zag.); 9.
Rat., ЗО. VIII. З1; Kam., 5. VIII.
Al., 10 VII. 22 (Tus ); Krus.,
20; Jez., 22. VIII.--:-1 IX. 25.
ЗО. VП. 26 (Zag.); Kam" 1;
Kamn., 16. VIII. ЗО; З. IX. 29;
VIII. 21; Jez., 22. VIII. 25;
о: Krag., VII. 21: D. Mil., 7.
Kamn.,
З. IX. 29: о: Pir., 20.
IX. 26; R. Т., 15. VШ. 24; Kam.,
VI.
20;
Ве"
27. VII. 26; Торе.
5. УШ. 20; Jez" 20. VIII. 25;
21. IX. 24; Kamn., З. IX. 29.
Rat., ЗО. VIII. З1
Кат., 5. IX. 20
ag. аЬ. pascuorum Scop. о;
R. Т., 15. VIII. 24; Rat., ЗО. VIII.
Cullumanobombus:
31.
ag. аЬ. tricuspis Kriechb. 9: serrisquama F. Mor. (silantiKam., 5. Vlll 25; Jez, 18. VI 1.
evi F Mor.) ~: Loz., 1. VI.
25; Rat., ЗО. V. З1.
24 (Tom.)
Soroensibombus:
Hortoboшbus:
soroensis F. о: Jez., 22. VIII.
25; Rat., ЗО. УШ. 31; Drvar, argiIIaceus Scop. ~: Krag .•
1. Х. 25 (Рар.)
20. IV.-6. V. 21.
/

hortorum L.
24;

Кrus ..

~:

R.

Т.,

VШ.

15.

confusus Schck.

1

о:

vш. зо.

n

о Ьо

Kamn., 18.

mЬus:

mastrucatus Gerst. Sj!, о: Rat.,
зо. vш.

31.

Pratobombus:
:Ьaematнrus Kriechb. о:
ЗО. VП. 26 (Zag.):

Krus.,

L. (): Av., 30. IV.
21; 1. VI. 26; Krag., 15. V. :21.
pratorum L. (), ~: Av., 17.

ћypnorum

v.

prat.

23.
аЬ. suЫnterruptus К. ~:

Drvar, VШ 25 (Рар.);

22.
prat.

25.
аЬ. bureHanus
Sar., 15. VII. 29.
vш.

ZЬirka Matisena sa osti-va Halki 1920. god.

9: Jez.,

К.

scaЫosae Rossi о:
12. V.; Н. holzi Schulz ~:
12. i 10. V; Н. eurygnatus

Halictus

Confusobombus:

А 1pi g е

I Prilog:

10. VlI. 25 (Zag.).

о:

Bluthg. ~: 20. VI; Н. malachurus К Sf!: 20. V. i 15. VII;
Н. corvinus F. Mor. ~: 12.
V; Н. truncaticollis F. Mor,
о: 20. V;
Н. pygmaeus
Schck. ~: 10. V.; Н. smaragdulus Vach. ~; 29. IV.; А.
transitorius Schck. ~: 29. IV.;
Н. clavipes Drs. о: 29.IV.
Andt•ena f{avipes Panz. ~: 29.
IV; А. dorsata К. Sf!: 29. IV.;
А. ovatula К. Sj!: 29. IV.
Eucera tuberculata F. о 29.IV.
Osmia rufa L. ~: 25. IV.; О.
adunca Panz. о: 10. IV.
Eriades nigricornis Nyl. ~:
21. IV.
Anthidium strigatum Panz.
с;;?:

25. V.

.Zur Biologie der in Jugoslavien Ьео
.bachteten dendrolimnokolen Stechmucken (Culicidae)
von V. ApfelЬeck
Biolog des hygien. lnstituts in Sarajevo

Die Larve11 der Stechmiicken leben bekanntlich in stehen<len Gewassern, seltener in trage fliessendem Wasser. In FJiissen
trifft man sie zur Hochsommerzeit, w<:nn die dort Пottierenden
WasserpfJanzen . (Potamogeton·Arten, Polygonium amphiblum,
Nymphaea аlЬа, Nuphar luteum, Myriophyllum u. Ceratophyllum
etc.) sich mit Alg~n-welche den Culiciden·Larven als Nahrung
dienen-zu besetzen beginnen, da die Miicken dann infolge Austrocknens der stehenden Gewasser dort ihre Eier absetzen.
Eine kleine Anzal - 6 - von den in Jugoslavie(I Ьisher
konstatierten 46 1 ) Culiciden-Arten (s.l.) hingegen kommt ausschlieslich nur in den Wasser-Ansammlungen, welche sich in Lб
chern (Hбhlungen) alter Baume finden, zur Entwicklung. Fiir
solche Arten findet sich in der Litteratur die Bezeichnung
"Dendrolimnoblonten" 2 J, Ich nenne diese Arten nach ihrer Lebensweise "Dendro~Limnokolen", im Gegensatze zu den "DendroLimnophilen", welche nur alternativ in Baum-Wasserlбchern
:briiten, wle Theobaldia glaphyroptera. Es gelang mir wiederholt,
die Larven u. Puppen dieser sonst in verschiedenen offenen Gewassern der Geblrgswalder (in Tiimpe]n am Rande von Bachen
und Quellen etc.) briitenden, im siidlicheren Europa wenig
bek~nntP,n, nordischen Art, itn Hochgeblrgswalde auch in BaumЬбhlen in Oesellsckaft typiscker Baumbrйtcr 3 ) Anzutreffen und
auszuziichten. In Jugoslavien sind Ьisher als Baumbrtiter folgende "dendrolimnokole" Culiciden festgestellt: Anopheles plumbeus, Aёdes ~eniculatus, echinus, pulchritarsis und Simici, Or1) von diesen 46 Arten de1· Familie Culicidae wurden von mir in der
Drinska banovina allein 36 Arten festgesfellt; 10 Arten von den 46 fallen aus.schliesslich auf die mediterranem Teile Jugoslaviens.
2 ) von Feuerborn eingefiihrt.
8 ) Anopheles· plumbeus und Aёdes geniculetus.
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thopodomyia pulchripalpis, hingegen als "dendrolimnophile" Art::
Theob. glaphyroptera.
Die meisten dieser Arten haben eine grosse Verbreitung
in der gemassigten Zone und reichen auch in das MediterranGeblet, einige sogar geographi8ch bl8 in die 8Ublropi8che Region
z. В. Ьis in die nordlichen Teile Nord Afrika 8, wo 8ie in hoch·
gelegenen Geblrg8waldern anztitreffen sind.
Bei ihrer gro88en Verbreitung 8ind 8re aber doch relativ
selten und е8 bedarf oft tagelanger Bemйhungen, um einige
Baume mit Cuticiden-Brut8tiitten aufzufinden 4). Dies gilt auch fiir
gros8ere alte Wiilder und die oft 8ehr aus~edehnten Urwalder
Ј ugo81avien8:
Solche Baumlocher mii8sen geni.igend tief und geeignet 8ein,
reichlich Regenwas5er aufzuhehmen u. dauernd zu halten, 80
da8s wenig8ten8 der am Boden de8 Loches befшdliche Schlamm
(Humus, faule8 Laub etc.) auch iiber Winter nicht austrockn"'t,
damit die Larven darin die Uberwinterung dtirchinachen kon nen.
Denn die dendrolimokolen Steckmiicken iiberwintern - 80 weit
bekannt - nicht als Imagines, 8ondern im .Larvenzustande, Au8
den iiberwinterten Larven entwickelt sich dann die FriihjahrsGeneration der Miicken, welcher im Laufe de8 Sommer8 in den
hoher gelegenen GeЬirgs- Waldern nur noch eine Generation
folgt, da der ganze Entwicklung8 - Cyclus (Ei-lmago) bei
den baumbriitenden Culiciden in Folge der meist in tiefem
SchattPn liegenden Brutstatten, sowie des rauhen Кlima8 im GeЬirge erheЫich langer dauert, als bei anderen [freiЬriitenden}
Culiciden. Nur bei Arten, die auch in tief gelegenen Gegenden
u. heis8erem Кlima leben, z. В. Аёdе8 geniculatus, kann nach
eine Ш. Generation im 8elЬen Jahr~ zur Entwicklung kommen,
wie ich die8 bei dieser Art im Eichenwalde Bjelopolje bei
Mostar nach den Zuchtergebnis8en beobachtet habe. Eben8o
diirfte dies auch in der Umgebung von Skoplje der Fall 8eiµ.
In den von Men8chen, Rindern u, Pferden wenig be8uchten
. Geblrg5waldeш saugen die weiЬlichen Steckmiicken wol haupt8achlich ari waldbewohnenden Voi:!eln u. Saugetieren. Bei meinem haufigen Anfenthalte in den Wiildern Jiigoslaviens wurdeich und Pi-aeparator Bernikov abend8 - an kiihlen Tagen mit·
unter auch unter Tag8 - von Anopheles plumbeus, Аёdе8
geniculatus und pulchritar8is attackiert. Die Mannchen der Culiciden saugen bekanntlich an Blumen. Ich habe sie aber dabei·
nur selten beobachtet (Aede8 geniculatu8).
Da die Mannchen melitophag 8ind, i8t anzunehmen, da88 die
~uliciden erst mit dem Auftreten der melitophagen Insekten
1

Seguy, wel:::hem ich einige von niir gesэmmelte Aёdes praeteritus Seguy
bat micl1, Љm auch Larven dieset Art-die er nicht kannte zu besorgen, u. schrieb mir. "Је ше permets encore de v011s recommэnder les trous.
des "rbres qui donпent. meme dans la boue du Јопd, des choses interessantes.
Се sont des гec/zerches longues et difficiles•, '
_• ,
,
.

4
)

eiпsandte,

51
(Dipteren. Bienen, Lepidopterea) 5) also gegen Ende der Sekundarzeit (Kreidezeit) oder im alteren Tertiar (Eocan) nach Erscheiтun der Вliitmpflanzen auftraten, a!s auch die Nadelholzer (АЫ~
etinen) s( hon existierten. Die Lebensweise der Culiciden war in
einer friiheren geologischen Epoche wahrscheinlich gerade jene
der auch heute in Baumen briiteпden Arten, vielleicht bedingt
durch eiszeitliche Eiпflйsse, welche sie veranlasste, in den Hohlraumen der Baume Schutz vor der Kalte zu suchen. Die echten
Baumbriiter (Dendrolimnokolen) sind von den in freien Gewassern zur Entwickluпg kornmeпden verwandten Arten auch morphologisch erheЬlicher differenziert und repraesentieren zumeist
artenarme Untergattungen (Coel·•diazesis von Anoohetes, Finlaya
von Aёdes) oder selЬst eigene Gattuпgen (01·thopodornyia). Auch
die Larven dieser Baumbriiter differieren von jenen der iibrigen
Arten durch Reduktion der Borstenhaare am Kopfe und der
kleineп Schuppen der Fйhler, durch die vermehrten und grossereп
Borsten am Mesonotum und am Abdomen, sowie durch die
starkeren chitinosen Bilduнgen an den letzten Abdominal Segmenten (cf. Edwards, Zanzare, р. 17).

Faunistik und Okologie
1. Anopheles plumbeus Stephens (1828), nigripes Staeger (1839}

Verbreitung: Europa, N-Afrika (Waldgeblete),
Asien, Turkestan.

Юein·

Јп

Jugoslavien:
а) Drinska banovina: Dieser DendroHmnoblont ist haufig in
alten Buclien-u ..-Tannenwaldern. Die Larven dieser Art habe
ich in 22 alten Baurnen u. Baumstriinken von Eich"'n, Buchen и.
Tnnnen bei StambulCic - Vitez (1 OJS met ) im Bez. Sarajevo u.
Rogatica Ofters gesamme1t u. ausgeziichtet.
Ich traf die Larven immer vergeszllschaftet mit solchen von
Aёdes (Finlaya) geniculatus, in 2 Baum-Striinken, auch mit The·
obaldia glaphyroptera. An derselЬen Lokalitat (Vitez), jedoch
nur in den sonnseits gelegenen Eichenwaldern fieng ich 4. u.
6/VIII Abi::nds, einmmal zalreich au:;h Aёdes pulchritarsis Rondani, eine bekanntlich in Baumen briitende Art. 0)
5) Die iiltesten Insekten sind bekantlich die Urfliigler (Neuroptera, Pseudoneuropter") und die karnivoren OrtЬopteren, welche aus fossilen Resten schon
in der Primiir -· Epoche in Devon - Schichten nachgewiesen sind. А us dem
l<arbon (Comentry in Frankreich) sind Riesen - Pllasmiden: (Gespenst - Heu·
schrecken: Protophasm • und ·1 Haпopliasma) bekannt, wе!сће eine Liinge von
50 cm u. ете Вreite [Fliigelspanung) von 70 cm' aufweisen.
6) Conf. Prof. Dr. Vogel: "Aёdes oulchtitarsis Rond. ein Baumbriiter:
Internat. Revue d. ge'samten HydroЬiologie u. Hydrographie 1928. vol. 2-1.
Heft 3-4.
·
Sachoff: Anoph. plumbeus in d. Ukraine: Vestnik mikroЬiologii i epidemiologii vol. 7. 1928.
·
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In der Majevica planina Ь. Tuzla fand ich die Larven von
Anoph. plumbeus zusammen mit solchen von Aedes geniculatus
und Orthopodomyia pulchripalpis im Was.serloch einer alten Buche.

Bioconosen zu Anoph. plumbeus in Jugoslavien
а)

Drinska banovina:
Lokalitat 1: Vitez-Stambu!Cic ~Bez. Sarajevo) 1000 Ьis 1050
m Seehohe.
Nordlehne: Fichte, Tanne, Rotbuche.
Siidlehne: Eiche.
Anopheles plumbeus Steph., haufig.
Aёdes geniculatus (zalreich u. vorwiegend).
Aёdes pulchritarsis Rondani {selten).
Theobaldia glaphyroptera {in 2 Stammen zalreich).
Ausserdem von Dipteren: Helophilus u. Eristalis - TJarven
(selten) mit anderen Dipteren-Larven (Chironomus u. andere),
deren Determination Ьisher nicht moglich war. Ferner von Coleoptera: Quedius ventralis Arag. (truncicola Fairm.) sehr selten,
Prionocyphon serricornis Miiller [meist zalreiche Larven).
[, Eiche.
An. plumbeus, Aёdes geniculatus (zalreica u. vorwlegend),
Aёdes pulchritarsis, Larven von Helop1'ilus, Cblronomus.
ll. RrJtЬuche (Fagus silvatica)
An. plumbeus, Aёdes geniculatus; Larven von Eristalis u.
Prionocyphon serricornis Miill. (letzterer zalreich).
lll. Edel-Tanne (AЬies pectinata).
An. plumbeus, Aёdes g_eniculatus (zalreich u. vorwiegend);
Quedius ventralis (truncicola Fairm:) sehr selten;
Larven von Prionocyphon serricornis.
lVa wie III, aber mit zalreichen Larven u. Puppen von
Theobaldia glaphyroptera und ohne Quedius ventralis.
Ј1/Ь

wie

П

aber ebenfalls mit Larven von Theobaldia gla-

phyroptera.
Lokalit. 2: Majevica pl. bei Tuzla, Eiche u. Buche, 500 m.
V. RotЬuche 27/Vl-31.
An. plumbeus е.1. 11/Vll (3 о о)
16/Х (1 о 1 С?).
Aёdes geniculatus (е.1. 11/Vll 1 С?).
·
Orthopodomyia pulchripalpis Rond. {Ьisher keine Entwicklung\.
Ат. 20. Januar 1932, wahrend ich dies schreiЬe leЬen
noch {im ungвheizten Aquarium - Zimmer) 3 erwachsene Larven von Orthopodomyia u. 1 Larve von An. plumbeus.

-
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Ь) Primorska banovina (Adriatisches Geblet) Aus den mew
diterranen Teilen Jugoslaviens kenne ich nur die Stadt Mostar
als Fundort des Anoph. plumbeus. ln der alten Platanen-Allee,
die zuщ erzЬischoflichen Palais fiihrt, attakierten mich wiederholt
in den spiiteren Nachmittagsstunden einze1ne Miicken dieser Art.
с} Vardarska banovina (Aegiiisches Geblet). 7) Umgebung von
Skoplje (Waterston, Karaman, Prof. Stankovic, Baranov, Simic),
Dobropolje (Martini).
1. November 1926 etmai 27, stiiш.lig. Wasser, Ulmus (zwiw
schen Sisevo et Skoplje):
Anoph. plumbeus, Aёdes simiCi u. Orthopodomyia alblonensis (pulchripalpis).
П. Mai: А. plumbeus, Aёdes echinus, Aёdes geniculatus.
III. Mai: А. plumbeus et Aёdes simici.
IV. Anfang Juli; 1927, Dorf Golosnica bei Veles: А. plumbeus et Orthopodomyia alblonensis.
·
А. plumbeus attakiert den Menschen besonders nach Sonnenuntergang im Walde. Er geht-wol in der Niihe seiner Brutstiitten-auch Abends in Wohn}Jiiuser. ln Ilidza, bei Sarajevo,
wurde ich am 4. Oktober, Abends Sh von ihm im Wohnzimmer
(Ьеi offenem Fenstern) gestoc;hen. Er briitet dort in alten
Baumen der Kastanien·u. Platanen-Allee. Auch im Stadtrayon
von Sarajevo habe ich diese An. Art einmal in meiner Wohnung angetroffen.

Oberwinterung der Larven:
Ат.

10, u. 11. November 1930 untersuchte ich mehrere
bei Stambulcic, wo ich im Laufe des Sommers u. Herbstes die Larven von An. plumbeus mit denen anderer Dendrolimnoblonten (vgl. Obersicht), angetroffen hatte. und
traf daselЬst-ohne Unterschied der Holzart-also sowol in Buchen, Eichen u. Edeltannen - folgenden Zustand:
Ап. plumbeus: Larven zalreich besonders jun~e in ein
u. demselЬen Wasserloch in verschiedenen Entwicklungs - Stadien tl-III).
Aёdes geniculatus (ornatus): Larven Stadium 11-Ш.
Theobaldia glaphyroptera, keine Laroen. Diese Art scheint entgegen der verwandten Th. morsitans u. annulata - als Miicke
zu iiberwintern. Ich traf sie Ende November in Hohlen (vollko·
men beschuppte Exemplare der Herbst.-Generation). Die letzten
Larven (IV. Stadium) und Puppen, wekhe bald darauf schliipften
u.24 WeЉchen ergaben, traf ich Anfang September. ·iн einem._c
Baum-Wasserloch bei StambulCic.
Baum-Wasserlбcher
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7) Conf. Dr Ced. Simic i N. Baranov: "Faџд<1o:;];uznesrpskihr1 кomal'aca'· гuS:
Glasniku, Fe,i:itr;. Hjgii,, _l~·~i]>d~Љe?g{<\d•,.~-9tl~ 11 •. ~,?c;Jyk~~ ~V;i!'~'J :Г~сРR:) ~7-51.
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Аш 10 и 11. November untersuchte ich dasselЬe Wasserloch, fand aber nur zalreich Larven von Anoph. plumbeus и
Aed. geniculatus, welche ich ii~erwinterte. Erst gegen Ende Mai
konnte ich wleder im demselЬen Wasserloch juпge glaphyroptera - Larven konstatieren. die wol aus im Friihjahr abgelegten Eiern iiberwlnterter Mucken stammten. Die oben erwabnte11
Larven von А. plumbeus u. Aed. genict1lC1tus wurden in ungeheiztem Raume iiberwintert und Wtesen Ьis gegen Ende Marz
1931 kein sichtbares Wachstum auf Sie hielte11 sich besonders
bei kalter. W1tterung zum< ist am Boden der Zuchtglaser im
Mulm 8 ) auf, stiegen aber bei Beunruhigung durch Heklopfen der
Zuchtg\aser zumeist an die Oberflache. Bei warmerer Witterung
waren sie lebhafter. hielten sich aber auch dann mehr am Boden
oder an den Wanden auf. Erst mit Vorriick~n des Friih ahres
und ansteigender Warme nahm das W achstum der Larven
sichtlich zu und sie hielten sich auf der Oberfiache. Beim Wasserwechsel wurden die 3 Zuchtglaser М tte Marz an die Sonne
ans Fenster gestellt u. Ьlieben dort aus Versehen tagsiiber stehen.
Die Sonne brannte durch die GlasscheiЬen des g~sch1os5enen
Fensters auf die Zuchtglaser и ich fand am nachsten Tag alle
Larven todt. - Zwe1f ellos iiberwintern die ·Larven der dendro limnokolen Culiciden, __;,, wie dies .auch von Simic u. Baranov 9)
angёnommen wird.
Zuchtergebnisse aus dem Нig. Zavod in Sarajevo.
6/Vl Larven Stad. IV. е.1. 9-19/VI Lok. П. Buche (Wald)
IV. " 12 -- 19 /IV Lok. 1 R. Buche (alt Stock)
7/Vl "
"
Sonnig Holzschlag
2/VII
" III/IV. " 10/VII-7/VIII Lok. IX Tanne
10/VП "
Ш. " 7/VIII. Lok IX К _Buche (Holz"
schlag) Sonnig
25/VII "
lV.
27 VII Lok. Х R, Buchenwald (Stock)
2/~1
"
IV et Puppen.e.l. 3-S;IX Lok. XI Tanne, Schatten
10/XI 1930 L<irven stad, III/IV iiberwintert Lo1o Х! Т anne Schatten
11

11

11

2. AMes (Finlaya) geniculotus Olivier.
Culex geniculatus Oliv. (1791 ).
Culex ornatus Meigen (1818); Culex lateralis Meig.
(1818) et auct. post.
Verbreitung: fast gэ.nz Europ1 (nach Nordan Ыs Schweden)
Korsika, Кlein--,.-Asien (Brussa), Algerien.
ln Jugoslavien iiberall, wo alte Baume mit Wasserlochern
sich befinden, namentlich in alteren Wald~rn anzutr.:ffen. Die
Lar.ven finden sich ohne Unterschied der Holzart das ganze Jdhr
8
) Das Wasser 111 den Zucht~efii.ssen in welc'len, Detritus,
Holzstiickchen,
etwas Moos u Laub aus den Baumlбcoen sic!1 befand, wшde zeitweise dttrch
Zusatz von Trjnkwasser ergii.nzt
9) Glasnik Centrз.lnog Нigij enskog Za voda, knj. IV, sv. 1 -3. р. 5 l.
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Ъindurch dort, wo das Wasser der Baumlocher nicht ganz ausirocknet, im Winten im feuchten Вodenschlamm derselЬen. Die
Miicken traf ich in HochgeЬirgs - Walder11 der Drinska banovina Ьis in Hohen von са. 1500 Meter. Sie sind besonders an
warmeren А benden sehr aggresiv u. lastig.
ln der Vardarska banovina wurden die Larven von Aёdes
geniculatus in Gesell~cha.t von Anophel. s plumbeus, Orthopodo·
myia pulehripalpis (alЬionensis), u. Aёdes simici - Baranov u.
Aёdes echinus in der Umgebung von Skoplje gesammelt (conf.
Glasnik Cent. Hig. Zav. 11. god. knj. IV. Sv. 1--~, рр. 47-50).

Zucht • Ergebnisse ails dem Нig. Zavod in Sarajevo
- Drinska banovina:
а) Majevica planina bei Tuz[a, 500 Met. SeehOhe, Rotbuche,

27/VI. Larven IV Stadium, е.1. 11/VII;
.
.
·
Ь) Stambu!Њ': (Bez. Sarajevo), 1000 Ьis 1050 Met. TannenRothbuchen u. Eichenwalder.
7/IV Larven stad. 11/Ш ех.1. 10/V-14/VI Lokalitat Х. R.
Buchenwald (Stock)
.
7/V Larven stad. I/11 ех.1 3/Vll-5/VII Lokalitat 1. R. Buche
{alt. block) Sonne Holzschlag.
6/VI Larven stad. Ш ex,l. 21/VI-29/VI Lokalitat П. Buche
{Wald}.
2/Vll Larven stad, IV ех.1. 5/Vll Lokalitat XI. Tanne (alt .
.Stock), ~chatten.
.7/VII Larven stad. IV ех.1. 13/Vll Lokalitat 11. R. Buche
Нolzscklag (Stock).
9/VII Larven stad П/Ш ех 1. ,8/VIII-S;IX Lokalitat IX. R. ·
Buche (Holzschlгg) Sonnig.
11/VII Larven stad. IV Puppen 13-15/VII Lokalitat V.
Eiche ( Wald),
10
10/Xl 1930 Lэrven stad. 111 ех.1.
) Lokalitat XI
Faune (alt. Stock) Schatten.
Primorska banovina:
а}
Ь)

Eichenwald, Bjelopolje bei Mostar
29/VI: Larven Stad. If, ех.1. 8/VIII.
JaЫanica а) Narenta (Hotel-Park, Ahorn (Acer)
26/III: Larven III/III Stњd. ~х 1. 9/IV--10/V.

3. Aёdes (Finlaya) echinus Edwards (1920)
Verbreitung: Mazedonien, Marokko (Fez), Algerien. In der
·umgebung von Skopl1e wurde. diese Атt zusammen mit Larven.
von Aёdes geniculatus konstatiert (Stavros, Waterston, teste
10) Die Larvenwu,rden 'uberwintert lebten noch mitte Miirz,, giengen aber
.dann durch eiпen Zufall zu Grunde.
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Edwards, Revisione de1le Zanzare, Roma 1926 р. 99); von SimiC
и. Baranov mit Larven von Anoph. plumbeus u. Aedes genicu·
latus (Umgebung von .Skoplje, Aufang Mail.
4. Aёdes (Ochlerotatus) pulchritarsis Rondani (1872) Aёdes
berlandi Seguy (1911); Aёdes praeteritus Seguy (192ЗЈ;? simici
Baranov (192 Ј,
Verbreitung: ltalia, Siid-Russland, Frankreich (Paris), Turkestan.
Јп Jugoslavien (Savska banovina; Novi na moru Dr.
Horvath}; Drinska banovina: Stambu1ci6 bei Sarajevo - V. Ар·
felЬeck et S. Bernikov. Die Miicken dieser wenig bekannten, erst
von Dr. Vogel als DendrolimnoЫont konstatierten Art 11 ) sammelte
ich und S. Berflikov an 2 warmen Abenden (4. u. 6. August
1929) in den 1050 Met. hoch gelegenen Eichenwaldern bei Stam·
bulCic (Umgebung von Sarajevo), za/reich mit Anoph. plumbeus
u. Aёdes geniculatus, aber merkwiirdigerweise nur .WeiЬchen.
lm folgenden Jahre gelang es nicht, die Art dort zu finden.
Wiederholte Versuche, Mannvhen zu finden misslangen auch imJahre 1931, wo es mir nur gelang noch 2 WeiЬchen zu fangen.
Die Larven konnten wir nur einmal (2 Exempl.) finden, obwol
wir bei StambulCic aus 22 Baumli:ichern 6fters Mengen von Lar·
wen aш.lerer baumbriitender Culiciden eintrugen. lch habe eine
grбssere Anzal Exemplare dieser Art von Stambulcic, welche
ich nach der Bestimmungs -Tabelle Seguy's12) als Aёdes praete-ritus Seguy festste1lte, behufs Vergleichs mit der Туре an Seguy
gesendet. Er sandte mir 1 Exemplar, welches er als volkommen,
iibereinstimmend mit seinem praeteritus konstatiert hat, zuriick.
Es differiert von dem typischen pulchritarsis nur unwesentlich.
in der weissen Beschuppung der Schenkel uщl Schienen.

s· Aёdes (Ochlerotatus) simiCi. Baranov "Zeitschr. f. wis·
sensch lnsekt. Вiologie. Berlin, 1927.
·
Mazedonien: ~isevo bei Skoplje (Ulпщs campestris). Larven
V. 1927, е.1. VI. 1927 (7 б (), 9 Q QЈ (ех Baranov 1.с.). An
den mir durch die Giite des Herrn Dr. С. Simic in Skoplje vorliegenden Cotypen des А. simiCi kann ich keine Unterschiede
von А. pulchritarsis feststellen u. ich vermute die beiden als
synonym. Meiner Ansicht ist auch Dr. Peu_s (Berlin). Die von
Baranov !.с. gegebene AbЬildung des Hypopygiums von А. si·
mici stimmt mit jener des А. berlandi Seguy ("Les moustiques.
de l'Afrique mineure etc." Paris 1924, р. 92), welcher mit А.
pulchritarsis artidetitisch ist, iiberein. Nach Baranov selЬst
"erinnert die Zekhnung des Nlittelriickens (Mesonotum) an Аёdе1'1
--'
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berlandi". DiesclЬe ist iibrigens-wie auch nach Edwards (Revisr
delle Zanzare р. 73) ersichtlich ist, bei А. praeteritus Seguy.
welcher ebenfalls mit А. pulchritarsis artlich zusamenfiillt, vari·
abel, was ich auch an den Exemplaren dieser Art von Stambulcic bei Sarajevo konstatieren konnte. Nachdem mir Larven
von А. pulchritarsis nicht vorliegen, kann ich die aus Skoplje
erhaltenen simici-Larven nicht sicher beurteilen und lasse daher
die Frage iiber die Synonomie des А. simici Bar. noch offen.
Moglicherweise weicht die Larve des Aёdes simici von
jener des Aёdes pulchritarsis in einer Weise аЬ, dass es mб
glich ist, den Ersteren als geograph. Rasse (subspecies) -aufzufassen. Es wiire dies ein anologer Feill zu Aёdes seguyi ApfelЬ.,
welcher als Imago von А. pullatus kaum ыheЬlich differiert,
wiihrend die Larven des А. seguyi stets durch den geschlossenen·
Sattel von А. pullatus sehr wesentlich abweichen, ein Fall von
Variabllitiit der bei den Larven anderer Arten unbekannt ist~
Daher ist Aёdes seguyi nicht mit pullatus synonym, sondern
zumindest als siidlichste geographische Rasse (subspec.) aufzu-·
fassen, da gerade die Form des Sattels der Larven fiir die Beurteilung der Arten von besonderer Wichtigkeit ist, ebenso wie
die Liinge der Кiemen der I~arven. Нiefiir Ьildet z, В. Aёdes
stampari Apf. u. А. refiki Medsch. ein besonders augenfiilliges
Beispiel. Die Кiemen bei А. refiki sind konstant sehr kurz u
breit·oval, kйrzer als der Satte/13), wiihrend selЬe bei А. stampar
konstant schmal und mehr als doppelt so lang als der Sattel sind
SymЫonten

von Aёdes simici:
Sisevo (usce r. Treske) bei Skoplje (Ulmus campestris),
(teste Simic, u Baranov 1. с.):
Aёdes simici, Anopheles
plumbeus und Orthopodomyia_
alЬio.nensis.

6. Orthopodomyia pulchrip1lpis Rondani (1872ј Culex);

Orthopodomyia alblo!lensis Мас Gregor (1919 ).
Verbreitung: Halia, England, Frankreich, Jugoslavien.
Јп

Jugoslavien:
Drinska banovin 1. Majevica planina bei Tuzla, in са. 500·
Met. Seehбhe, im Wasserloche einer alten RotЬuche.
27. Juni 1931: Larven 14) Il u. Ш Stadium in Gesellschaft
von Larven des Anopheles plumbeus u. Aёdes genic;,ulatus.
Die Larven wurden mit grбsster Sorgfalt nach Sarajevo·
gebracht behufs Auszucht in Zuchtgliisern. Es wurde reichlich
Schlamm u. f aulendes Laub u. W asser aus dem Ва umloc he
mitgenommen u. in die Zuchtgliiser gegeben. Ze~tw.eise
,wurrle
6
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Das Zuchtergebnis war folgendes:
Anopheles pluтbeus: 8 Larven П u. Ш. Stadium.
lmagines: 11. Juli (З ОО)
"
16. Oktober (1 О 1 Q)
ат 20. Jiinner 1932 noch 1 Larve lebend (N Stad )!
Ь) Aёdes geniculaius: 2 Larven ЈП Stad.
Imagines: 11. Juli - (у).
с) Orthopodomyia pulchripalpis: 7 Larven II/III Stad., Ьisher
keine imaginare Entwicklung; ат 20 Ja;:ner 19Л noch 3 lebende
L·JГven t? IV Stad.J!
Diese auffallend abnorme Entwicklung der Larven diirfte
in den geanderten Lebensverhaltnissen, naшentlich in dem ver
.anderten Zustand des Wassers 15), vielleicht auch in der Ernahrung- obwol reichlich Schlamm u. faules Laub aus dem Wasser- ·
loche sich im Zuchtglase befand -.,... aber kaum in abweichenden
klimatischen Verhiiltnissen zu erklaren sein.
а)

Vardarska banovina: Umgebug von. Skoplje u. Veles (Ende
Mai u. Juni).
1. Anfang Juli 1927, selo Golocnica fVeles) mit Larven von
Anopheles plumbeus. (Ende Juli 1927, fanden sich im selЬen
W asserloche keine Culiciden Larven mehr).
2; November 1926: Umgebung von Skoplje (Sisevo, Ulmus)
mit Anoph. plumbeus u. Aёdes simiCi.
З: Anfang Mai, Umgebung von Skoplje: mit Anoph. plumЪeus, Aedes echinus u. geniculatus.
4: Aпfarig Mai in einem ~ten Wasserloche derselЬen Lo:kalitat: mit Anopheles plumbeus и Aёdes simici.

7.

Тheobaldia

(s. str.) glaphyroptera
rothi Edwards (19~Щ.

Schiџer

(1864; berg-

Verbreitung: Osterreich, Mahren, Ungarn, Elsass (Strassburg\,
Schweden, Ostergotland, Finland, Jugoslavien.
Ii1 Jugoslavien: Umgebung von Sarajevo, · in hoheren Lageri
-der Geblrgswiilder, in Hohen von 900-1200 Met.
Giazial-Relikt1 в)
15) Durch die surkzessive Erganzung des-urspriinglich (im Baumloche) die
Farbe dunklen Вieres aufweisenden - Wasseгs mit Trinkwa>se1· entst .nd eine
st'lrke Verminderung der chemischen Komposition (Minerallsalz~. Baumsaft etc.)
welclie hauptsiichlicl1 die Entwicklung der Larven in so auff1llender Weise
verzogert haben diirfte.
1
°') cf. ApfelЬeck V.: Beitrage zur Kenntnis wenig cekannter Stechmiicken''
in Zeitschr. f. wissensch. Jnsektenbiologie, 19:С8, Bd. IV р.р. 28-31.
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Die Larven · dieser nordischen Art wurden Ыsher nur in
offenen kleinen Gewa~st>rn angetroffen. 17) Im Jahre 1930. fand ich
die Larven wiederholt zalreich in 2 standig reichliLh Wasser
enthaltenden Baumstriinken im Ho:hwalde bei Vitez-Stambulcic ·
lBezirk Saraievo) in Gesellschaft von typischen Baumbriitern
(Anoph. plumbeus und Aёdes geniculatus) mit typischen Symbl·
onten derselЬen (Prionocyphon serricornis).
Zuchtergebnisse von Theobaldia glaphyroptera.
а)

in freien Tiimpeln
Lokalitiit I: Р а 1 е (Bez Sarajevo, Fichtenhochwald, klarer, fast
vegetationsloser Quell-Tiimpel, са. 800 Met. Seehбhe.
2. Juli 25: Larven ШI-IV) und Puppen; е.1. 4. Juli - 22. Aug.
Symblonten; Culex · hortensis, Larven I-II, е.1. 3. Aug . ....:....
26. Septemb.
Lokalitat II: Sjetlina (Bez. Rogatica), Tiimpel im Hochwalde (Eiche), am Rande (im Inundations - Niveau) dei; Grabovica ·
- potok; са. 800 Met.
13. Juli 27: Larven IV et Puppen; е.1. 15-21. Juli
Lokalitiit Ш: Vitez-Stambulcic, 1050 Met., Qnelltiiщpel im Tannen-Hochwald.
а) 6. Juli 27: Larven IV et Puppen; е.1. 7~10. Juli
SymЬionten: Culex hortensis, Larven IIl-IV et Puppen;
е.1. 10~22. Juli.
Ъ) 18. Aug 28: Larven IV et Puppen; e.l. 19.-25. Aug.
Symblonten:
Anoph. Ьifurcatus e.l. 22. Aug. ( einige)
maculipennis e.l. 23.
1 9)
Culex pipi~ns
е.1. 19-21 Aug.
Lokalitiit IV: Zviezda planina bei Vares, Bez. Visoko, BuchenN
и. Tannenhochwald 1 1000 Met., St~inbrunnen (Quelle).
29. Juli 1930: Larven lV; е.1. 6~8. August
Keine Symblonten.
11

11

(

Ь) im Baumhohleiz tnit W asser ( dendrolimnophil).
Lokalitat V: (in de:- Nahe von Lokalitat IШ, alter Tannenstock

mit stationar tiefem Wasser .
2. Juli ЗО: Larven Ш u. IV 10); е.1. :,-20 Juli (7()(),

.а)

29 9)

koпstatierte sie in d. Umgebung von Sarajevo in Tiimpeln eines
in Quell-Ffiitzen im Hochg~Ьirgswalde, ferner in einem klaren,
"Vegetationslosern TiimJel iп einem Steinbruche, ein,mal sogar zalreich in einem
:mit Steinen gro':J ausgemauerten Quell-Brunnen im Hochwalde. Dr. р, us sam:melte si~ in klein n klaren Tiimpeln in einem Baahbette u. in kleinen Quell 1 iimpeln im Harz (Fichtenwald).
18 ) Ausserdem viele ganz junge einige Tage <:Llte - Larven, wesslialЬ
:ich dieses Wcsserloch am 2/IX wieder anfsuchte (cf. Ь.). Die Entwicklung dauerte demnach бј Ьis 68 Tage (bei den WeiЬchen).
.

17 )

Ich

Bach~bettes,
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SymЬionten:. Anoph. plumbeus und Aёdes geniculatus, beide
Arten zalreich; ferner viele Larven von Prionocyphon serricornis (im Schlamme).
Ь) 2 Scptemb. ЗО: Larven IV (wenige) u. viele Puppen;
е,1. 3-5, Septemb. (24 9 <? ). 19)
Bei Lokalitat III Ь oЬiger Zucht-Ergebnisse muss auffallen,.
dass am 18 .. August 1928 - also 6 Wochen spater in der Jahreszeit als im Jahre 1927 - in demselЬen Tiimpel derselЬe Larven. - Zustand herrschte. Die Entwlcklung der Larven war demnach im Jahre 1928 stark verspatet. Die aus ciner EiaЫage der
am 19. Ьi'3 25. August geschliipften Miicken eventuell noch
entwickelten Larven konnten im selЬen Jahre nicht mehr schliidelpfen, ( da der Entwicklungs Cyclus im Hochsomer schon 60- 7(}
Tage dauert), mussten daher uberwintern, wenn sie nicht vorl1er'
zu Grunde giengen, was anzunehmen. ist, da auch der Boden
des seichten Tiimpels im Winter tief durchfrieren · musste-wenn
nicht eine hohe Schneedecke dics verhindern konnte, was kaum
anzunehmen ist, da in dem rauhen Klima der bosnischen HochgeЬirge (iiber 2000 m) in der Regel schon im Spatherbste vor
Schneefall starke Fri::iste auftreten. lch glaube daher meine Annahme,
dass Theob. glaphyroptera - entgegen anderen Theobaldia Arten - als Imago iiberwintere, begriindet, in Beriicksichtigцng
des Umstandes, dass diese Art - im Freien.....:... nur in seichten
Tiimpeln hi::iherer Geblrgs - Lagen briitet und die Larven dor
aller Wahrscheinlichkeit nach schon im Spatherbste zu Grunde
gehen mussten. Denn die Culiciden -Larven vertragen infolge
ihrer zarten Ki::irperhiille, namentlich wegen der ausserst leicht
vorletzbaren, sehr empfiпdlichen Кiemen kein Einfrieren - wie
viele andere Insekten und deren Larven - weil sie das Eis.
einfach zerreist. Sie ki::innten wol-selЬst unter starken Eisschichten iiberwintern, aber riur in geniigend tiefen Tiimpeln,
wenn der feuchte Schlamm, in den sie sich vor Eintritt der Fri::iste
zuriickziehen, nicht vereist. 2 1)
Es liegt nun die Vermutung nahe, dass die in Waldern lebende Th':!)baldia glaphyroptera wegen der Schwierigkeit der
Larven - Uberwinterung in freien Tйmpeln und der dadurch
gefahtdeten Fortpflanzung
die Baum - Wasserhi::ihlen aufsucht, wo jedenfalls der meist sehr __ tiefe und humose Schlamm
nicht durchfriert, wie dies aus der Uberwinterung aller deнdro
limnokolen Culiciden im Larvenzustande geschlossen werden muss.
19 )

20)

Miinnchen waren jedenfalls schon vor 2/IX geschliipft.
lch habe dies \Viederholt im Freiluft - Aquarium beobachtet (conf
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Резиме
Аутор обрађује врсте комараца

(Culicidae), које легу своја

Јаја искључиво у удубинама старог дрвећа где има воде, и
који се укратко зову "деблолежци" (dendrolimnoblonta, Baum-

briiter) за разлику од оних комараца, који се развијају у отво

реним водама. У радњи је обрађено 7 таквих врста комараца,
које су до сада утврђене у Југославији и то: "Anopheles plumbeus, Aёdes geniculatus, Aёdes echinus, Aёdes pulchritarsis, А.

simici Baran, Orthopodomyia pulchripalp:s i Theobaldia glaphyroptera."
Од ових 7 врста шест се легу искључиво у деблима, у
колико је до

сада познато.

Аутору је

успело

поновно

утврдити

да

је једна

врста

(Theobaldia glaphyroptera), која иначе леже само у отвореним:
водама, може лећи јаја и у удубинама

дебала

с личинкама (ларвама) типичних деблолежаца
Aёdes

geniculatus),

и то удружено

(An. plumbeus i

као и њихових типичних сим:бипната.

Аутор разликује две групе дендролим:нобионата:

1) праве ден~ролим:нобионге (дендролимноколне врсте)
које се развијају искључиво у дрвећу,

2) алтернативне дендролимнобионте (дендролим:нофилне
:врсте), које могу лећи и у отвореним: водама.
Аутор је наклоњен мишљењу, да је ранији начин живота
у комараца био дендролимнобионтан, изазван наступом леде
ног доба, када су се склонили силом прилика у удубине
дрвећа.
Пошто су мужјаци комараца мелитофаги, аутор мисли
да су се кулициде, за разлику од геолошки много старијих кар

ниворних инсеката 1 ), појавиле у једЕiој
каснијој геолошкој
€Поси, тек са појављивањем: мелитофаrих инсеката (диптере,
пче.Јiе, лепидоптере), дак11е при крају секундарне епохе (доба
креде) или у старијем терцијеру (еоцен) иза фанерогам:а и
и кад је в~ћ п~стојала црногорица (абиетив.е).
Затим аутор обрађује

. вих

дендролимнобионата

-

морфолошке разлике
дендролимноколних

њихових личинака (ларви) и кулицида,

између праврста

-

и

које легу у слободним

водама, па после тога трајање развитка појединих

генерација,

прилике зимовања у дендролимнобионата уош~rте, а посебно
код· Theobaldia glaphyroptera. На крају су биолошки обрађене
поједине врсте и наведени

су подаци о резултатима

}Згајања

у отвореном акваријуму Хигијенског Завода у Сарајеву.
21) Најстарији инсекти су, како је uовнато, неуроuтера и uсеудонеуроuтера
и месождерни ортоuтери, који су нађени веk у девонским слојевима примарне
епохе. Ив :Карбона (Commentry у Француској) су uовнате исто тако месождерне

rолеме

_Phasmide (богомољке: Protophasm'l i Titanophasma) дуrе до 50 см. И
70 см.

широ~tе до

О

Eutachina civilis Rnd., parazitu metlice.
N.

Baranov ----' Zagreb.

Zahvaljujuci ljubaznosti gg. Prof. Dr. М. Gradojevica, (Beograd), Dr. Z. Kuvacevica, (Osijek) i Dr. Р. Vukasovica, (Beograd)
te gospode А. Mikrine (Beograd) imao sam mogucnosti da studiram parazitne muhe (L а r v а е v о r i d'a е), koje sU: spomenuta
gospoda i gospoda dobili iz gusenica leptira L ох о s t е g е s t ic t i с al i s·· L. Моја је studija ogranicava samo na istrazivanje
morfoloskih · osoblшi muhe Е и t а с h i n а с i v i 1i s Rnd , koja
је uopsne malo poznata i vise puta rdavo shvacena и literaturi.
ali је veoma karakteristicna i veoma interesantna s::i morJoloskog
gledista. Ona је jedan od tipicnih predstavnika stepske faune.
Pre nego sto iznesem morfoloske podatke za ovu muhu,
hteo ЪЉ prethodno ukratko da skiciram svoje glediste na znacenje
morfoloskih studija i prikazati razloge, koji su me pri\ukli na ovu
granu entomologije. Те razloge mogu podeliti na dve grupe: 1)
znacenje morfologijc za analiticko-entomoloski rad i 2) znacenje
za sinteticko entomolocki rad
Prvu grupu (analiticki rad) ја Ыh definisao, kao rad na
pronalazeniu i odvajanju posebnih morfoloskih elemenata i proucavanju tih elemenata, kao posebnih fakata, t.j. definisanje elemenata, utvrdivanje graнice njihovog varia];>iliteta kod posebnЉ
sistematskih jedinica i stepena njihovog razvica kod razlicitih
Sistematskih jedinica. Rezultat ovog rada је: ta) analiza materijala, odnosno analiza faune i Ь) determinacija materijala, odnosno
baza za sve enton10loske studije, u kojem god one pravcu iSle.
Druga grupa (sinteticki rad) definisao Ыh ovako: studija
postanka posebnih morfoloskih elemenata i uzajamne veze izmedu ·
pojavJivanja i stepena razvica elemenata kao kod posebnih sistematskih jedinica, isto tako i kod grupa ovakovih jedinica. Rezultat
ovoga rada је: а} procena vaznosti, odnosno starosti morfoloskih
elemenata, Ь) •grupisanje sistematskih jedinica na bazi njihovih
srodnickih odnosaja i с) uz saradn[u ostalih grana entomologije,
sistematizacija materijaia, odnosno baza za sve entomogeografske,
filogenetskt.>, paleontoloske i dr. slicne radnje.
Dakle, morfologija, pri ovakvom shvatanju, nije samo pomocna i deskriptivna grana entomologije, nego је samostalan
:pravac u studiji insekata, koji ima svoje posebne zadatke i svoju
.posebnu metodu resavanja ovih zadataka,
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Rod Еи t .а с h i n а Brauer und Bergenstamm, Denksch
Akad" Wien. LVI. Q8, (1880) i XL. 214. (1893) obuhvata и nasofauni tri grupe tvrsta, koje se mf du sobom dosta jako razlikuju: larvarumgr1..1pa, rustica-grupa i civilis-grupa"
Oko tih vrsta grupiraju se ostale mnogobrojne vrste ovog roda,
kojc se razlikuju od osnovnЉ vrsta samo ро sitnim i jВlko variaЫlnim oznakama. U koliko је do sada poznata morfologija vanevropskth vrsta, ova podela na tri grupe vazi i za njih. Као primer spomenucu, da sa и -'materijalu sa otoka Formose (istocna
Azija) pronasao 6 vrsta, koje spadaju и rod Еи t а с h i n а s. 1.,
i sve se опе lako klasiraju и pomenute grupe. Zbog toga imamopravo ,da shvalamo ove grupe kao prirodne grupe, а ne za slucajnu komblnaciiu vrsta и jednoj uz,aj fauni.
Studija vanevropskih vrsta roda Еи t а с h i n а, potvrdujuci
prirodnost grupisanja vrsta и tri grupe, ipak паm ne daje mogucnosti sacuvati diagnozu roda, и onom oЫiku, и kojem је ona izneta sa strane Brauer-a i Bergenstamm·a. Ali ovo vazi, ne samoza rod Е u t а с h i n а, nego za vecinu rodova starijih autora,
Neophodna је potrebna revizija starih rodova, а ne stvaranje bez. brcijnih novih sa svaku posebriu vrstu, koja ne spada и staru
originalnu diagnozu roda. Ali na zalost vecina novih autora idu
pravcem nagomilavanja novih monotipicnih rodova.
Za diferencijalnu oznaku grupa vrsta roda Е и t а с h i n а
uzimarn osoblne и gradi terminalija muzjaka. Karakteristiku ovih.
grupa dajem na diagпozama tipicnih vrsta.
;
Grada terminalija kod 1 а r v а r ит L. (Fig. 1,) је sledeca ~
Forceps је dugacak, sa
asn(\m podelom na manji
bazalni · i veCi apikalni
deo; zavijen је ventralno,
sa tankim, uzduznim, dva
puta savijenim krajem.
Paralobe su velike sa
uzduznim kraiem, koii 1е
pokriven dug~ckim dlakama. Bazalni sklerit ni·
је velik. Prednji zupci
unapred zavijeni i sa
dugackom cekinjom na
kraju; zadnji zupci jako
zavijeni unapred. Penis
Fi~· 1 ~
sa jakim bazalnim zupcem i sa sirokom zirkom,
koja је sastavljena od јаEutachina larvarum 1~· О· Hypopygium.
ke dorzalne sklerizacije
i velikih ventralпih apofiza, koje su vezane membranoni sa bazalnom sklerizacijoш.

Diagnosa terminalija kod r u s t i с а F all. (Fig. 2.) је sledeca:
F orceps sa velikim bazalnim delom i sa kracim api·
kalnim, Basalni deo је do·
sta sirok i prav, apikalni
ravnomerno zavijen ka ven·
tralnoj strani. Paralobe su
velike, sa sirokim krajem,
na kojem su smestene mnogobroine dlake, koie su mnogo krace nego kod 1 а r~
v а r u m. Bazalni skl< rit
tanak i dugacak. Predn1' i su
F· аl-.
'3'
zupci dugacki i pravi, sa dve
cekinje na kraju, zadnji
znatno kraci od prednjih i
slabo razvijeni unapred. Penis је dugacak. Bazalni zub
Eutachina rustica Fall О Hypopygium.
је jak ) jako zavijen una·
pred. Zirka је gugacka, nije
.Siroka, sa ventralnim a;:юfizama i sa шemranoznom izraslinom
na kraju.
Vrsta с i v i 1 i s Rondani, Prodr. Ш. 4. (1859) postavljena
za muzjaka i za zenku, ali odgovara nasoj muhi samo dijagnoza
muzjaka. Van sumnje је, da је Rondani imao pred sobom zenku
od neke druge vrste. Originalna dijagnoza је ovaka : о, Caput
~Љicans, paulo rufo nitens, fronte griseo lutescente, vitta picea.
Palpi testacei. Antennae nigricantes, articulo secundo extrinsecus
et apice rufescente, et duplo circiter breviore tertio; arista ad
medium circiter incrassata. Series orales setarum а frontalibus
d!stantes, illae et istae ad medium faciei non productae. Peristomium retro щacrochaeta~ orales pubescens, sed ::;etulis nigris
<lestituturo. Scutellum, magis vel minus late ruf um. Abdomen
postice satis attenuatum, griseum, limbo postico segmentorum
nigro nitido, in dorso intermediorum in maculas laterales di visa.
Setae discoidales nullae in segmentis intermediis. Marginales duae
in primo et secundo. Caliptera alЬicantia. Pedes nigri, pulvillis
iuscis. с;?: sat diversa а mare, femoriЬus et medio tiЬ:arum rufis.
Squamis fuscioriЬus etc.
Pravo shvatanje vrste с i v i 1i s nalazimo jos samo kod
Villeneuve, Bull. Soc. ent. Fr. 1900. 401. (1900). Chez Eutac h i n а с i v i 1 i s Rnd. le dernier segment abdominal est noir а
son extremite: les soies frontales (З.4) depassent а peine le chete
antennaire chez le о et ne depassent pas le 2е article de 1
antenne chez la <;;?, Chez le (), le Зе art ant. = 1 f, 1/ 2 le 2е.
-Chez la с;? , la Зе art. ant, = 2 f. Је 2е, Chez cette derniere, Ies
2 premiers articles sont rougeatres. Les pattes sont noires.
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Cak kod Brauer-a i Bergenstaumm-a, Pandelle i dr. nala:zimo sasvim druge vrste sa nazivom с i v i 1i s Rnd.
Diagnoze od Rondani-a i Villeneuve-a su potpuno dovoljne
za intentifikaciju nase vrste, ali im је potrebno dodati jos dia:gnozu sternita i termina1ija, da Ы ona odgovarala sadasnjem
stanju entomologije.
Diagnosa с i v i 1i s Rnd.: Sterniti imadu sledecu veliCinu :
,kod muzjaka 1 = 60-85-90; Ъ = 15-27-40; L:B = 2, 9,
kod zenkel= 35-55-60-60; Ъ = 10-11-15-lS;L;B= З,
·9. Odgovarajuce brojke za 1 а r v а r и m i r u s 1 i с а izneo sam
u Zeitschrift fйr Parazitenkunde, 2. Band, 4 Heft, рр. 506-534,
Berlin (1930). Terminalije muzjaka (Fig. 3.): Forceps bez jasno
odvojenog bazalnog dela, dosta ravnomerno ventralno zavijen, sa apikalnim
.delom, koje је dеЫје nego kod r u s·
t i с а. Paralobe su velike, sa zaokru:Zenim krajem, sa dlakama, koje nisu
toliko jake i dugacke kao kod 1а rv а r и m. Bazalni sklerit је dosta velik
i sirok. Prednji su zupci dugacki, skoro
sasvim pravi, bez cekinja na kraju
koje Ы se razlikovale od oЫcnih slaЪih cekinja raspodeljenih na dorsalnoj
r·~ Ј
strani. Zadnii su zupci veliki, jaki, zavijeni unapred. Penis ie tanak i duga·cak. Bazalni Zl!.b је slabo sklerozican, Eutachina civilis Rnd. о
skoro ie prav. Zirk2 је veoma dugacka,
Hypopvgium.
bez ventralnih apofiza, sa dugackom
memЪranoznom izraslinom na kraju.
Navedena diagnoza с i v i 1i s Rnd. је istovremeno diagnoza
tipicne vrste cele grupe с i v i 1 i s .
Pri ovakvom shvatanju triju grupa roda Е u t а с h i n 11, uzimajuCi za diferecijalnu oznaku gradju muskih terminalia, za mene
је opseg roda drukciji nego sto је za Brauera i Bergenstamma, jer
ја deli m rod na grupe, koje ne odgovaraju podeli ovog roda па
podrodove kao kod Brauer-a i Bergeпstamm -а.

UЬ еr

die а и s W i е s е n z ii n s l е r r а u р е n g е z о g е n е
L а r v а е v о r i d е Eutachina civilis R n Ь,

von N . В а r а n о f f , Z а g r е Ь .
Der wichtigste Parasit von L о хо s t е g е s
t i ct i с а 1 i s L. in Jugos!avien ist Еи t а с h i u а с i v i li s Rond,
Villen., nec Pand et nec aut.. Die Gattung Е u t а ch i n а s. 1.
;umfasst drei Artengruppen, die 1 а r v а r и m-Gruppe, die r u s t i с а
Gruppe und die с i v i 1 i s-Gruppe, welche sich durch ihren Т er·
minalienbau gut unterscheiden lassen. Die Art с i v i 1 i s Rnd.
ist der typische Vertreter der с i v i 1 i s-Gruppe.
Ентпол:ошки Гласник
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IV. prilog poznavan1u Myriapoda
Jugoslavije
Prof. D·r

z. Kovacevic -

Osijek.

U ovom prilogu iznij~cu faunisticke podatke о Myriapodima
Jugoslavije izuzev familije Glomerida (osim Typhloglomeris соеса
i Lervaisia) i familije Polydesrnida, о kojima је bllo govora u П.
i III. prilogu. Najveci dio materijala, о kume se ovde govori ро~
tjece iz zapadne Hrvatske, а maнji dio iz octalih krajeva Jugosla"
vije. U ovom prilogu iznosim i djelomicne podatke о onim stonogama, koje su ро drugim strucnjacima saЬrane i opredijeljene,
jer zelim time upoznati nasu javnost, koliko faunisHcko bogatstvo
postoji u nasoj drzavi.

1. Chilopoda
Familija: Scutigeridae:
Scutigera coleoptrata L.: Ova stonoga se oЬicno nalazi u
ljudskim stanovima, te nije kod nas nikakva rijetkost.
Familija: Lithoblidae:
Lithobius aeruf!,inosus Koch: Vise primjeraka 11asao sam u
okolici Zagr(>ba, па Samoborskoj Pljesivici i Stojdragi.
L. audax Mein: Nije rijetk~ vrsta, te imadem ~ise primjeraka iz okolice Zagreba, Samobora, Gorskog kotara i Like, Poznata је ta vrsta i iz Slovenije [1].
L, crassipes Koch: U okolici Samobora uhvatio cam jednoga
muzjaka (12. v. 18.)
L. erythrocephalus Koch: Uhvatio sam vise priшieraka na
Zagrebackoj gori (Lipa, Sljeme) i Hrv. Zagorju (Krapina, Skaricevo).
!~. lapidic'ola Mein.: Nasao sani vise primjeraka u zagrebackoj i samoborskoj okolici. Та је vrsta poznata i iz Slovenije [SJ.
L. lucifugus Koch: Vrlo је rasirena vrsta u zapadnoj Hrvatskoj i Sloveniji.
L. mutaЫlis Koch: Nasao sam jednu zenku i muzjaka u
Krapini i jednoga muzjaka и Samoboru, а poznata ј1е ta vrsta i
iz Dalmacije [1].
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L. muticus Koch: Na sv. Geri uhvatio sam jeJ.nu zenkц na
t1·ulom panju, а vise primjeraka nasao sam и Hrv, Zagorju (Skaн
ricevo). Poznata је ta vrsta iz Slovenije [1].
L. pelidnus Haase: Uhvatio sаш vise primjeraka и okolici
Zagreba, ра u Kostajnici, Bos.-Novom, Dvoru.
L. pusillus Latz.: Okolica Zagreba, Sv. Gera, Stojdraga, Krapina. Poznata је i iz Slovenije [1].
L. stygius Latz.: Та је vrsta poznata iz raznih pecina kod
nas (Ozaljska, Vrlovka, Medvjedica, Cericka ј., Ћajducka р., Ledena sp., Kovaceviceva р ), aii sam ju nasao i и brdima na tamnim mestima. U jednom klancu na Sljemenu i na Kleku, а poznata је iz Slovenije.
L. agilis Koch: Mrkviste, Vel. Goranec, Travnik, Ugulin, а
poznata је ta vrsta i iz Zagreba [1].
L. anodus Koch:. Uhvatio sam vise primjeraka na Sljemenu,
Samoborskoj Pljesivici i Podsusedu. Jedna zenka, sto sam iu r.asao na Sv. Geri imade na celjusti na svakoj straпi и prvoj tre·
cini od srediпe јеdап siljak, koji је izrastao iz celjusti nesto ispod
raba, te se time taj primjerak razlikuje оо ostalih.
L. dentatus Koch: Nasao sam jednog muzjaka na Sam. Plie•
sivici, а isto tako i з muzjaka i jednog juvenis na Sljemenu. Jedan muzjak uhvacen па Sljemenu imade na celjustima 2+з zupca,
а ne 2+2 kao tipicni ohlici, dok opet jedna zenka iz Stojdrage
ima 2 + 3 genitalne pore, а пе 2 + 2 kao Cisti oЫlci te vrste. Inace
је ta vrsta pozпata i iz S!ovenije [1].
L. forficatns L.: је jedna od najblcnijih vrsta ovoga roda
stonoga, te је rasirena ро citavoj drzavi.
L. glabratus Loch: Ovu vrstu nasao sam na Sljemenu lipi,
Rudama, Sam, Pljesivici, Sopotskim planinama, Psunju g. i Sl.
Pozegi.
L. nfgrifrans Latz.: Dosta cesta vrsta н Citavoj Jugoslaviji.
L. nadulipes Latz. : Nasao sam t11 vrstu па Sljemeпu, Sv.
Geri, Velikom Lomu (Velebit), Юeku, Pozegi.
L. peregrinus Latz.: Ovu vrstu imadem iz okolice Zagreba,
Hrv. Za~orja, Gorskog kotara, I,.ike i Dalmacije.
L. piceus КосЬ: Ovu vrstu паsао sam na Sv. Geri, Krapini,
Kostajnici, Sumetlici. Pozпata је iz Dalmacije (zool. muzej, Zagreb) i MariЬora [1].
L. tenebtosus Mein: Nasao sam na Sljemenu jednu zeпku
sa 41 claпkom na ticalima, dok inace tipicni oclici imadu najvise
39 Clankova.
L. pygmaeus Latz.: Jednu zenku nasao na Ivaпscici, а јеdап
par na StrahinjsCici. Poznata је ta vrsta iz Sloveпije [1].
L. pygmaeus var styriacus Latz.: Pohorje kod MariЬora [1].
L. t1icuspis Mein.: Tu vrstu nasao sam и Samoboru, Zagrebu
i Lipi.
L. validus Mein: Jedna od najuЬicnijih vrsta toga roda и
nasoj drzavi.
5'
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L. leptopus Latz.: Nije rijetka vrsta kod nщ;. Nasao sam
mnogo primjeraka u okolici Zagreba, Pozeskoj kotlini, Gorskom
kotaru, Hrv. Primorju, Hrv. Zagorju, MariЬor [1].
L. /eptopus var. Broelemanni Verh" Sarajevo [2].
L. grossipes Koch: Rasirena vrsta u svim brdskim kraievima '
Jugoslavije.
Familija: Scolopendridae:
Scolopendra cingulata Latz.; Ova је vrsta rasirena ро Hrv.
Primorju, Dalmaciji, Hercegovini i Juznoj SrЬiji. Latzel napominje
tu vrstu za Juznu Magjarsku [siidliche Ungarn] ра Ы prema tome
mogla ta vrsta dolaziti kod nas и Banatu, ali mi takav slucaj
nije poznat]3. Kraepelin napominje tu vrstu za zemlje Sredozemnog
mora ра pominje i Magjarslш [Ungarn], ali ја mislim, da se pod
tim podrazumjeva i Hrvatska [Primorje], jer djelo potice iz god.
1903/4. Nazalost za danasnju Vojvodinu imam u pogledu stonoga
najmanje podataka, jer је опа svojim preteznim dijelom nizina,
koja nema u pogledu faune stonoga veliko oЬilje vrsta.
S. dalmatica Koch: Ova је vrsta poznata kod nas u Hrv. Primorju, Dalmaciji, Hercegovini i Crnoj Gori.
Opisthemega erythrocephalum Koch: Ovu vrstu nasao sam "
u Novom [Vinodol], а i inace poznata mi је ona izНrv. Primorja
i Dalmacije.
Cryptops hortensis Leach.: Ovu v1 stu nalazio sam cesto и
zagrebackoj i samoborskoj okolici, te Pozeskoj kotlini i na Psuniu g.
С. punctatas Kuch: Та је vrsta rasirena na istim slanistima
kao i prva. lnace su te vrste poznate i iz drugih krajeva nase
drzave.
Familija: Oeophi!idae
Mecistocephalus carniolensis Koch: Tu sani, vrstu nasa:o и
okolici Zagreba i Samobora, zatim и Vrbovskom, Ogulinu, Jasenku, Bjelolasici [Djedov dol] i Bos.-Kostainici.
О. flavidus Koch: Vise primjeraka ove vrste nasao sam u
okolici Zagreba i Samobora, zatiiџ u Lokvama, Oguiinu, Sv. Geri,
Kostanjevcu, Plitvicama. Pozegi, Psunju g. i Krndiji g" Osim toga
poznata је ta vrsta iz Bosne, Hercegovine, ра iz Slovenije [1].
О. flavidus subsp. styricas Att. Pohorje kod MariЬora [5].
G. fla'oidus subsp. trebevicensis Verh.: Trebevic, Ivan pl.,
Igrnan pl., Plasa, Јајсе, Konjsko [5].
О. condylogasta Latz.: Nasao sam vise primjeraka и okolici
Zagreba i na Sv. Geri.
О. longicornis Leach.: Na Sljemenu nasao sam vise primjeraka. Bosna [5].
О. longicornis var. austriaca Latz.: је и okolici Zagreba
mnogo rasireniji nego sama vrsta. Slovenija [5].
G. pygmaeus Lath: Slovenija [5].
G. proximus Koch.: Nasao sam tu vrstu na Sljemenu, Lipi
i Rudama. Slovenija [!].
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linearis Koch.: Zagreb [Maksimir] nasao sam jednu zenku.
pusillus pusillijгater Verh.: Hercegovina [5).
а. bosniensis Verh.: Bosna [5}.
а. criЬeliger Verh.: Bosna, Hercego.vina [5].
G. aibeliger-anteaibellatus Verh.: Prenj pl., Izvor - Bosne,
Trebevic, Plasa, Konjsko [5].
.
а. strictus Latz.: Mljet (1912. leg. Dr. Bablcj.
а. hercegowinensis Verli.; Juzna Hercegovina [Konjsko] (SJ.
G. ferrugineus Koch: Primjerke te vrste sabrao sam и Delnicama, Lokvama, Risniaku, Ogulinu, Kostajnici, Dobrlinu, а poznata је ta vrsta i iz drugih krajeva drzave.
а. mediteп-aneus Mein: Skocmen pl. [leg. 1912. Dr. Langhoffer].
Scolioplanes acuminatus Leach.: Cesta vrsta и okolici Zagreba, Samobora, nasao sam ju cestu и Gl)rskom kotaru. Lici,
Pozeskoj kot1ini i na Psunju g" Inace је poznata i iz drugih krajeva drzave. Та vrsta poznata је takoder iz nekih pecina [Medvjedica P•I Mladjenova р., Vilina ј.).
S. crassipes Koch: Tu sam vrstu nasao и okolici Zagreba i
na Psunju, а inace је ta vrsta poznata iz Dalmacije i Bosne.
lnsignipoгus sturanyi Att,: Gjevgjelija [5].
Diдnathodou microcephalum Lukas.: Jedan primjerak nasao
sam и Novorn [Vinodol] 1918., а inace је poznat iz Dalmacije
{Hvar. Zool. Muzej Zagreb] i Hrcegovine. [5]
Henia illyrica Mein: Slovenija, Dalmacija, Bosna, Srblja.
Н. crinita Att.: Nemila. [5]
Chaetechylene vesuviana Newp.: .Jednu zenku nasao sam и
Novom [Vinodol 1918]
Himantarium gabrielis L.: Ovu vrstu nasao sam и okolici
Crkvenice, Novoga i Senja, а poznata је i iz VeleЬita, zatim iz
Dalmacije i Hercegovine ..
Stiginatogaster gracilis Mein: Ova је vrsta poznata kod nas
iz Dalmacije, Hrv. Primorja [Novi] i Hercegovine.
Schendyla montana Att.: Hrvatska Bosna, Hercegovina. (5)
Sch. nemorensis Koch: Hrvatska, Dalmacija. [5]
Fami1ija: Scolopendrelidae:
Scotopendrella notacantha Gervais: Ovu vrstu stonoge nasao
sam na Sam. Pljesivici i Psunju g.
'
S. nivea Scop : Dosta raSirena vrsta и humusu ро sumama.
Nasao sam је kod Zagreba, Pozege, na Psunju i и Budrovcima.
S. immaculaia Nevp.: Takoder dosJa cesta vrsta и humusu
ро sumama. Zagreb, Sopotske planine, Sumetlica, Krndija g..

11. Diplopoda
Familija: Polyxenidae:
Polyxenus lagurus Latr.: Nije rijetka vrsta kog nas pod korom drveca u vocnjacima i sumama. Nasao sam ga и vise navrata na Sv. Geri, Krpelju [Ogulin], Fericancima, Pozegi i Psunju g,

70

Familija: Olomeridae:
Typhlor~lomeris соеса Verh : Ovu slijepu vrstu doЬio sam
od g. V. ApfelЬecka iz sledecih mjesta; Gluhe smokve р. [1913.],
Zavala pl. - Vjeterпice р., Ulcinja [Crna Gora] i ТrеЫпја. Ova
vrsta Glomerida је tipicaп stanovпik pecina i poznata је dosada
samo iz hercegovackih pecina.
Gervaisia acutula Verh.: Ovaj rod stonoga mozemo пасi
redovito u humusu pod liscem ili kamenjem rjedje pod korom
drveca и brdskim krajevima u nasoj drzevi. Ја sam tu vrstu па
sао; .па Sljemenu, u Stojdragi, P!itvicama, Jajcu, i па Psuпju g"
G. illyrica Verh.: Ovu vrstu паsао sam kod Podsuseda, Stojdrage i па Plitvicama.
G. multtclavigera Verh.: Nadjena u Jajcu [Ieg, ApfelЬeck].
G. multiclavigera declivis Verh.: JaЬlanica. [б]
С. noduligera Verh.: Nasao sam tu vrstu kod Podsuseda,
Stojdrage, Zagreba, па Sv. Geri i па Plitvicama,
G. costata Waga: Sabrao sam vise primjeraka kod Podsu. seda, Zagreba, ра onda. па Sam. Pljesivici, Sliemenu, Sv. Geri,
Plitvicama i na Krndiji g" Poznata је iz Sloveвife. [1]
G. grbbula Latz.-Verh.: Nasao sam ju па Sljemenu i na
Plitvicama.
Familija: Chordeumidae
Atractosoma athesinum Fedrizi: То nije rijetka vrsta stonoga
kod nas. Nalcizimo ju. redovito pod suhim liScem pod korom
panjeva. Ја sam ju nasao kod Zagreba, па Sljemenu, kod Podsuseda, kod Krapine, u Polskavi [Slovenija], kod Fericanaca i
па Krndiji g"
А. meridionale Fanzg.: Jedпu zenku nasao pod korom па
bukovom panju u Dreznici, Slovenija. [1]
Neoatractosoma herzegowinense Verh.: Orjen. [7]
Ceratosoma ApfelЬecki Verh: Trebevic. (8]
С. Attemsi Verh.: Kocevje. [9]
Craspedosoma flaveseens Latz.: Nasao sam vise primjeraka
и okolici Zagreba. Slovenija. [1]
С. mutablle var. fasciatum Latz.: Nasao sam nekoliko primjeraka па Sljemenu, u okolici Zagreba i u Podsusedu. Sloveniji. [1]
С. Rawlinsii Leach.: Nasao jedan par kod Stojdrage.
С. Rawlinsii bosniense Verh.: Igman pl [10]
С. simile Latz.: MariЬor [1].
С. troglodytes Latz.: Nadjen је edan primjerak na Sljemenu
pod korom па panju bukve.
Chordeuma silvestre Koch: Та vrsta stonogrt nije rijetka и
gorskim kraje·vima k9d nas. Ја sam је nasao; и Debelom lugu,
F ericancima, na Krndi}i g" Alilovcima i па Psunju g..
Mictochordeuma Btйlemanni Verh: Saraievo, Trebevic, Dolina Ramc, JaЬlanica [11].
Heterolatzelia nivale Verh: Bjelasпica [!ОЈ
Heteroporatia bosniense Verh: Јајсе, Travnik, Sl. Brod [10].
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Polymicrodon farcilltferum Verh: Pecina kod Livna [13].
lignivorum herzegowinense Verh: UЬli [Kotor] [7).
(Dyocerasoma) narentanum Verh: Grabovica р. на Net"etvi (7).
Р. (Dyocerasoma) nivisaelles Varh: Bjelasnica [10).
Orobainosoma inflatum Verh.: Kocevje (9).
Brachybainosoma plasanum Verh: Hercegovina [14).
Microbrachysoma alpestre Plasa kod JaЬlanice [13].
Р.
Р.

Familija: Lysiopetalidae:
Lysiopetalum carinatum Brandt.: Nasao sam nekoliko primjeraka kod Metkovica, Gruza i Kotora, te и Novom [Vinodol).
L. cognatum Latz.: U Gruzu pred pecinom Mocilje nadjeno
v:ise primjeraka [leg. Dr. К. ВаЬiс].
L. degenerans bosnience Verh.: Izvor Bosne [13), Јајсе [10).
L: fasciatum Latz.: Metalka [leg. V. ApfelЬeckJ doЬio sam
qednog muzjaka.
L. illyricum Latz: Nasao sam kod Novoga [Vinodol) tri zenke
i jednoga muzjaka, zatim kod Bakra dvije zenke.
L; · i!lyricum var. · trof!,loblum Latz.: Та је vrsta nadjena и
,pecini Kosovo па otoku Uljanu [zool. muzej, Zagrebj [3).
L. herzegowinense Verh.: TreЬinje [leg. ApfelЬeck[ [13].
L. insculptum Koch: Kod Gruza pred pecinom Mocilje na·diena је jedna zenka 70 mm. dugacka sa 85 pari nogu i 4.9 seg:menata, te se u toliko razlikuje od tipicnih oЬlika, koji prema
1Latzelu imadu duzinu 85-95 mm., а broi segmenata је 47-49.
L. ( Apfelbeckia) Lendenfeldii Verh.: JaЬlanica, Dubrovnik
r1Lapad]. Kotor [13).
. L. {Callipodella) mostarense Verz.: Radobolje kod Mostara [7].
Familija: Julidae:
lsobates adriaticus Verh.: Hrv. Prin-.orje [15].
.
[. varicornis Koch: Vrlo oЬicna vrsta Julida pod korom
qJanjeva i lezecih stabala kod nas.
Blanjulus guttulatus Gervais: Ova vrsta dosta se cesto javlja
·kod nas kao stetnik na raznom kulturnom Ьilju [secerna repa,
:hmelj, salata i dr.]. Nasao sam u Ogulinu, Vukovaru, Pivnicama
~Backa), u Mitrovici i dr"
В. pulckellus Koch: MariЬor, Pohorje [1].
Typhlo}ulus dolinensis Verh: Juzna Hercegovina [7].
т: Oange!Ьaueri Verh.: Dubrovnik (16].
Т. psilanotus Latz.: :Кotor, Lapad [16].
Т. strictus L : Banat, SrЬija [3].
Julus (Allopodojulus) Schi6dtei Verh.: Travnik, Trebevic,
:Zenica [16).
Ј. (Leptojulus) allemannicus Verh.: Ova vrsta nije rijetka
1kod nas u brdskim krajevima. Nasao sam mnogo primjeraka na
.Zagrebackoj gorl, Sv. Geri, Sam. Pljesivici, Japeticu, i u Stojdragi.
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allemannicus carynthiacus Verh.: Slovenija [17].
allemannicus var. carniolensis Verh: Slovenija [' 6]'.
allemannicus simplex Verh.: Slovenija [16].
fallax Mein.: Та је vrsta takodie rasirena kod nas. Nasao
sam veci broj primjeraka; na Sopotskim pl, Sljemenu, Lipi, Кleku,.
Debelom lugu, Bjelolasici, Psunju Krndiji i dr" Slovenija [1].
Ј. fallax curvipes Verh.: S_isak, Sarajevo, ЈаЫапiса [16], а
meni је poznata iz Kost1jnice, Sumetlic~ i Pozege.
Ј. montivagus Latz.: Ovu vrstu sam nasao; Adolfovcu [Sljeme], Sam. Pljesivici, Kostajnicu, Fericancima i na Psunju g"
.
Ј. saltuvagus (vagabundus croaticus) Verh.: Nasao sam ga;
na Kr. Zdencu, kod Zagreba, na Sv. Geri. Slovenija (17).
Ј. sarajevensis Verh.: Trebevic, Plasa kod JaЬ!anice Јајсе (16).
Ј. silvivagus Verh.: Ivan pl, Igman pl. (16).
.
Ј. tri!ineatus Koch: Nasao sam vise primjeraka; na Sam,
Pljesivici, Sljemenu, Jankovcu, u Stojdi-agi, Ogulinu, Jasenku ..
Nestinu i dr" Sloveoija [1].
_
Ј. bllineatus var. niger Verh.: Dalmacija [SiЬenik], BlatoMostar [leg. ApfelЬeck].
Ј. trilineatus silvivagus Verh.: Juzna .Bosna[17].
Ј. trilineatus plasensis Verh.: Plasa kod JaЬlanice [17].
Ј. trilineatus valondetatus Verh.: Bakar, Hercegovina [17].
Ј. vagabundus Latz. i Att.; Sloveniia MariЬor [1].
Ј. vagabundus baconyensis Verh.: Kocevje [17]
Ј, brevilobatus Verh.: SlOveпija [16].
Leptophylluin karawankianum Verh.: Jesenice [17]. _
L. montanum Verh:: Trebevic [16].
·
L, папит Latz.: Sabrao sam vise primjeraka; kod Zagreba"
Podsuseda, па Sljemeпu, . Sam. Pljesivici, Lipi.
.
L. pelidnum Latz.: Nasao sam ga; па Kr. Zdeпcu, kod Zagreba, па Lipi. Slovenija [17].
Schizophyllum sabulosum Latz.: Nije rijetka vrsta sabrao·
sam vise primjeraka; kod Osijeka, Vukovara, Zagreba _i dr"
Sck. sabulosum var. pustulatum Fanzg.: Uhvatio sam tat
varijetet; u Krapiпi, SviЬovcu, Lepoglavi, Podsusedu, Rudama.
. Julus (Cyliudrojulus) boleti Koch: Jedna od najoblcnijih
vrsta Julida, koji kod паs dolaze. Najcesce ga nalazimo pod korom suhog drveca i рапјеvа.
/. luridus Latz.: OЬicna vrsta Julida; Redovito pod korom
suhog drveca, ali mozemo ga naci i па korjeпju kulturпog Ьilja
kao stetпika.
]. (Brackyjulus) bosnelensis Varh.: Sarajevo [18], Jesenice [17].
]. podabrus Latz.: Nasao sam jedпu zenk.u па Ostrcu kod
Samobora, а jedпoga muzjaka i zenku kod Stojdrage. Poznata је
ta vrsta i iz Dalmacije [Kastel Novi, Kotor].
]. podabrus var. cattarensis Verh.: Kotor, Kastel-Novi, Lapad
_ i Mostar-Blato [17].
]. podabrus /{roknii Verh.: Dolina ОmЫе, Lapad, ТrеЬiпје.
Mostar·Elato, Izvor Воsпе, Domaпovic i Ivaп pl. [16)
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podabrus var.jaЫanicensis Verh.: Sjeverna Hercegovina [?] ..
podabrus var. Haasel Verh: Juzna HercPgovina [7].
transsyevanicus Verh.: Saraievo [18].
(Microbrachyjulus) Apfelbeck Verh.: Sarajevo, lzvor-Bosne, lzvor·Bune, Mostar-Blato [16].
.
Ј. littoralis Verh: Dolina ОmЫе, Dolina Radobolje, kod '
Mostara, Mostar-Blato [16].
Ј. pusillus Leach.: Nasao sam dvije zenke pred Cerickom р.
Ј. (Chromatojulus) unilineatus Koch: Nasao sam jednoga _
muzjaka kod Samobora, а jedan par kod Arandjelovca. Slo·
venija [1].
Ј. austriacus Latz.: Nije rijetka vrsta kod nas.
Ј. austriacus var. erythronotus Latz.: Nasao sam jednu zen· ku kod Zagreba.
·
Ј. ausfriacas var. nigrescens Latz.: Uhvatio sam jednoga"
muzjaka na Sljemenu i jedan par na Krл.diji g"
Ј. (Brockyjulus-Chromatojulus) Dahli Verh.: Mostar [7].
Ј. (Chromatojulus) silvaticus Verh.: Bosna [16].
Ј. dentatus Verh.: Trebevic, Igman pl. [16].
Ј. montikola Verh.: Trebevic, Plasa kod JaЫanice, Igman pl. _
Bjelasnica pl., Ivan pl., ВаЬа pl. [leg. ApfelЬeck) [16).
Ј, (Leucojulus) molybdinus Koch: Nasao sam nekoliku pri- mjerak~ u okolici Zagreba. MariЬor [1].
Ј. (Microjulus) Matulicii Verh; Ubli, Orjen [7].
Ј. laetedorsalis Verh: Plasa kod JaЬlanice [16].
Ј. graciliventris Verh.: Trebevic [16].
Ј. bjelasnicensis Verh.: Bjelasnica [16].
Ј. (Oncojulus) feotidus Koch: U okolici Zagreba i Samobora 'vrlo oblcna vrsta.
Ј. (Pachyjulus) cattarensis Latz: Kotor [zool. muzej Zagreb] ..
Ј. flavipes Koch.: Poznata mi је ta vrsta iz raznih mjesta
u Dalmaciji [Starigrad, Vis, Kotor], а ја sam ga nasao u Dolini
ОmЫе kod Gruza.
Ј. fuscipes Koch: То је v:rlo oblcna vrsta Julida u krask!m,
krajevima nase drzave.
Ј. fuscipes altivagus Verh.: Plasa [12].
Ј, fuscipes var. I<rohnii Verh: Mostarsko Blato [16).
Ј. juscipes var. leuconotus Latz.: Bosna, · Hercegovina [16).
Ј, fuscipes plasensis Verh.: Hercegovina [12].
Ј. fuscipes var, subcrassus Latz.: Poznata vrsta iz raznih •mjesta Dalmacije, Hrv. Primorja i Like .
.Ј. hиngaricus Korsch.: Tu sam vrstu cesto nalazio1 u Gor- skom kotaru, Lici, Dalmaciji, Hercegoyini i Bosni, ali u sjevernoj ·
Hrvatskoj i u Sloveniji је nisam nasao.
Ј. (Micropachyjulus) coryloumr Verh,: Jesenice [17]
Ј. (Tachypodojulus) alblpes Koch: Ova mi је vrsta poznata ·
samo sa Sljemena [zool. muzej Zagreb).
Ј. atьovittatus Verh.: Nasao sam jednog muzjaka kod Za- greba.
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Ј. dicentrus Latz.: Ovu vrstu nasao sam и v1se navrata; na
Sopotskim pl., Stojdragi, и Rudama, na Sam. Pljesivici, na Sljemenu, и Debelom ]ugu i dr" MariЪor [1].
]. fulviceps Latz.: Nasao sam dvije zenke i dva muzjaka na
Sljemenu i jednog muzjaka na Krndiji g"
Ј. imbecillus Latz.: Nasao sam nekoliko primjeraka и Kraljevici i Novom [Vinodol].
Ј. relictus Verh.: Kastav [8].
Ј. rubrodorsalis Verz.: Nasao sam visE' primjeraka; и Kra•pini, kod Zagreba, na Sljemenu i K9stanjevcu.
Ј. rugtfrons Mein.: Jednu zenku nasao sam kod Zagreba.
Ј. spinifer Verh.: Nasao sam и okolici Zagreba 20 primje'raka, te је ta vrsta tu narocito rasirena,
Ј. varius tzigripes Fabr.: Ova mi је vrsta poznata samo iz
:Hrv. Primorja [Krasica, Kraljevica, Briblr, Novi, Cirkvenica]. Da
li inace gdje kod nas dolazi nije mi poznato.

<:

1

Familija: Polyzonidae,

Polyzonium bosniense Verh.:
1fe1Ъek].
Р.

Тrebгvic

i Metalka [leg. Ap-

germanicum Brandt.: Nasao sam vise primjeraka ро su;mame pod suhim 1iscem na raznim mjestima [Sljeme, Lipa, Ko:stanjevac. Krndija].
Р. germanicum subsp. illyricum Verh.: Na Sljemenu uhvatio
·sam jednu zenku.
U nastojanju, da se upoznamo sa faunom stonoga и nasoj
·-drzavi iznio sam ·podatke faunisticke naravi za pojedirie vrste
·stonoga. Kako se iz napred navedenoga vidi ја nisam iznio samo
podatke о onjm stanogama, koje sam sam sabrao, nego i о onima
~koie su sabrali drugi strucnjaci i opredijelili. lz svega toga jasno
proizlazi. koliko је bogata nasa fauna, ра је ona Ьila: za mnogoga
strucnjaka pravi eldorado. Mnogo је toga о nasoj fauni puЪlicirano
<u stranoj literaturi, dok је nasa specijalna strucna literatura jos
cuvijek prilicno siromasna. Stoga moramo mnogo puta crpsti ро
. datke za -nas и stranoj literaturi.
Takav је s1ucaj narocito sa ovakvim zivotinjama kao sto su
·stonoge О toj fauni, а i и velikoj meri uopce о ~auni Clankono.zaca najvise сето podataka za nas naCi u stranim djelima. Meni
~је kroz godine uspjelo, da skupim prilican broj stonoga i stvorim
jednu zblrku, ali је и toj zblrci vecim dijelom maferijal iz Hrvatcske i Slovenije, dok iz ostalih ~diielova Jugoslavije imadem razmjerno malo materjja]a. lzg1eda, da u tom pravcu imademo za
sada uopce najmanje materijala iz Srblje i ti su krajevi и tom
pravc11 tek djelimicno poznati. Najbogatiju faunu daje u. tom ро·
·gledu Kras, а najsiromasniju imade Vojvodina ( osim Baranje i
. skrajnjeg istoka Banata),
U ovom referatu citirao sam podatke strane literature sta1.rijeg datuma. u slijedecem referatu, koii cg naskoro Ъiti stampan,
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·iznecu novije podatke za faunu nasih stonoga, ро materijalu, koji
sam sabrao, а tako isto Ьiсе podaci strane literature najnovijeg
·datuma.
REBUME

Dieses kleine Referat ist wieder ein Beitrag zur Kenntniss
·der Fauna der Myriopoden von Jugoslavien. In ihrn habe ich die
Arten der Myriopoden erwahnt, welche ich selЬst gesammelt und
-determiniert habe, und auch diesen, welche von anderen Myrio.podol<:'gen gesammelt und determiniert wurden.
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Opazanja о

nasim stetnim insektima.

1 serija: Anthonomus 9inctus i An. pomorum;
Polychrosis botrana; Phlyctaenodes sticticalis.
Dr.

Р.

Vukasovic

је dokazivati koliko је neophodno pьtrebno da se
insekti prouce posebno za svaki kraj. U raznim srevrste razlicitl) se ponasaju i, na primer, vrlo opasni
stetni insekti Francuske, Nemacke, Cehoslovacкe i. t. d. и nas
su slabo rasireni, dok mi, naprotiv, imamo nase osobene stetocine,
skoro nepoznate и drugim zemljama.
·
Ova regionalna proucavanja stetnih insekata narocito su
vazna s Cisto prakticnog gledista. Lako se mogu kopirati tud:e
mete>de i upotreblti vec gotova sretstva za suzbljanje stetocina,
ali njihova primena mora se prilagoditi nasim prilikama, а da Ьi
se OVO ucinilo potr('bno је najpre dovoljno poznavati nacin zivota
stetnog insekta i sve njegove osobenosti.
ProucavajuCi ve6 vise godina nase stetne insekte, prikupljao
sam opazanja koja su trebala da posluze kao grad:a za posebne,
ve6e studije. Na zalost, s obzirom na danasnje prilike, ostvarenje
·ove zamisli zahtevalo Ы i suvise vremena. lznosim zato ova
prethodna, nepotpuna opazanja и nadi da се mozda koristiti buducim radenicima, и povoljnijim prilikama. U njima su izlozena
:samo licna istrazivanja i prikupljeni podaci, bez upored:ivanja sa
vec .poznatim cinjenicama, te је stoga i izostao sav biЬliografski deo.
Bioloska posmatrania dopunjena su, uvek kada је Ьilo moguce, anatoшskim. Као sto пе mozemo razumeti rad jedne masine
dok se ne upoznamo s njenim sklopom, ne mozemo govoriti о
ishrani i 111nozenju jedne stetne vrste pre no sto dobro upoznamo
njene organe koji јој za to sluze.

Izlisno

тazni stetni
diнama iste

1. Kruskov zizak.

( Anthonomas cinctas Redt, (

рутi

Boh.))
Vrlo cesta stetocina, narocito pojedinih godina kada је ро
50° / 0 cvetnih pupoljaka Ьilo unisteno.
Posmatranja о stetocini и toku posledjnih godina vrsio sam
poglavito и Topcideru, dakle uvek na istom mestu.
Napadnuti pupoljci lako se mogu raspoznati od zdravih jos
pre kretanja vegetacije, narocito ako је larva napala samu sre-
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dinu pupoljka. Oni nemaju jedrinu zdravih pupoljaka, siljastiji su1
i otvorenije su Ьоје od njih. Kasnije sasuse se potpuno i opadnu,.
а kao posledica javlja se razvijanje Ьliskih spavajucih pupoljaka ..
Ako ie veci Ъrој pupoljaka i u toku vise godina napadnut, grancice doblvaju naroCiti oЬlik, kao sto se vidi iz slike 1., to jest
zakrzljaju, clanci se ne razvijafu, i d.Zbunaste tvorevine od nerazvijenih lastarica obrazuiu se nз. vrhovima grancica dajuci celom
drv€tu karaktcristican izgled i onesj)'osob ljavaju ga za dalje raz~
vice i radanje.

Sl. 1. -

Grancice kruske napad11ut3 od kruskoyog ziska

(Ап.

cinctus).

(ori~.).

Ako pupoljak nije potpuno izgrizen, neosteceni bocni Hstici mogu se razviti, а desava se da se i jedan ili dva cveta
obrazuju. U svakom slucaju oni ostaju krzljavi i moze se re6i
da је svaki napadnuti pupoljak i upropascen.
U toku trogodisnjih opazanja doblvao sam odrasle insekte
iz zarazenih pupoljaka u priЬlizno isto vreme. U taЬlici I. izlozen је tok pojava odraslih u laboratoriji iz pupoljaka sakupljenih
u Topcideru 1927 i 1928, kada је insekat naden u velikom
broju. Godine 1930, na istim vockama, nasao Siltn svega dva
zarazena pupoljka 17 aprila sa lutkama stetoCine i odras1i su
doЬiveni 28 i ЗО aprila.
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I. -.,- Pojave odraslih Ап. cinctus iz zarazenЉ pupaljaka,
sakupljenih 1927 i 1928 god. u Topcideru (u zagradi oznacenesu pojave parazita ):
1
1

1927

4 maj
5

"
6
"
7
"
8
"

9
10
11

12

"

"
"
"

1928

1

1

1

(1 par.) 13 maj

-

3

14

4 (2 par.) 8
16.
51.
4.
43
2.
20

15

5

-

-

16
17

"

"
"

"
18
"
22(1 par.) 19
"
16
21
"
12

25

"

1927
1

-

1
1

1928
5
4

(1 par.)

4 (2 " )
12
2
(З

-

-

1
-

Svega 33 (2 par.) -

"

)

1
203 (8 par.)

Као sto se iz taЬlice vidi, u okolini Beograda odrasli su
se javljali u toku dveju godina poglavito u prvoj polovini maja~
а rekli smo da se mogu javiti izuzetno i krajem aprila, posle
Ыаgе zime. lz materijala sakupljenog u okolini Smedereva doblo.
sam odrasle prosle godine isto tako krajem aprila.
NaCin zivota odraslih, ako se пе varam, nije dobro poznat.
Evo nekoliko opazanja ukratko izlozenih.
Odmah ро izlasku iz pupoljka pozitivni heliotropizam u
odraslih jako је razvijen - pozitivni geotropizam mnog6 slaЬije'
је ispolien.
Odgajani u laboratoriji, odrasli s11 se u pocetku zivota vrlo
aktivno hranili mladim lastarima kruske, izgrizajuci u socnom .,
tkivu vise manje olпuglaste rupe koje idu cesto do drvenih
sudova. Ponekad zabljajuci rilo и koru jeli su tkiva ne dirajuci
pokoricu i napadnuta mesta poznaju se ро mrko zuckastim mrljama sa malim okruglim otvorom. U drvo od prosle godine odrasli nisu dirali i samo izuzetno napadali su osnove nerazvijenih pupoljaka. OdrasH su se hranili isto tako i sa peteljkama·_
buseci ih, а u samim liskama izgrizali su ili okruglaste otvore
ili citave delove. Јасе napadnute granCice su se ubrzo susile.
Pokraj grancica kruske ostavljao sam sa odraslima i grancice tresnje i sljive. Опе su Ьile izuzetno i slaho napadane.
Perioda aktivnosti odraslih pre povlacenja na letnje :mirovanje trajala је ЗО do 35 dana. Na pr. preko stotinu odra~lih .•
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insekata, izleglih od 6 do 12 maja, и toku prvih dveju nedelja
vrlo aktivno su se hranili, ostajuci sve vreme na grancicama,
, napustajuci osusene i odlazeci na sveze. Маја 22-og nasao sam
vec nekoliko odraslih и suvim listovima, а zatim, naglo nastupa
· zastoj и ishrani, istovremeno sa jakim naglim vrucinama. Gran. cice stavljene pocetkom juna vec su vrlo slabo napadnute, na
njima је vrlo mali broj insekata 12-og juna а vec 1З-оg i poslednji
. od njih su se povukli и razne zaklone. Najces6i zakloni blli su
suvi, uvijeni listovi и dnu suda: и jednom ubudalom bllo је
osam insekata; zatim, meduprostori izmedu kutija od kartona,
- ispod grudvica zemlje i kamicaka i, najzad, pukotine и zemlji,
ali u njima su ostajali odmah pri povrsini. U meduprostorima
izmedu staklenih sudova nije ih Ьilo. U zaklonima insekti padaju
u ьtanje mrtvila, noge i rilica priljцЬljene su uz telo i time se
. odlikuju od mrtvih и kojih su rasirene, i reagiraju samo па јасе
. dodire i potrese. Pocetkom septembra - odrasli su poceli da napнstaju zaklone.
Tacnije pod<itke о ishrani doЬio sam izdvajajuci ЗО insekata и
male epruvete i cuvajuci 15 epruveta и vlaznom а 15 u suvom pro' storu. U sve epruvete stavljeno је istovremeno sveze lisce kruske.
Rezultati su bili: mali broj insekata (6 od ЗО) росео se hraniti
и toku prvih tri dana ро svome izlasku iz pupoljaka, а oslali
- tek posle 5 do 6 dana; perioda ishrane, narocito aktivne и ро
. cetku, trajala је oko 20 do ЗО dana, а koliCina uzete hrane
· varirala је jako prema primercima; jedan deo insekata nije se
uopste hranio (5 na ЗО) i uginuo је н toktt 5 do 14 dana; vlaznost i suhoca nisu imali uticaja na ishranu, ali је smrtnost blla
. nesto veca и insekata cuvanih и suvom prostoru.
Za vreme letnje diapauze, naprotiv, uticaj vlaznosti i suhoce
Ьiо је nesrazmerno veci: insekti cuvani и suhom prostoru uginuli su.
Iz ovih opazanja mozemo najpre zakljuciti da su suva leta
nepovoljna za sirenje stetocine, а zatim, posto и insekata postoji
perioda aktivnosti kada se oЬilno hrani, da Ы trebalo pokusati
· da s~ odrasli zatruju prskajuci zarazene vocke rastvorima arser..ovih soli. Opiti и c.vom smcru Ысе preduzeti и toku iduce
godine.
Rc.di detaljnijeg proucavanja spolnih organa i щgana za
varenje izvrsio sam ve6i broj disekcija odraslih Cim su se izlegli,
posle periode aktivnosti i posle letnjeg sna.
Na sl. 2 predstavljen је prЉor za varenje tek izleglih odra.slih (sl. 2,а) i odraslih koji su se hranili: 16-og dana ро pojavi,
а 1З-оg dana od pocetka uzimania hrane (sl. 2,Ь).
Као sto se iz slika vidi, priЬor za varenje ne odlikuje se
; nikakvim narocitim karakterima i sastoji se, kao sto је t') naj~
cesce slucaj, iz predn1eg, srednjeg i zadnjeg dela crevnog kanala.
Srednji deo Ш hilusni zeludac kada se nalazi u telu posavijen
је u krug (sl. 2,Ь) i lezi na prednjem delu. Na njemu se vidi,
'sa trbusne strane, veci broj hilusnih izrastaja ili jetrenih sudova,
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sem malih izuzetaka nerazgгanatih i od kojih su srednji najduzi.
U jednom slucaju s jedne strane Ьilo ih је 14 а sa druge 10.
Malpigijevih sudova Ьilo је sest: cetiri mnogo sira i duza,
·od kojih su dva srasla krajevima sa rektumom; dva uza i kraca,
·spustajuci se duz zadnjeg creva ka rektumu sa kojim su isto
<tako srasH.

Sl. 2. - Гrihor za v.ar:enje odraslih Ап. cinctus: а. odmah posto su se izlegli;
16-og dPna .ро :pojavi а 13-og od pocetka hranenja. (g. prednji, v. ch, srednji
i i. р. zadnji dе-э orevnog kanala; t, М. Malpigijevi sudovi; r. rectum).

!Ь.

Као sto se vidi iz slike 2,Ь, na kojoj је predstavljen priЬor
za varen}e odrasle ЪuЬе koja se hranila vec 13 dana, prednji
deo crevnog kanala ispunjen је hranom, dok је srednji deo jos
potpuno prazan. Moze se predpostaviti da za vreme periode
aktivnosti i!1sekat poglavito uzima hranu koju се za vreme letnje
diapauze svariti i 'tako spremiti potrebne rezerve za razvice
jajnika, j·er kao Sio сето videfi odrt:sli insekti, kad se izlegu,
spolno su nezreli.
'
Етнолоnиш ['ласник

6
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Na slikama 3, а i Ь, predstavljeni s11 delom spolni organi
odraslih zenaka pre diapauze. Oni se odlikuju s1ablm. razvicem
jajnika. Jajne cevi, ima ih ро dve u svakom jajniku, vise manje
su priljuЬljene i svojim krajnjim delovima sjedinjene: i u najrazvijenijih ovule nisu Ьile obrazovane, i moze se reci da uopste
nikakvih formacija nije Ьilo u germariumu ..

Sl. 3. - - Spolni organi zenaka Ап. cinctus pre letn}e diapause jako uvelicane~
g. ои. jajne cevi sa germariumom (g); ovd. jajovod; v. vagina.

Posle letnjeg mirovanja, u insekata koji su napustili zaklone
pocetkom septembra, spolni organi Ьili su potpuno razvi1eni i u
jajnim cevima nalazio sam potpuno formirane ovule (ьl. 4).
Spolni priЬor jedne zenke. disekcirane 7· og septembra, predstavlien је. na slici 4. Оп se sastoji iz dva relativno duga parna
jajovoda koji se produzuju svaki sa ро dvema jajnim cevima. U
disekcirane zenke u · svakoj jajnoj cevi nasao sam samo ро jednu
sasviII1 formiranu ovulu, bez ikakvih drugЉ formacija. Neparni
jajovod ili vagina sastoji se iz jednog kratkog i uzeg gornjeg
dela, iz jako razvijenog srednjeg dela i iz donjeg dela, kraceg i
muskuloznog, rastavljenog od drugog dela jakim suzavanjem.
Srednji deo sadrzi kopulatornu kesu i s njene ledne strane, u
gornjoj trecini, polazi kanal semene kesice (spermatheca). Semena
kesica sa svojom zljezdom dobro је razvijena i oЬlikom ьdgovara
najcescem tipu u tvrdokrilaca.

VeCi broj m1sICa polazi sa srednjeg deJa '--- oni su ozna·
ceni па slici 4,Ь - i medu njima su dva narocito vazna (1 i 2).
Oni vezuju srednji deo sa щ1rocitim hitinskim organom od tanke,
duge, izvijene i gornjim delom posavijene opruge. Njihova је
uloga, sigurno, da za vreme kopulacije .uzdignu srednji deo i
omoguce ulazenje penisa u kopulatornu kesu.

Sl. 4. - Spolni priЬor zenke Ап. cinctus gledan s ledja (а) i sa strane (Ь):
Ь. с. kopulatorna kesa; К· ov. јајпе cevi; h. hitinska opruga; т. misici; о. ovule;
m1d. jajovod; sp. semena kesica; v. vagina.

Istovremeno sa odraslim ziscima iz sakup1jenog . materijala
doblo sam i njihove parazite, ali u vrlo malom broju: 1927 svega
6°/о, а 1928 svega 4% stetoCina Ьilo је ubljeno.
Poj_ave parazita zabelezene su u taЬlici I.
Najcesci parazit Ьiо је Pimpla ( = Epiurus) pomorum Ratzb.
i Habrocyfus sp. О parazitima Ьiсе detaljnije govora u dru·
gom radu.

2. Jabukov zizak.
(Anthonomus pomorum L.)
· U okolini Beograda nasao sam Ап. pomorum u vecoJ meri
prvi put 1928 god. Na istom mestu gde su vrsena posmatranja
о Ап. cintus~u, krajem aprila, u cvetnim pupoljcima jabuka i
6'"
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krusaka Ьila је 21 larva. i 4 lutke stetocine. Prvi odrasli doЬiveni
su и laboratoriji 7 maja i и toku 4 do 5 dana svi su se odrasli
izlegli. Interesantno је napomenuti da је ove godine, kada se
Ап. pomoram росео javljati и vecoj meri, Ап. ciпctus Ьiо и
opadanju.
ТаЫ. 2. Pojave odraslih Ап. pomorum iz zarazenih pupoljaka
sakupljenih 1930 god. и Lazarevcu 23 aprila, i u Ripnju 29
aprila (u zagradi oznacene su pojave parazita):

1Lazarevac \ Ripanj 1

1Lazarevac 1 Ripanj

1

-

11 maj

1 (1 par.)

-

1 maj 10

1

13

1 (3 " )

-

2

14

"

(4 " )

-

50

-

"

(З

-

37

2

"
18
"

11

4

19

9 (1 par.)

1

21

)

1

26

3 (1 " )
2

4

Svega 167 (19 par.) 15 (3 par.)

1 (1 " )

-

30 april

"

3

"
4
"
5

11

6

"
7
"
8
"
9
10

"
"

5
37

3 {1

"

17

"

-

-

)
"
(1 " ) (1 paraz.)
)
(2

(2

"
"

)

"
(1
" Ј

"

2

Godiae 1930 Ап. pomorum Ьiо је dosta cest и raznim mestima. Zarazene pupoljke skupljao sam и okolini Beograda, и
Ripnju i Rusnju 29 marta, i и okolini Lazaгevca 23 aprila. Iz
sakupljenog materijala doЬiveni su odrasli и laboratoriji od ЗО
aprila do 26 maja. Pojave odraslih izlozene su и taЫici П, i kao
sto se iz nJe vidi, najveCi broj odraslih javio se и prvoj polovirii
meseca maja.
- Dakle, uglavnom, prva polovina meseca maja moze blti
oznacena kao vreme kada se odrasli Ап. ротоrат javljaju.
Odrasli Zisci, cuvani и laboratoriji, hranili su se aktivno
liscem, izgrizajuci lisno tkivo s Нса i nalicja liske do zilicne
mreze. Napadnuto liSce ima karakteristican izgled (sl. 5), i ро
kvaru lako se moze odmah odrediti stetocina.
Radi ispitivanja polifagije, davao sam odraslima istovremeno
grancice nekolikih vocaka: jabuke, kruske, sljive, kajsije, tresnie
i riЬizje. Od pobrojanih blljaka najbolje је Ьilo primljeцo ЦS6е
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jabuke, а zatim upola slablje, НSсе kr11ske, i najzad, jos mnogo
slablje, Hsce tresnje. Od kajsije је svega jedan list Ьiо malo napadnut, а sljiva i riЬizla nisu Ьile ni dirane.
·
Perioda hra11jenja trajala је oko 25 do ЗО dana, а zatim su
insekti napustali lisce i odlazili u razne zaklone. Za vreme mirovanja
odraslima је potrebna dosta velika vlaznost.
Disekcije mladih zenaka, ubrzo posto su se izlegle, pokazuju
da su polno nezrele.

Sl. 5. -

Lisce jabuke

(а),

kruske
Ап.

(Ь)

i tresnje

(с)

napadnuto od odraslih

pomorum.

Spolni prЉor mlade zenke, predstavljen na sl. 6, sastojao se
iz dva parna jajovoda, kratka i prosirena и gornjem delu odakle
polaze jajne cevi,. ро dve и svakom jajniku. Prosireni deo jajovoda i donji deo jajnih cevi karakteristican је zbog ve,likog broja
trahf'j& kojima је prekriven. U svakoj jajnoj cevi nadena је ро
jedna samo ovula н formaciji i to и gornjem zav1·snom delu.
Neparni jajovod је dug, relativno uzak, i od njegovog
srednjeg dela odvaja se kopulatorna kesa sa semenom kesicom
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i zljezdom semene kesice. Otprilike na istoj visini i bocno po1aze sa vagine dva misica i vezuju se za gornji kraj hitinske
opruge, о kojoj smo vec govorili pri izlaganju spolnog priЬorq.
Ап. cinctus-a. Uloga hitinskog organa sigurno је ista kao и Ап.
cinctus-a, t.j. da sa svojim misicima omoguci kopulщ::iju.

S!. 6. -

Spolni

priЬor ml·1de zenke Ап. pomorum: с. jajtii
i, р. zadпje crevo. Ostali znaci kao na sl.

putir; g. germarium;
4.

Kopulatorna kesa i semena kesica ne predstavljaju nicega
narocitog. Uporedujuci spolne priЬore zenaka ovih dveju vrlo
Ьliskih vrsti Anthomus-a nailazimo na dosta velike raznolikosti
u strukturi. а na velike slicnosti и funkcionisanju: и оЬеји vrsta
zenke postaju spolno zrele tek posle jedne duze periode mirovanja.
Ап. pomornm Ьiо је napadnut od raznih, jos neodredenЉ
parazita Chalcididae-a i od jednog parazita lchneumonidae-a: Pimola (-Epiurus) pomorum Ratz. Pojave parazita oznacene su и

taЬlici pojava · odraslih Antkonomus-a. Akcija parazita
.uopste slaba i procenat ubljenih stetocina iznosio је:
u TopCideru 1928 oko 270/о.
" Ripnju
1930 ,, 17° / 0 •
" Lazarevcu 1930
100/о.

Ьila је

3. Pepeljasti grozaani moljac.
(Polychrosis botrana Schiff.)
Р. botrana је nova stetocina и vinogradima Srblje u kojima
do skora postojao samo zuti moljac ili Conchylis amblguella
Hiibn.
Stetnog leptira posmatrao sam u smederevskim vinogradima,
u kojima se invazija stetocine pojavila pre nekoliko godina da u
1928 i 1929 god. dostigue svoj vrbunac i upropasti otprilike
1
/ 3 celokupne berbe. U jako zarazenim vinogradima steta је Ьila,
koliko sam video, mnogo veca, 1. cak do 700/о grozdova Ьilo
.је unisteno od stetoCine.
Navala moljca u smederevskim vinogradima је jedna Qd
vrlo interesantnih pojava i moramo zazaliti sto nije mogla Ьiti
ozblljnije i detaljnije proucena. Uopste, dolazak novog stetnog
insekta u jedan kraj uvek је vrlo vazan Ьioloski dogadaj. Pro _
ucavajuci ga moz~mo najlakse odrediti razne cinioce koji uticu ma sirenje ј mnozenje stetocine, ili ih, па protiv, ometaju, i na taj
nacin doCi do vrlo dragocenЉ podataka za Ьiologiju stetnog
i.nsekta. То је, moze se reCi, jedan od eksperimenata sirokog
.Zamaha, koje · samo priroda moze seЬi dozvoliti, i koje treba
iskoristiti kada S'.e pojave.
Моја opazanja о moljcu su relativno malobrojna i pre svega
шoram reCi da sam uvek u smederevskim vinogradima nalailio
samo Р. botrana, а da zutog moljc~ (С. amblguelta) uopste nisam
video.
Pojava leptirica l generacije. - Prosle, 1930 godine,
leptiriCi su se javili rano. Lutke sakupljene 11 aprila u vinogra·dima pod korama cokoca dale su leptire u laboratoriji 15 aprila
ali u prirodi moralo је Ьiti i ranijih pojava jer pocetkom juna
.(2/VI), za vreme cvetanja loze, nalazio sam u grozdovima gusenice od 7 do 11 mm. duzine, od kojih su poneke Ьile vec pri
kraju razvica. Као sto se vidi, izmedu razvica domaCina (loze)
i stetnog insekta ne postoji vec zapazeni uoЬicajeni odnos, da
se prva generacija javlia ponajcesce za vreme cvetanja loze,
vec mnogo ranije. I mesto dt1. male gusenice budu u pupoljcima,
izmedu nerascvetanih pupoljaka Ьilo је gusenica dugih ро 8 do
·9 шm. Ovu rann pojavu moljca trebalo Ьi u toku godina detaljno
prouciti, jer је od neoЬicne vaznosti za suzЬijanje stetoCina.
·Опа lepo pokazuje koliko Ьiologija insekata varira s obzirom na
шesto i koliko је neophodno da se ranija opazanja provere, jer
:sto је tacno za jedan kraj, jednu odredenu sredinu, ne mora
iblti tacno i za druge krajeve.
Че
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Uticaj toplote па brzinu razvica i nejednakosti и razvicu -_
sto је poznato, Р. hotrana је vrlo podfozan uticaju toplote,
koja ubrzava razvice, i jako toplih godina, pokraj triju uoЫca
ienih generacija, moze se naci i cetvrta. Broj godisnjih generacija nije dakle uvek stalan, vec ie u jakoj zavisnosti od toplote.
Jak uticaj toplote na razvice moljaca pokazuje i mali ogled izveden и laboratoriji:
·
u jesen 19~9 god. sakupljen је veci broj gusenica i preko
zime cuvan u zagrejanoj laboratoriji. Gusenice su se ubrzo pretvoril~ и lutke i prvi leptiri doЬiveni su vec krajem januara. u
nasim krajevima, sa vrlo toplim suncanim zracima i и sred zime,
lutke na mestima izlozenim suncu mogu dati leptirice vrlo rano~
posle suncanih, toplih zima.
Ali pokraj toplote postoje i drugi cinicci sa, mo?da, jos
preteznijim uticajem na duzinu razvica. Od gusenica moljca sakupljenih и jesen i cuvanih pod istim uslovima, prvi l~ptirovi
doblveni SU, kao sto SШО rekli, vec krajem januara, а poslednji
tek pocetkom aprila. Od januara do aprila iavljali su se leptiri
pojedinacno, ро nekoliko svakog meseca: U prirodi sigurno su
nejednakosti u duzini razvica jos vece jer jos veci broj raznih
faktora utice lla gusenice i lutke. Ovako velike razlike и duzini razvica, koje moraju imati svoj glavni uzrok u samom organizmu, dakle individualne su, vrlo su karakteristic11e za vrstu.
Zahvaljujuci im, vrsta raspolaze vrlo V(::likom plasticnoscu, lako
se moze prilagoditi raznim sredinaпia, i sigurno da se i sada u
smederevskim vinogradima obavlja jedan takav proces prilago·
davanja i da cemo za neku godinu videti da li се stetocina moCi
u njima opstati i mnoziti se ili се Ьiti samo povremeni gost,
zahvaljujuci narocito pogodnim prilikama za razvice i ponovnim
zarazavanjima. Dakle jos jedan interesantan proЫem za proucavanje.
Zimovanje stetnog leptira. - Proucavanja kako stetocine
prezimljuju od vrlo velikog su znacaja za njihovo suzbljanje, а
narocito kada је u · pitanju Р. botrana, protiv koga se mogu
pr~meniti zimi vrlo · uspesna sretstva.
·
Pregledajuci smederevske vinograde krajem zime 1930 god.
i u najzarazeni.jem nasao sam samo mali broj lutaka ispod kora
cokoca. ћimera radi navodim rezultate proucavanja kora skinutih
sa 15 cokota iz naiiace zarazenog vinograda:
ispod kora 6 cokota nije Ьilo ni jedne lutke;
ispod kora ostalih 9 cokota Ьilo је svega:
17 praznih caura sa izleglim lutkama od ranijih godina;
1 lutka sa praznom caurom parazita;
1 " od ranijih godina, mumificirana (ubljena od
paraz. gljivica)~
4 " od iste godine, mumificirane;
1 caura parazita (lchneumonidae) sa mumificirэnom
larvom.
Као sto se vidi, u vinogradu u kojem је 70% grozdova
bilo unisteno od moljca, ispod kora 15 cokota nije Ьilo ni jedne
Као
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z1ve lutke. Pri svem tom, pregtedajuci isti vip_ograd meseca juna.
nasao sam da је nanovo najzarazeniji i и skoro svakom grozdu,
blla је ро jedna ili vise gusenica. I pilanje zimovanja moljca
trebalo Ьi dakle deta!jno prouciti, а ovo је moguce samo duzim
bavljenjem na licu mesta.
Sem kore Ьile sн pazljivo pregledane i pritke, koje u pojedinim krajevima pruzaju n~oblcno povoljna zimska sklonista i
omiljene su od stetocina.
Pregledom ·,Ње stotina pritaka и najzarazenijem vinogradu
и drustvu sa gosp D. Nicotom, polj. refer., jedva smo nasli jednљ
lutku. U drugim vinogradima rezultat је Ьiо jos slaЫji: ni jedne:
lutke nije Ьilo pod korom ili и pukotinama pritaka. ZaI'Jsada neizgleda da и smederevskim vinogradima pritke uopste sluze ste-tocini za zirnovanje.

Sl. 7. -

Lutke pep~lJaStog moljca uЬijene od parazitпih gljivica (orig.).

Prirodni neprijatelji stetnog moljca, - Као sto se iz pre-gleda kora vidi, gusenice i lutke moljca Ъile su napadnute od1
parazita opnokrilaca i, narocito, od jedne p::irazitne gljivice.
U nedostaLku vremena nisam mogao pristupiti detaljnijem
proucavanju parazitne gljivice, ali. prema prvirn kulturama, izvrsenim da Ьi se utvrdilo dd li је nadena gljivica zaista parazit,
izgleda da se radi о parazitnoj gljivici Spicaria fa1·inosa Ш bar
njoj vrlЬ slicnoj.
Na sl. 7 vidi se kako izgledaju zarazene lutke. Njihovo је
telo tvrdo, mumificirano, i obraslo vise manje gustom i ~elom
plesnji.
Prisustvo p;irazitne gljivice и vinogradima od vrlo vetikog.
је znacaja. Опа dolazi medu najvece neprijatelje lutaka za vreme
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: zime, narocito ako је temperatura umerena а vlaznost velika .
. Zagrtan;em vinograda ostvarujemo najpovoljnije 1Jslove za razvice gljivice s pogledom na vlaznost, te ako su zime Ыаgе i sa
' dovoljno taloga, sa sigurnoscu mozemo ocekivati da се vecina
i]utaka pod korom Ьiti ubljena.

Livadarica ili Metlica
(Phlyctaenodes sticticalis L.)
Opasnu stetocinu, leptira Ph. 5 ticticalis, ClJa је gusenica
; poslednjih godina opustosila citave kra1eve, mogao sam prosle
;godine posmatrati jedino u okolini Beograda, u Velikom Selu,
u prvoj -polovini juna. Gusenice su unistile rasade paprike i
·kupusa, napale kukuruzna polja. Nasli smo ih u narocito velikom
. broju и liscu crnoga luka, i napadnut list iz daleka se poznavao
: ро sasusenom gornjem delu.
.
Od gusenica sakupljenih 12 juna doblo sam prve lutke 18
:]una а prve leptire ЗО juna. Svi leptiri su se izlegli и prvoj ро
, lovini meseca jula.
Nimfoza se obavila u zemlji i pesku kojim је bilo prekri. veno dno suda, ali isto tako i u liScu luka, ili u caurama opredenim na driu praznih sudova. Опа је trajala od 10-12 dana
za muzjake i od 11-12 dana za zenke.
Pri skupljanju gusenica, dosta veliki broj naden је sa ја
; jima parazitnih muva, i u vecem broju slucajeva па istoj gusenici
'Ьilo је i ро dva ili tri jajeta, Parazitna larva napustala је svoga
. domaCina gusenicu, posto је dovrsila razvice, ponaicesce za
· vreme pron~mfoze. Odrasle parazitne muve dohio sam istovre>meno sa leptirima, pocevsi od ЗО juna. Prema gosp. N. Bara. novu, koji је Ьiо tako dobar da ih odredi, muve pripadaju vrsti
Eutackina c{vilis Rond.
Istovremeno, pri skupljanju gusenica, na napadnutom liscu
· nasao sam i veti broj caura jedne vrste Bmconidae-a, jos ne.. odredene. Gaure su se nalazile pojedinacno, dakle vrsta је ро·
:jedinacni parazit gc:senica. Parazitna larva, izgleda, potpuno
izraste. i uЫја gusenicu otprilike kada dostigne polovinu razviC:a
· Odrasle ра Iazitne ose doblo sam pocevsi od 21 ju na.
1931 god.
(Fitopatoloski odsek Centralnog higijenskog
Zavoda, Beograd).

Notes preliminaires sur les insectes
de la Serble.
Р.

nuisiЫes

Voukassovltch

Anthonomus cinctas Redt. (= pyri Boh.)
' lnsecte nuisiЬle tres frequent aux environs de Belgrade et
, detruisant souvent 50% des bourgeons. Les branches fortement
-attaquees durant plusieurs annees, presentent un aspect cara-

91
cteristique Шg. 1. ). Elles resteпt ra bougries, ~vec de пombreuses
pousses che,ives et cesseпt de porter des fruits.
Les bourgeons attaques sont deja reconnaissaЬles au debutmeme de la vegetation par leur couleur plus claire et leur forme
plus allongee.
·
Les eclosions des imagos опt toujours eu lieu surtout au
.debut de Mai (taЬleau Ј).
Les imagos eclos sont doues d'un heliotropisme positif tres
marque Ils se soпt пourris ac.tivement en roпgeant l'ecorce verte
et le IiЬer de jeunes pousses du Poirier. Souvent, per9aпt uп
irou rond daпs l'epiderme poui· introduire leur rostre, ils ont
mange, tout autour, les tissus et, les places attaquees, vues par
.transpareпce se revelaient par des tacbes d'un brun jauпatre .
. Les petioles des feuilles опt ete de meme attaques et perces;
dans les feuilles, des trous i·oпds ои des parties entieres ont
·ete ronges. Les pousses des autres arbres fruitiers, notamment
'du Prunier et · du Cerisier, ont ete exceptioпnellement et peu
.attaquees.
La periode active de nutrition des adultes а commence de
3 а 35 jours apres leur eclosion et s'est prolongee de 20 а зо
iours. De ЗО а 35 jours apres leur eclosion, les imagos опt
.аЬапdопnе les pousses et se sont retires dans divers abris, iuste
au debut des fortes chaleurs. Ils еп sont sortis vers le debut de
Septembre. Au cours de la diapause estivale, tous les iпsectes
·gardes dans un milieu peu hшnide ont peri.
La longue periode d~ пutrition active permettrait de lutter
·Contre }'insecte, еп pulverisant les arbres, а une epoque determiпee, avec des solutioпs arseпicales.
·
L'applireil digestif des imagos est represente sur la figure 2:
а. chez une femelle venant d'eclore; Ь. chez une femelle s'etant
nciurrie 13 jours (g. gesier; v. ch. veпtricule chylifique; .i. р. intestin posterieur; r. rectum; t. М. tubes de Malpighi)
Le ventricule chylifique de la femelle s'etant пourrie laisse
.supposer que durant la periode de пutrition les imagos ac.::umulPпt la nourritt.:ire qui sera digeree et utilisee pendant la diapause.
Les fig. 3 et 4 repi:esentent 1'appareil reproducteur femelle:
fig. 3, chez une femelle venant d'eclore; fig. 4. chez une femelle
apres la diapause estivale: о. ovule; g. ov. gaine ovarique; ovd,
oviducte; v. vagin; т. muscle; lz. piece chitineuse; Ь. с. bourse
copulatrice; s. р. spermatheca.
Il est а noter, qu' au moment de l'eclosion, les femelles ne
sont pas sexuellement developpees et ne presentent епсоrе au·cune formatioп d' oocytes. Par contre, apres la diapause, les
-ovules etaieпt completement formees, mais en tres petit пombre.
Les parasites Pimpla (= Epiurus) рототт Ratzb. et Ha.brocytus sp. ont ete oЬtenus d' Anthonomus cinctus. Leur actioп
.а ete tres faiЫc.
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Anthonomus pomorum L.
Observe sиrtoиt en 1930. Les larves ont ete troиvees aиssi
Ьien dans les boиtons dи Pommier qие dans ceux dи Poirier.
Les eclosions d'imagos ont ete surtoиt nombreиses dans la pre"
miere quinzaine de Mai. Les imagos se sont activement noиrris
pendant une periode de 20 а ЗО joиrs avant de . se retirer dans
divers abris, rongeant, sиr les dеих faces, les tissиs des feиilles
јиsqи' аи reseaи de nervures (fig. 5.).
Parmi les diverses feuilles offertes aux adultes, celles du
Pommier ont ete le miettx acceptees; pиis, Ьеапсоир moins blen
celles dи Poirer; plиs faiЬlemeпt encore celles dи Cerisier; 'es
feиilles d' Abricotier ont ete seиlement exceptionnellement toи
chees et celles du Prиnier et du Groseillier пе l'oпt pas ete.
La fig. 6 represente l'appareil reprodиcteиr d'ипе femelle
реи apres son eclosion (g. germariиm; i. р. intestin posterieиr ).
Comme chez l'espece precedente, les femelles пе soпt pas
sexиellemeпt deYeloppees, аи moment de l'eclosioп: c'est Ја la
seule ressemЫaпce eпtre ces det1x especes tres proches car leur
appareil reprodttcteur respectif pr.esente dans sa construction
d'assez grandes differeпces.
·
.
Anthoriomus pomorum а ete attaqиe par des ChaICidieпs
parasites епсоrе iпdetermiпes et par 1' Ichпeиmoпide Pimpla
( · EpiurusJ pomorum Ratz. Le poиrceпtage de larves parasitees
а varie de 10 а 27% sиivaпt les cas observes.
Polychrosis .botrana Schiff.
Cet insecte а ete iпtroduH seиlemeпt depиis quelqиes
аппееs еп Serble, а Smederevo, un des ceпtres de viticиlture
dи pays. L' invasion а att~.iпt sоп maximиm d'inteпsite еп 1928
et 29, lorsqu'en moyenпe 1/ 3 de }а recolte а ete апеапti. Depuis,
elle est еп decroissaпce,
L'apparitioп tres pres;oce des papilloнs au printemps est
а пoter: en 1930, peпdant la floraisoп des gi appes il у avait
daпs ce1les-ci des · cheпilles de 7 а 11 mm. de loпg: les rapports
entre le developpemeпt de Ја plante noиrriciere et de l'insecte,
remarques daпs d'autres pays, п'existeraieпt dопс pas ici .• Garн
dees аи Iaboratoire, Jes cheпilles de la derпiere geпeratioп, ont
donпe les premiers papillons des la fin de Jaпvier et les derпiers аи debut d' Avril. L'action de la temperature sиr la rapidite dи developpement а donc ete tres seпsiЬle, mais les iп
sectes ont presente aиssi, daпs leurs reactioпs, de tres fortes
variatioпs individиelles. L'espece disposerait donc d'_иne graпcie
plasticite, lui permettaпt de sиbsister dans divers milЉux.
Uпе aиtre particиlarite а signaler est qие le nombre de
chrysalides troиvees soиs 1'ecorce des ceps ои dans les feпtes
des echalas а ete excessivement faiЬle, meme daпs un vigпoЬle
ou 700/о des grar.pes avaieпt ete aneaпties. Et, cependaпt, се
vigпoЬJe а ete, а поиvРаU, tres fortement attaque l'aпnee sиivante.
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Des Ichneumonides et des champigons entomophytes ont
ete remarques, parmi les ennemis naturels de 1' Insecte.

Phlyctaenodes sticticalis L.
De grandes invasions de се papillon ont cause d' enormes
ravage's en 1929, 1930 et 1931.
Dans le cas observe, l~s chrysalides de la premiere generation nnt ete oblenues le 18 Juin et les premiers papillons des
le 1- er Juillet.
Une Tachine, Eutachina civilis Rond. et un Brachonide
encore indetermi пе, ont ete observes comme parasites de cette
espece.
(Institut central d' hygiene

а

Belgrade).

о znacaju hiperparazita u zivotnim

zajednicama insekata
-

Dr.

Р;

Vukasovi6.

о znaca1u hiperparazita и zivotnim zajednicama koje obrazuju insecti sa svojim parazitima vec sam imao prilike da govorim u svome radu о jednoj takvoj zajednici. 1 ) Oni su sigurno
jedan od glavnih uzroka velikih varijacija koje srecem'J skoro
uvek proucavajuci akciju primarnih parazita, oni su isto taka.
sigurno i glavni faktor ravnoteze и odnosima domacin-primarni
paraziti, ako uopste о nekoj ravnotezi moze Ьiti govora.
Нiperparazitima se, uglavnom, obracala mal<l paznja i sta
vise, mnogi od njih su smatrani kao primarni paraziti. Uostalom
i sam pojam hiperparazitizma је tesko definisati, mnogo teze na.
pojam parazitizma, jos uvek nedovoljno jasan. s obzirom na
svoju Ьiologiju, na okolnosti и kojima se nalaze, prirnarni paraziti mogu Ьiti istovremeno i hiperparaziti. То se, na primer.
vidi и parazitne oske Tetгastichus cгassinervis, istovremeno i
primarnog i sekundarnog parazita leptira Hyponomeuta malinellus, kao i и Pimpla (Faure L, 2 ) Picard F. 3) itd. Najzad',.
primarni paraziti mogu Ьiti i svoji sopstveni hiperparaziti, i оУа
pojava suprapaюzitisma vrlo је cesta и Chalcididae-a, spoljnih
zadruznih parazita (Dibrachys boucheanus, Habrobracon johannseni (Trouvelot В. 4).
Dosta jaka pojava Ьiljne vasi Macrosiphum pisi Kalt. na
luzerki (Medicago sativa) s proleca prosle godine predstavljala је
pogodan objekt za proucavanje proЬlema hiperparazitizma. Као
i oЬicno, za kratko vreme vasi su Ьile napadnute od jedne parazitne
osice, jednog Aphidius-a (А. medicaginis), njihovog cestog prima1-nog parazita Zarazene vasi skupljane su sa istog kompleksa
Ьiljaka najpre iz dana u dan, а zatim и vecim razmacima, ukoliko su Ьile rede. Sakupljeni materijal cuvan је u 1aboratoriji,
belezene su pojave parazita i hiperparazita i, najzad, izvrsen је
detaljan pregled zaostalih, neizleglih primeraka.
1

Spomenik Sr. kr. aked., LXX, 16, str; 33, 1931.
l'e.ude d'un complexe Ьiologique: L1 Pieride du Chou
et ses parasites hymenopteres. l:yon, 1926
8 1 CoпtriЬution а l'etude des parasites de Pieris brassicae L. (Bull. Ьiolog,
Fr. et Belg" LVI, р. 54, 1922).
4 ) Recherches de Ьiologie appliquee sur la Teigne des Pommes de terre
et ses parasites. (Ann. Epiph., Х, fasc. 1 et 2, 1923).
2

)

)

ContriЬution а

Iz zarazenih vasчu, sem primarnog parazita Aphidius-adobivene su svega tri vrste hiperparazita: 2. Chalcididae-a: Asaphes vulдaris Walk. i Parhyneuron aphidis Bouche i 1 Cynipidae: Allotria victrix West. Oni su svi, kao i Aplzidius. poje-dinacni paraziti.
Krajnji rezultatl izvrsenih opazanja izlozeni su и donjoj
taЬlici i radi vece preglednosti izracunati su и procentima:
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-
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Као sto se iz taЫice vidi, akcija svih hyperparazita skupa.
jako varira, и stalnom је po1-astu od 14 m1ja do 9 juna, da
zatim naglo opadne. Usled slaЬljenja zaraze i sve ~manjeg broja
zarazenih vasiju dalje kretanje akcije hyperparazita nije moglo
Ьiti uspesno pra6eno ali 26 juna, kada је izvrseno poslednje
skupljanje, akcija је Ьila nanovo и porastu.
U ovoj prvoj periodi posmatranja (14 maj -9 juni), broj
ubljenih Aphidius-a od strane svih hiperparazita kretao se od
58 16' 1/ 0 do 92,:,0 / 0 • а z:i. sve vreme posmatranja iznosio је prosecno 67%. Smrtnost је Ьila, dakle, vrlo velika i па svaki nacin
mnogo veca od smrtnosti doma6ina, same vasi, proizazvane od
strane Aphidius-a. I ovo је vrlo interesantna pojava, koju sam,
vec vise puta zapazio, naroCito и zivotnoj zajednici stetnog
leptira Hyponomeuta malinellus Zell.: procenat uЬijenih pri ·
marnih para:zit~ od hiperparazita Ьiо је uvek mnogo veci od.
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cprocenta ubljenih doma6ina od primarnih parazita, iako је domacina uvek Ы1о u nesrazmerno ve6em broju.
Posle ovako velike smrtnosti, narocito one od 92,3°/0 od
27 maja i 90, 1°!о od 9 juna, mog!o se oceki vati da се Aphtdius
za duze vreme potpuno isceznuti --- naprotiv, 15 juna smrtnost
spada na samo 23. l 0 / 0 , da se zatim 26 juna nanovo poveca.
Ovakva jedna parazitna akcija, sa ritmicnim slaЬljenjem i jaca.njem, potsecala Ьi na cesto pominjanu ciklicnu akciju primarnih
parazita, t.j. da usled ve6e plodnosti i brzeg mnozenja primarni
paraziti zarazavaju sve ve6i i ve6i broj doma6ina, proizazivaju
njegovo iscezavanje, ali i sami propadaju usled nedostatka hrane
-te · zaostali domacini mogu se sada za neko vreme пanovo mno--Ziti, dok se paraziti nanovo пе jave.
Izracunavaju6i gornje procente smrtnosti nismo uzimali u
·obzir zarazeпe vasi iz kojih пiје nista doЬiveno, i ciji procenat
varira od 12°1о do 36%. VeCina od njih sigurno је uЬijena isto
tako od hiperparazita samo radi ishraпe, ili su mnogobrojna,
пaknadпa zarazavanja onemogucila razvi6e parazitne larve. Ako
i ove vasi uzmemo u obzir, opsta smrtnost Aphidius-a blla је
jos ve6a, u stalпom porastu od 14 maja do 9 juna, sa slabljim
varijacijama u jacini, i dok su' krajnje vrednosti 63°1о i 98,4°1о.
prosecna iznosila је 73°/". Вrој parazita Ьiо -је prem~ome
.stalno vise nego prepolovljen, njihova korisna akcija пeoblcno
jako smапјепа i ovo nam пajlepse pokazuje od kolikog su zna·
--Саја hiperparaziti u parazitnoj akciji uopste.
Izmedu pomenutih hiperparazita, пajces6i је Ыо Asaphes
vulgaris, ve6 inace cest parazit raznih vrsta Aphidius-a i Praona-a,
oblcnih parazita Aphididae-a. Njegova akcija Ьila је stalno vrlo
jaka, naroCitu pri kraju prve periode opazanja i procenat ubljenih
_Aphidius-a iznosio је 53%. Akcije hiperparazita Allotria victrix
i Pachyneumn aphidis blle su пerodovnije i slablje i prosecne
vr.:dnosti ubljenih Aphidius-a iznosile su za prvu vrstu oko 16°1о,
а za drugu oko 6,6°/0 •
Iz sakupljenih zarazenih vasiju hiperparaziti su izlazili uvek
оа duze ili kra6e vreme posle pojava primornog parazita Aphidius-a. U najvecem broju slucajeva prvo se javljao hiperparazit
А. victrix, па 5 do 6 dana posle prvih pojava domacina; zatim
Ћа 7 do 9 dana Р. aphidis, i, пajzad, А. vulgaгis па 9 do 12
-dana.
(Fitopatoloski odsek Centralnog higijenskog
zavoda, Beograd).

Sur un cas d'hyperparasitisme etudie.
Р.

Voukassovitch.

Daпs 1'etude de la blocenose que forment les iпsectes avec
leurs parasites et hyperparasites, ces derпiers опt ete souvent
'mecoппus et leur action confondue avec celle des parasites
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primaires. II parait, cependant, qu'ils sont l'un des facteurs des
plus importants dans le maintien de l'equiliЬre existant entre
lЪ6te et ses parasites et qu'ils sont la cause principale des
irregularites de l'action des parasites primaires.
Une assez grave invasion de Macrosiphum pisi Kalt. sur
Medicaдo sativa, m'a permis d'etudier les rapports numeriques
existants entre le parasite primaire Aphidius medica{{inis et ses
hyperparasites solitaires: Asaphes vulgaris Walk., Pachyneuron
aphidis Bouche et Allotria victrix West.
Les datez de prelevements des pucerons contamines ( 14,
15. 16, 18. 23 et 27 Mai, 9, 15 et 26 Juin/ et leur nombre sont
indiques dans les rubriques 1 et 2 du taЬleau ci-j0int; dans la
тubrique З sont inscrits les pourcentages de pucerons parasites
-et dont il n'a rien ete oЫenu; dans la rubrique 4 sont les pourcentages d'Aphidius obtenus des pucerons contamines; d"ns les
rubriques 5, 6. 7 et 8 les pourcentages d'Aphidius et d'hyperparasites denombres dans la totalite des insectei> eclos.
L'examen de се taЬleau demontre que:
L'action des hyperparasites а ete en augmentant du .14.
Mai au 9 Juin: le poucentage d' Aphidius tues s'est eleve progressivement de 58,60/о а 92,3(}/ 0 avec une moyenne de 67°/0 ,
En admettant que les parasites des pucerons morts sans donner
lieu а aucune eclosion, 11.ient ete egalement tues par les hyperparasites (supraparasitisme), ie pourcentage de parasites tues
.aurait donc varie de 63° / 0 а 98,4° / 0 , avec une moyenne de 73° / 0 •
· 2) La mortalite provoquee chez I'Aphidias par Ies hyperparasites а donc ete tres elevee et, surtout, superieure а celle
provoque~ par 1'Aphidius chez le puceron meme, се dernier
eetant toute fois beaucoup plus nom breux par rapport а son paras1te primaire que celui-ci par rapport а ses hyperoarasites.
3) La mortalite presque totale, constatee le 9 Juin chez
i'Aphidius, au lieu d'etre suivi de sa disparition complete, diminue au contraire atteignant seulement 23, 1°!о le 15 Juin, pour
augmenter de nouveau ~nsuite. Une action cyclique s'est donc
d.essinee assez clairement, mais faute de Mactosiphum, les obser~
vations ont du cesser.
Le plus frequent hyperpara~ite а ete Asaphes VUlf<ШiS,
Ie pourcentage d'Aphidius tues par lui seul ayant atteint 53°/0 •
L'action d'A!Lotria '7Jictrix et de Рлhупешоп aphidis а ete plus
irreguliere et plus faiЬle, s'elevant еп moyenne а 16% pour le
premier et 6,6°/0 pour le second hyperparasite.
(Institut central d'hygiene

Етнолошки Гласник

а

Belgrade ).
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Daljnji prilog proucavanju kukuruzova
moljca (Pyrausta nubllalis HUbner)
njegovih parasita u Jugoslaviji
(Podaci

о

stanju zaraze i parasitizma; fenologijska opazania}
Bozidar Hergula -

Zagreb.

(lz Fizioloskog labor< torija Botanickog instituta u Zagrebu)

U ovom kratkom izvjestaju. u nizu dosada izaslih 1 ), izneseni su podaci о stanju zaraze glavnog naseg_ stetnika kukuruza.
kako su poglavito sabrani и 1930. god. и nekoliko mjesta Hrvatske а zajedno s onim, djelomice sakupljenim и god. 1929. i 1931.
i и drugim nekim mjestima Jugoslavije. Osim toga navedeni su
ј podaci о infekciji gusjenica Р. nuЬilalis ро njihovim parasitima.
kao i fenologijska opazanja na tom stetniku i parasitima, provedenih и uzgajalistu i eksperimentalnom polju Botanickog in·
stituta и Zagrebu.
Od .velike је vaznosti, - а и smjeru nastojanja moderne
praktlcke entomologije, da se takva istrazivanja provode konti·
nuirano svake godine i na izvjesnom arealu, da Ьi se tako mogli
da izvedu generalrii zakljucci о djelovanju spoljasnjih faktora na
pojavu pojedinih stetnika kulturnog Ыlја. Radi uskogrudnih nasih
prШka nije mi moguce da zamisljen program tog rada jzvedem
и vecem opsegu, vec sam se morao da ograniCim na podatke,
koje sam sabrao prigodom skupljanja materijala za infekcione
~ksperimente.

Fenologijska opazanja Ьila su izvrsena pod prilikama, kako
se u glavnom ogledaju и meteoroloskim podacima, navedenih и
tab. 1. - Za tacniju analizu Ьionomskih odnosa мvedenih insekata prema tim spoljasnjim faktorima potrebna su visegodisnja
mnogostrana izdrazivanja, ра је i svaka komparacija kao i svaki:
zakljucni izvod и tom pravcu izostao.
Mnogo sam zahvalan gdici М. Chadraba, cinovnici botanickog zavoda и Zagrebu, na sastavu meteoroloskih podataka i savjesno provedenoj kontroli fenologijskih opazanja - Prijatelju
1) u "International Corn Borer Investigations, Scientific Reports", Vol.

I.-ПТ.,

1928-30.
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dru Z. Lorkovic 1
grafikona.

Qvom prilikom izricem hvalu па izradЬi

Podaci о stanju zaraze kukuruza ро Р. nubllalis.
Najprije da пavedem podatke о staпju zaraze kukuruzпih
ovom stetпiku и godini 1929., ukoliko vec пisu Ьili
pomeпuti и jednoj prije izasloj puЬlikaciji2), gdje su izneseпa
opazanja za istu tu godinu ali samo obzirum па juznije krajeve
Jugoslavije (Dalmacija, Crna Gora, Makedonija). Navedeni podaci
о stanju zaraze и toj godini doЬiveni su па osnovu pretrage
kukuruzovine, koja је preko zime 1929 /ЗО. Ыlа spreшljena te
najveCim dijelom odredena za prehranu stoke. - Pregledom
kukuruzovine и Vinici, kraj Varazdiнa, tt 2 gazdinstva (u svakom pregledano ро 350 komada kukuruzovine1, ustanovio sam
pocetkom proljeca 1930. god., da је od 700 komada · istrazene
kukuruzovine Ьilo ро tom stetniku napadnuto 142 komada, sto
iznosi 16°/о. - U Sv. Iliji, kraj Varazdina, u З gazdinstva (ро
р ojedinom gazdinstvu 400, 260, 200 kom. kukuruzovjne) pretrazio
s am и istom m jesecu svega 860 komada spremljene kukuruzov ine, te od toga pronasao ЗО komada napadnutih pomenutim
s tetnikom. sto Ьi odgovaralo napadu od 3'5 / 0 • - Otprilike и
i sto vrijeme konstatirao sam и okolini Sv. lvana Zeline, и З
gazdinstva ( 400, 400, ЗОО kom. kukuruzovine), da је od svekolikog broja pregledane kukuruzovine, - 11 ОО kukuruznih Ьi
ljaka -, Ьilo ро gusjenici kukuruzova moljca ostecenG 264 komada, te је prema tome i broj zarazenih biljaka iznosio 24°/о. ZahvaljujuCi susretl1ivosli gde d·r. Z. Klas, asistenta Botanickog
zavoda и Zagrebu, izvrs€na је ziшi Ј 929. god. prгtraga kukuru·
zovine и GarCinu, kraj Slav. Broda, и 2 gazdinstva, te је ро
njenim podacima broj ostecenih kukuruznih Ьiljaka varirao izmedu kojih З do )2°/о. te osjekom iznosio 6°/о. - Na imanju
Dobricevo, kraj Cuprije, konstatirao sam u martu 1930. god.
pregledom 2.200 komada kukuruzovine. da је З40 ЬЩаkа, sto cini 15'5°/о - 1 Ьilo osteceno pomenutirn stetnikom. - u isto
vrijeme (и martu 1930 ) pretrazena је kukuruzovina и okoliпi
Nisa te је и 3 gazdinstva (ЗОО, З О, 400 kom. kukuruzovine)
pregledano svega 1ООО kukuruznih blljaka, s rezultatom, da је
еса 100 .komada, dakle ес 10% -, Ьilo osteceno ро gusjenici kukuruzova moljca. - Gotovo и svim pomenutim mjestima,
u vecini slucajeva, nad:ena је oЬicno ро jedna gusjenica ро napadnutoj Ьiljci, а mпogo rijede ро vise njih, dok se s druge
strane prilicno cesto dogadalo, da и ostecenoj Ьiljci, ni najpom·
njivijom pretragom, nije Ьila pronadena bas nijedna gusjenica; ili
ј е migracijom dospjela na povoljnije mjesto za hiЬernaciju, ili је.
moida, zaostala и kukuruznoj strni и polju. Pьtonje је manje
Ъiljaka ро

2 1 Hagula В.: Tl1e Com Borer Situation in Southern Yugoslavia. lnter·
natioшl Corn Borer Investigations Scientifie Reports, Vol. 111. рр. 121-129.

Chicago, 1930.
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vjerojatno ve6 radi toga, jer sam u tim mjestima, koliko su
kukuruzna strniSta Ьila pregledana, mogao u ve6ini slucajeva da
konstatiram, da је kukuruz Ы.о sjecen dosta Ьlizu do zemlje, а
osim toga, tek izuzetno sam nalazio gusjeцice u tim badrljicarna.
Moze se sa sigurnos6u re6i, da је u tim mjestima broj gusjenica
kukuruznoga moljca ро oste6enoj Ьiljci Ыо gotovo uvijek poprecno manji od 1.
U sezoni 1930/31. pregledane su kukuruzne blljke te sakupljene gusjenice kukuruznoga moljca iz nekolikih mjesta Hrvatske, а to su: ZagNb (kukuruz na polju u Ьlizini Save), Kraljevec
(kraj Preloga), Kriievci i Severin (kraj Вј elovara \. SЩede6i podaci ukazuju na jaCinu napada u navedenim mjestima odnoseCi
se na stanje zaraze na kukuruznim poljima u godini 1930 .
'
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80
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Kriievci

860

800

208 26

о

Pregled izvrsen na spremljenoj
kukuruzovini и 4 gazdinstva.
Pregled izvrsen na 4 polja u
Ьlizini Save.
Pregled izvrsen u 8 gazdinstava:
Pregled izvrsen na imanju
ljoprivredne skole.
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Uporedenjem ovih podataka s onim iz prijasnjih godina, а
za ista mjesta, moze se konstarirati ovo: U Kralje l'CU је broj
napadnutih biljaka u god l 928. iznosio еса 33° / 0 , а и god. 1929.
veCinon: је dosegnuo i do 40D/o. ра prema tome napad od 9 4°1о
u god. 1930 znaci gotovo trostruku redukciju и broju napadnu·
tih biljaka. Prema god. 1928, kada је u Severinu na istiш
mjestima koпstatirana zaraza kukurilznih Ьiljaka od preko 50°/о
(50 9), u 1930. god spala је zarг.za otprilike za polovicu. Okolina Zagreba .· i Krizevaca prema prijasnjim godinaџia, koliko је
poznato, ne pokazuje ve6ih razlika u bro1u napad.nutih biljaka а
u komparaci ј i s р 1dacima iz 19 30. godine. U okali ni Zagreba
:iznosio је 1927. broj napadnutih biljaka oko 15° 10 , u 1928. god.
7°1о. Ј,929. еса 10%, dok је u gornjem pregledu za 19.ЗО. god.
naznacen sa 9·3%. Jsto tako је и Krizevcima god. 1928. broj
·zarazenih biljaka izllOSiO 32'5°/ 0 , prema 2о'0°1о U 1930, god.
Koliko su mi sada pri ruci, spomenut 6u jos
n ekolik
podatke iz god 1931. Na poljima okoline Zagreba, u Ьlizini Saveh
konstatirao sam u augustu 1931., pregledom 2124 kut{ш-uznie,
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Ьiljaka,

da је tek 50 od njih Ьilo zarazeno gusjenicama kukuruzova moljca, sto Cini 2·4% od svekolikog broja pretrazenih
biljaka. I ovom prilikom mogao sam potkrijepiti ranije izlozeno
mislienje i to u pravcu, da oЬicna ranije sorte kukuruza vise
podlijezu napadu ovoga stetnika nego kasnije sorte. Prilikom
pregleda kukuruza na navedenim poljima mogao sam naime da
ustanovim, da је od 978 pregledanih biljaka ranije sorte kukuruza Ьilo zarazeno 42 komada, dakle 4'3°/0 , dok је od 1146 Ьiljaka
kasnije sorte pronadeno tek 8 komada inficiranih, sto clni tek
О·7% napadnutog kukuruza. U оЬа slucaja izvrseп је pregled
na doniacem kukuruzu, sortama hrvatica te cinkvantinu. Prema
podacima iz prijasnjih godina stanje zaraze u 1931 god. pokazuje
oCito nazadovanje. - U augustu 1931. izvrsio sam pregled kuku·
ruznih Ьiljaka u okolini Sv. Petra te od toga mjesta putem prema
Dugoj Resi nisam mogao na6i nijedne gusjenice kukuruzova
moljca, iako sam tada pregledao nesto preko 2.100 kukuruznih
Ьiljaka. Tek kod jedne jedine Ьiljke naisao sam na karakteristicnu
crvotoCinu, ali ni u njoi nije vise Ьilo nikakva stetnika. - U decembru 1931 god., izvrseno је saЬiranje zarazene kukuruzovine
u Severinu te ie tom prilikom pregledana kukuruzovina sa 2
gazdinstva (u jednom 1300, u drugom otprilike 1200 komada).
Broj oste6enih biljaka па jednom mjestu iznosio је 200 а na
drugom mjestu еса 400 komada, sto odgovara napadu od 15,
odnosno 35°/о, а poprecno 250/о, te prema tome proSlogodisnje
(193.Ј.) stanje zaraze prema ovom u god. 1931. ni u koliko nije
Ьiio izmjenjeno.
U podrucju svih gore pomenutih mjesta Р. nuЬilalis је
univoltan, tek и dosta rijetkim slucajevima konstatirana је i
i druga, parcijalna generacija, koja nije prelazila broj od 1° / 0 od
svekolikog broja pregledanih individua. J1::dino је na materijalu,
sabranom 1931. god. u Severint1, broj individua druge generacije
dosegao poprecno i do 3°/ 0 •
Na kraju jos da spomenem ovo: G. agronom lvo Kaluderovic poslao mi zarazenu kukuruzovinu iz Ulcinja (Crna Gora).
Pretragom te kukuruzovine, koja је potjecala od biljaka iz god.
i 930, konstatirao sam, da је kukuruz inficiran osim gusjenicama
kukuruzova moljca jos i gusjenicama sovicP Sesamia cretica Lederer. Od svekolikog broja pronadenih gusjenica u zarazenoj
kukuruzovini iz tog mjesta Ьilo је 77 Pymusta gusjenica i 51
Sesamia gusienica, sto Ьi odgovaralo brojnom odnosu izmedu
tih vrsta kao 3 : 2.
Fenologijska opazanja na

Р. nuЬilalis

Та su opazanja izvrsena pod normalnim uslovima djeloшice
u polju za vrijeme vegetacijske periode kukuruza а djelomice u
otvorenoj prostoriji na prezimjeloj kukuruzovini, koja је time
Ьila izvrgnuta gotovo jednakim
prilikama, kako ih normalno
nal.:izimo u zaklonjenim mj~stima, u supama i drugim go-
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spodarskim zgradama. U god, 19ЗО. Ьile su gusjenice ovoga
stetnika krajem augusta u glavnoш vec potpuno dorasle. Ро
hiЬernaciji god 19ЗО/З1. na otvorenom polju, sabran gusjenicni
materijal u Severinu i Kralievcu upotreЬljen је za daljnja fenoloska opazanja tijekom 19З1. god.
Prezimjele gusienice zapocele su se zakukuliivati krajem
(ЗО.) maja, а period zakukuljivanja potrajao је do kraja (29.)
jula (na materijalu iz Kraljevca), odnosno do pocetka augusta
(materijal iz Severina). Тај pupacioni period nesto se razvukao,
vjerojatno radi nepovoljnih prilika vlage u uzgaialistu. Procentualni brojevi kukuljica od svekolikog broja individua pod kontrolom а u vrijeme pupacionog razdoЬlja graficki su prikazani
µ sl. 1. 3)

Slika 1.

U svemu је pod tim opazanjima Ьilo 1З54 individua, i to
620 podriietlom. iz Kraljevca а 7З4 iz Severina. Maksimum
pupacije ustanov!jen је izmedu 28. i ЗО juna (Kraljevec), odnosno ЗО, juna i 2. jula (Severin). Od svekolikog broja odraslih
gusjeнica polovica ih se vec zakukuljilo do 29, juna (Kraljevec),
resp. do 1. jula (Severin). Razvitak kukuljica potrajao је izmedu
8 do 15 dana.
lzletavanje moljaca usЩedilo је u intervalu izmedu 17. iuna
do pocetka (8.) augusta, resp. izmedu 15. iuna do pred polovi·
сот (12,) augusta (Severin), I u ovom slucaju se produljenje
perioda izvaljivanja moljaca trebalo da svede na nepovoljne
prilike vlage u uzgajalistu. Graficki prikaz iskukuljivanja leptira
(gdje su naznaceni procentualni brojevi izvaljenih leptira od svek
kolikog broja iadividua u vrijeme izletavanja moljaca) dan је
u sl. 2.
BrGj individua pod kontrolom iznosio је 858, od cega
otpada na materijal iz Wraljevca 4З8 komada а na onaj iz Severina 420 komada. Maksimum iskukuljavanja leptira konstatiran
3 ) Tanje crtana krivulja odnosi se na podatke iz Kraljevca, deЬlja krivulja
na podatke iz Severina. Iste oznake vrijede i kod ostalih grafikona.
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ie izmedu 8. do 10. jula (Kralievec), resp. izmedu 12. do 14.
jula (Severin). Od sveukupnog broja kukuljica izvalilo se 50°1о
;individua do 12. jula (Kraljevec), resp. do 14. jula (Severin).

,,

1О

15

20

Juni

Juli

Slika 2,

Pod insektarijem kao i и laboratorijskim kavezima kopulacija se zЬivala, ukoliko је zapazeno, oЬicno jos istoga ili slijede6ega dana, postu su se imagines izvalili. Period odlaganja
јаја и polju moze se izvesti iz gornjih podataka о izletavanju
moljaca, uzevsi pri tom и obzir i trajaпje preovipozicionog
stadija od 3 · do 4 dana te samog ovipozicionog stadija и trajaпju
-od kojih 1О dana. Prema tome Ьismo mog\i da taj period odlaganja јаја stavimo otprilike и razdoЫie izmedu kraja juna do
polovicu augusta. Bud1:1Ci da iпkubacioпi period oblcno potraje
kojih 5-6 dапа, to је prema dosadasnjim navodima pojava
mladih gusjenica uslijedila је od pocetka jula do druge polovice
augusta. Medutim obzirom na to, sto је taj razvitak izvrsen uz
dosta veliku пestasicu vlage, - . koja Ьi velikim dijelom odgovarala vlazi uzduha, kako је to brojno izrazeno и tab. 1. -,
а to stoga, sto је kukuruzovina preko zime stavljena и prilicno
suhu prostoriju te је i preobrazba gusjenica, kod velikog broja
iпdividua, Ьila us1ijed toga pomakпuta па kasnije vrijeme i1i је
opet uop6e izostala. Tako mozemo i da protumaCimo ovaj dosta
rastegпut interval pojavljivaпja poiedinih razvojnih stadija i njihov
:pomak na kasnije vriieme nego sto Ьi se to moZda obzirom па
klimatske prilike ocekivalo. Odatle i slijedi, da pojava pojedinih
razvojnih stadija, kojih је razvitak vezan za ovako spremljenu
kukuruzovi.nu, nesto i okasni а и poredЬi s pojavom tih stadija
i njihovoga razvitka и kukuruzovini па otvorenom pojlu ili dru-
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gom kakvom пezaklonjenom mestu, gdje је cijeli razvitak ipak
izlozen obzirom па dovoljпu koliCinu vlage mnogo povoljпijim
uvjetima. S druge straпe poznato је, da је za reaktivьciju daljnjeg razvitka hiЬernirajuce gusjenice potreЬita izviesna kolicina
vlage te u slucaju, da ova u velikoj mjeri izostane, gusjeniceпe се Ьiti sposobne za daljnju metamorfozu te osudeпe da uginu~
Odatle се Ьiti i razumljivo 1 da је ЗО do 400/о gusjeпica, uz:
takve prilike, ugiпulo prije пеgо је moglo doci u priliku da sezakukulji.
Јаја kao i gusjenice, koje odmah ро tom, sto su se izvalile, Ьile su stavljene u velikom broju (kojih 20.000) tijekom,
jula па kukuruzne biljke u polju. Do potkraj augusta i pocetka
septembra gusjenice su Ьile vec potpuпo dorasle. Cijeli razvitak
gusienica, kojima је u prvoj poloviпi jula kukuruz Ьiо inficiran"
trajao је otprШke nesto vise od mjesec dапа.

Parasiti
U ovom prilogu izneseпi su podaci о stanju infekcije gu-sjenica kukuruzova moljca ро nekim parasitskim insekHma, koliko.
sam imao prilike da na njih naidem prigodom saЬiraпja kukuruzoviпe и svrhu iпfekcion1h eksperimenata. Ti se podaci odпose
пarocito па stanje parasitizma u oпim, vec prije pomeпutim"
mjestiшa Hrvatske, Kraljevec, Zagreb, -::>everiп, Krizevci gdje su Ьile sabrane gusjeпice za vrijeme hiЬernacije 1930/З f ,_
Јеdап dio tih parasita uzgojeп је iz tih gusjenica tijekorn 1931.
god., dok је drugi dio iste godiпe рrопаdеп и eksperimeпtalnom,
polju u Zagrebu, kao i и njegovoj okolici. Osim toga ovdje SU\
пavedeпi i nekoliki podaci о staпiu zaraz~ ovog stetnika ро tim;
parasitima, kako sam to konstatirao u пekim drugim mjestima
Jugoslavije u sezoni 1929./ЗО., а ukoliko jos dosad nijesu ЬiЊ
izneseni u prijasnjim mojim puЬlikacijama 4 ). U vezi prije пave-
denih fenologijskih opazanja pojedinih razvojnih stadija kukuruzova moljca u god. 1931. provedena su iste godine ta ораzапја_
i na пjEgovim parasitima. Prilike uzgoja tih parazita Ьile su jed'·
паkе kao i kod provodenja feпologijskih ораzапЈа na Р. nubllalis,
iz kojeg su ti paraziti Ьili i doblveni.
Lista parasitskih insekata, nadenih па gusjenicama kukuruzova moljca 11 god. 1931. sa gore pomeш1ta 4 mjesta Hrvat-ske, jeste ova:
lhпeumonidi: Limnerium alkae Dlliпger & Sachtleben
Inareolata punctoria Romaп
Exetastes illusor Fabriciu'>
Microbracon brevicomis Wesmael
Brakonidi:
Macrocentrus linear is \ХГ esmael
Halcidid:
Eulophus viridulus Thomson
Tahinid:
Ceгomasia (Lidella) senilis Meigen auc._
"Ј

v. Ыlј.

1)
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Prema tome lista parasitskih insekata, koje sam dosad
nasao и nasim kraievima, broji 13 vrsta (medu ovima i jedan
sekundarni parasit). Exetastes illusor dosad jos nigdje nije Ьiо·
poznat kao parasit kukuruzova moljca. Primjerci ovog parasita
kao i primjerci Macrocentrusa poslati su dru Т. Ellingeru, da љ,
specijalista odredi. D-r Ellinger navodi ih pod gornjim imenima,
koja ovako do zakljucnog studija i ostavljam. Oko 60 primeraka
С. senilis pregledao је i nas specijalist dipterolog g. N. Baranov
ра mu i ovom prilikom na tome zahvaljujem.
Limnerium alkae.

U sezoni 1929./30. konstatirao sam ovog ihneumonida --,
koliko to jos nije navedeno и prijasnjim puЬlikacijama -, Ut
Dobricevu kraj Cuprije, gdje је nadeno oko 2°1о gusjenica kukuruzova moljca napadnuto tim insektom, zatim и GarCinu kraj
Slav. Broda sa еса З°!о· tnom zarazom gusjenica te и Kraljevcu,
gdje је nesto manje od 1% gusjenica podleglo tom parasitu.
U gore pomenutim mjestima и god. 1930./31. iznosio jebroj parasitiranih gusjenica ро ovom insektu kako slijedi:
Broj gusjenica

Mjesto

Р. nuЬilalis

Broj ро L. alkae Procent parasitiinficiranih gusj. ranih gusjenica

2:Ј.30

31)

1·з

Zagreb

359

9

2'5

Sev11rin

2448

56

2·з

зо

1

з·з

Kraljevec

Kriievci

Zajedno

1

5067

1

96

1

'

1'9

Iz prezivljelih kokona izletavali su imagines и ovom vremenskom slijedu: primjerci iz Kralievcu и razdoЬlju izmedu 21.
aprila do 9. maja; primierci iz Severina izmedu 21. aprila do
11. maja. Graficki је vrijeme izletavanja insekata и vezi broja
izletjelih insekata prikazan и sl З.
Kako iz slike З. proizilazi, mc:.ksimum iskukuljivanja uslijedio је
28. do ЗО. aprila (Kraljevec), resp. 2. do 4. таја (Severin). Od
svekolikog broja tih parasita (so+sб=86) iskukuljilu se 50%
do 27. aprila (Kraljevec), resp. do 2. maja (Severin).
'

Jnareolata punctoria

Ovai ihneumonid naden је 1931. god. и 2 mjesta: и Kraljevcu i Severinu. Od 2230 gusjenica sakupljenih и Krvljevcu
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127 ih је Ьilo inficirano tim parasitom, sto cini 5'7°1о, dok је od
2448 gusjenica, sakupljenih и Severinu uzgojeno 26 primjeraka
tog parasita, dakle svega 1·1 °Јо.

%1
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1

'25

,20

i
151
\
1

\
IO-

1
'11

\

\
\

5

i //

.

О lLг

20

30

Apr1l

!О

МаЈ
Slika 3.
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Iz prezimljelih gusjenica kuku;ru~vva r_noljca iza~le su larve
parasita u intervalu izmedu 29. ma1a 1 24. 1una (K~alJ~yec),_ resp.
izmedu 31. maja do 16. juna (Severin). Vremensk1 sl11.ed 1 pr~
ceпtualni brojevi izaslih larva u tom interva1u od svekol1kog bro1a
individua graficki su prikazani u sl. 4.
20%

5

~""""-f-~~--,."~~~~~~~~~~~.-+~-~r4<:..:--,-r-.

27

30
Мај

ю

20

26

Juni
Slika 4.

Iz gornjeg grafikoнa proizlazi, da је maksimalno napustanje
gusjenica domadara te stvaranje kokona ovog parasita uslijedilo
па primjercima iz оЬа mjesta izmedu 7. do 11. juna. Od svekolikog broja (127+26=153) izaslih parasita 500/о doraslih larva
napustio је ovog domadara vec 9. juna (Kraljevec}, resp. do 8.
juna (Severin).
Odmah ро izlasku iz gusjenice saCini odrasla parasitska
larva svoj kokon, unutar koje se doskora zakukulji. Iskukuljivanje uslijedilo је u intervalu od 10. juna do 2. jula (Kraljevec),
resp. izmedu 10. i 26. juna (Severin). Izletavanje insekata u tom
raidoЬlju graficki је (ро dosadasnjoj shemЏ prikazano u sl. 5.
NaiveCi broj insekata izvalio se (jednako vrijedi za prinijerke iz Kraljevca kao i iz Severina) izmedu 19. i 21. juna.
Polovica (79 kom.J od svih parasita, - iz оЬа pomenuta mjesta -,
:izletjeli su vec do 19. juna.
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Period razvitka unutar kokona
denim podacima.

2
2
2
1

1. juni
2.
2. "
3. "
3
"
4_ "
4_ "
5_ "
11

1
1
7
2
1
1
1
1
4
1

5. "

2
2
2

7

1
1
2
2

6

5
2
1
2

6
3
7

5.
6.

"
"

6.
6.
6.
7.
7.

"
"
"

8.

"

8·
8.

"
"

8.
9.
9.
9_
9_

"
"
"
"
"

11

"

10. "
10. "
10. "
10. "
11. "
11.

Тај

"

pr~docen је

14. juni

13

2

11. juni

12.

"

1

14.
13.
14.

"
"
"

10
12
10

16.
16.

"
•
"

17.
18.

"
"

12.
12.
12.
12.
13.
13.
13.
13.
14.

"
"
"
"
•
.•
"
"
"

15.
15.
15.

"
"
"

16.
16.
16.
16.
16.
17.
17.
17.
17.
18.
18.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

19.
19.
19.
20.
21.
21.

"
"
"
"
"
"

lй.

15.

"

16.
17.
18.
17.
18_
18.

"
"
"
"
"
"

19.
21.
22.
18.
19.
20.
21.
18.
19.
20,
21.
20.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

21.

..

11
11

12
11

12
13
9

10
11
12

2
7

4
2
6
6
4
1
1

1
1
1

10

2

11

3

10
11

4

13
14
9

10
11
12
8
9

10
11
9

10

2
1
6
2
3
2
2
1

1
2
1
1
1

u nize nave-

22. juni
20. "
21. "
22. "

11
8
9

10
11

23.

"

22.

"

23.
24.
25.
24.
25.
26.

"
"
"
"
"
"

28.

"

24.
25.
26.

"
"
"

10

27.
28.

"
"

12

25.
26.

"
"

27.
28.

"
"

26.

"

28. "
27. "
29. "
l. juli

1.
1.
2·.

"
"
"

9

10
11
12
10
10
11

13
8
9

11
8
9

10
11
8

10
8

10
12
11

10
11

period је dakle potrajao 8 do 14 dana, osjekom 11 dana.

Exetastes illusor
је vrlo rijedak, vierovatno tek slucajni parasit gusjenice kukuru-.
zova moljca, jer, kako је vec spomenuto, ovo је prvi puta, da se
navodi kao parasit ovoga stetnika.
jesen 1930. nadena su u
eksperimentalnom polju u Zagrebu 2 kokona ovog ihneumonida.
Bili su smjesteni u dva hodnika kukuruzova moljca na kukuruzu
а kraj njih jos hitinski preostaci glave i koze gusjenice svog domadara. Prezimivsi u svom tamnosmedem kokonu, iskukuljio se
pomenuti parasit u maju 1931., ali samo jedan primjerak.

u
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Micгobracon

brevicornis

pripada grupi vrlo cestih parasita odraslih gusjenica Р. nubllalis.
Pojava tog parasita zapazena је и god 1930. и 3 ovdje navedenih lokaliteta Hrvatske. U eksperimt::ntalnom polju u Zagrebu

%
30

25

30

Jun1

4

Jul1
S!ika 5.

-od 324 nadenih gusienica kukuruzova moljca, Ьilo ih је 14 para:sitirano, dakle 4'3°/ 0 • Od 2 230 gusjenica, sabranih и Severmu,
Ьiјо је tim parasitom inficirano 26 komada, sto iznosi 1 ·2% u
Kriievcima od pregledanih ЗО gusjenic Ј jedna је tek Ьila. para:sitirana, sto Ьi odgovaralo parasitizmu od 3"3°1о- - I и god. 1931.
konstatirana ie infekcija gusjenica kukuruzova moljca ро tom
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brakonidu и eksperimentalnom polju и Zagrebu: o.d poprecno
1.980 gusjenica bilo је inficirano 15 komada, sto cini 0'811/о.
Pojava tog parasita 1931. g. konstatirana је и razdoЬlju izmedu 14. jula do 4. oktobra. Unutar tog vremena, ра jos tamo
do 14. oktobra, razvile su se pod prilikama prilicno jednakim
onima и polju dvije potpune generacije te parcijalna treca gene·
racija tog insekta.
RazvЊ,;k јаја varirao је izmedu 1-2 1 larve 3-6 dana, а.
unular kokona (prepupe i pupe) 10- 19 dana.
Macrocentrus sp.
jeste vrsta, koju kao parasita kukuruzova moljca navode mnogi
autori pod М. abdominalis Fabricius, dok drugi, narocito americki istrazivaCi (Parker, Thomson, Vance, Gamkrelidze i dr.), ро
kojima је taj brak.onid prvobltno i identificiran kao М. abdominalis, smatraju ga sada za М. gijuensis Ashmead. Ро determinaciji, kako mi је dostavio dr. Ellinger, ovde Ьi se radilo о vrsti
М. linearis Wesmael, Svakako је potreblto, da se to ptianje de~
1aljnijim studijem potpuno revidira, jer uz nedostatnu diagnozu
te pomanjkanje tipa М. abdominalis (ро dru Sachtlebenu) identifikacija је vrlo otescana.
l<asplod ovog brakonida ie poliembrionalan te iz jedne gusjenice proizasli individui oblcno su istoga spola. Medutim prilikom uzgoja ovoga parasita u god 1930. nюgao sam u dva slucaia ustanoviti, da su iz gusjenice domadara istodobrno izasli i
muzjaci i zenke ovog"" parasita. lsto tako i 1931. godine iz.
dvije gusjeniee uzgojeni parasiti bili su razlicitog spola. Tako је
24. juna iz jedne gusjednice, posto је prezimila, uzgojeno 20 primjeraka ovoga parasita, od kojih su polovica (10) bili muzjaci а
druga polovica zenke. Iz druge pak gusienice uzgojena su 18. VII.
22 primjeraka: 10 muzjaka i 12 zenki. Tu pojavu treba da protumacimo time, da је zenka parasita odloZila ne jedno vec dva
i1i vise јаја и tijelo svog domadara, uslijed cega su se i mogla
da razviju оЬа spola u jednoj gusjenici. Broj izaslih parasita iz
poiedinih gustenica varirao је izmedu 16 do 36 komada.
Pomenuti parasiti uzgojeni su 1931. god., iz gusjenica, koje
su sakupljene u dva mjesta: u Severinu (2448 kom.) i Kraljevcu
(2230 kom.). U svakom tom mjestu Ьilo је od svekolikog broja
gusjenica tim parasitom inficirano ро 6 gusjenica, znaci: u Severinu 0'2, u Kraljevcu 0'30/о.
Izlazenje larva zadnjeg sta<Щa iz pojedinih gusjenica uslijedilo је izmedu 9. do 17. juna (Kraljevec), resp. izmedu 13, do.
16. juna (Severin). Od svekolikog Ъrоја uzgojenih parasita polovica ih је izasla do 14. juna (K!aljevec). resp. do 13. juna
(Severin).
Ро napustanju gusjenica svaka pojedina Macrocentrus larva
sacini unutar zajednickog prediva zaseban smedi kokon, u kojem
se doskora zakukulji, Izletavanje insekata uc:;lijedilo је u razdoЬlju_
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izmedu 22. do 27. juna (Kr:iljevec), resp. izmedu 23. do 25, juna
(Severin).
lnterval · izmedu napustanja gu~jenice ра do dovrsenja iz- gradnje kokona potraie oЬicno 1 do 2 dana, ali i manje, dok za
razvitak unutar kokona (prepupe i pupe) predleze ovi podaci :
Broj primjeraka
1
1
3
2
2
1
1
1

1

Datum izgradnje \ Datum izletavanja \ Trajanje rozvitka. \
u danima
insekata
kokona
9. juni
!!. "

1

13.
14.
15,
16.
!6.
17.

"
"
"
"
,."

22. juni
23.
24_ ".,
25. .,
25.
21. "
25. "
27. "

"

13
12
11
11
10
9
10
10

Prema ovome razvitak tih stadija varirao је izmedu 8-13 dana_
Kopulacija је posmatrana pod laboratorijskim prilikama tt
malenim staklenim posudicama, te је uslijedila oЬicno samo u_
onom slucaju, ako su i muzjaci i zenke Ьili od prilike jednake
starosti. Kratko vrijeme ро izlasku iz kokona imagines оЬа.
spola, sposobni su za kopulu. Ova potraje vrlo kratko vrijeme,
kojih 4-6 sekunda. Vrlo је cesto, и malenim intervalima, zapazena visekratna kopulacija jedne te iste zenke. Jednaka sposobnost kod muzjaka nije sa sigurnoscu ustanovljena. Kod starijih individua и starosti od 5 do 10 dana kopulacija nije Ьila
zamjecena. Pod laboratorijskim prilikama u pomenutim staklenim
posudicama sa vatom, namocenom u zasecerenu vodu, uspjelo.
је odrzati insekte 8-21 dan u zivotu.

Ealophas viridalas
U god. 1931., 24. augusta, nadena su u eksperimentalnohl poliu 5
primjeraka ovoga parasita. Od kojih 1980 sakupljenih gusjenica
Ьile su samo dvije tim halcididom inficirane, sto cini oko о· 1°!о·
Razvitak jajeta potrajao је еса 2 dana, larv~ poprecno 6 dana,
а stadija prepupe i pupe oko 11 dana.
Cetomasia (Lidella) seni/is 5 )
nadena је и sezoni 1930./З 1. и tri mjesta: Kraljevec -, gd.ie jeod svekolikog Ъrоја (2230) sakupljenih gusjenica Ьilo О·Об°!о inficirano tim parasitom; Severin -, gdje је (od 2448 gusjenica}
5 ) Od svekolikog broja uzgojenih tahina preko polovice је identificirano
kao senilis, dok ostali primjerci, unisteni ро larvi Dermestes fardarius, nisuc
mogli Ьiti tacno determinirani. Obzirom na prethodni, makar i povrsni pregled
tih primjeraka, а narocito obzirom na dosadasnje nalaze u tim krajevima mozemo sa prilicnom sigarnosti uzeti, da su gotovo svi unisteni primjerci pripadali_
istoj vrsti.
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5 3°/о parasitirano; Krrievci - , sa 10°1о parasitiranih gusje~
nica (od sveukupno ЗО gusjenica). U sva tri mjesta nalazio sam,
iako и malenom broju, prazne puparije, ро ceinu se moze
zakljuciti i na pojavu parcijalne druge generacije te tahine (dakako и vezi Р. nuЬilalis kao domadara).
Prezimljavanje nedorasle larve ovog parasita uslijedi и
.gusjenici zadnjeg stadija, а trajanje njene hiЪernacije ovisno је
о spoljasujim prilikama и kudikamo mnogo vecoj mjeri nego
io Ъiva kod njeziiюg domadara. Њbernacija gusjenice uz povisenu temperaturu ne dovodi do napustanja latentnog stanja i
cpreuranjene razvojne reaktivacije, расе и velikoj mjeri djeluje
оа gusjenicu stetno. s druge pak strane larva с. senilis, izlozena
,povisenoj temperaturi za vrijeme hiЪernacije, vrlo brzo dovrsi
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svoj razvitak, ра bilo to i u samom pocetku hiЬernacije. U
februaru 1930. Ьilo је izlozeno temperaturi laboratorija od kojih
20° С oko 400 gusjenica, koje su u velikom dijelu sadrzavale
larvu tog pafasita. Potkraj tog mjeseca dorasle larve parasita
napustile su svog domadara, odmah potom se zakukuljile te
imagines poceli da izletavaiu и prvoj polovini sljedeceg mjeseca.
lsto tako krajem decembra 1930. god. izlozeno је laboratorijskoj
temperaturi, od еса 19° С kojih 180 gucjenica, ра su se vec do
potkraj januara parasitske larve zakukuljile а pocetkom februara
izlazile muhe. Osim ovih imadem podataka i iz prijasnjih godina,
koji kao i ovi, upucuju s jedne strane na to, da tijekom zim.skog perioda larva ove tahine ili uopce ne prolazi stanje zimske
latencije kao njegov domadar ili opet da је ova toliko labllna,
.30%
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da је uspostava daljnjeg razvitka parasitske larve omogucena
vec i samim povisenjem temperature okoline,. расе vec i u pocetku zimskog perioda. Ujedno nam gornji podaci lako mo~u da
protumace ovisnost fenologije ovog parasita о spoljasnjim faktorima potkraj hЉernacije te variranje u pojavljivanju ove tahine
и pojedinim godinama.
Iz prezimljelih gusjenica kukuruzova moljca dorasle parasitske larve izlazile su god 1931. u razdoЬlju izmedu 18. aprila
i 6. maja (Kraljevec}, resp. izmedu 14. aprila i 8. maja (Severin)
Graficki prikaz napustanja domadara te vremenski slijed zakukuljivanja parasita dat је u sl. 6.
.
Doskora potom kad napuste gusjer1icu, larve se zakukulje.
Maksimalni broj puparija konstatiran је izmedu 25. i 27. aprila
(Kraljevec), resp. izmedu 27. i 29. aprila (Severin). Od sveko·
likog broja larva (14+130=144) 500/о ih se zakukuljilo do 24.
aprila (Kraljevec) resp. 25. aprila (Severin).
Izletavanje muha uslijedilo је u intervalu od 9. do 24.
(Kraljevec), resp. izmedu 8. do 28. maja (Severin). Vremenski
slijed izletavanja u vezi sa brojem izvaljenih tahina, graficki је·
prikazan и sl. 7.
Maksimalni broj izaslih tahina ustanovljen је izmedu 11.
do 13. maja (Kraljevec), resp. izmedu 17. i 19. maja (Severin).
Od svekolikog broja puparija (144) izvalila se polovica imagines
do 14. maja !Kraljevec), resp. do 17. maja (Severin).
Trajanje razvitka kukuljice, do izlaska imagines, prikazano
е и slijedecem pregledu:
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Prema ovim podacima trajanje razvitka variralo је izmedu
16 do 24 dana, u najvise slucajeva trajao је 20 dana.
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Ein weiterer Beitrag zur Untersuchng des MaiszUnslers · (Pyrausta nubllalis HUbner) und seiner
Parasiten in Jugoslavien.
8. Hergula (Auszug)

Jn diesem weiteren Berichte iiber das Vorkommen von
Р.

nubllalis und seiner Parasiten in Jugoslavien befinden sich

die Angaben iiber Maisinfektion in einigen LokalШiten Kroatiens
im Jahre 1930, wie auch Daten iiber die Starke der Infektion
in einigen Orten des ni::irdlichen Т eiles von Jugoslavien in den
Jahren 1929 und 1931. Ausserdem berichtet der Verf. auch iiber
die lnfektion der Raupen von Р. nubllalis durch iЬre Parasiten,
so wie iiber phiinologische Beobachtungen ап diesem Schiidling
und seiner Parasiten, welche in dem Ziichtungsraum und Experimentalfeld des Botanischen Institutes in Zagreb durcbgefiihrt
wurden
Im Jahre 1929 betrug die Infektion der Maispflanzen durch
diesen Schadling in einigen Gegenden wie folgt : in Kroatien Vinica 16%, .Sv. ЈЩа 3. 5%, Sv. Ivan Zelina 24%, Garcin еса
6°/ 0 ; in SerЬien - Dobricevo 15. 5%, Nis еса 10%. - Im Jahre
1930 wurde der Befall in diesen 4 Lokaltiiten Kroatiens konsta·
tiert: Kraljevec. 9'4 11 / 0 , Zagreb, 9· 3%. Severin 21 '2% Krizevci
26°/0 • lm Jahre 1931 beobachtete man den Befall noch: in Zagreb
2'4% (an den friihen Maissorten 4"3°1о, an den spiiten Soi:ten
0'7%), in Severin еса 25%, wiihrend am Wege von Sv. Petar
gegen Dugaresa keine einzige Raupe \ on Р. nubllalis gefunden
wurde. In allen diesen Gegenden wurde konstatiert, dass Р. nubl! alis nur in einer, ganz selten in partieller zweiter Generation
weniger als 1%, in Severin 1931. Ьis ЗО/о von der Gesamtzahl
den gefundenen lndividuen) vorkommt. Wen man die Stiirke des
Maisziinslerbefalles in den verschiedenen Jahren vergleicht, kommt
man 7U folgenden Resultatea: in Kraljevec war der Befall der
Maispflanzen 1930 (9·4°/0) dreimal schwiicher als in den fruheren
Jahren ( 1928 - еса 33° /, , 1929 Ьis 40%), und in Severin wiih·
rend der letzten zwei Jahre (1930 - 21'2%, 1931 - еса 25%)
шn die Hiilfte schwiicher als 1928. (50'9°!о); Zagreb und Krizevci
wiesen in dieser Hinsicht keine besonderen Variationгn gegen
die vorigen Jahre auf (Zagreb: 192? - еса 15°/0, 1928 - 7°/0 ,
1929 - еса 10%, 1930 - 9·з 0 / 0 , 1931 - 2·4°/., Krizevci: 1928
- 32'8°/ 0 1930 - 26° / 0 • Im Jahre 1930 waren die gesammelten
Malspflanzen aus Uicinj (Crna Gora) von Raupen Р. nuЫlalis
und Sesamia cretica Lederer im Verhiiltnis 3:2 beschiidigt.
Phiinologische Beobachtungen an Р. nuЫlalis wurden im
offenem Zuchtraume uncJ. im Experimentalfelde in Zagreb, unter
klimatische Verhiiltnissen, welche aus der ТаЬ. 1 ersichtlich,
durchgefiibrt. Die Pupationsperiode dauerte von Ende Mai Ъis
Anfang August (АЬЬ 1); Maximum zwischen 28. Juni bls 2. Juli
(Die diinnen Linien des Graphikons beziehen sich auf das Ма8*
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terial aus Kraljevec, die dickeren auf jenes aus Severin). Die
Entwicklung der Puppen variierte zwischen 8 Ьis 15 Tage. Die
Ausschliipfung der Motten erfolgte vom HalЬen .Juni Ьis zur 1.
Halfte August; Maximum zwischen 8. Ьis 14. Juli (АЬЬ. 2).
Nach der oben erwahnten Angaben erfolgte die Oviposition Ende
Juni Ьis Halfte August µnd das Erscheinen der jungen Raupen
von Anfang Juli Ьis zur zweiten Halfte August. Durch ungeniigende F euchtigkeit im Zuchtraume, wurde das Auftreten der
einzelnen Stadien verzбgert, der schadliche Einfluss des Mangels an F euchtigkeit hat sich am sichtlichsten an der bedeutenden Mortalitat (ЗО~40° / 0 ) der iiberwinterten Raupen (Ьis Aug.
19З 1.) gezeigt.
Weiterhin sind die Angaben iiber die lnfektion der Maisziinslerraupen durch die Parasiten in den Jahren 1929 (nur
teilweise) und 19ЗО sowie die phano1ogische Beobachtungen im
Jahre 1931 angefiihrt. Die Liste der gefunden Parasiten ist
folge11de: lchneumoniden - Limnerium alkae Ellinger & Sachtleben, lnareolata punctoria Roman, Exetastes illusor Fabricius;
Braconiden Microbracon brevicornis Wesmael, Macrocentrus
linearis Wesmael, Chalcidide - Eulophus viridulus Thomson,
Tachinide - Ceromasia (Lidella) senilis Meigen auc.
L. alkae. Nach einzelnen Orten betrug die Zahl der infizierten Raupen wie folgt: im Jahre 1929 Dobricevo 20/о, Garcin.
еса ЗО/о, Кraljevac weniger als 1°!о; im Jahre 1930 Kralievac
1.З 0 /0 , Zagreb 2.5°/01 Severin 2.3°/ 0 • Krizevci З.З°!о Ausschliipfungszeit der lmagines erfolgte zwischen 21. April Ьis 11. Mai
(АЬЬ. З); Maximum zwischen 28. April Ьis 4 Mai. - /. punctoria.
lm Jahre 19З1 waren in Kraljevac 5.70/о, in Severin 1.l°lo in~
fizierte Raupen gefunden. Das Verlassen des Wirtes erfolgte im
Intervalle zwischen 29. Mai Ьis 24. Juni (АЬЬ. 4); Maximum
zwischen 7. Ьis 11. Juni. Ausschliipfungsperiode der lmagines
wurde zwischen 10. Juni Ьis 2. Juli festgestellt (АЬЬ. 5); Ма~
ximum zwischen 19 .. Ьis 21. Juni. Entwicklung innerhalЬ des
Kokons variierte zwischen 8-14 Tage. - Е. illusor ist wahrscheinlich nur ein zufalliger Maisziinslerparasit. Nach HiЬernation
1930./Зl. im Kokone schliipften die lmagines in Mai 19З1. aus.
- М. brevicornis. Nach einzelnen Lokalitaten Kroatiens betrug
die Zahl der infizierten Raupen wie folgt: im Jahre 1930. Zagreb 4.ЗОfо, Severin 1.2°/01 Кrizevci З.З 0/0 ; im Jahre 19З1. Zagreb 0.8°/0 • lm Zeitraume von 14. Juli Ьis 14. Oktober wurden
zwei Generationen, als auch eine partielle dritte Generation
herausgeziichtet. Die Entwicklung der Eier dauerte 1-2 Tage,
jene der Larve З-6 Tage, und der Prapuppe und Puppe 10
do 19 Tage. - Macrocentrus sp. (det. nach Ellinger als linearis)
ist polyembrional sich fortpflanzende Braconid. Es wurden aber
in einigen Fallen auch beide Geschlechter aus einer Raupe
erzogen, was auf die lnfektion durch zwei oder mehrere Eier
hinweist. lm Jahre 19ЗО waren О.З 0 / 0 , in Severin О.2% der
gesammelten Raupen infiziert. 1-2 Tage nach Verlassen der
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Wirtsraupe bauen sich die erwachsenen Larven innerhalЬ eines
gemeinsames Kokons einzelne Kokonen, aus welchen, nach 8
Ьis 12 Tagen die lmagines ausschlйpfen. Das Verlassen der
Wirtsraupen erfolgte zwischen 9. Ьis 17. Juni und das Ausschliipfen der lmagines zwischen 22. Ыs 27. Ј uni. Bald nach der
Ausschlйpfung sind beide Geschlechter kopulationsfahig. Die Kopulation dauert nur wenige ( 4-6) Sekunden. Es wurde auch
mehrmahlige Kopulation des WeiЬchens beobachtet. lm Laboratorium wurden die Imagines 8-21 Tage am Leben erhalten. Е. viridulus hatte im Jahre 1931, in dem Experimentalfelde in
Zagreb, 0.1% Maiszйnslerraupen infiziert. Entwicklung der Eier
dauerte еса 2 Tage, jene der Larven durchschnittlich 6 Tage
und die der Priipuppe und Puppe еса 11 Tage. - С. senilis. Im
Jahre 1930 waren in Kraljevec О.Об°!о, in Severin 5.3%, in
Krizevci 10% der gesammelten Raupen infiziert. Es wurde auch
eine zweite partielle Generation konstatiert. Die Abhiingigkeit
der Phiinologie С. senilis von den iiusseren Faktoren zu Ende
der HiЬernation wird durch das AusЫeiЬen der Winterlatenz
erkliirt. Die Verpuppung im Jahre 1931 erfolgte zwischen 14.
April Ьis 8. Mai (АЪЪ. б); Maximum zwischen 25. Ьis 29. April,
und A.usschliippfungsperiode der Imagines im Intervalle zwischen
9. Ьis 28. Mai (АЬЬ. 7); Maximum zwischen 11. Ьis 19. Mai.
Entwicklungsdauer der Puppe variierte zwischen 16 Ьis 24 Tage,
durchschnittlich 20 Tage.

Znacenje genitalnog aparata za
sistematiku Lycaenida
Zdravko Lorkovic -

Zagreb

Sa 7 slika u tekstu

Tko ne prati danasnje ogromne entomoloske literature ne
moze si zamisliti koliki haos vlada и sistematici lepidoptera, а
specijalno Cini se kod Lycaenida. То vrijedi и prvom redu za
nome11klaturu, и kojoj је tolika zbrka, da zbilia nije neopravdano
ako se predbaci, da toga ne Ы bilo da nije internacijonalnih pravila zooloske nomenklature. U istom casopisu i u isto vrijeme
jedna te ista vrsta navodi se pod dva ili cak tri genericka imena: Cupido minimus, Lycaena minimus i Zizera nzinimus, ili
Lycaena coridon, Agriades coridon i Uranops coridon, Chrysophanus virgaureae, Heodes virgaureae i Lycaena virgaureae i
t. d. ! Zar је zbllja bllo potrebno ЗО godisnje vladanje int. nomenklaturnih pravila, da danas stojimo и pogledu uniformne nomenklature dalje nego ikada, jer do takove heterogenosti do kakove su dovela internacionalna ogranicenja ne Ы mogla dovesti
ni najveca sloboda и nomeklaturi. Sigurno ne Ьi nikome palo na um,
da na pr. posvuda usvojeno ime roda Pieris promijeni и koje drugo,
ali int. pravila zahtjevaiu, da taj rod nosi sada ime Mancipium,
jer se mora udovoljiti principu prioriteta! Najporaznija posliedica
ove nomenklaturne sportske pretjeranosti odrazuje se bas tamo,
gdje Ьi se ova pravila trebala da u prvom redu afimiraju а to su
veliki lepidopteroloski prirucnici Spulera, Berae~Rebela, Tutta а
najvise Seitza. Као glavna literatura, koja dolazi и ruke svima,
jednako strucnjacima kao i lajicima, trebala Ьi da bude i и pogledu nomenklature па prvom mjestu, ali bas ovdje vidimo nepostivanje pravila, а razlog su tome pravila sama. Nijedan naziv
nije stalan, jer se пе zna, ne се li se i najstalnijem imenu s vremenom naci prioritetska zamjerka, ра cemu da se onda mijenja
stari naziv kad ni novi nece mozda dugo vrijediti. I tako praksa
sama bas s najmjerodavnije strane ig11orira internacijonalna pravila nomenklature, najbolji znak, da ne odgovaraju stvarnoj potrebl, odnosno, da ih treba Stt.1 prije mijenjati ako se uopce ћосе
postiCi neka uniformost и nomenklaturi.
Neprestana labllnost u nomenklaturi odrazuje se stetno i
na samoj sisternatici. Nije naime svakome lako ustanoviti dali se
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na pr. promjena generickog imena neke species osniva па sinonimici ili је fakticna promjena genusa ро srijedi. Na taj nacm
zakrcen је put napretku, · kako se to primjerice najeklatantnije
ocituje u Suplementu velikog Seitz·ovog d1ela "Die GroBschmetterlinge der Erde", koji је росео izlaziti 1930. Ovo је djelo u
Suplementu gotovo posve izgubllo znastvenu vrijednost, koju је
ios imalo u prvom izdanju, а to sigurno najvise zbog toga, sto
se nije moglo lako i bez vlastitih istrazivanja razluciti promjene
u nomenklaturi od napretka i promjena samoga sistema od
godine 1906. kad је ьvо djelo pocelo izlaziti. Premda se zbrka
u nomenklaturi ne moze oznaciti kao jedini uzrok niskog naucnog nivoa Seitz·ovog Suplemeпta ipak је ona jedan od vaznih
krivaca.
U sistematici Lycaenida prevladavaju danas dvije struje,
koje Ьi mogli пazvati njemackom i engleskom. Njemacka је vise
konzervativna, zadrzavajuci stare opsirпe rodove, dok је engleska
i predaleko otisla u rascjepkavaпju .rodova. Njemacka sistematika
kako se odrazuje u preteznom dijelu njemacke faunisticke literature, bazira se jos uvijek na katalogu palearktickih Lepidopi;era od Staudin!1era i Rebela od god. 1901, а taj sistem presao
је i u lepidopteroloske prirucnike Spulera (1908. Ј, Ber2e~Rebe la
{1910.) i Seitza. Za ovaj је sistem karakteristicno, da su svi tako
zvani "modri" svrstani u jedan rod Lycaena, а ,.,crveni". u rod
Chrysophanus. Jedino Seitz u svom svezku palearktickih lepidoptera dijeli Lycaenine u vise rodova, ali su i ovdje evropski
"modri'' i "crveni" razdijeljeni na dva roda, sa malim iznimkama,
u kojima se Seitz poveo za engleskim autorima, ali djelomicпo
posve krivo. Engleski i americki lepidopterolozi su vec oko god.
1900. proveli iaku parcelaciju ovih jednostavnih rodova, а ta se
podje1a osnivala djelomicno па anatomskim karakterima genitalnoga aparata, koji је svakako od fundamentalne vaznosti. \.-;od.
190~. ра kasnije 1909. i u svojem velikom djelu "А Natural
History of the British Lepidoptera" Ј. W. Tutt је pocijepao i
donekle jedinstveni rod Lycaena na mnostvo malenih rodova,
presavsi time u drugi ekstrem u kojem ga pristase n;emackog
sisterna pogotovo nisu htjeli slijediti. Jedino Seitz (od vecih monografija) preuzeo је neke rodove engleskih autora (Everes, Zizera),
ali djelomicno pogresno. Ne moze mu se medutim oprostiti zasto
ove stvarne pogreske nisu ispravljene u . Suplementu, nego su i
nadalje tvrdokorno zadrzane. То је i jedan od glavnih razloga
sto sam se odlucio za ovai kratki izvjestaj.
Povod ovoj studiji dala su mi moja proucavanja specifickih relacija nasih domacih vrsta Lycaenina: Everes argiades
Pall., Е. coretas О. i Е. decolorata Stgr. Istrџzivanja na ovim
leptirima morao sam donekle prosiriti na susjedne na1 Ьlize skupine triЬusa Lycaenini, da Ьi se specijalni rezultati, doЬiveni na
ovoj maloj skupini mogli osvijetliti sa opcih smjernica razvitka
Lycaenina. U tu svrhu trebalo је prouciti ne samo morfologiju
crteza krila, nego prije svega morfologiju tijela. U prvom redu
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istrazio sam genitalni aparat, knji se danas doduse mnogo upotreЬljava и sistematici, &li vecim dijelom samo kao sredstvo za
odredivanje specificnosti vrsta. Kako su me vec prva pokusna
1 istrazivanja genita]nog aparata nekih vrsta iznenadila, pokazavsi
velike greske и SeHz-ovom sistemu Lycaenina, ponukalo me to
da ispitam genitalija sviju evropskih Lycaenina, pri cemu sam
dosao do zanimljivih rezultata. Namjera mi је ovdje, da ukazem
na prave srodstvene odnose evropskih Lycaenina (t. zv. "modrЉ"
iz familije Lycaenidae) prema tome, kako se pni ocituju и for-·
maciji genitalnoge aparata i na racijonalnu genericku podjelu,.
~оја se na osnovu toga dade izvesti.
Materijal. lstrazivanja genitalnoga aparata morao sam
- ograniciti samo na one vrste, koje imadem и svojoj zblrci, а to
su gotovo iskljucivo samo evropske vrste. Neke izvanevropske
vrste ustupio mi је s najvecom pripravnoscu prof. dr. Пeinrich
Holar и Веси, na cem mu se i na ovom mjestu najsrdacnije
zahvaljujem. Osim toga materijala mogao sam se donekle posluziti nekim monografijama pojedinih skupina Lycaenina, и kojima se nalaze dobre fotografske reprodukcije genitalnnih organa.
Na zalost mogao sam doci samo do Chapman-ove monografije
roda Lycaenopsis i fruhstorfer-ove monografije roda Lampides.
Mnogi vrijedni najnoviji radovi nizozemskog lepidopterologa
Toxopeusa ostali su mi takoder nedokucivi. Na nekim podacima.
zahvaljujem i П. Stempfferu, Paris.
Morfologija muAkog genitalnog aparata Lycaenina.
Muski genitalni aparat Lycaenina је prilicno jednostavno graden·
i ogranicen samo na deveti i deseti abdominalni segment (Sl. 1.).
Као kod svih Rhoи
palocera tvore skleа
riti devetoga segmenta zatvoren obruc vinculum
tegumen ( vc, tg), Na.
tegumen se nastavlja uncus (и), koji
ie i1i parni i1i cjelolovit а uvijek dlakav. Lateralno spustaju se sa ventralne strane uncusa.
ре
dvije
jako hitinizi- ·
ап
'v
rane kuke subunct
т
(su), koje se oЬicno
priЬlizuju u mediFig. 1. Shema О genitaln~g aparata Lycaenina,
gledano s lijeve strane i spreda; t tegumen, и uncus,
jani i strse prema
su subunci, v valva, ре processus exterior. pi proc. natrag. Valvae sи
inferior, fi fultura inferior, ап anelus, ое oedeagus, т
prilicno dugacke sa
membranozni dijelovi, а anus.

su

1

\

+
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dva processusa: vanjskim i nutarnjim (processus exteriot ре, proc.
inferior pi), koji su kod nekih forma modificirani u dorsalni i ventralni
processus. Nutarnje_stijenke valve vezane su и svom bazalnom dijelu
tankom membranom, koja se veze na
vinculum i na uncus (Sl. 2.). Као potvp
pora aedoeagusu је membrana и oЬliku
luka јасе hitinizirana (fultura inferior, fi),
---v
koja na donjoj bazi spaja valve kao plocasti anelus (а). Aedoeagus (ое) је vecinom. ravan i kratak, а samo kod nekih
т._
evropskih vrsta produzen i ventralno
svinut.
ое--

-- 8

Tipovf mu~kog genitalnog · aparata evropskih Lycaenfna. Medu Lyde·
caeninima, koje sam istrazio, dominiraju
tri tipa genitalnog aparata, koji se ostro
razlikuju. Svaki је u krugu vrsta kod Fig. 2. Shema lateralnog
presjeka kroz О genikojih dolaZi tako uniforman, da se ta talni
aparaf Lycaenina. 8
osoblna sama od sebe namece kao si- osmi segment, 9. deveti
stematski karakter · prvoga reda. Ova tri segm , v valva, vp valum
penis, ое aedeagus, pi pars
dominirajuca tipa nazivljem:
inflabilis penis, de ductus,
ejaculatorius, т membrana.
Е v е r е s tip, L у с а е n а tip
Membranozni dijelovi su
G 1а u с о р s у с h е tip.
tanko crtani, jako hitinizirani debelo.
Everes tip dolazi u Seitz-ovom sistemu (vidi str. 126.) kodrodova Zizera,
Everes i Lycaena, Lycaena tip nasao sam samo kod roda Lycaena
i Chilades, а Glaucopsyche tip kod posljednjih vrsta roda Lycaena. Kod engleskih i americkih autora nalazimo vec odavno
ispravno provedenu grupaciju tipa Everes.
Od preostalih evropskih vrsta ostaje samo malen broj, koje
ne mozemo uvrstiti medu ova tri tipa. То su: baton, argiolus,
boeticus, telicanus i balcanica. Ove su vrste medusobno toliko
razliCite, da ne щozemo medu njima naCi ni dvije priЬlizno
slicne. Ali vrsta argiolus imade mnostvo srodnika medu
palearktickim а pogotovo indijskirn vrstama roda Lycaenopsis,
koji saCinjavaju cetvrti izraziti tip L у с а е n о р s i s kako se to
riюze razabrati iz fotografija (hapman-ove monografije. АН ovaj
tip kao i peti tip L а m р i d е s (boeticus) nisu ni izdaleka tako
jedinstveni kao spomenuta tri tipa evropskih Lycaenina. Moguce
је, da su slicnosti unutar ovih rodova zasnovane na konvergen- .
ciji о cem се jos kasnije blti govora.
Glavne morfoloske oznake
prilozenih slika (sl. 3., 4. i 5.).

pojediпih

tipova razablru se iz

1. Everes tip imade cjelovit uncus, koji је nastao srasci •
vanjem dviju primarnih lateralnih izdanaka, а to је kardinalna
oznaka, koja luci ovaj genus od svih ostalih Lycaenina i skoro
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svih skupina familije Lycaenidae, koje imadu na dvoje rascijepljen uncus. Do sada nisam naisao na nijedan slucaj ј asnog prelaznog oblika izmedu rascijepljenog/
i cijelovitog uncusa, а ni iz literature nije nii to poznato. Drugu,
skoro isto tako znacajnu i stalnu
suodlЊ u ove skupine nalazimo u valvama. ОЬа processusa su dygacka,
razmaknuti jedan od drugoga, а dor~
salni se savio pod ventralni, јасе
је hitiniziran i strsi prema medijani.
---v
t
Poput uncusa i tip valve је konstantan u toj skupini, kao sto su
k<.nstantni i ostali elementi (nepama
fulfura inferior, dosta jaki valum
Fig. 3. О geпitalni aparat Evepenis, dorsoventralno stisnut vincures tipa s ventralne straпe, malo lum i tegumen i t. d.). Pojedine
пagnut па siranu. Oedeagus је
vrste tako malo odstupaju od opceg
izostavljen, da se slika odvise ne
tipa, da se na prvi pogled ni ne
zamrsi. Oznake kao u sl. 1.
primjecuju razlike.
2. Drugu, najvecu skupinu cini Lycaena tip, kojemu pripadaju skoro sve vrste roda Lycaena (sf. 4.). Ovaj se tip odlikuje оа dvoje rascijepanim siljatim
uncusom, tankim duguljastim valvama,tankim i produljenim vinculumom
i tegumenom, а cijeli је aparat late
ralno splosten, sto se najbolje vidi
na valvama. Processus exterior је
kratak, јасе hitiniziran nego processus
.-t
inferior а na kraju је fino nazuЬljen.
Cijela је skupina neoЬicno jednolicna ра nisam nasao. ni µrave veze
---ог
sa ostalim tipovima. Znacajnija diferencijacija unutar same skupine
postoji и formi aedoeagusa. Kod
jedne skupine (icarus) је aedoeagus
cilindrican i posve ravan, sa dvije
posve kratke apofize и bazalnom Fig. 4. О genitalni aparat Lydijelu, u drugoj skupini (coridon) caena tipa s dorsalne straпe, nagпut па lijevu stranu.
је aedoeagus tik pred sam zavrsetak
odealjao, dok је u trece (argyorgnomon} produzen i ventralno sviпut, slicno kao kod Everes tipa.
З. Glaucopsyche tip (sl. 5.) ima takoder rascijepan uncus,
ali vrlo si1·ok, valve su dorsoventralno potpuno splostene, siroke
i na kraju sa jakim processus exterior. Aedoeagus је u bazalnom
dijelu rasiren i lateralno nabubren, cega nisam nasao kod ostalih
Lycaenina.
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4. Vrste tipa Lycaenopsis podudaraju se и орсој znaca1c1 1
ier im manjkaju subunci, ta inace vrlo stalna oznaka Lycaenida
koja se nalazi i kod izvjesnih Satyrida. No kako se ostala for~
macija geпitalпoga aparata bas ne potludara
kod svih pripadпika, ko_-SU
je stavljaju и taj rod,
пiје iskljuceпo, da је guЪitak suburica samo јеdпа
konvergentna pojava, sto
V-------и
се se moci tek komparacijom ostale morfologije
utvrditi.
5. Isto tako ni rod
--ое
Lampides пiје ро gradi
genitalnog aparata jedinstveп, ра је i grupacija,
fi
koju је proveo fruh~
storfer zasnovana. vise па
morfologiji crteza krila. Fig. 5. О genitalni aparat Glacopsyche tipa
I ovdje се Ьiti potrebna s aorsalne strane, nesto malo nagnut na \ijevu
detaljnija morfoloska kom- stranu. Distalni dio aedeagusa је samo markiran, da se vide subunci.
paracija, da se ustanovi
genericko srodstvo svih
vrsta. koje su skupljene и tom genusu, jer је crtez krila vrlo
nepodesan za visu grupaciju, radi toga, jer jako podlijeze konvergenciji.
Kod prve tri skupine Everes, Lycaene i Glaucopsyche genericka ie srodnost unutar svake skupiпe izvan diskusije. Svaka
od ovih triju skupina tako је u seЬi jedinstvena, od vrste do
vrste tako neznatno promijeпjena i kontinuirana, da је posve
jasno, da se ne radi о koпvergenciji nego о Cistoj srodstvenoj
identiCnosti. Ni najudaljenije forme jedne skupine ne razlikujц se
toliko, da ne Ьi па prvi pogled u svim svojim dije1ovima odavale jasnu i nedvojbeпu homologiju tako, da ova uopce пi пе
dolazi и pitaпje.
Zenski genitatnl organl. Sa tipovima mu~kog genitalnog
aparata podudaraju se i zenski geпitalпi orgaпi. Zenski genita1пi
orgaп Lycaenina graden је ро tipu organa sa zasebпim otvorom
bursae copulatrix, koja је sa oviduktom vezana sa ductus seminalis. fzuzev sam ostium bursae ostali su djelovi z~nskog geпitalпc>g
aparata vrlo jednolicno gradeni, i nemaju nikakvih jacih hitinskih
odeЬljanja. Jedino ostium bursae pokazuje velikih razlika, ali
se te razlike mogu skupiti u tri ~lavna tipa, koji se podudaraju
sa tipovima muskog geпitalnog aparata. Najjace је hitiniziran
otvor bursae kod roda Everes i Glaucopsyche. Kod roda Everes
tvore lamellae antevaginalis i postvaginalis kratku splostenu tubu
ili zlijeb, а kod Glaucopsyche је lamella antevaginalis oblcno pro-
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s1rena и jako hitiniziranu plocu. Najjacu modifikaciju dozivio је
tubus bursae kod roda Ly~aena, jer је produzen и dugackn cijev,
koja је za mirovanja dvostruko uvrnuta ра se samo za vriieme
kopule posve ispruza. ISl 6 а i Ь). Ovakav cjevasti tip dolazi
iskljucivo samo kod roda Lyccena, jednoHcan је isto kao i muski
tip toga roda, а varijabll-'
nost se proteze samo па
sporedne oseЫne, poglavito
otvor cijevi, koji moze
Ьiti јасе ili
slablje hitinizovan.
Vrste baton i orion,
koje se ро muskom genitalnom aparatu ne dadu svrstati u nijedan od tri tipa
оЬ
stoje i ро gradi zenskog
genit organa ро strani.
Vetika uniformnost u
izgradnji genitalnog aparata
svake od tih triju skupina
-- 6
7
la
upucuje na to, da se tim
skupinama dade genericki
Fig. 6. Shema ostium i tubus bursae kod
karakter i zato је ро mozenka tipa Lvcaena. а) polozaj tubusa и mirovanju, Ь) za vrijeme kopulacije. оЬ ostium
me misljenju neopravdan
bursae copulatrix. t tubus bursae, la lamella
postupak onih, koji te jeantevaginalis, Ьс bursa copulatrix, ds pocetni
dinstvene skupine, rodove,
dio od ductus seminalis, ра papilae anales
cijepaju па vise manjih rodova i to samo na osnovu crteza na krilima. Nije medutim samo
forma genitalnog aparata identicna vec su uz nju u svakoj sku~
pini povezane i · druge morfoloske а i Ьioloske oseЬine, koie
pruzaju opcu morfolosku karakteristiku ovih genusa. U tom је
pogledu i opet najbolje karakteтiziran rod Everes jer se odlikuje
djelomicno stopljznim zilama subcostalis i prve radialis prednjih
krila а ta se oseЬina stalno javlja kod svake Everis vrste (sl. 7.).
Ра ipak, premda је rod Everes morfoloski
najostrije karakteriziran, Ьiо је razasut
ро na)raznolicnijim rodovima kao ni jedna
druga slaЬije oznacena skupina (uporedi
sisteme na strani 126). Everes vrste odlikuju se i njeznijim tijelom od ostalih ro ·
dova, zaoЬljenijim spoljaS\njim rubom
krila, а neke vrste i prolongacijom zile
С 2 straznjih krila. Lycaene su robustnijeg
Fig. 7. Zilje predniega krila
tijela, siljastih krila i nemaju nikada pro- Everida. Sc subcostalis, R
duzenu zilu С 2 • Glaucopsyche su najveCi radialis, М medialis. С coanalis. S с i R anaLyc(lfnini, relativno v1:likih krila, а oso· stalis, Аstomoziran
е.
blta im је znacajka, sto neke vrste imadu
jos i na gornjoj strani krila dobro sacuvane ocelarne nizove, koji
su kod ostalih rodova v~Cinom posve isceznu1i.

---ьс_-~---------~;t
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Medutim, nekog odredenog kriterija za ogranicavanie rodova nema, to ovisi о individualnom naziranju pojedinaca, ali
zato nemozemo sutke mimoici konzervativno podrzavanje zastarjelih sistema, koji su vec davno utvrdeni kao neispravni. То
је slucaj sa Seitz-ovim sistemom. Na strani 126. nalazi se pregled
sistema prema formaciji g~nitalnoga aparata, а koji se, kako је
vec spomenuto podudara и bitnim tockama sa sistemom kakovim
se sluzi vecina engleskih autora, koji је takoder zasnovan na
morfoloskim karakteristikama abdomeila i ekstremitetima toraksa
i glave. Radi orjentacije iznesen је samo sistem Everina i Plebeina
ро Tuttu uz izmjene nomeklature prema podacima Пemminaa.
TreCi sistem је Seitz-ov prema prvom izdanju "die GroBschmet~
terlinge der Erde" od 1908. а posve isti sistem zadrzan је i
и Suplementu toga gjela, koji је росео izlaziti god. 1930. Sve
опе vrste, koje su stampane kursivom imadu u tome sistemu
krivo smjestenje, jer pripadaju potpuno razlicitim rodovima, kako
se to lako razaЬi1·e, iz poredbe sa drugim sistemom. Tako vrste
minimus i lorquini nisu Zizera, ni sebrus nije Lycaena, nego sve
tri pripadaju Everinama. Iz roda Lycaena ispada skupina oko vrsta
baton i orion, ра skupina cyllarus, koje pripadaju raznim rodovima sekcije Celastrinine sa tipom genit. aparata Glaucopsyche, а
ne Lycaena. U tako krupnim promjenama sistema od 1908. ovamo
nije se smjelo praviti kompromis sa tradicijom i odriavanjem
stalne linije, Ako se pak uvazi, da ј11 tako i u svim ostalim
familijama onda Seitz-ov Suplement ne samo zaostaje za prvim
izdanjem, nego kao zastarjeli i u mnogo cemu pogresan nema ni
one vaznosti i znacenja, koje se zeljelo postici. Uz (iaede-ovu
obradbu Satyrida u Junk-ovom "Catalogus lepidopterorum" 1930,
koja је u stvarnoj kritici kustosa beckog muzeja dra. П. Zerny а
vrlo lose prosla, Seitz-ov је Suplement drugo vece djelo novije
lepidopteroloske literature, koja se ne moze podiciti uoblcajenom
njemackom tocnoscu i temeljitoscu.

Sistem evropskih Lycaenina:
na osnovi genitalnog aparata
Fam. Lycaenidae
ТrЉ.

1. Lampidinae
'Lampides
boeticus
Tarucus
theophrastus
balcanicus
mediterraneus
(Syntarucus)
telicanus

2. Everinae

ТrЉ. Lycџenim

Lycaenim
5. Lycaettinae
Lycaena
trochilus
" argu"'
·· cleobls
J.rg yr~gnomon
ismen1as
sephyrus

+

aпteros

donzeli
agestis

ро Seitz-u
Fam. Lycaenidae

[.,..Ћstrarche

Polyommatus
baeticus
Tarucus

telicanus
teonhrastus
balcanicus
Zizera

minima
lorquini
lysimon
maha
Chilades

+

trochilus

ро Tutt-u
(Samo Everinae i
Plebeiinae)

Everinae
Bothrinia
nebulosa
chenelli
Binghamia
parrhasius
Everes
argiades
coretas
Cupido
minimus
lorquini

+

+
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na osnovi genitalnog aparatata
Fam. Lycaenidae
ТrЉ.

Everes
pвrrhasius

+1>

Lycaenini

Everes
argiades
fischeri

eros
vicarus
thersites
escheri
amandus

argiades
coretas
decolorata

Lycaena ~
argus
argyrognomon
c1eobls
sephyrus
optilete

vЬellargus

polonus
coridon
dolus
damon
d2mone
coelestina
admetus

minimus
carswelli
lorquini
sebrus

panagaea
cytis

fischeri

~baton

meleager

3. Lycaenopsinae

orion
hylas

Lycaenopsis
argiolus

vemiargus

4. Celastrininae

optilete

Zizeeria
karsandra

pyrenз.ica

orbltulus

+

lysiшon

maha
ossa

+

pheretes
pheretiades

+

+

Actizera
pзn~gaea

+
+

( Bcolitantides)
orion
Turanana
cytis
ь"ton

ро Seitzu-u
Fam. Lycaenidae
ТrЉ. Lycaenini

+

orbltulus
pheretes
pheretiades
astrarche
eumedon
donzeli
anteros
eros
icarus
amandus
hylas
meleager
bellargus
coridon
admetus
dolus
damon
damone

jolas
coelestina

vicrama
abencerragus

Glaucopsyche
jolas
arion
arcas
euphemus
alCon
cyllarus
lygdamus
lycormas +
charybdis
melanops

+

+

charybdis
sebrus
lycormas
semiargus

1) Izvan evropske
vrste oznacene su
kriZicem.

cyllarus
melanops
alcon
euplzemus
arcas
arion
Cyaniris
вrgiolus

ро Tutt-u
(Samo Everinae i
Plebeiinae)

carsweШ

sebrus

Tongeia
fischeri

Plebeiinae
Lycaeides (Plebeiargus
ius)
argyrognomon
lycidas
ismenias
sephyrus
Aricia
astrarche
idas
agestis
donzeli
anteros
Polyommatus
eros
icarus
Uranops
me1eager
coridon
bellargus
thersites
escheri
amanda
hylas
Agrodiaetus (Hirdamon
sutina)
dolus
admetus
Cyaniris
semiзrgus

Vacciniina
optilete
Abullina
pheretes
pheretiades
Agriades
orbltulus
pyrenaica
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Veliki rod Lycaena nанасе је росјерао Tutt, tako da se и
svemu raspada na nekih 12 manjih rodov1'. Osim skupine Amblypodinae, moze se ostali dio toga roda diferencirati ро genitalnom aparatu и 4 glavne skupine, ali te oznake nisu Jlli izdaleka
tako vazne, da Ьi mogle pomutiti jasnu medusobnu pripadnost
tih grupa.
Jedna јаса morfoloska diferenca и rodu Lycaena је и formf
aedoeagusa. Kod skupine argyrognomon је distalni dio aedoeagusa
jako produzen i ventralno nesto svinut. Kod drugih skupina пеша
toga siljatog produzenja vec aedoeagus samo malo strsi iz valum
penisa. Ovu oznaku prate i neke druge morfoloske oznake izvan
genitalnog aparata, ali ove diference jos uvijek nisu tolike, da
Ьi zavrijedile generiёki karakter, tim manje sto Ьi samostalnim
generickim · odjeljivanjem tih skupina Ьiо povreden onaj mnogo
jaci fakat inace potpune indenticnпsti genЊ1lnog aparata, koji jasno
lustrira medusobnu 'srodnost cijeloga roda Lycaena. Napokon,
svaka od ovih skupina opet se manjim razlikama dalie cijepa.
Iz sekcije sэ. kratkim aedoagusom moze se izdvojiti jedna grupa
sa bulЬoznim odeЬlja!ljem aedoeagusa na distalnom kraju ( Uranops Hemming sa coridon Poda kao tipom) za razliku od skupinc,
koja toga nema (Polyommatus Latreille, tip icarus Hott.). Sve su
to oznake, koie omogucuju unutarnje razvrstavanje pojedinih
speciesa roda Lycaena, ali nemaju ni izdaleka neko vece genericko znacenje. Cijepanju rodova nema granica, jer moze iCi sve
do jedne jedine vrste, naprotiv рrеша gore postoji и .ovom slucaju jasna granica и genit<ilnom aparatu. koji ne pokazuje prelaza medu ostale rodove Lycaenida. Logiёnije је dakle cijelu
ј•' sno lucenu skupinu oznaciti kao genus nego pojedine male
frakcije, koje se ne dadu ostro luciti.
Kod Everina nisam mogao naCi nikakve Ьitnije diference
и genitalnom aparatu, da Ьi na temelju toga mogli izvesti daljnju
genericku diferencijaciju te skupine. Jedino na krilima ima
jedna vidljivija diferenca, jer neke vrste imaju pro]ongiranu Zilu
С2 na straznjim krilima. Mislim, da to ni uz diference u crtezu
krila ne moze Ьiti dovoljan razlog za daljnu genericku diobu
roda Everes. kako to vidimo kod engleskih autora, koji taj rod
dijele и 5 ili 6 manjih rodova.
Konacno, takvim cijepkanjem rodova, samo zbog toga jer
su veliki, brisu se razlike izmedu vrstama bogatih i vrstama
siromasnih rodova, sto је svakako od velikog znacenia. Nije
svejedno dali palearkticko podrucje nastavaju u preteznoj vecini
tri oStro lucena genusa ili njih 15, odnosno, da medu опа tri
roda i opet samo jedan prevalira brojem vrsta, dok su svi drugi
od marijeg znacenja. U najboljem slucaju mogla Ьi se dopustiti
podjela u subgenuse, premda sve taksonomske oznake, koje se
tvore sa sub nemaju zapravo mnogo smisla, jer nemaju nikakav
kvalitativni karakter. ZЬilja nijP- potrebno bez narocitog razloga
stvarati mnostvo novЉ genusa i time samo otescavati snalazenje
и danas i onako preopterecenoj sistematici.
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Crtez krila i pojave konvergencije па njemu. Svoju
podjelu и malene genuse, za kojim su se onda poveli i ostali
€ngleski i americki autori proveo је Tutt iskljuCivo na osnovi
diferencija и crtezu i obojenju krila, koje su mnogo јасе nego
тazlike и anatomiji tijela. Prevarili Ьi se medutim kad Ьi crtez
i boju srnatrali и svakom slucaiu dobrim sistematskim indikatorima, jer и tim osoЬinama vlada kod Lycaenina izrazita konvergencija. Otkrice pojave konvergencije (ili kako је neki Lycaenidolozi krivo nazivlju mimikrijom) smatram kao najljepse otkrice,
bazirano bas ;i.a anatomskoj uniformnosti genitalnoga aparata
unutar pojedinih rodova. Kad ne Ьi Ьilo ovog odlicnog sistematskog indikatora,· koji tako jasno po~azuje srodstvene veze, ne Ьi
se moglo otkriti ni pojave konvergencije kod crteza.
Као opcenita karakter1stika modrih Lycaenina smatra se
modra Ьоја muzjaka i crna Ьоја zenka, ali zapravo postoje svi
prelazi izmedu dva ekstrema, gdje su s jedne strane оЬа spola
mudra i drugog, gdje su оЬа crna. Postoji dakle niz:
б 9 modri • - - ~ б modar, 9 crna • - -... б 9 crni
1.
2.
з.
DJelomicno javlja se ta varijacija i unutar pojedine vrste, pogo·
tovo kod 9 9, koje variraju od posve crnih uo gotovo posve
modrih. Najinteresantnije је medutim, da se ove komЬinacije
opetuju и svim vecim rodovima. Kod roda Everes imademo vrstu
parrhasius, koja је и оЬа spola modra, kod vrsta argiades core·
tas i decolorata su б б modri 9 9 crne, minimus, carswelli i
fischeri su u оЬа spola crni leptiri. Kod velikog roda Lycaena
ta se pojava repetira vec unutar pojedinih sekcija. U sekciji
argyrognomon sve su tri mogucnosti, ali је prva najrijeda i samo
fakultativna. Slicno је i u sekciji coridon, а u malobrojnoj sekciji
icarus nema, cini se, trece komblnacije, Kod roda Glaucopsyche
takoder se javljaju sve tri komblnacije, treca samo fakultativno.
Bilo Ьi dakle posve krivo kad Ьi se na temelju ovih blju komЪinaciia zakljucivalo na srodstvene odnose izmedu rodova i vrsta.
Slicno kao kod temeljne Ьоје ораzн se konvergencija i и
nekim drugim dijelovima crteza, tako i u redukciji marginalnog
crvenila ili pak u njegovoj hipertrofiji u analnom dijelu straznjih
krila. Vanredno је zanimljivo ponavljanje osebujne diferencijacije
ocelarnih pjega nekih primitivnih vrsta roda Everes (parrhasius)
kod jedne jedine vrste roda Lycaena (trochilus). Dok su kod svih
Lycaena sve ocelarne pjege jednakoga intenziteta, ovdje su samo
tri ocele proksimalnoga ocelarnoga niza i prva ocela distalnog ·
niza straznjih krila intenzivno сrпо obojene dok su sve druge
Ьlijedo sive.
.
U konvergenciji crteza kod Lycaenida otvara паm se jedno
vrlo interesantno podrucje istrazivanja, ali treba Ьiti na oprezu,
·do. se povrsnim promatraniem пе dode do krivih zakljucaka. Tek
najpoznija ispitivanja morfologije i anatomije moci се dopustiti
ispravne zakljucke.

:
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Srodstvo izmedu genusa. Velika uniformnost svakoga ge~
nusa tesko odaje njihove medusobne srodstvene veze i pravac
razvitka, ра se u ta pitanja mogu tim manje upustati sto mi jedan
veliki dio Lycaenina nije u naravi poznat. Najzanimljivije su sigurno Everinae jer su najjace modificirane spram prvotnoga primitivnoga tipa sa rascijepljenim rincusom ра је pitanje dali jos
postoje forme, koje vezu ovti monounkularnu grupu.sa Ьiunkularnim
Lycaeninina. Sa filogenetskog gledista svakako mьra da је interesantna forma, kod koje se росео srascivati uncus а paralelno tome
stala jacati akcesorna kuka na valvama (procesus dorsalis). da
potpomogne funkciju prihvacanja, knja је srascivanjem uncusa oslablla. Analogan slucaj ovakve funkcionalne zamjene u genitalnom
aparatu lepidoptera nasao sam kod roda Leptosia (Leptidea. Familija Pieridae, triЬus Dismorphiini), kod kojega su valve zakrzljale i ne pridrzavju vise abdomen zenke nego је tu ulogu preuzeo tergit osmoga segmenta, koji nigdje drugdje nema te uloge.
Kod nekih Dismorphiina, kao D. nehemia jos је sacuvan prelazni
tip, kod kojega jos i valve donekle pridrzavaju zenku, а tergit jos
nije tako valvoidno razvijen.
Medu palearktickim Lycaeninima nema nigdje prelazne forme
izmedu Everina i ostalih Lycaenina а pitanje ie dali takvi oЬlici
и орсе jos postoje. Rodovi, kuji tu eventualno dolaze u obzir Ьili
Ъi Lampides, Torucus i Syntarucus, koii и mnogo cemu nalice na
primitivne Euerinae. Stanovit~ slicnosti pokazuju Er'erinae sa Lycaenama, ali о Ьlizem srodstvu ne moze Ьiti ni govora.
Resumee. Evropski Lycae.-:ini ("modri" Lycaenidi) pripadaju
ро g.-adi о i 9 genitalnog aparata i osta1im morfoloskim oznakama
cetirima velikim rodovima, koje oznacujem Eueres, Lycaena, Glaucopsyche i Lycaenopsis.
Najvise vrsta pripada rodu Lycaena, mnogo ma~ji dio rodovima · Glaucopsyche i Eueres dok su ostali rodovi zastupani samo
sa jednom vrstom (Lycaenopsis argiolus, Lampides boeticus, S colitantides orion) ili 2 do З (Tarucus, Turanana).
Tri roda Eueres, Lycaena i Glaucopsyche ostro su ро formi
genitalnog aparata ·odijeljena, а uz to је svaki za sebe neoЬicno
uniforman, tako. da ni medu palearktickim formama nema prelaz;nih oЬlika. Uniformnost svakog genusa mnogo је izrazitija nego
neznatrie diference unutar pojedinog genusa, ра је zato cijepanje
1ih rodova u rrinostvo malenih, kako su to zaveli najprije engleski
lepidopterlozi neopravdano.
Podjelu оа tri genu.sa podkrepljuju i ostale morfoloske oznake
jedino ·crlez. i obojenje krila pokazuju konvergentni razvitak u
mnogim rodovima. То znaCi, da је crtez krila najvarijabllnija о~
seblna i da се se tek onda moci pristupiti njegovoj analizi kad
bude provedena taksonomija i sistematika na osnovi morlologije
ostalih organa.
Ентомолош1ш rласник
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Die Bedeutung der Form des Genitalapparates fUr
die Systernatik der Lycaenini
Eine Untersuchung der mannlichen und weiЬlichen Genital.
organe fast aller europaischen und manchen palaearktischen und
tropischeт:i Lycaenini-Arten ergab folgende Resultate)
·
Fast alle europaischeri Lyct1.enini lassen sich nach der Foim
des mannlichen (und weiЬlichen) Genitalappartes in drei Gruppen
einteilen. Diese Gruppen sind sehr scharf getrent, weil jede fiir
sich geradezu erstaunlich unilorm ist. lch gebe diesen Gruppen
Gattungscharakter und nenne sie Everes - (mit argiades), Lycaena
- (mit icarus) und Glaucopsyche - Typus (mit arion).
Bei Everes Typus (Fig. З) ist der Uncus ein einheitliches Stiick,
was diese Gattung nicht nur von allen iibrigen Lycaenini sondern
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auch vori fast siimtlichen Lycaenidaen auszeichnet, welche mit
einem zweigeteilten Uncus ausgeriistet sind und welche Form
auch als die primiire anzusehen ist. Die Valven tragen einen
ventral und median geћogenen Processus exterior (dorsaiis).
Der Lycoena-Typus, (Fig. 4) hat ei11en schmalen paarig geteilten Un:::us und schm~Ie, lange lateral abgeplattete Valven, iiberhaupt dominiert allgemeine Schlankheit in dem ganzen Apparat.
Der Glaucopsyche-Typus (Fig. 5) ist im Gegensatz zu Lycaena
sehr gedrungen, der Uncus geteilt, aber beide Halften breit, auseinandergeriickt, die Valven nicht lateral sondern dorsoventral
ganz abgeplattet und breit. Aedoeagus im vorderen Teil lateral
aufgeЫasen 1 J.

Mit dem Habitus des mannlichen Kopulationsapparates stimmt
auch die chitinбse Ausblldung der weiЬlichen Kopulationsteile,
hauptsiichlich das Ostium bursae copulatrix iiberein (Fig. 6). Bei
Lycaena ist das Ostium in eine lange Rohre v~rliingert, die in der
Ruhe zweimal eingestiilpt tib~r dem 7. Sternit liegt. Bei Glaucopsyche ist eine breite flac:1e lamella arttevaginalis meist gut entwickelt Der Everes Typus biilt ungefiihr die Mitte zwischen dem
Lycaena und dem Glaurops1che Typus, nur daB hier die lamella
antevaginalis zusammen mit der lamella postvaginalis eine Rinne
oder eine Rohre blldet.
·
Die Aufteilung der Hauptmasse der europiiischen Lycaenin 1
in die 3 Gruppen erweist sich auch in Нinsicht auf die iibrigen morphologischen Merkmale berechtigt. So ist bei Everes die Subcosta·
lis des Vorderfliigels mit der erste11 Radialis auf einer kurzen
St~ecke verbunden (Fig. 7). Trotz diesem deutlichen und leicht
nachweisbaren Merkmal sind die Everes Arten in den Systemen
von Siaudinger-Rebe/, Spuler, Berge-Rebel und Seitz auf verchiedenste Genera verteilt worden. (Everes, Zizera, Lycaena), Die Glaucops1·chen zeigen vielfach noch Ocellarblnden auf der Oberseite
der Fliigel und sind wahrscheinlich die primitivsten Formen, wie
dies auch Petersen auf Q-rund der sehr primitiven larvenfбrmig
gesonderten Hoden bei arion schlieBt. Die Olaucopsvchen scheinen auch die meisten Beziehungen zu den iibrigen Gruppen zu
haben.
Von den iibrigen europiiischen Arten, die nicht in diese
Gruppen passen ·gehбrt argio/us zu der groBen Gruppe Lycaenopsis,
die Arten baltanicus, theoph.rastus und mediterranea zu dem einheitlichen Genus Tarucus, von welchem telicanus wahrscheinlich als
Syntarucus abzutrenneii ist. Lampides boeticus ist in keines von
diesen Genera einschaltЬar.
1) Tutt war im Recht, als er cylarus und melanops zu Gtaucopsyche
Scudder ( 1872) stelte, da der Scudder-sche Typus lygrtamus DouЫ. der Form
des Genitalapparates nach tatsachlich identisch mit cyllarus ist. Auch eine Anzahl anderer Gattungen (Turanana (cytis Chr.), Ьаtоп, vicrama etc, Actizera
(рапа;;;аеа) und Scolitanfides (orion). liiBt sich unzweifelhaft in die Oiaucopsyche-Gruppe einreihen, wiihrend Zizeria (lvsimon, maha) schon entfernter steht
aber dennoch zu dieser Gruppe раВt.
9"
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Trotz dieser klaren und von vielen Forschern, namentlich
den englischen schon langst erkanпten Gruppierung der Lycaenini
laBt Seitz die diesbeziiglichen Fehler in seinem Werke .Die Gro.13·
schmetterlinge der Erde" aucb im Supplement von 1930 weiter
bestehen, was sehr zu bedauern ist, da sich kein anderes lepi ·
dopterologisches Handbuch so groBer Verbreitung erfreut wi~
dieses. Ein Vergleich des Systems auf Seite 126, der nach der Form
des Genitalapparates aufgestellt ist und des Seitz-schen Systems
la.13t geniigend deutlich die Unterschiede und F ehler erkennen
(die kursiv gedruckten Aтten geboren nicht in die entsprechenden Genera) Zum mindesten miiВten die morphologisch so scharf
gekennzeichneten Evenirae zusammen gruppiert und die baton·
orion Gruppe aus dem Genus Lycaena eliminiert sein, da .letztere
z~ der Glaucopsy he-gruppe und nicht zu der Љr ganzlich fremden Lycaena pa.13t.
Eine Subdivision der Gruppe (Cenus) Lycaena, wie dies
hauptsachlich durch die englischen Forscher angebahnt wurde,
kann auf Grund des Genitalapparates nicht in jedem Falle genau
~.urchgefiihrt werden, da die einzelnen Gruppen zu sehr durch
Ubergange verbunden sind (Lycaeides - Aricia - Polyommatus
etc.). Deswegen scheint mir die BeЉehaltung umfangreicher Genera berechtigter als eine zu weit gehende, Ьloss auf Farbungsuad Zeichnungsunterschieden beruhende Spaltung derselЬen.
Der Uniformitat der Genitalapparate innerhalЬ einer Typengruppe steht in schrofem Ge!!ensatz die groBe Mannigfaltigkeit der
Fliigelzeicbnung gegeniiber. In jedem Genus sind Konvergenzerscheinungen zu beobachten, sowohl im Geschlechtsdichroismus
wie auch in anderen Eigenschaften. - Die drei Formen der Geschlechtsrelationen:
1.) beide Geschlechter Ыаu - 2.) б Ыаu, 9 schwarz З.) beide Geschlechtt:r schwarz
findet man bei jeder der 3 Typengruppen. Nur bei Glaucopsyche
kommen keine g nz schwarzen б б sondern nur solche 9 9 vor.
Die Reduktion der Zeichnung ist in jeder· Gruppe zu verfolgen,
ebenso wie die Reduktion der roten Farbung in d~n marginalen
FleckenЬinden, oder die Anhaufung derselЬen in der anз.len Ecke
der Нinterfliigel.
Was die Funktion der Genitalapparate betrifft, so scheint es
nach meinen Beobachtungen, daB bei Lycaena die Valven die
Funktion des Greifens verloren haben und dieselЬe der geteilte
Uncus iibernommen hat. Da jedoch bei Everes der Uncus ein
einheitHches Stiick ist und sich somit fiir die Greiffunktion we-.
niger eignet sind dafiir die Valven mittels des Processus dorsalis fahiger geworden.

Prilog lepidopte~sRbj fauni Jugoslavije

Leptirovi Srblje -

Diurna

Dr. Mihailo Gradojevic - Beo_grad.

U moJOJ preliminarnoj puЫikaciji koiц. је 1926. godine iza
sla и Glasniku Entomoloskog Drustva и Beogr1=1du pod naslovom
"К r а t а k i z v е s t а ј о d о s а d а s n ј е m r а d и n а• р r ik и р 1 ј а n ј и i р r о и с а v а n ј и 1 е р t i r о v а S r Ь i ј е" izneto је hronoloskim redom, sta је sve Ыlо uradeno и pogledu .
prikupljanja i proucavanja leptirova od 1894.-1926 godine. Pomenuti su svi vazniji kako strani, tako i nasi ispitivaci kao i moj
rad od 1908.-1912. i 1920.-1926. godine. Tom prilikom је Ьilo
tabelarno prikazano i brojno stanje do tada poznatih leptirskih
vrsta, istakfшt znacaj faunistickog ispitivanja Srhije, date smernice za dalji rad и ovom pravcu i dr.
Od toga vremena do danas prikupio sam jos znatan broj
leptirskih vrsta, te stoga pristupam objavljivanju celokupnog ma·
terijala, koji se odnosi na leptirove Srblje i to и vidu jednoga
kataloga, а zatim се sledovati opsti zakljucci о lepidopterskofaunistickom karakteru Srblje (u granicama koje је imala pre
evropskoga rata) о geografsknm rasprostranjenju pojedinih karakteristicnih vrsta i t.d.
Zbog ogranicenog prostora za poiedine clanke u ovom casopisu, cela се puЬlikacija izaCi и 4 dela. Za sada se prikazuje
samo grupa Diurna: Rhopalocera i Grypocera, koja obuhvata и
ovom radu 168 vrsta i 75 raznih njihovih formi, aberacija i varijacija:.
Сео ovaj rad smatram samo kao prilog i gradu za izgradnju
oblmnijeg sistematskog dela о leptirovima Jugoslavije.
Posto је sistematika leptirova u opste jos и previranju i ni
jedan sistem, а ima ih vis~ (Staudinger-Rebel, Borner, Handlirsch,
Spuler i dr ), niie za sada sveopste priznat, to se pri klasifika•
ciji и glavnom drzim poznatog S е i t z-ovog dela: "D i е G r о s s
-Schmetterlinge der Erde", prema kome sam najvecim delom vrsio determinacije macrolepido"tera, а dok dode do
definitivne obrade lcptirova Jugoslavije i Balkanskog Poluostrva,
dotle се se valjada i pitanje jedinьtvenog sistema leptirova rasvetliti, jer se na tome polju intenzivno radi.
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Као

izvori za sistematski preg\ed leptirova Srblje sluzili

su mi:
Zbirke:
U siste.matskom pregledu oznaceno sa skracenicom:

1. Моја vlastita zЬirka .
б:rad.
2. ZЬirka leptirova Muzeja Srpske Zemlje u Beogradu • М. S. Z~ "
\

\

PuЬlikacije:

3.

Д-р Р. Лаз аре ви h: Прилози за грађу Ен
томологије Краљевине Србије, I Макролепи
доптере околине Београда, I Rlюpalocera, Бе-'
оград, 1897. г.
. ·~~ ·.

Laz. 1.

4.

д. р Р.
Л а зарев и h:
Макрол~пидоптере
околине Београда, П Heterocera (Глас LVI
Срп. Краљ. Академије Наука) Београд, 1898 г.

Laz. 11.

5.

А. Ди м и тр о в ь: Пеперудит.В отъ Битолската
околностъ . Периодич. списание, св. 1. и 2. кн.
LXX. 1909. г. .

Dim.

6.

В. Т од ор о
доптерната
Трудове на
Дружество,

7.

Д-р И в а н ъ Б у р е ш ъ : Приносъ към пепе
рудната фауна на Тракин и Македонил. Спи
с<1.нето на Българската академил на наукитt,
кн. ХП, стр. 37-54, Софил, 1915 год.

8.

Д-р

1915.

г.

И.

:о- а и П. Петков ъ : Макролепи
фауна на Царибродско и Трьнско.
Б ьлгарското Приро,цоиспитателно
кн. VШ, стр. 128-147, Софил,

Tod. i Petk.

.

Бур еш ъ. и

Д.

Ил ч ев ъ:

приносъ към пеперудната фауна

:Вur.

1.

Втори

на Македо

нил и Тракил и съсЂднитЂ имъ земи. Трудове
на Бьлrарското Природоиспитателно Дружество, кн. VШ. стр. 151-197. Софиы 1915. г. :Вur.illc.

9.

Д-р

И.

Бур еш ъ

и

Д.

Ил че в ъ

:

11.

Трети

приносъ към пеперудната фауна на Тракил и

Македонил. Трудове на Българското Природо
испитателно Дружество, кн. IX, стр. 61-86,
Софин, 1921. г.
:Вur.

10.

Д-р

Иван

i Пс. III.

Бурешъ: Нови и рЂцки видове

пеперуди намЋрени въ Тракњл и Македонил.
Списание на Българската Академин
китt. Кн. ХХПI, Софил 1921. г. .

ва вау-

11. D-r Н. R е Ь е l : Studien iiЬer die Lepidopterenfauna der Balkanlander. 1 Teil: Bulgarien und
Ostrumelien. Annallen des Naturhistorischen
Hof muzeums, Band XVIII, Wien 1903.

:Вur.

IV.

RЫ.

1.
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Ј. 2. D-r Н. R е Ъ е l : Studien iiber die Lepidopterenfi:tUna der Balkanlander. П Teil. Bosnien und

Herzegovina. Anna1en des Naturhistorischen
. . . RЫ. 11.
Hofmuseums. Band XIX, Wien 1904.
13. D·r Н. R, е Ъ е 1: Studien iiber die Lepidopterenfauna d•r Balkanlander. Ш Teil. Sammeler·
gebnisse aus Montenegro, AlЪanien, Mazedonien
und Thrazien. Ann. des Naturhistorischen Hofmuseums, Band XXVII, Wien 191 З. . . .
RЫ. Ш.
14 D-r F. D о f 1е i n : М.azedonien, Jena 1921.
. Dof.
15. ~. А 1 Ъ е r ti: Beitrag zur Kenntnis der Мас·
rolepidopterenfauna Mazedonien. Zeitschr. f.
wissenschaftl lnsektenЪiologie. Bd. XVII, р. 33
-73, Berlin 1922.
А.lЬ.
Ovi izvori vaze za celokupari lepidopte:rski materiial sakupljen u SrЪiji k.ao i sledeci:

Azbucni spisak lokaliteta
Avala, brdo kraj Beograda (511). *)
Ak. · Palanka vide Bela Palanka.
Arandelovac, varosica u Suma·
diji (200).
Bablna planina u .Juznoj Srblji
(1855).
Banovo Brdo kraj Beograda (200).
Baric selo kod Obrenovca na Savi.
Belanovce u ::,kopskoj Crnoj
Gori (900).
Bela Palanka varosica u istoc.
Srblji (350).
Belasica, planina severno od Dojranskog Jezera ( 1253).
Bele Vodice na putu od Gradskog
ka Prilepu u. Juznoj SrЪiji.
Beljina selo ispod Kosmaja.
Beograd. sa 11jegovim delovima:
Vracar, Savamala, Kalemegdan; pod okolinom Beograda
podrazumeva se i: Topcider,
Kosutnjak i Rakovica.
Biljanovce, selo severozap. od
Kumanova.
Bitolj (618) i okolina sa selima:
Krstofor, Smolevo i obale
reke Dragora.
----

* Brojevi

u zagradama oznэcavaju

nadшor~ku visinu mesta na koiima ie

mat.eriial skupljзn.

Bogdanci, selo kod Devdelije u
Juzn. Srьiji.
Brazda Planina (1304-2068) juzno od Skoplja.
Bukovik, (1528) planina izmedu
Кiceva i Gostivara u Juzn.
SrЬiji.

Bukovicka Banja pod Bukuljom
u Sumadiji.
Bukulja, brdo u Sumadiji (769).
Burnevo selo kod Kavadaraca u
Juin. Srblji.
Valjevo i okolina: Pecina, ValjevN
sko groЬlje, Celije, Petnica
i Brankovina.
Veles, varos na Vardaru u J.Srblji.
VeHko Jezero na Peristeru u Juznoj SrЬiji (2000)
Vlasi, selo kod CariЬroda.
Vlahov Grob (866), iznad manastira Matejce kod Kumanova
Vlaska Planina, zapadno od Caribroda (1345).
Vrabca, selo Ъlizu Trna na srpskobugarskoj graлici (1000).
Vodno, brdo iznad Skoplja.
Vujnovaca, selo ispod pl ЈаЫаnika (800).
(
d U
·
Gavran · 1476), izme u zica i
Visegrada u zapadnoj SrЬiii.
v

•
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Golesnica, planina u Ju~n. Srbiii Kosmaj ( 624), brdo Ьlizu Beograda.
zapadno od Velesa (1718).
Gopes, selo severno od Prespan- Косаш~, varos и Juzn. Srblji.
Kosutnjak, izletno mesto kraj
skog jezera.
Beograda.
Gorni-t:et, selo kod Devdelije.
Grbavac, selo Ьlizu Prilepa u
Kriva Palanka (682) varosica na
Juzn. Srblji.
· istocnoj granici.Juzn. Srblje.
Gucevo (708), brdo u Zapadnoj Kriva Reka, и Juzn. Srblji.
.
Srblji.
Krstofor, selo Ьlizu Bitolja.
Debelo Brdo (1272), izmedu plaN Kumanovo; varos и Juzn. Srblji.
nina Povlena i JaЬlanika.
· Lipkovo, selo zapadno od Ки·
Dedeli, selo Ьlizu Valandova u
manova.
Juznoj Srblji.
Lipovo J3rdo ( 1000), ispod pla·
Dolnja Nevlja, selo juzno od
nine Povlena.
CariЬroda.
Lisec Planina (1500), severoistoDragovita, selo jugo-zapadno od
cno od varosice Kratova u
CariЬroda.
Juznoi Srblji.
Drenovo, selo izmedu Prilepa i
Makis. ravnica pored Save Ьlizu
Gradskog u Ј. SrЬiji.
Beograda.
Zeleni Grad, selo jugozapadno
Mala Rupa (preko 2000), planina
od CariЬrocТa.
u Juznoj Srblji.
Zelenogradska Planina (1ООО)
Males·planiпa (1530), па jugoisЬlizu CariЬroda.
tocnoj graпici Srblje.
Zbevac, selo juzno od varosi
Maпastir Matejce na jugoistocnim
Vranje.
ograncima Mateiicke planiпe:
JaЬlanik, planina (1306) jugoza·
Ьlizu Kumanova.
padno od Valjeva.
Jelak (1800), ispod Kajmakcalana, Maпastir Sv. Petka, ispod Peri·
.
stera u Juzп. Srblii.
Jovanje, selo kraj Valjeva.
Mateice,
vidi Manastir Mateice.
Kajmakcalan (2525), planina na
Miletkovo, selo severno od Dzvgrcko·srpskoj granici.
delije.
Kaluckovo, selo Ьlizu Valandova
Nagoricaпe, selo istocnoMlado
u Juznoj Srblji.
od
Kumanova.
;Kacanik ( 475). u Kacanickoj KliMravinci, selo .kod Kavadaraca u.
suri u Juzn. Srblji.
,Juzn. Srblji.
Кijevo (200) izletno mesto kraj
Nizo
Polie, selo Ьlizu Bitolja.
Beograda.
Nidze, planina (1700) па srpskoКlokocevac, selo kod Donjeg Migrckoj graпici.
lanovca u istoc. Srblji.
Obrenovac,
varosica Ъlizu BeoKobllica (preko 2000) u Sar·
grada.
Planini.
Kovanec, selo severno c;d Dev·
Ораје, selo kod Kumaпova.
delije.
Ohrid, varos u Ј, SrЬiii.
Koviljaca, banja kraj reke Drine Pasina Ravan (950), juzпo od
u Zap. Srblji.
рlапiпе JaЫanika.
Konjarka reka, pritoka Crne Re- Pelagoпija, ravпica severno od
ke ispod Kajmakcalana.
Bitolja.
Konjsko, selo и jugoistoc. delu
Pepeljak, plaпina ( 1814) u Т orJuzne Srblje.
besu zapadno od Velesa.
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Petrovska Planina (500) severno
od Devdelije.
Povlen, planina (1480) u Zapad.
SrЬiji.

Poganovo, selo jugozapac.lno od
CariЬroda.

Poganovski Manastir (700}, jugozapadno od CariЬroda.
Prilep, varos u Juzn. SrЬiji sa
okolinom do sela Kadijino.
Pristina, (500), тaros u Juznoj
Srblji.
Projevci, selo Ьlizu Kumanova,.
Pupljak, vis (1650) u Skop. Crnoj Gori.
.
Pustinja (700), kod sela Pocute
Ьlizu Valjeva.
Ravna Reka _(600), istocno od
varosi Cuprije.
Rajac, selo i potok istog imena
Ьlizu Prilepa u Ј. Srblji.
Rakovica (200}, manastir i selo
Ьlizu Beograda.
Ramanovce, selo juzno od Ku manova.
Resnik (130), selo Ьlizu Beograda.
RiЬarska Bania (328) u podnozju
planine Vel. JastreЬca.
Rogot. suma Ьlizu Lapova u
Sumadiji.
Ruj-plaцina (1466), severozapadno
od Trna.
Senjski ,Rudnik (307), istocno od
Cuprije.
Skopska Crna Gora (1000-1800},
planina и Juznoi SrЬiji.
Smolevo, selo jugozapadno od
·
Bitolja.
Solunska Glava (2530),na Golesnici Planini zapadno od Velesa.

St11ra Planina. (2180), па granici
Istocne Srblje i Bugarske.
Starkov-groЬ (2200), planina u
Juznoj Srblji.
Stojakovo, selo Ьlizu Devdelije.
Strima, selo zapadno od Kumanova.
Studena Bara, s.elo kraj reke
Pcinje u Ј uz. Srblji.
Suv11 Plani~a (1600-1800), jugoistocno od Nisa.
Suha Gora (1700), jugozapadno
od Skoplja.
Tara Planina (1378), и Zapad.
Srblji.
Tetovo, varos и Juznoi Srblji.
Tomoros Planina (2048), izmedu
Ohridskog i Prespanskog
jezera.
Topcider (76), izletno mesto kraj.
Beograda.
Tubravic 1500), selo Ьlizu Valjeva.
Cuprija (120), varos na reci Vel.
Moravi.
Hotlje, selo zapadno od Kumanova.
Hudovo, selo па Vardaru.
Huma, selo zapadno od Devdelije.
CariЬrod (446), varos u Istocnoj
Srblji.
Crna Reka, u Juznoj Srbiii.
Crnajka, selo u Istoc. Srblji.
Cerkesko Selo, Ьlizu Kumanova.
Cetirce, selo severoistocno od
Kumanova.
Sargan, planina (914) и Zapadnoj
SrЬiji.

Stip, varos и Juznoj Srblji.
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Diurna
А.

?ич

Rhopa.locera, ,.

L\--1. fam.

~}·(].

ri)

PapilioniЏae ~r}"д,,/.;;·

t/ >:1.l Pa~1ii0Cm1~h~o~· L. -Grad.. - Laz:)J. р. 19 Bq_r. I. 39 - Bur. i Ilc.·Ћ р. 18 - Tod. i Petk. р. 5
- RЫ. Пр. 143 - Alb. р. 39 - М. S. Z.
Na celoj teritoriji od Beograda do \DevdeЩe na jug; Valjevska Podgorina do Guceva na zapad; ·Bela Palanka, Vlaska
Planina, Poganovski manastir na ji1goistoku.
Prvi primerci iz prezim~lih lutaka javljaju se na jugu vec
u III~) (Kum1щovo, Veles), severnije u IV; druga generacija od
polovine VI do VIII. U okolini Arandelovca nadene Qdrasle gusenice na Ruta graveolens L. 29. V 1925., ucaurile se 3. Vl
1925., leptirovi izleteli 15. Vl 1925.
Л? Papilio podalirius L. - G r а d. - L а z. I р. 19 Dim. - Bur. i Ilc. IП р. 10 Tod. i Petk. р. 5 А 1Ь. р. 39 М. S. Z.
Okolina Beograda, Avala, Arandelovac, JaЬlanik, Kriva Ра·
lanka, Kacanik, Skopska Crna Gora, Tetovo, Ohrid, Bitolj, Bogdanci, CarЉrod.
аЬ. zanclaeus Zell. Okolina Beograda, Vujnovaca, CariЪrod.
Javlja se r.a isli naein i u isto vreme kad i prethodni.
3. Thais cerisyi God. - G r а d. - D i m. - В u r. i I 1с.
П1 р. 10 - D о f. р. 204 - А l Ь. ~· 39 - М. S. Z.
Najsevernije rasprostranienje utvrdio sam u okolini Kuma·
nova, od sela Lipkova iduci ka Presevu; duz l\rive Reke i
Pcinje; mnogobrojan oko Devdelije i Bitolja 15. V 1928; Tetovo.
. arisyi - ferdinandi Stich. Izmedu Skoplja i Kumanova,
Kacanik, Rajac, Dedeli, Bogdanovci i Mravinci.
Od polovine V -VI.
2(4. Thais polyxena Schjff.-Den. - G r а q. - L а z. 1 р.
20. - D1m: ...:.:. Bur. i Ilc. III р. 10. - Dof. р. 204
м.

s. z.

Okolina Beograda, Rogot, Kragujevac, Tetovo, okolina Bi·
tolja i Devdelije; Dedeli.
U IV do kraja V. Forma rumina Esp. (?) Kumanovo, V.
>с:5. Parnassius mnemosyne L. -G r а d. -L а z. 1р.20
- В u r. i I 1 с. Ш р. 10 г- М. S. Z.
*} Rimski brojevi iza imena m::sta nalazenja oznacavaju mesece prema
njihovom rt>dnom broju.
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Topcider, Кijevo, Avala; Tara Pl., Ravno Rucje na Staroj
planini; severno od Bitolja.
Krajem IV do druge polovine V; na Tari Planio.i naden 6.
VII 1925. g.
аро11о L. - G r а d. - То d. i Ре t k. р.
R Ы. П р. 143 -- D о f. 112 i 2::,8 - М. S.
Povlen, JaЫanik; na Debelom Brdu mnogobrojan; Sarganpl., ZlatiЬor, Stolac iznad Drine {na visini !200 m.), Bukovik pl.
(na visini 1180 m.). Kopaonik, Stara planina, Mala Rupa, Ко~

vX_ 6. Parnassius

z.

5. -

Ьilica.

Leti od VI do kraja VIII.

"" 2. fam.
~/

-

'f-..-7. Aporia crataegi L. - G r а d. - L а z. 1 р. 20 - D i m
В и r. i 1 1 с. Ш р. 11 Т о d. i Р е t k. - R Ы. 111 р

D о f. р. 32 - А l Ь. р. 39 - М. S. Z.
lma ga svuda, mestimice mnogobrojan i stetan. Leti u ni •
zinama i na jugu vec krajem IV, glavni let kroz сео V; u vecim
visinama (cak 1~48 m.) u VI ГVП.

291 -

~ 8.
В u r. i

"

Pieris brassicae L. 11 с.

Ш р.

11 -

То

d. i

G r а d. -- L а z. 1
Ре t

р. 5 - М.
Кumanova od

k.

р.

21. --

S Z.
_J!J-IX,

Okolina Beograda od V- VIII, oko
VII, CariЬrod, Skoplje, Tetovo, Bogdanci.
Primerci iz okoline Kumanova (V i VI) vrlo su veliki, na·
rocito о о (duzina prednieg krila Зб mm, с;? 35 mm) i priЬli·
zuju se formi catoleuca Rob. Primerak iz Velesa о (19 IV 1928.)
Ьlize је formi chariclea Steph., koju је Bures nasao na De·
deagacu.

JaЬlanik

~9. Pieris
В u r. 1 р.
р. 5 м.

-

rapae L. 40 -

s. z.

В

G r а d. - L а z. 1 р. 21 -

u r. i 11 с. 11

р.

20 -

То

d. i

D i m.
Ре

t k.

Okolina Beograda od IV-X, Kosmaj, Valjevska Podgorina
VI-VIII; Bit(']j i okolina, Perister, vrh Kajmakcalana (с;?, 21.

VII 1925.), Suba Gora; Matejce, oko CariЬroda, V-VШ, Rogot, Тetovo.
а) gen. vern. metra Stph. oko Kumanova i CariЬroda IV i V.
Ь) аЬ. leucoteta Stph. oko CariЬroda, VI ..

.Ј

G r а d. - То d. i Ре t k. р.
D о f. р. 192.
Oko Kumanova, V- VJll; Kriva Palanka, vrh Kajmakcalana, Kaluckovo, Poganovski manastir. /
10. Pieris manni Mayer -

5 -

v'
20 -

11. Pieris ergane Hbn. - G r а d. Skoplje 13. IX 1923, Kopaonik VII.

В u r. i 11 с. 11 р.

140 /- 12 Pieris napi L. -- G r а d. - L а z. I р. 21 - D i m.
r. I р. 40 - Ви r. i I 1 с. II р. 10 i 21 - То d. i Ре t k.
р. 5 - Alb. р. 39.
.i ·• ,' • ·'.' -·,." .
I' ) / '"'
Okolina Beograda, Avala, Povlen, Poganovski mariastir, oko
Kumanova, Pepeliste, Bitolj. Na jug11 vec od marta, severno .:..__ od
aprila, leti kroz сео V i VI, zatim VII i VШ.
а) gen. aest. параеае Esp. Kosutnjak (21. IX 1924.) Poganovski manastir, Kopaonik, okolina Skoplja, Drenovo, Bele Vodice, VII-VIII.
Ъ) аЬ. sabellicae Stph. Kumanovo 25. V 1920. ().
с) аЬ. impunctata Ri:Љer, Кijevo, Avala, IV, V. ().
d) аЬ. meta Wagn. TopCider, Skcpska Crna Gora, IП, IV.

/
-

Ви

~'

1'13. Leucochloё daplidice L. - G r а d. -- L а z. I р.22 D i m.:...::... Ви r. I р. 40 -- В u r. i I 1 с. IP р. 11 - То d. i Ре t k.
р. 5 -- А 1 Ь. р. 34 - М. S Z.
TopCider, Avala, Kosmaj, Rogot, Kumanovo, Skoplie, Vodno,
Tetovo, Bitolj, Ohrid, Kajmakcalaп, Kocane, okolina CariЬroda,
od proleca do jeseni. ·
gen. vern. bellidice О. okolina Beograda, Kumanova, Veles,
Drenovo, Ш, IV.
14. Euch1oё Ьelia Gr. - G r а d. - D ј m.-:- В и r. i I 1 с.
11 - А 1Ь. р. 39.
Okolina Kumanova, Skoplja, Bitolja, duz Crne Reke, Bog·
danci, Pepeliste, Kacanik, и 2 generacije, Ш, IV i V, VI.
gen. a.est ausonia Hbn. Rajac, V- Vl.

Ш р.

15. Anthocharis charlonia var. penia Frr. - Ви r. !V
R Ь 1. III р. 292.
Кlisura reke Treske kod Skoplja, okolina Bitolja. Ovaj sam
vid posmatrao sa voza ispred Gostivara 20. VП 1927 и znatnoш
broju, ali mi nije poslo za rukom da uhvatim ko~rimerak.

р

165 -

"';(Јб.

Anthocharis cardamines L.-G r а a.-L а Z, 1 р.22
r. i I 1с. П1 р. 11 - То d. i Ре t k. р. 6. - А IЬ. р. 39.
Okolina Peograda, Avala, Juzni Kucaj, Kumanovo, Skopьka
Crna Gora, Drenovo, Maleske planine, Poganovski manastir, od

-

П1

Ви

VI.
17.

Antlюcharis gruneri Н. S. --:- Ви r. i I 1 с. Ш р. 11
Dof. р. 138.
Huma, Neg9rci IV, Babuna VII,
Kod Doflein-a (1. с.) stoji Euchloё groni Н. S., ali је svakako mislio па ovu vrstu.
18. Gonepteryx farinosa Z. - А 1 Ь.-р. 40.
Rajac, od kraja V-VI. Pojava ovog leptira u Ј. SЉiji od
velikog је faunistickog interesa, jer је do sada sa sigurnoscu
naden s1mo u zapadnoj Aziji, i ovo mu је mesto za sada kraj- ·
nja granica rasprostranjenja па zapadu

-

Ј

141
k

~· 19. Gonepteryx rhamni L. - G r а d. - L а z. I р. 23 D i m. - В u r. i I 1 с. Ш р. 11 - Т о d. i Р е t k. р. 6.

Okolina Beograda, . Kumanova, Pristine, Ohrida, Bitolja,
VII-X. Tara Рlапша, Poganovski manastir, Kacanik, Starkov grob, VII.
'
·
Ш-V,

~20.

I 1с.

,..Colias hyaf e L. -

G r а d. - L а z. р. 23 - В u r. i
р. 6. А I Ь. р. 40 - М. S. z.

III p:-rr -- Т о'd.ТР е t k.

Okolina Beograda, Beljina ispod Kosmaja, Rogot, Kumanovo, Skoplje, Kacanik, Drenovo, Maleske Planine, CarЉrod i Poganovski manastir, od IV-IX .
.')а tipom i forma flava Husz. Drenovo, IV ра dalje.
~/
21 Colias chrysotheme Esp. - G r а d. - L а z. I р. 23.
Okolina Beograda i Valjeva VI-YIII.
· {)ј(22. Colias croceus Fourcr" - G r а d. - L а z. I р. 23 D\1m. - Bur. I р. 41 - Tod. 1 Petk. р. 6. - М. S. Z. R Ы. П р. 148 - D о f. р. 33 - А 1Ь. р. 34.
, Topcider, Юјеvо, Kosmaj, Rogot, CariЬrod, V-X; Kriva
Palanka, Kumanovo, .Suha Gora, Hudovo, Drenovo, Kaluckovo,
Bitolj, Perister, Kajmakcalan, IIl-"--XI.
·
'( аЬ. helice_ Щш: okolina CarЉroda, Matejce, Perister, V u VII.
у
23. Colias myrmidone Esp. - Grad. - Laz. I р. 23 Bur. i Пс. П р. 23.
Beograd, Kosmaj, Povlen, JaЬlanik VII, VШ Kumanovo V.
аЬ. rebeli Schaw Kopaonik VII.
24. Leptidia sinapis L. - Grad. - Laz. I р. 22. - D i m.
В u r . I р. 40 В u г . i 11 с . П р. 22 Т о d . i
Р е

tk .

р.

6 -

М.

S. Z,

Topcider, Kosutnjak, Avala, Kosmaj, Koviljaca, Rogot, ПЈ,
IV i VII, VIП; Т ara Planina, Skopska Crna Gora IV, VII, Kopaonik VII, Jelak па Kajmakcalanu 22. VП 1925., okolina BitoljaSuha Gora, okolina CariЬroda, IV, V i VШ .
. а) gen. vern. lathyri НЬ. okolina Beograda sa Avalom, krajem IV, oko Kumanova JJI-IV, Pr1stina, Poganovski manastir

IV-V.

Ь) gen. ~est. diniensis Boisd. Topcider, Kosmaj, Tara planina, CariЬrod, Zelenogradska Planina i Ruj, Skopska Crna Gora,
Perister, VII-VIII.
с) аЬ. erysimi Bkh. Avala, VП.
25. Leptidia duponcheli Stgr. - G r а d. - В u r. i
Il с . П р. 22 - А 1 Ь. р. 40.
· Matejce u podnozju Skopske Crn~ Gore 2. V 1920" ispod
Kopaonika VII, Suha Gora kod Skoplja VШ, Drenovo IV-V,
gen. aest. od VI.
~·

3. fam. Satyridae.
~~

~

·

26. Еt•еЫа epiphron Knoch . ......:_~Bur- I. р. 42 - D о f . р.
229 i 518.

о

142
а)
Ь)

v·

6 /'

//

var. cassiope F. Perister (iznad 1800 m), VII.
var. orientalis Elw. Perister VII, Kobilica VIП.
27. ЕrеЫа medusa F. -G r а d. -Rb 1. П р. 164, III,
р. 296 Dof', р. 410.
.
.
Pepelak, Golesnica pl., VI, Vrh Kajmakcalana 21. VП 1925.
Forma psodea НЬ. Nis, Nidze planina, VП.
\1~_28. Erebi_a, ni~l"!~_,Hrbst_~ - Ви r. 1 р. 48 - R Ь е П р.
165 - D о f. р. 114.
Suha planina, Perister (na 2000 m.). VII.
var. hnzegowinensis Schar. Mala Rupa (iznad 2000 т.). VII.
29 ЕrеЫа pronoё Esp. - D о f. р. 229.
K.oЬilica (iznad 2000 m. ), VЈП.
ЗО. ЕrеЫа rhodopensis Nich. - D о f. р. 229.
·
Kobllica, VIII.
'.; 31. ЕrеЫа aethiops Esp. -- G r а d.
.
Povlen, JaЬlanik, VII: Tara Planina 1-Х 1926. U polovini
VШ na Tari pl. mnogobrojna.
32. ЕrеЫа euryale Esp. - G r а d .
Kajmakcalan 23. "УП 1925.
33. ЕrеЫа Hgea L. - G r а d. - R Ь 1. П р. 167 - D о f.
р. 229
JaЬlanik, Tara Pi., Vll; Bela Palanka, Kobllica, Perister,
Kajmakcalan VII-VIII. Svi moji primerci imaju samo ро 3 crne
tacke u zutom ivicnom pojasu prednjih krila.
34. ЕrеЫа tyndarus var. balcanica RЫ. - G r а d . Bur. lp.43-RЫ. Ilp.168-Dof. р.114,518.
Bela Palanka, Stara Planina, VII, Mala Rupa VII, Perister
(na 1700 m.) i oko Velikog Jezera, vrh Kajmakcalana 21-VII
19~5, mnogobroian.
V 35. Melanargia galat_hea L. - li r а d. - L а z . 1 р.
Зl Di m. В u r. i 1 Гt-:Ћ р. 27; Ш р. 13 - То d.
Р е t k. р 8. R Ы 11 р 162 - М S. Z.
TopCider, Avala, Arandelovac, Koviljaca, Kriva Palanka,
Rogot, Tetovo, VI, VII; Skop~ka Crna Gora V" VПI: okolina Bi·
tolja, Perister, VII i VПI.
а) forma procida Hbs. RiЬarska Banja, Bela Palanka, oko·
lina CariЬroda, VI, VII; Perister i Starkov grob, VII.
Ь) аЬ. tarcica Boisd. Kopaonik, VII; Skopska Brna Gora,
VI; Perister 15. VII 1925.
с) аЬ~ leucomelas Esp. Ћ>pGider"KoSиtnjak V-VI~ Vlahov.
Grob i Matejce VI, VIII.
36. Melanargia l;irissa Hbn. - G r а d . - Ви r. i 11 с.
11 р. 28; Ш р 13 - D о f. р. 82 541 - А 1Ь. р 74. - М. S. Z.
Matejce, Lipkovo. Tгtovo, Skoplje, VI, VII; Burnevo i Mra·
vinci, VII; Bogdanci VI, Ohrid 27. Vll 1923.
а) var. taurica RбЬ. Skopska Crna Gora VI; Perister 17;
VII 1925, Drenovo od VI, Tomoros Planina Vfl.

(
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Ъ)

var. herta Hg. Kocane VI, Ohrid 27. Vll 1925.
V-37._~_atyrus cigcJ~ F. - G r а d. - L а z. I р 31 - В u r.
i Ilc. Ш р. 14--=:\Uof. р. 90 - Alb. р. 75 М. S. Z.
Okolina Beograda, Avala VI-VIII. Tara Pl. 5. VП 1925.
Rogot, Skoplje, Gradec, Drenovo, Rajac VI, VII; Starkov Grob i
dolina reke Konjarke (23. VII 1925.) mnogobrojan.
~ 38. Satyrus hermione L. G r а d . - . Б u r . I р. 43.
- В u'r. i I 1 с. III р, 14 - То d. i Ре t k. р. 8 - D о f.
541 - м. s. z.
Topcider, Avala. Tu.Ьravic VI, VII; Rogot, Poganovski m1;1nastir, Vlasi, Vlaska Pl. VII; Manasћr Matejce VII, Kacanik, Mravinci VII; Tomoros Pl. VII, Perister, а narocito oko Man Sv.
P~tke, u njegovom podnozju 17. VII 1925.
(_ ~9. Satyrus briseis L. - G r а d . - В u r. I р. ·43 В u r. i 11 с. III р. 14 R Ы. Пр. 169 - . D о f. р. 541
- Al Ь.,, р.,,7~"~с.М. S. Z.
Vujnovaca' VII, Suha Gora VШ; na Tari planini 1. IX 1926.
prelazan vid ka
.
Forma merldionalis Stgr. Strima VШ, Lipkovo IX, Kacanik
Vtl, Tetovo, Vodno. Skoplie VI u VII, Rajac, Drenovo VI i VII,
obale Crne Reke VI, Mravinci Vll, Gornicet VП.
Doflein spominje i S. 1.•briseis
minor Obe1th. sa Tomoros
1
1
рla1Ane, vп._
" 1 --п{\сf1, 1: . .'/,
i; 40. SC!tyr~s sein~~ L. .:_ G r а d . - Т о d . i Р е t k. р.
8 - R Ь Г. ТТ р. Гб9 - А 1Ь . р. 75.
Rakovica, Bela Palanka, oko CariЬroda VI, VII, VIII; Skop·
ska Craa Gora VIII, IX; Lisec - planina V. Vll, Rajac V, VI;
Starkov Grob 23 VII 1925., Perister (na 1000 m). 17. VП 925.
41. Satyrtts areth usa Esp. - G r а d .
Oko sela Matejce, Strime i Hotlje, VII, VIII.
42. Satyrus anth.elea НЪ. -· G r а d . - В u r . I р. 43
- Б u-r. i 11 с. ПI р. 14 - D о f. р. 90 - А 1 Ь. р. 75.
· Matejce. VII; u dolini Vardara kod Gradeca VI.
Forma amalthea Friv. Matejce VII {naisevernija tacka rasprostranienja), Suha Gora VIII, Skoplje VI, Rajac, Drenovo VI,
Mravinci VII.
43. Satyrus statilinus Hufn. - G r а d . - О i m . - В u r.
I р. 43. - Н u r. ј~ I 1 с. П1 р. 14 - То d. i Ре t k. р. 8 _,__
RЫ. III р. 298 D о f . р. 192.
Ruf Planina VШ, Matejce, Hotlje VII. VIII; oko Skoplja VПI;
Kaluckovo Vf, oko Bitolja Vl, VlI.
· var. allonia F. Oko Skoplja, Bitolja i Devdelije VIII zajedno sa tipom. .
44. Satyrus fatua Frr. - В u r. i I 1 с. П1 р. 14 D о f. 192.
Petrovska planina, Koluckovo, Mravinci VI.
45. Satyrus actaea Esp. - G r а d . - D о f • р. 525, 540.

. ·

i
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Pustinja kod sela Pocute VlI; oko manastira sv Petke 17.
VII 1925; Perister, \Tomoros VII ..
var. cordula F. zajedno sa tipom na prva dva lokaliteta.
11
\/ 46. Satyrus dryas Sc. - G r а d. ~ L а z. I р. 31 То d'. i Ре t k. r):-·-ic-.=- М. s. Z..
Kosutniak, Rakovica, Avala, Povlen, JaЬlanik, VI, VII, Koviljaca З. VПI 1920" Rogot, Vlaska planina, Poganovski manastir VП.
1•
4 7 Pararge aegeria L. - G r а d. - L а z . I р. 32 D i m. - Ви r. i Ј 1 с. ЈП р. 14 - То d. i Ре t k . р. 9
- А 1Ь . р. 75 - М, S. Z.
Okolina Beograda VI i VII-VJП, oko Bitolja IV-V i VЈП
-IX.
var. aegerides Stgr. Topcider, Кijevo, Avala, Kosmaj, Ravna
Reka, Manastir Matejce ПI-V, VII; Vlaska Pl., Kopaonik, VII;
Kacanik, VII; Drenovo V, VI; Mravinci VI.
48. Parargeroxe1anaCr. - Grad. - Oim. - Bur.
i 11 с. ЈП р. 14 - D о f. р. 494. - А lЪ. р. 72.
Arand:elovac VlI, oko Kumanova 5. VI 1930, Kriva Palanka.
Skoplje VI; Gopes, Rajac VI, oko Bitolja VI, Vll. Kajmakcalan
20. VII 1925, Mraviвci VI I.
49. Parargemegaera L. - Grad.- Laz. 1р.31D i m . I р 44 - Т о d . i · Р е t k . р. 9 - О о f • р. 33 А 1Ъ . р. 75 М. S. Z.
Okolina Beoi:!rada lV. VII-VIП; Avala Kosmaj, Valjevo,
Rogot, Lipovo Brdo IV, VI-VJJI; okolina Kumanova, С ariЬroda,
Bitolja V, VI i VII, VIП; Suha Gora. Hudovo,. Kocane VI i VII;
oko reke Konjarke i na Kajmakcalanu 21. VII 1925.
а) var. lyssa В. Drenovo od sredine IV.
Ь) var. a/Ьerli AЉert (), Avala 12. V 1923. i Matejce 2.
v 1920.
50. Parargehiera F. -Tod. i Petk. р, 9-RЫ. р.
17 с.; ЈП р. 298.
1
Pl)ganovski manastir VI, VII, Brazda Planina V.
51. Parargemaera L. ~ Grad. - Laz. I р. 31. D i m. - В u r. i 11 с . IП р. 14 - То d. i Ре t k. р. 9
- Dof. р. 494.
.
Topcider VII. VЈП, Avala, Ravna Reka, Povlen, JaЬlanik,
Lisec Planinэ, V, VЉ oko CariЬroda, Kacanika, Bitolja V-VJJI;
Perister 17. VII 1925, Kajmakcalan, Starkov Grob 23, VII 1923.
Doflein је u Gopesu u VJ I nasao interesantnu formu koja prelazi ka f. adrasta Hiibn. Jedan moj primerak iz manastira Visoki
Decani kod Peci isto se priЬlizuje ovoj formi.
52. Aphtantopus hyperanthus L. - G r а d . - L а z .
I р. 32 - D i m . - В u r . i I 1 с. ЈП р. 14 - То d . i Ре t k .
р.

9 -

м.

s. z.
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Kosutnjak, Avala, Kosmaj, Pavlen, JaЫanik, Rogot, Kriva
Palanka VI, VII; \ilaska Planina i Ruj Pl. VI-VJJI, Kacanik
VII, Krstofor VI, VII,
>
54. Epinephele Шhonus L. - G r а d . - L а z . I р. 32
- D i m. - Ви r. 1 р. 44 - Ви r. i 11 с~ ЈП р. 14 - А 1Ь.
р. 76 м. s. z.
Okolina Beograda VI, VII i VIJI; Koviljaca VII; Suha Gora
VJJJ; Kacanik, Tetovo VJ f, Rajac VI, Kriva Palanka 29. VII
1920,"_Qko Bitolja i Ohrida VII i VПI.
/
·~5~5~ Epinephele jurtina L. - G r а d . - L а z . 1 р. 32 D i m . - В и r . I р. 44 - В и r . i 11 с . II р. 29 - Т о d .
i Р е t k . р. 9 R Ы. 11 р. 173 - А 1Ь . р. 75 - М. S. Z.
Topcider, Avala, Kosmaj VlI-VJJI; Valjevo, Povlen, Koviljaca V-VII; Tara planina. 4. VII 1925; Nis, Rogot, okolina
CariЬroda VI-VIJI; Biljanovce, Matejce VI; Kopaonik, VП, Suha
Gora VJJI; Vodno 12. VП 1925.; okolina Bitolja VI, VII, Dre~
novo sa prelazima ka
аЬ. hispulla НЬ. oko Caribroda, Kumanova ; Drenovo, Perister VI-VIII. ·
1
' _55. Epinephele fycaon Rott. G r а d - D i m. - В u r.
I р. :;и-_ Bur. i Пс.Пр. 14 - Tod. i Petk.,p. 9 D о f. р. 229, 541 . . :. . А 1Ь. р. 76.
,
Tara pl. (Crni Vrh 30-Vll 1927), Kopaonik Vll, Kumanovo
6-VI 1920, Vodno, Suha Gora VIII, oko Bitolja (i na visini 1248 m.)
Kobllica VIII, Tomoros pl. VII, Лrenovo YI; VП, Ruj planina VIII
var. lupinus Costa, Bogdanci VI, "r Petrovska planina VII
Drenovo VI, VII zajedno sa tipom.
._
·
56. Coenonympha Ieander· Esp. -~ L а z. 1 р. 32.
Kosutnjak Vll, VШ, Rebel (RЫ. I р. 180) sumnja da se ovo
vrsta nalazi и SrЬiji, mada је i Arist. Karada spominje; ali kako
је ima i u Banatu i oko Turne Severina verovatno da dopire i
do Beograda.
·
·
57. Coenonympha iphys Schiff. - G r а d. - L а z. 1 р.
33 - В u r. i I 1с. П р. зо.
Okolina Beograda, Valjevo VI, V, VШ; Kopaonik VII, Veiko Jezero na Paristeru 16-VII 1925.
Coenonympha arcania L - G r а d~ - L а z. 1 р. 32
-- D i m. - В и r. i 11 'с. П р. ЗО; Ш р. 14 - То d. Ре t k. р
9 -- }{ Ь 1. П1 р. 299 -- Dof. 104 - А 1Ь. р. 76
· М. S. U
Oko Beograda, А vala VI. VJI, VШ. ~ogot, Vlaska planina,
okolina CariЬrC1da Vl, VII; Kopaonik, Kacanik VH, Brazda Pl.
okolina Bitolja VI i VII; Perister (na 1800 m.), Kajmakcalan VII,
Grbavac 19-VI 191'7, Konjsko VII, Lipkovo 30-V 1920.
-./
59. Coenonympha pamphilus L. - G r а d. - L а z. I
р. 33 - D i m. - То d. i Ре t k. р. 9 - RЫ._ П1 р. 293 А 1 Ь. р. 76 М. S. Z.
. .
Okolina Beograda, Avala, Arand:elovac, Vujnovaca, Koviljaca
IV-VII, Tara Pl. 4-Vll 1925., J_uzni Kucaj 27-IV ,1926.,, Rogot,
Ентомолош:ки Гласник.

10

146
okolina .CariЬroda V-VЩ" Lipkovo 30-V 1920., Skoplje i Brazda
pl., Drenovo 1 od polovine IV, оlФ Bitolja IV-IX.
gen aest. lyllus Esp. oko CariЬroda.
60. Coenonyrпpha tiphon RоЦ. - G r а d. - В u r. · I
р. 44 ..,,... ро f. р. 229 R Ь 1. Ш р. 299.
Perister VI.
vщ·. rhodopensis Elw. Perister (na visini 1200 m.) Vll, Ко
ЬЩса (iznщl. 2QOO m.) VIII, Kajmakcalan 21-VП 1925. Pored ove
varijacije javlja se i Ьliska var. occuoata RЫ., kојџ i Rebel spominje (RЫ. I р. 182).
r..
t~

vov1Py.
1.-Ј

\ ' 4. fam. Nymphalidae.

с · ~::~61. Apaturg. iri~ L.-=вцr.-гпс. ш р. 12.
Kacanik VП.

1
•

~2. Apatura, Ша Schiff. -

То

d. i

Ре t

k.

р.

6 -

R Ь 1_ lI

··

G r ad. -

р. · 151 -

М.

L а z. I р. 27 -

S. Z.

___,

Valjevo, Koviljaca VП, ?argan pl. 2-VП 1925, Кlokocevac
15-\-Ш 1926, Nis, Bela Palanka, oko Bitolja VI, VII.
·
а) аЬ. c/ytie Schiff. TopCider, Resnik VI, Poganovski manastir \illI, Hotlje VI.
Ь) subsp. eos Rossi, okolina Poganovskog manastira; Caribrod.
·
63. Neptis lucilla ТаЬ. - G r а d.
Tara planina 4, VII 1925~
V
~64. Neptis aceris F. - G r а d. - L а z. I р. 27 - R Ь 1.
п р. 152.
.
Kosutnjak VII i VIII, Av.ala V, Bela Palanka.
~ 65. Li~enЩ~ camilla Schiff. .,..- G r а d. - L а z, I р. 27

-.,.

RЪ

1. 1I p:l51. ·

Topcider V i Rakovica (?), Bela Palanka (kod L а z, i R Ь 1.
1. с. camilla Schiff. = sibllla L.).
G r а d. - D i m. 66 Limenitis rivularis Scop. В u r.:I р. 41. ---; В u r i I'lC. Ill р. 12 - R Ы. Il р. 151 _,
А 1Ь. р. 73 М. S Z.
Okolina Beograda V - VII, Arandelovac, Rogoz VII, Kriva
Palanka 26-VI 19:?0 , Bela Palanka; Kacanik VII, Suha Gora VIII,
Rajac V, VI, VII. Ohrid 27-VII 1925, iznad. manastira Sv. Petke
VII, oko Bitolja VI, VII (L. rivularis Scop. = camila Schuff.
·
auct. cet. ).
67. Limenitis populi аЬ. tremulae Esp. - G r а d..
Tara Planina 6-VII 1925. Hvatan oko 9 casova ujutru na
Ыаtц.

-1'68. Pyrameis atal~nta L. - G r а d.. - L а z. I р. 28
D i m. - В u ri I р. 41 :.....;_ В u r. i I 1с Il р. 24 - То d. i
Р е t k. р. 6 - А 1Ь. р. 73 - М. S. Z.

-

Na celoj teritoriji Srblje od Beograd.a d.o f>evdelije i Bitolja
na jug, i od Тare Planine, d.o CarЉroda na istok, ali uvek poj~
dinacno, nikad. u vecem broju. Od v· - Х.

i'
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~ 69. Pyraщeis cardцi L. --- 6 r а d. - L а z. I р. 29 Bur. 1 p-:-41~·Bttr. i llc. Пр. 24 _,.. Tod .. i Petk. р. 6

-

А 1\:>. р. ·п

-

М.

S, Z.

'
Isto kao i prethodni, samo se javlja nesto ranije; mestimicno,
gde raste Ьоса i palamida ima ga u vecem broju, Putovanje u
щasama ovoga leptira imao sащ prilike da posmatram 17-V 1928.
god. u dolini Vardara u selu Predejcima kod Devdelije. Leptirovi
su d()lazili sa juga iz Grcke i leteli duz V a:rdara na sever. Njihovo
jato zahvatalo је pojas sirok vise stotina metara, а .svakih 3-4
sekunada, proletalo је krai mene 5-6 leptirova Ovo kretanje u
masa,ma posmatrao sam bez prekid;i od 10-121 / 2 casova pre
podne, ali kada је ono pocelo i kada se zavrsilo nije mi poznato.
lsto tako barцstine i podvodan teren u ovom kraju ometali su
me da precizno utvrdim celu sirinu prostora u kome su leptirovi
leteli. Mogao sam to da ucinim samo od prilikE> i racunam da је
pojas Ьiо sirok najmanje 500 metara.
26. juna iste godine ( 1928). pojavile su se u masama guse·
nice ovoga leptira u Lapovu i Rogotu u Sumadiji. Sve vrste
Carduus-a i Cirsium· а Ьile su nacickane stotinama hiljada ·guseн
nica, koje su, pojevsi sve sto se u okoЉ1i pojesti moglo, krenule
kroz ulice varosice Lapova u gustim redovima, ulazile su u do~
щоvе i ducane i kod gradanstva izazvale paniku. Posto se hrane
sщno bocom, palamidom, slezom i dr. korovskim Ьiljkama, to
nisu priCinile nikakve stete na kulturnim biljkama, sta vise, uci·
nile su uslugu sumo;koj upravi u Rogotu, jer su pojele i unHile
sav korov, kako u rasadniku, tako i na posumljenim mestima,
gde su se mladice sumskog drveca inace gusile u korovu.
U koliko је ova pojava gusenica u masama u Rogotu i
Lapovu imala veze sa napredspomenutim putovanjem leptirova
vardarskom dolinom, nije mi poznato, ali se sa velikom verovat·
npcom щоzе pretpostaviti, da su ove gusenice Ьile potomci onih
leptirova, јер је razmak izmedu leta leptirova i vec zrellh guse·
. nica bio slшro 40 dana.
~-70. Yanessa јо L. - Grad. _,. Laz. I р. 28 - Dim.
- В u r. i IГ с. ПI р. 12 - То d. i Р е t k. р. 6 - А 1Ь. р.

73 -

M.S.Z.

Okolina Beograda, Valjeva, Pristine, Kumanova, Krive Palanke, CariЬroda, Bitolja Ш- V; VI ·- VIII.
>(.71. Vanessa urticaeL. - Grad. - Laz. 1 р. 28 D i m. - В u r l р. 41 - В u r. i 11 с. 1П р. 12 - То d. i
Ра

t k.

р~

6 ...,...,

А 1Ь. р.

34 -

М.

S. Z.

lsto kao i pl'ethodni. Na samom vrhu Kajmakcalana 21-Vll
192\ u velikom broju.
,_
1 -12. Vanessa po1ycд1oros L . .,.-- G r а d. ,...- L а z. 1 р. 28
- D i m. - В u r. i I 1с. 1П ·р. -12 .,._ То d. i Ре t k. р. 6 А

1 Ь.

р.

34 -

М.

S. Z.

Okolina Beograda, III,.,...,V, VII-IX, Avala, Povlen, JaЫanik,
,Rogot IV-.V, VII-ix, Lisec Pliн1ina, Skoplje, oko Bitolja, Cari·
brod VII.
10+

148

73. Va11es.Sa xanthomelas_Esp. - L а z. р. 28 - То d.
Petk. 1С6 - RЫ. Пр. 153.
Qkolina Beograda VII, VlII; Bela Palanka; Dragovita VII.
~/
'~-7_4. Vanessa antiopa L. - G r а d. - Laz. I р. 28 - D i m..
- Bur. i Ilc. Ш р. 12 - Tod. l Petk. р. 6 .:_ M.·S.Z.
Okolina Beograda, А vala. Ш- IV, · VI i VП, oko Kumanova
lV, VI, Poganovski manastir, Kacanik VП, okolina Bitolja VII.
'\::f-)5. polygonia l·album Esp. - G r а d. - L а z. I р. 28.
Okolina Beograda, VI i VII.
';),76. Polyg.onia c·a!Ьum L. - G r а d. ...,.-- I р. 27 D i m. · - В и r. i Т 1с. П р" 24 - Т о d. i Р е t k, р. 7 - А 1 Ь
р. 73;
Okolina Вeog~ada, Avala, Valjevo, JaЬlanik, Koviljaca,
III-VI, Rogot, Kopaonik, Skopska Crna Gora, Kacanik Ш-VП.
oko Вitolja V,. VI i VIII, IX; Drenovo IV, - VI, ~ariЬrod, Poganovski manastir VI, VII.
/
а) аЬ. variegata Tutt. Poganovski manastir.
Ъ) аЬ. hutchinsoni Rob. Vlaska Planina VH.
i7. Polygonia egea Cr. - L а z. l р. 27.
Rakovica Ш, V - IX.
Ма da sam vise godina sablrao materijal и okolini Beograda,
nije mi poSlo za rukom da potvrdim Lazarevicev nalaz ovoga
lei;.tira. Stoga se p1'idruzujem za sacla sumnji izrazenoj od strane
Rebel-a (RЫ. П р; 154], da је ovde Ъila uciнjena'--omaska.
f,.,78. Araschnia levana L. - G r а d. - L а z. I Р• 27 м.

1/

s. z.

/

Topcider IV, V.
gen. aest. prorsa L. Topcider, Vujnovaca, Rogot VI, VII, VIII;
Koviljaca 25. VII 1920.
79. Melifaea cinxia L. - G r а d. - D i m. - Bur. i Ilc.
III р. 12. - То d. i Ре t k. р. 7 - RЫ. IlI р. 294 - А 1 Ъ. р. 73.
TopCider V-V1I, Avala 12. V 1923., Kosmaj 3. VII 1923;
Vlaska i Zelenogradska Planina VП, VIII, Kacanik-VII, Brazda pl.;
iznad Bitolja VI, Drenovo V ; (za primerke iz Drenova AlЪerti
kaze da Нее na formu clarissa Stgr. iz Sirije).
80. МеШаеа arduinna Esp. var. rhodopensis Frr. R Ъ 1. Ш р. 294.
Вitolj, и subalpijskom· regionu VI.
81. Melitaea phoebe Knoch. - G r а d. - L а z. I р. 29
- В u r. 1 р- 41 - Ви r. i 1 lc. Ш р. 12 - То d. i Ре t k. р. 7
- R Ъ 1. 11 р. 156 - D о f. р. 192 - А Ъ Ь. р. 73. - М. S. Z.
Topcider, Kosutnjak, Avala V, VII i VШ; Rogot, Zelenogradska pianina VII, VIII; Kriva Palanka 26. VI 1920., okolina
Kumanova VI, Bela Palanka ; Suha Gora VIII ; oko Crne Reke
VI, Drenovo V, oko Bitolja VII, Perister VН, Ohrid 27. VII 1925,
Bogdanci VП.
аЬ. cinxioides Muschamp, TopCider ЗО. VII 1907.
82. Melitaea didyma О. - G r а d; - L а z. I р 92.
- D i m. - В u r. i Il с. 11 р. 25 ; IlI р. 12 - Т о d. i Р е t k.
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р.

м.

с

7 -

s. z.

R Ь 1.

Ш р,

297 -

D о f.

р.

192, 494 - Al Ь .. р. 73 -

qkolina Beograda V-VIII, JaЫanik V, VII; Rogot, oko
Poganovskog manastira, Vlaska Pl. VП ; Kopaonik VII, Skoplje
VI, Drenovo V, Gopes VI, Kaluckovo. Bitolj i Krstofor VI, VП;
oko Kumanova mnogobrojna (Lipkovo, Hotlje) V, VII, Kriva Palanka 29. VI 1920.
.
аЬ. meridionalis Stgr. (), oko manastira Sv. Petka ispod
Peristera 17. VII 1925.
·
V
.83. Melitaea trivia Schiff. - G r а d. - В и r i I 1с. П р.
26; llI р. 12 - D о f. р. 192 - А 1 Ь. р. 74 - М. S. Z.
Topcider, Vujrюvaca, Rogot V, VII; Kacanik, Kaluckovo,
Bogdanci VI; oko Velikog Jezera na Peristeru VII i kod manastira Sv. Petke 17. VII 1925.
var. fascelis Esp. Kopaonik VII, Drenovo V.
//
84. Melitaea aurelia Nick. - G r а d. - L а z. I р. 29
- R Ь 1. П р. 157 - М. S. Z.
Topcider, Kosutnjak V i VI, Avala, Vujnovaca, Povlen,
V-VI, Gucevo VIII, Bela Palanka, Rogot.
85. Melitaea athalia Rott. - G r а d. - D i m. - Ви r. i
Ilc.II р. 26-Tod. i Petk. р. 7. -RЫ. Пр. 157; Illp. 294
- D о f. р 494 - М. S. Z.
Topcider, Avala V, VI; Povlen, Gucevo VII. VIII; Tara
pl. 4. VII 1925., .Kopaonik VII, Bela Palanka ; Vlaska i Zeleno·
gradska Pl. VII, VIII; Brazda Pl.; · Perister 16. VII 1925,. oko
Bitolja V, VI, VII.
forma mehadiensis Gerh. Таrа Planina 6. Vll 1925. zamenjuje tip ; Gopes VI.
86, Melitaea parthenie Bkh. - L а z. I р. 29.
Kosutnjak, Rakovica VII i VIII.
l/
87. Melitaea dictynna Esp. - G r а d. - RЫ. П р. 158.
Avala VI, Bela Palanka.
>· ·
88. Arg:ynnis selene Schiff. - L а z. 1 р. 29. - То d. i
Ре t k. р. 7. Okolina Beograda Vl,VП, Poganovo V.
89. Arg:ynnis euphrosyne L. - G r а d. - То d. i
Р е t k. р. 7 - R Ы. iII р. 295.
Vlaska Planina V, VI, manastir Matejce 2 V 1920., Brazda
Pl., Perjster 16. VII 1925.
V 90 Arg:ynis pales Schiff. var. balcanica QЫ. - G r а d.
- В u r. 1 р. 42 ..-:. R Ь 1. Ш р .. 295 - D о f. р. 112, 239, 525.
Vrh Kajmakcalana 21. Vll 1925., Perister na 2000 m. 17.
VII 1925., vrlo cest i ninogobrojan; Mala Rupa · Vll; Dofleit1 је
na Kobllici na Sar-planini nasao jednu Ыisku vrstu alpijskoj
vrsti А. pales pales , koja se razlikuje od var. balcanica i koju
smatra kao novu formu .
. !f ~91, Arg:ynnis dia L .. - Gr а d. - L а z, I р. 29. - Ви r.
1 Нс. Ш р. 12 -· То d. 1 Ре t k. р. 7 R Ы. П р. 129 м.

s. z.
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TopCider З. V 192З., Rakovica; Valjevo IV, VI, VП; Rogot
IV-VII; Bela Palanka; Vlaska Planina V, Matt>jce 2 V 1920.,
Males Planina Vll.
аЬ. baldechnensis Teich. Vlaska pl., Vlasi, Poganovski manastir Vll.
92. A1•gynnis hecate Esp. - G r а d. - L а z. I р. ЗО ·А l Ь. р. 74.
Topcider, Kosutnjak V, VI VII . . .
var. caacasica Stgr. Kriva Palanka 26. VI 1920., Grbavac
selo 19. VI 1927.
9З. Argynnis ino Rott. R Ь 1. I р. 170
Bela Palanka.
94. Argynnis daphne Schiff. - G r а d. - L а z. 1 р. ЗО D i m. - В u r. i 11 с. Ш р. i2 - То d. i Ре t k. р. 7. R Ы, 11 р. 169 - D о f. р. 494 ..
TopCider, Rakovica IV, V, VI; Vujnovaca VI; Vlaska Planina, Zelenogradska Pl. VII, VIII; Bela Palanka; Skoplie VI,
Kacanik VII, Gopes VI. oko Bitolja VII, VIII ; Starkov Grob
.
26. Vll 1925. g.
95. Argynnis lathonia L. - G r а d - L а z. I р. ЗО Tod. i Petk. р. 7. - RЫ. П р. 160 - Alb. р. 74 м.

i
11

'1
1

1'

'!
i

i

1

1

s. z.

Okolina Beograda IV, V, VI. VII; Avala. Kosmai Valjevo
Ill-VII; Rogot. Bela Palanka; okolina CariЬroda VI, VII i Vlll;
Skopska Crna Gora Ill-VII; Kriva Palanka 28. IX 1919.; Кај"
makcalan 22. Vll 1925., Perister 17. VII 1925.; Drenovo od lV.
аЬ. obscurascens Schultz, 9 Avala IV, V.
. ~96. Ar!JY11.:1is ~-glcija L. - G r а d. -'- 1. а~· 1 р. ЗО D,1 m. В u r 1 r-tc. 1I р. 26 ; II р. 13 - То d. 1 Р е t k. р. 7
- R Ы. П р 160.
Topcider, Kosutnjak VП--IX; Avala, Povlen, JaЫanik VI,
Vl[ ; Kosmaj 14. VII 192З., Tara pl 4. VII l 925 ; Bela Palanka,
okolina CariЬroda VI, Vll, Vfll; Kopaonik. Kacanik, Drenovo VII;
Krstofor kod Bitol1a VI, VII.
forma ottomana RбЬ , okolina DariЬroda VI-VIII.
~ ">(97. Argynnis niob~ L.~ G r а d. :__ L а z. 1 р. 30 -'-- В u r. i
I 1 с. Пт р. 13 - то d. 1 ре t k. р. 7 - R ь 1. II Р• 160 Dof. р 90 - А 1 Ь. р. 75.
Okolina Beograda VI, VП, VIII; Bela Palanka; Gradec VI,
Drenovo VI.
а) аЬ. eris Meing. Кijevo, JaЫanik VI, Vll; Poganovski
manastir VI, Vll, l(acanik VII.
•
Ь) аЬ intermedia Gillm. Tara Planina 4. Vll 1925.
с) аЬ. gigantea Stgr. JaЫanlk Vll.
98. Argynnis adippe L. -'- G t а d. - В u r. i I 1с. Ш р.
13 - Tod. i Petk. р. 7 - RЫ. Пр. 161 - М. S. Z.
Topcider,/ Jablanik VI, VII; Rogot, Bela Palanka; oko
tariЬroda, Vlaska Planina, Poganovski manasti.r Vl, VII ; Maleske
planine VIII,
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аЬ.

cleodoxa О. Avala, JaЫanik VI, VII; oko CariЬroda,

Vl~~Ji РЈ., .р.о. gan. ovs·k·i. m.anastir VI, Vll.
~ 99. Argynnis paphia L. '---- G r а d. D i m. -

-

м.

Вur.-Гр-.-4Г; ПЈ р. 1З.

s. z.

-

L а z. I р. ЗО -:Tod. 494 - Alb; р. 74

Okolina Beograda V-iX; Avala V, VI, JaЫanik VI, Vll;
Tara pl. 1З. IX 1925., Rogot, Bela Palanka; Vlaska pl., Zeleнo
gradska pl. i Ruj Planina VI-VIII; Kacanik VД Suha. Gora
VIII, Petrovska Planina VII : Gopes, Drenovo VI ; Krstofor VI,
VJl, Perister 17. Vll 1925.
аЬ. valesina Esp. Avala, Povlen VII, Vl<:iska pl., Zelenogradska pl. i Ruj planina VI~VIII; Skopska Crna Gora VIII.
h'·~ оо. Argynni~ P.i!p<:f9_r_a Schiff. --. G r а d. r- L а z .. I р. ЗО
- D 1 m. - В u r. 1 I 1 с. II р. 27.; III р. 13 - То d, 1 Ре t k.
р. 8. - R Ь 1. III р. 296 - D о f. р. 1З8 - А l Ь. р. 74 - М. S. Z.
Od maja do septembra na gotovo svima 'ranije pomenutim
mestima.
5. fam. Erycinidae.

101. Libythea celtis Fuessl. - G r а d. - D i m. - А 1Ь.
76.
Skopska Crna Gora VI, Rajac V. oko Bitolja VI, VII.
102. NemeoЫus lucina L. - G 'r а d . ..;._ L а z. 1 р. 26 Т о d. i Р е t k. р. 9 - М. S. Z.
Okolina Beograda V, VI; Avala 12. V 192З.; Povlen, Jablanik IV, V, VII,Juzni Kucaj 27. IV 1926; Rogot, Vlaska Pl.,
Poganovski manast~ V; Skopska Gor.a I.V... V, VII.
' \6. fam. Lycaen1d_ae. f;.1t/_Cj"l/>• "
. 10З. CaHophrys ruЬГI.~
G r а d. v_с[ а z. 1 р. 24 -.
Би r. I 1с. П1 р. 15 R Ы. П р. 179; 111 ЗОО - D о f р. 405
- Al Ь. р. 76.
Topcider V, VI; Avala 19-V-1932" VI; manastir Matejce 2.
V 920.; Nis, Brazda Pl., Drenovo IV-VI, Pepelak VI; obale Crne
Reke V, okol. Bitolja V.
аЬ. immaculata Fuchs, Matejce V.
104. Thecla spini ::3chiff. - G r а d. 1 L а z. I р. 24 D i m. - Б u r. i I l с. IlI р. 15 - D о f. р. 5З7 - А 1Ь. р. 76.
Oko1ina Beograda VI, VII i VIII; Avala, Vujnovaca, Povlen
VI, VП; Kacanik VII; Tomoros Planina Vll, Drenovo V, VI, okolina Њtolja VI, VII.
аЬ. modesta Schultz. Ohrid 27. VII 1925.
105. Thecla w-aЉum Knoch. - G r а d. - L а z. 1 р. 23
~ R Ы. I р. 183 - М. S. Z.
Topcider, Rakovica; Rogot, Nis; Lipkovo kod Kumanova ЗО.
v 1920.
106. Thecla ilicisEsp.-Grad. - Bur. i Ilcll р.31;
IlI р. 15 - Т о d. i Ре t k. р. 9 ~ R Ы. I Р• ЗОО - Dof. р.
5З7 - А l Ь. р. 76 М. S. Z
р.

t

-=--
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Avala VI, Beljina ispod Kosmaja Vll; Rogot, Nis, okolina
VI; Kopaonik VII; Lipkovo u podnozju Skop. Crne
Gore V, VI; Skoplje VI, Vedno 12. VII 1925.; Drenovo V. VI;
Brazda pl.; Tomoros Pl. VII.
аЬ. esculi Hbn. Lipkovo ЗО. V 1920., Kajmakcalan 22. VII 1925.
с/"
107. Thecla acaciae F.-Grad.-Tod. i Petk. р.9
- R ы. r р. i83.
Oko CariЬrodskog manastira VI; Nis; Lipkovo ЗО. V 1920.
\/
108. Thecla pruni L. - L а z; I р. 24.
Okolina Beograda VI. VI;
.~ 09 Zephyru~ quercus L. - G r ~ d. - L а z: I р. 24 D i m. - В u r. 1 I 1 с. Ш р. 15 - То d. 1 Р е t k. d. 9 - R Ь 1.
1 р. 183 - Dof; р. 494 - М. S. Z.
Topcider, Rakovica VI i VII, RiЬarska banja VI; Rogot, Bela
Palanka; okolina CariЬroda, VJaska pl. VI; Petrovska pl. VII;
GoP.es VI; oko Bitolja VI, VII.
·;--' -Ј 10. Zephyrus betulae L. ---- G r а d.
'. Bukovicka · Banja VII. .
111. Chrysoph anus virgaureae L. - G r а d. - D i m. Bur i Ilc. II р. 31 -Tod. i Petk. р. 9 - RЫ. 1р.174
- D о f. р. 5З7 - М. S. Z.
JaЬlanik ЗО. VI. 1912., VП. Kopaonik VII, Stara planina 23.
VII. 1907., Bela Palanka, Zelengradska Planina VJJI, Tomoros РЈ.
VII, Bitolj i okolina VII, VШ; Perister 17. VII. 1925., Kajmakcalan 22. VII. 1925.
112. Chrysophanus ochimus Н. - Schaff. - R Ь 1. Ш р.
ЗОО Bitolj VI.
11З. Chrysophanus thersamon Esp. - G r а d.-Di m.
- Т о d. i Р е t k. р. ЈО - R Ь 1. 1 р. 184; 111 р. ЗОО --,- М. S. Z.
Topcider, Avala IV, VI; Kosmaj~2. VII. 192З.; Rogot, Bela
Palanka; Donja Nevlja i Vrabca VШ; Cetirci lV-VII; Brazda Pl.;
oko Bitolja VII, VIII.
forma aestiva omphale Кlug. Кijevo 24. VI. 192З., Avala
1. vrr. 1901.
<\"" 114. Chrysop~anus dispar Hrv~ var. ruШus Wernb. L а z. I р. 24 - D i m. - R Ы. I р. 185 - М. S. Z.
TopCider VI, Rogot, Bela Palanka; oko Bitolja VI, VII.
115. Chrysophanus hippothoe L. - G r а d. --,- D i m. В u r. I р. 45.
Юјеvо З. V. 1925., Tara Planiпa 6. VП. 1925., oko Bitolja
VI, VII; Ohrid 27. VII. 1925, Perister VII, Kajmakcalan (па 2000 m.)
22. vп 1925.
.
' 116. Chrysophanus alciphron Rott. - G r а d. - D i m.
- В u r. i I 1с. р. 31 - R Ы. I р. 185 - А 1Ь. р. 76 - М. S. Z.
1 'RЉarska banja VI; Ве1а Palanka, Tetovo; oko Bitolja V, VI, VII,
Forma meliboeus Stgr. Kopaonik VII, Rajac 5. VII. 1911.
ok.. о._ reke Konjarke 23. VII. 1925. ispod Kajmakcalana.
· 4117. Chrysopharius phlaeas L. -- G r а d. - L а z. I р •.
24 D i m. - То d. i Ре t k. р. 10 - А 1Ь. р. З4 - М. S. Z.
CariЬroda
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Okolina Beograda IV-IX; Avala, Kosmaj VI, VII; Arandelovac 12. VII 1933., Rogot; okolina CarЉroda, Vlaska i Zelengradska Planina VI-VIII; Kumanovo V, Hotlje 13. 6. 1920" Pelagonija Х[ 1916., Kajmakcalan 20. VII, 1925., manastir S:v. Petka
18. VII. 1925.
.
Ј edan primerak sa Kajmakcalana tamniji' no oЬicno i sa velikim mrljama kao kod аЬ. daimio; na nalicju zadnjih krila naznacena је veoma jasno submarginala cigljasto-crvena linija kao
_ kod forme chinensis Fldr.
Аvala, Bukovicka Banja VII.
forma aest. eleus F. okolina Beograda u jesen, oko Cцri
broda, Vlaska i Zelenogradska Pl. VI-VШ, manastir Sv. Petka
18. VII. 1925., Drenovo VI, VII.
//
118.· Chrysophanus dorilis Hu~n ....... G r а d. - L а z. 1 р.
24 - D i m. - В u r. I р. 45; П р. 32; llI р. 15. - То d. ј
Ре t k. р. 10 М. S. Z.
·
Okolina Beograda VI-VIII; Avala 12. V. 1923., Valjevo VI.
20, VII. 1913.; Rogot; Ruj i Zelengradcka pl. VIII, Kopaonik VII,
Suha Gora VIII, Kajmak<;alan 20. VII. 1925. manastir Sv. Petka
17. VII .1925.
119. Lampides balcanica Err. - А 1 Ь. р. 76.
Drenovo Vll-VH.
//
120. Lycaena minimus Fuessl.
То d. i Ре t k. р. 10.
- Al Ь. р. 77.
Oko Poganovskog maщ1stira VII, Rajac З. V. 1917.
121 Lycaena argiades Pall. - G r а d. - То d. i Ре t k.
[,; .
р. 10 А l Ь. р. 77. _
Topcider 25. IX. 1925., mali primerci veJicine р о l у s р е rc h о п-а; Gucevo З. VШ. 1920. Rogot: Poganovski manastir, Vlaska planina V-VII; Matejce 2. V. 1920 ..
аЬ. vernalis Grund (AlЬerti је oznacava kao forma: d е с о l or а t а Strg.); Rajac IV i V.
К122. Lycaena argus L. - G r а d. - L а z. I р. 25. D i m.' - В u r. i 11 с. П р. 32 - То d. i Ре t k. р. 10 - R Ь 1.
1I р. 182; IIl р. ЗО; - D о f. р. 537 - А l Ь. р. 76 - М. S. Z.
Oko1ina Beograda V-IX; Kosmaj 4. Vll. 1923., Vujnovaca
VI, Vll, VIII; Tara Planina 4. VII. 1925.; Rogot, Bela Palanka;
Kopaonik VII; Rui i Vlaska Planina V-VIII; Lipkovb ЗО. VI 1920.
Skoplje, Brazda Pl., Tomoros pl VП, Drenovo VI, oko Bitolja od
V-VIII.
f/
123 Lycaena argyrognomon Brgstr. - G r а d. - L а z.
1 р. 25 R Ы. П р. 182.
Okolina Beograda V-IX (kod Lazarevica argus L.) Tara
Planina 6. VП i 16, IX 1925., Bela Palanka.
а) аЬ. callorge Stgr. 9. Tara Pl. 16. IX. 1925.
Ь) аЬ. unicolor Favre 9, Tara PI. 4, VII. 1925.
V
124. Lycaena baton Berg. - G r а d. - · R Ь 1. I р. 18S
- Al Ь р. 76.
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TopCider VI, Bela Palanka, Drenovo V.
125. Lycaena orion Pall. - G r а d. - То d. i Ре t k. Р•
10 - R Ы. 1 р. 188.
.
JaЫanik VI, VII; Bela Palanka; Vlaska Planina, Poganovski
manastir V-VII; Kumanovo VI, VI.
аЬ. ornata Stgr. VIaska pl. i Poganovski manastir V-Vll.
t/ '
126, Lycaena astrarche Brgst. - G r а d. - L а z. 1 р.
25 D i m. - То d. i Ре t k. р 10 - R Ы. lI р. 183 - D о f. р.
537 - А 1 Ь. р. 76 - М. S. Z
Okolina Beograda VI-IX; Kosmaj ЗО. VI, 1923., Valjevo,
Rogot IV, VII, VII; ~ Tara Pl. 1. IX. 1926,; Bela Palanka, okolina
CariЬroda VI VII; Cetirci kod Kumanova IV, VI, VII; Vodno kod
Skoplja 12. 'VП. 1925; Drenovo V, Tomoros Pl. VII, oko i-eke
Konjarke 23. VН. 1923.
forma calida Bell. СЈ, Drenovo V.
127. Lycaena eumedon Esp. - В u r. i I 1 с. Ш р. 15.
Oko Crrie Reke VI.
128. Lycaena. anteros Frr. -'- Ви r; i I 1с. Ш р. 15 · Т о d. 1 Р е t k. р. 1О.
Vlaska Planina V, VI; oko Crne Reke VI.
f/ )<~29. Lycaetia icarus Rott. - G r а d, - L а z. 1 р. 25 D i m. ·......,...ви r. i I 1с. П р. З3 - То d. i Ре t k. р. 10 - R Ы.
Il р. 184; Ш р ЗОl - А 1 Ь. р. 76 - М. Т. Z.
Okolina Beograda IV-X; Avala 25. IX 1925, Arandelovac
1. VШ. 1923. Tara Pl. 4, Vll 1925.; Rogot. Bela Palanka, Vlaska
Pl. i Ruj Pl~nina VIII, Kopaonik VII, Debelo Brdo 5, VП 1912;
Kumanovo, Cetirci IV, V, VI, VIJ, Brazda РЈ., oko Bitolja V- \'Ш,
duz reke Konjarke 23. VII 1925.; Drenovo od IV ра dalje, Perister VJI.
а) forma caerulesenes Wheel. 9, Drenovo lV i dalje.
Ь) forma celina Aust. Drenovo IV ра dalje.
с) forma icarinus ScriЬa, Topcider 25. IX 1925., Tara Planina 4. VII 1925., Lipkovo ЗО. V 19~0 , Rogot, Drenovo IV i dalje.
d) forma polyphemus Esp. Topcider 10. Х 1927., Drenovo
IV ра dalje.
ч_ 130. Lycaena q,mandus Scbn. -.- G r а d. - В u r. i I 1с.
Ш р> 15 D о f; р. 494.
Vujnovaca VП, Tara Planina 4. VII 1925.; okolina Kumanova IV, V, VI; Gopes VI, severno od Bitolja (na visini 1248 m.)
VII, oko reke Konjarke 23. VII. 1925.
.
131. Lycaena hylas. Esp. - О r а d. - R Ь 1. П р. 185.
Lipovo Brdo. Vlf, Bela Palanka; Kumanovo V, VП.
1З2. Lycaena meleager Esp. -- L а z. I р. 25 - То d. i
Petk. р. 10 - RЫ. I р. 191 - Alb. р. 77.
Beograd VII, Vlaska Pl. i Ruj Planina· VII i VIП, Bela
Palanka; Raiac VI.
·
133. Lycaena escheri НЬ. - G r а d. - В u r. i 11 с. П
р. 33 - . м s. z.

155
Kopaonik VII, oko manastira Sv. Petke 17. VП 1925.
134. Lycaena Ьellargus Rott. ~ G r а d. - L а z. I р. 25.
-Dim.-:--Ћur. lp.45 -Tod. i Petk. р. 10-RЫ. I р.
192 - А 1Ь. р. 77 - М. S. Z.
Okolina Beogradiэ. V-'-X, Tara Pl. 4. VlI 1925., Senjski
Rudnik V, VI: Rogot, Bela Palanka; okolina CariЬroda, Paganovski manastir VI i Vll; Kumanovo 14. V 1920. Matejce, Lipkovo
V; Suhц Gora VП1; oko Bitolja V, VI i VII, VПI, Drenovo od
IV-Vl.
а) forma ceronus Esp. Таrи Planina 4. VП 1925., Drenovo
IV-VI.
Ь) forma pa1vipuncta Aign. АЪ. Drenovo IV-VI.
135. Lycaena coridon Poda - G r а d. - То d i Ре t k.
р. 10 Rbl. р. 192 - Dof. р. 229.
Povlen, JaЬlanik Vll, Tara Planina 16. IX 1925; Bela PalankL,; Vlaska Pl, Ruj Planina УП i VIII, Kobilica VJJI.
136. Lycaena admetusEsp. - G r а d. - Ви r. i 1 lc. III
р. 15 D о f. р._ 459, 537 - А 1 Ь. р. 78.
·
Skoplje VI, Rajac VI, Tamoros pl Vll, okolina Prilepa VI,
Kajmakcalan 20. VII 1925" Ohrid 27. '7П 1925.
137. Lycaena dariюn Schiff - G r а d. - D i m. - То d.
i. Ре t k р. 10.
.
CariЬrod, Vlaska Pl., Ruj Planina VII, VIП; Krstofor VI,
Vll; oko reke Konjarke 23. VII 1925.·
138. Lycaena jolas О. - Gr а d. - А 1 Ъ. р 77.
Avala VII. Drenovo 20. VJ Ј91?.
139. Lycaena sebrus Bsd. - А 1Ь. р. 77.
U dolini potoka Rajac, V.
14С. Lycaena semiargus Roff. G·rad. -Tod. i
Р е t k р. 1О -:-- D о f. р. 494 - М. S Z.
Avala VJ, Rogot; Ruj Planina, Poganovski manastir VIII,
Gopes VI; oko Velikog Jezera па Peristeru 15. Vfl 1925., Kajmakcalan 20. VII 1925.
141. Lycaena cyllarus Rott. - G r а d. - L а~. I р. 25.
- D о f. р. 138 - А 1 Ь. р. 77 - М. S. Z.
Okolina Beograda V-Vll; Rogot; Matejce 2. V 1920 .. Belanovci и Skop. Crnoj Gori IV; Babuna VII, Drenovo IV.
аЬ. dimus Bergstr. Topcider 26. IV 1923., КiјеvоЗ. V 1923,
Matejce 2 .. V 1920.
, ..
142. Lycaena alcon F.-Тod. i Petk. р. 10- Rbl.
I р. 194.
Bela Palanka; oko Poganovskog manastira VП.
143. Lycaena arion L. - G r а d. - То d. i Ре t k. р.
1о - R Ы. I р. 194,
. .
. .
Кijevo, Avala, JaЬlanik VI, VII; Gucevo 3. VIll 19.:.0.,
Bela Palanka; Paganovski manastir V-VIII; oko Velikog Jezera
na Peristeru 15. VП 1925.
а) аЬ. unicolor Horm. Avala VII.
..
Ь) аЬ. obscura Ruhl. Poganovski manastir V-VIII.

V

v

.
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144. Cyaniris arg.iolus L.-- Gr а d. - L а z. I, р 25 I 1 с. П1 р. 15 - То d. i Ре t k. р. 11 - D о f. р. 192.
77 - М. S. Z.
Topcider 20. IV 1925" Kosutnjak, Rakovica V, VI, VII;
Rogot; Vlaska Pl. VII, Hotlje 13. VI 1920., Skoplje VI, Kaluckovo; Drenovo VI, VП.
Ви r. i
R Ы. р.

В.

Grypocera.

7. fam. Hesperidae.
!Ј45.

Carcharodus alceae Esp. - G r а d. - Laz. I р. 33
В u r. i I 1 с. Ш р. 16 - То d. . .i Ре t k. р. 11 - RЫ.
П р. 190 А 1Ь. р. 77 М: S. Z.
Okolina Beograda IV-V, VI-VПI; Rogut, Nis, Kumanovo
Ш, V; oko Poganovskog manastira VII; Drenovo od IV ра dalje;
Mravinci VI; oko Bitolja IV, V i VII, VIII.
·
var. australis Z. Gornicet Vll.
146. Carcharodus lavatheraeEsp. - G r а d. - В и r. i
Пс. lllp. 16- Alb. р. 77.
Lipkovo ::о. V 1920., Skoplje VI, Drenovo V-VI, oko reke
Konjarke izmedu Starkovog groba i Kajmakcalana 23. VП 1925.
· 147. Carcharodus altheae Н:Ь. - G r а d. - Laz. I р. 33
- Dim. - Bur. I р. 45 - Tod. i Petk. р. 11 - RЫ.
I р. 196 - Dof. р. 541 - Alb. р. 77- M.S. Z.
Okolina Beograda V, Vl i VII i VШ; Valjevo VII, VIII;
Gucevo З. VIII 1920; Rogot, Bela Palanka; oko Poganovskog
manastira VП; Suha Gora VlJ, Tomoros Pl, VП. Drenovo od IV,
okolina Kumanova Ш, IV, ЗО. V 1920, VJ, VП, Krstofor V- VI.
148. Hesperia orЫfer НЬ. - G r а d. - Ви r. i Il с. 1П
р. 16 R Ь 1. I р. 196 - Dof. 90 - А 1 Ь. р. 78.
Valjevo VI; Nis, Bela Palanka; Gradec na \t ardaru VI,
Rajac IV-VI, oko Crne Reke VI, Gornicet VII, Burnevo VII.
149. Hesperia sao Gb. G: r а d. - М. S. Z.
Avala, Vujnovaca VlI, Rogot; Kriva Palanka VI.
150. Hesperia phlornidis Н - Schaff.- - А 1 Ь. р. 78.
Rajac, od pocetka IV.
151. Hesperia carthami НЬ. - G r а d. - L а z. I р. 33
- R Ь 1. I р. 196.
Okolina Beograda V, VI i VII, VIII; Tara Pl. 1. lX 1926"
Bela Palanka.
152. Hesperia serratulae Rmbr. var. major · Stgr. - .
- D i m. -

А 1Ь. р.

78.

·

·

Rajac IV i V, mnogobrojna.
153. Hesperia alveus НЬ. - G r а d. - L а z. I р. 33 В u r. i I 1 с. IП р. 16.
,_~
Okolina Beograda VI- VПI, oko С~ Reke VI; oko Velikog Jezera na Peristeru 16. VП 1925, Bogdanci V. . ·
154. Hesperia cinarae Rmbr. - D о f, р 193, 154.
Kod Gradeca na Vardaru VI, Tomoros Planina VII.
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155. Hesperia malvae L. - G r а d. - L а z. I р. 33 Т о d. i Р е t k. р. 11 D о f. р. 409 - А 1Ь. р. 78

D i m. -

v

-

м.

р

.16.

s. z.

.

Kosutnjak 3. V 1925, Avala, Valjevo V-VtП; Rogot; oko1ina Poganovskog manastira VII; Kumanovo 2. V 1920., Skopska
Crna Gora IV, V, Vll, VIII; Drenovo V, Pepelak VI, Krstofo1·
JV, V i VШ, IX..
156. Hesperia malvoides Elw. - D о f. р. 90.
Kod Gradeca u dolini Vardara VI.
'
157 Hesperia sidae Esp. - G r а d. - А 1 Ь. р. 87 ..
Hotlje u Sk<>p. Crnoj Gori VI, Drenovo V, Vl.
158 Hesperia armoricanus Obthr. - А 1Ь р. "i 8.
Rajac, od IV-VI,, mnogobrojan.
159. Tharџюs tag:es L _.:_ G r а d. - L а z I р. 34. D i m. _:-в ur. I р. 45 - В u r. i Il с. III р. 16 - То d. i
Ре t k, р. 11 - А 1 Ь. р. 78 - М S. Z.
Rakovicз 20. IV 1623, V, VI-VШ; Valjevo, Vujnovaca
15. Vll 1912., Juzni Kucaj 27. IV 1926, Rogot; Zelenogradska
РГ VПЈ, Suha Gora Vf 11, Ц.renovo ·IV - V, Gornicet Vl I, okolina
Bitolja IV, V i VI, VII.
аЬ. unicolor Frr. Valjevo IV, okolina Beograda VI-VПI.
160. Thanaos marloy _В. - А 1Ь. р. 78. - G r а d.
Dreno-vo 5. V 1917., .Avala VI (?).
161. Heteropterus_ morpheus Pall. - G r а d. -· D i m.
0кolina Beograda VI, l{ rstofor V, VI
162. Pamphila palaemon Pall. - G r а d
Юјеvо, Avala, Valjevo, JaЫanik.VI, VlI, Tara Pl. 6 VП 1925.
163. Adopaea Hneola 0.- G r а d. - L а z. I р. 34 - Б u r.
_i 11 с. 111 р. 16 - То d. i Ре t k р. 11 -- R Ы. lf р. 189. D о f. р. 138 - А l Ь. р. 77 - М, S. Z
Okolina Beograda VI, VrI, Valjevo, Vujnovaca VI, Vll,
Tara PJanina 1. IX 1926.; Rogot, Bela Palanka: okolina CariЬroda,
Poganovski manastir, Ruj Pl. ir Zele,ngradska Planina VII, Skoplje
VI, Babuna VII, Drenovo VП, Bogdanci V.
164. Adopaea acteon Rott. - G r а d. - В u r. i 11 с. Ш
Kriva Palanka VI 1919., Vodno 12. VП 1925., Mravinci VI.
165. Adopaea thaumas Hufn. - G r а d - L а z. I р.
34 - Dim. - Bur. i llc. ЈП р. 16 -· Alb. р. 77.
Okolina Beograda VI, VII; Aval1, V u.jnoyaca VI, VII;
Vodno 12. VII 1925.; Drenovo, od kraja V; oko Crne Reke VI,
Krstofor VI, 1 VП. Perister 15. VII 1925 , ::)tarkov Grob 23. VП
19 5., Mravinci VI.
166. Aug:iades sylvanus Esp. - G r а d. - L а z. I р. 34
- D i m. - То d. i Ре t k. р. 11 - R Ы. II р. 189 - М. S. Z.
Okolina Beograda VI, VII; Avala, Araпdelovac 20. VII 1923.
V ujnovaca V, VI, VII, Tara Planina 6. VIJ 1925; Rogot, Nis;
okolina CariЬroda, Ruj Planina sve do kraja VlH; oko Bitolja
VI, VII.
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167 Augiades comma L. -- Gra d. - L а z. I р. 34 D i m. - То d. i Ре t k. р. 11. - D о f. р. 229.
Okolina Beograda VI, VП; AvaJa VII, Tara РЈ. 1. IX 1926.~
okolina Ca:riЬroda sve do VIII, Kobllica VIII, Krstofor VI, VII
168. Gegenes nostrodamцs F. - А 1 Ъ. р. 77.
Drenovo VI.

RESUME

Les papillons de. Serble
1 Diuma
Dr М i с h а ё 1о G r а d о ј е v i 6 -

Belgrade

Sur les papillons, qui l1aЬitent Је territoire de la ~erЬie dans
Jes frontieres d'avant Ја guerre mondiale, il n' existe point d'aper<;u genercil, qui pourrait rious donner une idee exacte sur Ј'
. ensemhle_des especes connues jusqu'a.present dans le pays, parce
que les donnees sur Ја faune lepidopterologique 4е Serble sont
disperses le plus souvent dans Jes differantes puЬlications etrai1geres.
L'auteur, s'occupant deja plµsieщs annees des recherche~
faunistiques en Serble, presente la premiere partie de son tra~
vail, qui i;e raporte sur Jes papillons Diurnes. Le travail contient la
liste de 168 especes avec 70 variations et aberrations. Les resultats oЫenus sur les autres groupes de papillons seront puЬlies
prochainement dans les volumes des "Acta Societatis Entoщ.oJo
gicae Jugoslavicae."
Le catalogue systematique des papillons est precede d' une
liste indiquant les localites de chasse avec leurs altitudes correspondantes.

Резултати испитивања балканских
трихоптера.
Др

Милутин Радовановиt;

Љубљана.

-

1). УВОД
У фебруару 1930. г. ·проф. С. Станковић ми је повер'Ио
свој трихоптеролошки мат·ерtијал, !(Оји је у току неколико го
дина прикуuио по разнtим крајевима наше отаџбине. Тај ма
теријал

је обухва"1~ао искљуЧ!иво

ларве

и нимфе •овога ред,а

иНЈсеката, 11 то поглавЈИто ларве. Обл.асти, у којима је прикуп
љен ма·теријал, обухватају прв.еюс·тв•ено стару Рашку, ·затим
разне пределе Србиј•е, а поглавито т1имочку, ужичку и по
дринску област,. и н•ајза.д ~Извесне крај~в.е јуЖне Србиј·е и не
ка јегеј·ска јез1 ера. Осим тога и ја .сам у ок•оЛЈини Беогр.ада
нашао две врсте лимнофиЛЈИд,а~ Anabolia nervosa и Limnop4,i,lus

centralis.
Пошто је ово први покушај исП1Итивања ове групе живо
тиња у нашим кр.ајев1има а љатеријал.а за упоређивање уоп
ште није било, јасно је, да ое у 110ку проучав,ања ња~ил,азило

на велике тешкоће. Сигурно одређ1ив.ање облика у фазама ла
рава и луткица у већи.ни случ,а;јева је врЛсо т•ешко и несигур
но,

по

каткада

скоро

с.асвим

искључено,

те

је

извежбаном посматрачу могуће, да запази чес110

само

добро

м!иним.алне

и •Скоро сасвим неприметне карактеристичне одлик 1 е. пој 1 единих

врста. Неки облицlИ се збиља одликују константним и очи
гледним специфичним карактерима, тrе ј·е могуће пр·епознат:м
их без много муке. Нек·е. врсте пак .нарочито много осцили
ра ју својом варијабилношnу к.ако у погледу морфол.ошког
изгледа тако и у погледу арх1Итектуре кућице, док су опет
код неких сасвим разЛЈИчних нрст,а тело и кућица скоро сасвим
11дентичн1и, те је •CI<:opo потпуно немогуће разликовати их
(што. је. с.а ..еволуционис.тЈинкюг г.л.~ишта~с.асВим. разумљиво).
Тако су дакле уз,а,јамЈНе разл.ике у оквиру ј·едне једине врсТiе
често мноl'о веће него изМ1еђу сасвим разл1ичних врста цстога
или

чак

разНЈИх

родова,

што

наравно

много

отеж.ава

пр·авил

но одређивање ~облика по врстама. Тако се на пр. Stenophylax stellatus , и St. luctuosus у л.арвеном ст.ању '"f'ОЛико по
дударају и ·С друге стране и један 1И други показују толщ<у,
варијабилност, да је уопште нем•огуће у овој фази сцгурно
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их познати, што ,су

наглаСlили и 1ња1јкомпетентнији

трихопте

ролози. Кюд неких опет обЛЈИка често }е стај,ао на располо
жењу ,свега по један једини 1егз,емпл,ар, а често још !И у недо

вољно ~одраслом стању. Кад се при свему томе узме у об
зир још и чињеница, да је код већиН1е облика познат врло
мали број вр,ста у л,арвеној и нtимфалн~ој фази живота и да
је при томе сасвим лако не~о([]исане форме ид,ентификовати
са познатим врстама, по готову где су узајамне разлике

међу врстама тако незнаrгне и скоро уопште не постој,е, онда
је сасвим очигледно, на како !Несигурном терену се налази
онај, юоји покушава да једну колекцију л,ар1ава iИ ни,мфа, са
купљених

у

потnуно

неисп1ит,аним

областима,

распореди

по

њиховим систематским категоријама Тако је од рода R.hyacophila
позна;тю ,lliaњщc у Европи у одраслом стању око 40
врста, 'од којих сам10 10 врста у ларвенюм а 7 у нимфалном
стању; родови Hydropsyche и Stenophylax им,ају у Европи
по 20 претставника, од којих је у л,арвеној фаз!И описано све
га по 6 врста; юд ро~ова Ha!esus, Drusus и Micrasema по·
знато је у Европи 1ю 15 вр1ста, 1а у сщдлјуЈlVIу л,арве код
Halesus-a 5, код Micrasemae 4 (З нимфе), а код Drusus-a
свега 3 IВр,сте; од неких 10 ~европских врста рода Chaetopteryx
описана је у ларвеном ст,а;њу свега једна врста итд. Поред
свега тога нисам мюг.аю, ЈЈiОбавитlИ ни сву потребну литерату
ру, што. је још више отежа;вало пр,авила1Н ток рада .

• Пре
тата

у

но ш·ю пређем на само изл,аг,ање ЈЈ)обивеНЈИх резул
току

испит1ив,ањ/а,

најсрдачније з,ахв,алим г.
материјал;

као

и

,сва

см,атрам

проф.

упутства

С.
1И

з,а

нарочиту

дужност,

да

Ст,С11НкоВ1ићу за поверени
потпоре

у

току

испити

вања. Истовремено захв,аљујем и г. проф. Жив. Ђорђевићу,
управнику Зоолюшког завода на беогр~ад,ском универзитету,
за љубlазан пријем у з.авод, где аам имао на р,аспюложењу сва
техничка среств:а зоолюшког инст1ит)'ffа и богату библиотеку,
те ,сам свој:а испитивања могао извести д,о крај.а.

Кратак историјски преглед.
Ларве

трихоптера

биле

су

познате

још

Аристотелу

и

Плинију. Прва дубља њаучна ,с,аопштења о бiио.1югији и про

цесима развића 0В1Их облика д1али су Wotton (1552.), Gesner
(1558.) и половинюм 18. века Reaumur. Од ~истакнутијих научника

18.

века, који ,су Д~аЛIИ важније р,адове о овим обли

цима, позна'ти ,су нароч~ито

Rosel von Rosenhof (1749) и De
Geer (1771) Koleпati је 1859. издао ,свој,е познато дело
"Genera et species Trichopterorum" и поставио т,ем,ељ научној
систематиц~и 'ове групе. Пошто су ови облици својим особитим
начином живота већ одавна пр1ИВЛ1ачили нарочиту пажњу на
учника, то је литература 1из ове области у друl'ој половиНЈИ

века већ била врло богата. Мас Lachlan је у свюм,е знаме
нитом делу "Monographie revision and synapsis of 1he TricЪop·
tera of the european fauna" (1874,-1880) обухватио све до-

19.
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тадање

податке

уједно

и

потпуно

реформисао

оисп:Јматику

сове групе инсеката.

Klapalekovo дело "Metamorphose der Tri
hopteren (1888.-1893.) је Д:опуна претЈюдног Д:ела и обухЕата·
целу биологију ларава 1И луткица. У ХХ. веку дали су од
личне радове о ларвама и нимфама трихоптер.а Siltala, Thie-

nemann, Ulmer, Silfvenius и Lestage. Пр6учав.ањ1ем г1еограф
ског распореда трихоптера нарочи110 су се б.ав~или Ulmer и
Thienemann, а у Швајцарској Ј. FelЬer.
У нашим крајевима дубљ1Им проучав,ањем ових инсека
та, нароЧИ"11о у ларве;~юј и нrимфа.лној фази, до дања.с се није
бавио .с1юро нико, те ће ово б1И·ти пр;ви рад ове врсте у о

воме делу Европе. Клапал,ек ј•е 1899. 1описаю адултне фор
ме трихоптера у Сарајевском Зема.љскюм муз•еју, сакупшене
по Босни и Херцегов1ини, и таюо дао регис~11ар до тада нађ·е
них трихоптера у овим кр.ајевtима. Ње:гюв рад ниј1е ми могао
много к1 ористити, јер садржи прос110 набрај.ање врст.а и лока
литета и описује само ~одрасле облик•е.

Класифинација

1.)

трихоптера
Фамилија

Rhyacophila evoluta VIII;

наi;ених

Rhу ас
Мс

ор

Lach:

у

нашим

нрајевим а

h i 1i d а е.
Ибар

изнад

Рожаја

4.

у брзацима испод камења а у з1аТ1Ищју између камења;

темп.

21° С. Злотска Река (Ис·11очња Србиј.а - слив ТIИ!\ю
9. VI; 3 ком. испод извора; щириња 10-15 м., дубина
40-50 см., ток брз; дно камење; фл1ора дост,а сиромашња..
Врело испод пећине Мегаре у С-гопарим,а (слив Рзава) 19.
VI; темп. 10°-11° С; дно камење и шљунак, бог.а'ГО покри

ка}

вено

маховинюм.

Бела

Рек.а испод Мур'ГеНЈИце

(испод

брда

Паљевине) - 23. VI; шир. 3-4 м., дубина 20-30 см.; флора
сиромашна; фауна 6ола-г.а; љарве на мирнtиnим- местима. Ибар

- 17. VIII; темп. 12-14° С; дно обрасло аллам.а; по тишијtим
местима и !Испод камења. Осим ~ог.а нађења и ња ј·едњом М1есту
у Подрињу;тачан локалитет непознат.
Rh. nuЬila - Zett. Ибар изњад Рожај,а - 18. VII; ·ширина
око 4 м.; дубина оюо 0,40 м.; брзИ1На воде око 0;90 м. у
секу~нди; темп. 18-220 С; дно кречњачко, покривено крупним
камењем, обрасло 1алг1 аЈма. Од риба ое виђају пастрмка и кр
куша; младе трихоптере преовљађују, нарочи110 /ИХ ј1е много
причвршnених за камење (код овог PrOJlia 'ГО .су само лутюи
це, пошто ·су ларве без кућица). Ибар изнад Р1ожаја - 4.

VШ (v. Rh. evoluta).
.Љубишница (·сл/Ив Рз,ава) - 21. VI;
брдски по-гок; шир1ина 5-6 м.; дубина О,ЭО-0.50 м.; темп.
17° С; -висина око 700 м. ·
Rh. oьtusidens - Мс. Lach. Гра:юовски пот~ок (Р.ашка) ~
23. Vlll; ширина око 1.50 м., дуб1ина 0,30...,...0,50 м., брзиња воде
ок1 u 0,90 м. у сек.; темп. 14° С.; ДНIО покривено крупним каЕнтомолоШRп Гласник.
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мењем и шљунком; биљака нема; вrиђају се пастрмка, крку
ша и речни ракови-; ларве испод к,а,мења по бржим местима;

један егземплар, ларва врло МЛдll/а, вел. 9-10/1-1,50
(одрасла 22-24/3-3,50 мм.). Топл1од1олски и Заптенск1и
ток (слив Темске - Ист. Србија) 18. VIII.

мм.
по

Мс Lach. Ибар
изнад Рожај,а 18. VIII
nuЬila). Исто место 4. VIН. (v. Rh evoluta). Црница,
испод рујина Оисовачког манастира, 1 км. ~од извора (слив

Rh. septentrionis.

(v. R!1.

Вел. Мораве), 4. VI; ширцна шю 10 м., дубlИна 0.40-0.50 м.;
темп. 13° С.; ток д1оста брз, са типским карактер1има потока
пастрмке;

дно

каменито;

флора

доста

сиромашна,

у

којој

превлађују мюювине; љарве трихопт 1 ера 6оеаг'е и врстама и
јединкама; често граде врло велик,е колонrиј,е.

Rh. vulgaris. Pict. Ломнички поток (Рашка) 31. VIII (лар
ве и луткице); у брЖЈим меС'тима испод и између камења. Исто
мес'то 20. VIII; брзина воде око 0,80 м. у сек., темп. 14° С.
Ибар код Рожаја (Мртво Равно) 8. IX; темп. 14° С; фауна
камења; испод и између камења. Бог1оштица ( rоод Крупња,
сл_ив Дрине). Правачк~и ПО"ГОК (један са:г изнад Сврљига) 13.
VI; ширина 1 м., дубина 0,15 м., ток умерено брз, темп. 170
С; дно камење. Кржава (Подриње) авгу,ст-оепт,ембар. Рум,е~
њачки извор код Сврљига (источња Србија) 13. VI; ширина
1 м., дубина 0,15 м., темп. 14° С., дно шљунак и камење.
Бела Река испод Мур,теrнице (:r,1:сспод брда Паљ 1 евиње) (23.
VI; ширина 3-4 м, дубина 0,20--0,30 м.; темп. 16° С; днq.
шљунак и камење; флора сиромашња (ск1оро само нешто м,а

ло алга); фауна 6огата; типски по'ток пастрмке; ларве трrи
хоптера на мирнијим местима. Студенчиште (јужна Ср6иј,а)
један егземплар.

Rhyacophila StankoviCi n. sp.
ММ., ширина ОК!О
то,

одоздо

3

,светло;

(фиг. 1). Дужина тела око

16

ММ.; шкрга нема. Т,ело ОДОЗГО мрко жу
са

доње

стране

р,авно,

одозго

св,ед,ено.

Основна боја главе и пронотума мрrоо-жута илм мрко-кестења
ва.

Клипеу1с и плеуре одозг10 'Там:н1ији; плеуре на овим ме

стима са многобројним, често нејасН1им, мрким или црним мр

љама. Пронотум по2ади светлиfи; напред ужи, у средини нај
шири. Оtюи, које к'од 1ове фамилије леЖЈе сасвим напред, на
лазе ,се на светлим пољима. Латералне стр.ане пл,еура снетЛЈи

је. На задљем делу клипеуса неколико 1еЛЈиптичних светлих мр
ља граде ј'едну лучну пругу са

конкавном

стр,аном окренутом

напред. Са ,сваке стране на пронотуму по неколико ситиих
светлих тачкица граде такође лучне ЛЈиниј,е са к•онкдвним стр,а
нама

упоље;

позади

и

латерално

од

ов1их

по

једна

велика

светла тачка. На ГЈ\Јави и пронотуму по неюолико дугих т,ан
ких длака. Лабрум хит~инизиран; боје као и глава; ·са пет
пари длачица разног облик,а и величине.

Хипост,омум

мали,

троугла,ст. Палпус максиларне пе~очл,ан. Лобус макс:ил,арис
краћи, тањи, штапича,ст, са длачицама на дну изнутра и тр
нић:има на врху. Лаб1Ијални лобуси мали, конични, са мали:м
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двочланим палпусима. МанДiИбуле исте боје каю и глав,а; ја
ке,

са тупим врховима; десња са два мала тупа јзуб:ића; лев.а

са удубљењем изнутра. Глава са
доње стране црвенкасто· браун.
Предње ноге најкраће и најјаче;
задља

два

пара

од

прикике

исте дужине. Ноге црвено жуте,
са

ретким

дугачким

чекињама.

На ~ерминалпом крају тибија
по две дугачке јаке чекиње;
канџе јаке, повијене и тупе, са
базалним трниhем са- унутарње

стране. На сваком абдоминалном
сегменту са вентралне стране по

један пар

танких дугачких че
киња осим на првом, који је са

вентралне стране го. На дорN
залној страни такође врло рет
ке дугачке чекиње. Терминални
израштаји кратки, јаки, двочлани,

хитинизирани.

Завршне

јаке и врло дуге,

на

канџе

врху ку

касто повијене, двочлане, обрас
лим

ретким

првог

чекињама;

чланка

не један

са

на

конкавне

хитински

врху
стра

брежуљчиh

на коме се налази једна чекиња.

Место наласка: Кржава,
(Подриње) август-септембар; из
вор М.егара испод пеhине_истоr
Fig. 1. Rhyacophila StankovШ, имена у Стопарима~(слив Рзава)
(oben rechts MandiЬeln.)
19 IV; температура у извору
10° с; у речици 11,5° с; дно
камење и щљундк, бола110 покривено махоВИЈНом (ј~е~ан ег
земплар); осим 11ога нађен.а још ња два места у Подрињу,
не

зна

се

тачно

где.

11 •
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Овај облик ларве до сада није оп:исан. Ја г.а сматрам з.а
сасвим но.ву форму, те сам га означио горњ1Им именом, из по

шт·овања према г. проф. Ст.анковИћу, К!Оји је прик.упио ма
теријал.

Glossosoma Boltoni Curt.
авгу•ста; ширина 10-15 м;
зина 1,50 м. у секунДЈИ; темп.

8.

бистра;

дно жречњ.ачко,

(луткице). Лим !Испод Берана
дуб1и:на 0,50 м. просечно; бр
22° 1с (у 4 ч. по 1юдне); вода

шљунак

хим местима песак; фл·ора врлю
Крупња), Крж.ава {слив Дрине)

и

крупни облутци,

на ти

аирюмапrња. Зм,ајењац (юод
авг.-септ. Тощюд:олскlИ 1И

Заптенски iю·ток (Стара планина)

18. VIll.
Agapetus laniger Pict. Црница (десна притока Вел. Мо
раве) 4. VI (v. Rhyacophila septentrionis).
Луткица, јед,ан
егземплар.

Agapetus comatus Pict. Црница, испод руј1ина Сисов.ачког
манастир.а, 4. VI (v. Rh. sept ). Ларве.
К·од ювога рода врст.а laniger
уопште није позната у
ларвеном стању, не~о само comatus, те је могуће, д,а об.а
ова •облика припад.ају врс·11и _ laniger. Луткица, описана као
Ag. lanigcr припада сигурно овој врсТ!И.
2.

фам.

Ну

dr

ор

ti 1 i d а е.

Orthotrichia sp. (?) Ларва дугачrоа окю 1,5 мм, широк.а
0,5 мм.; кућица од секрета, у среДЈин:И благю испупче-

испод

.[

t-.
I.

1
··"•'

•

.

.

1L

.

_·

!)1•;·
. _._-•. •\-·

'"

'

Fig. 2. Orthotrichia sp. а L~rve; Ь. Gebliuse; с. Beine. Das erste Beinpaar im
Verbliltnisse zu anderen etwas liinger dargestelt.
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на, према
гачка ок·о

крајевима сужен1а;
мм., ширююа юко

2

спред,а и
мм ..

поз.ад:и

урез.ана;

ду

0,5

Глава и нотуми мрк·о-жут~и, без ~икаквих тачкица. ПипцИ
ја·сни. Учш делов1и нису проминентни. На глави и тергитим.а
ретке танке а дулачке чекиље. Први пар ногу н,ајкраh:и и
најјачи; друга два пара много дужа и '11ања; трећи пар мало
дужи

од

друг.ога,

од

прилике

двапут

дуж1и

од

првога

пара,

Канџе јаке и дугачке, слабо повиј 0ене, еа 6азалн1им трнићи
ма; предње канџе дуже од Тiарзу·са. Тарзуси задња два па
ра ногу врло дуги. Први, други и седми абдом:инални сег
менти нижlИ од осталих. Шкрге и латералне линиј·е не по
.с11оје.

Овај род обухваЋа три познате врсте у Европи, од којих
је у ·стадијуму ларве позњата
само Orthotrichia
Tetensii.
Ово изгледа да није 'l1a врста. Р.азЛ1Ика у величини мог ла би
да •Се припише разЛiИЦИ у с·1iарости, али је и кућица друкчија.
Могуће је у осталом да је тю само једад балк.ански в.арије11ет
ове врсте; а можда је и друг.а вр.ета.

Нађена (свега један ·егз1 емшшр) у Островском језеру
авг.

1929.;

дубина

3.

4

м; темп. око

фам.

Р

h i 1о р

о

24°

17.

с.

t а m i d а е.

Philopotamus montanus Donov. Змајевац (код Крупња,
слив Дрине) - један млад егземплар - ; Кр жава (Подриље)
август-септембар (два егземплара, млад•е ларв·е); Топлодолски
и Заптенски по·ток (Стара планина, слив Темске) 18. VIII.
Осим тога нађен је још ња два места у Подрињу; врем·е и
место

наласка

непознати.

4. фам. Р о 1у с е n t r о р i d а е.

Polycentropus flavomaculalus Pict. .l\омнички
31. VIII; темп. 17° с; у бржим местима

(стара Рашка)

поток
испод

и tи• змеђу камења. Иб.ар !Изнад Рожаја (један егземплар) 18.
VII (v. Rh. nublla). Ибар изнад Р.ожаја 4. VIII; темп; 21. 0 с;
у брзацима испод камења 1И у затишју између к.амења. Иб.ар
у

Рожају

20. VIII;

темп.

18°

с;

испод

каме.ља

у

песку

и

шљунку. Ибар к·од Р.ожаја (Мртво. Равно) 8. септ.; темп.
140 с; фа)iна к.амења; испод и између камења. Грюювски па

тон:. (Рашка) 23. VIII (v. Rh. obtusidens). Бела Река испод
Муртенице 23. VI.
(v. Rh. vulgaris). Топлюдолски и Зап
тенски поток (слив Темске - 1исrочна Србија) 18. VШ. За
тим још на два места у Подрињу; тачан люн:.ал:итет непознат.

Cyrnus trimaculatas Curt.

Канџе

терминалних

насп1ва

ка ·Са вентралним зубићнмр., што је к.ар,а::ктеристично за ову

врсту. Глава и пронотум блед·о-жућюас'I1И. Црт·ежи ња глави
као и код Polycentropus flavomaculatus.
Ларве још младе:

.
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дуж. 6 мм., шир. око 1 мм. (одрасли облЈИци: дуж. 11 мм.,
шир. 2,3 мм.). Могуће је да су и ово мла.ZЈ1и облици од Polycentropus flavomaculatus, који се (пре.ма Ulmer-y) нала
зи и у језерrи.ма, и ако врло ретко. Напротив зубићи на тер
миналн:иl\1 канџама ·сведоче, да ови· облици припадају горњој

врстИ, која је у ствари Тliшски ст.ановник језера.
Свега два егземплара. Островско ј·ез•еро (v. Orthoblchia)

Plectrocnem;a geniculata Мс Lach Иб.ар у шуми Шећер
·агин~ој (Рашюа) 25. Vll; ·средња ширина 3 м.; просечна дубrи
-на 0,50 м.; брзина воде око 1 м. у сек.; темп. 7°-12° с; дно
камен:и110 и шљунко.ви110; флору ·СаЧ1Иљав1а;ју маховине и алге;

·од риба поглави110 пастрмка; ~им.а :и речних раков.а; у тишијим
ме.стима. Ибар (испод водецице Реџића) 17. Vlll; темп. 12°.

•С; дно обрасл•о алг,ама. Мег.ара (слив Рзаве) 19. VI Љу
бишница (?) сЛЈив Рзава) - 21. VI; један егземпл.ар, млада

14°

ларва;

по

боји

изгледа да је ов.а врст:а,

могуће да је и Р.

conspersa.

аЛЈи

није

сигурњо;

Затим !Ња једн.ом мес·ту у По

дрињу (луткице), тачно меего непознато.

Брезовички и Појенски
на Кучају (слепе долине) 7. Vl; шир. 1 м.; дуб.
темп. 130 с; дно песак и сити.о камење (л.арве !И

Plectrocnemia conspersa Curt.
по11ок 0,15 м.;

луткице). Извори в1ише Појења (слив Велик•е Рек.е - ИС'точ
на Србија) 7. VI. Гршювски по11ок (Рашка) 23. VIII (v
Rh. oЫusidens).
Ecnomus tenellus Ramb Ајвасил,ско јез.еро 26. VII; ду
бина 0,50-2 м; међу воденим биљкама. Островско језеро

- 17. VIII; дубина 1 м. (обал·ски регион) - овде свег.а ј;е
дан егземплар. Бешичко јез1еро 3. VIII; дубина 4 м; темп. 26°с.
Ларве из Островског и Бешичког јез·ера потпуно с·е сла
жу са Ulmer-oви:м опиоом 0В1их облика, и свакако претс·тавља
ју типичн1и облик ове врете, док ларве из Ајвасrилског Iез1 ер.а
показују неке •Специфичне разЛЈик.е. Г л.ав.а и 'I'ергити су код
ајвасилских обЛЈИк.а бледо-жућкасти (не сасвим жути); ња мр
rоој траки ~а глави

6

веЛЈиких белих мрља граде ј·едан венац;

латерално од овИх још по !Неколико свет л.их мрља. Свакаrоо
да ајвасилски обЛЈици прететавЈЬају макар

ове врсте

,rooja

је по

Ulmer·y

засебан в.аријетет

ј•еД~Ини претставн!ИК овог.а рода

у Европи.

5.

фам.

Р

sу

с

h о m у i d а е.

Psychomyia pusilla Fbr. Ла.вре 1щ1е врсте по Ulmer·y су
врло ретке. Нађен:а дв.а 1егз1емпл.ара ња ј·едном ме·.сту у По
дрињу;

тачан

локалитет

1и

време

непознати.

6. фам. Ну d r ор s у с h i d а е.
Hydropsyche angastipennis Curt. Ларве ове

врсте су нај
чешће и најмногобројније 1у :нашим крајевима и нађене су у
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свима пределима. Ибар :изнад Рожаја

(v~

1. VII

Rh. nublla).

Ибар код Рожаја 4. VIII (v. Rh. evoluta). Лим испод Бер.ана
8 VШ. (v. Gl«'ssosoma B()ltoni). Брњица, поток код Будммља
(Беране) 9. VIII; средња ширина 2 м.; дуб:ина око 1 м.; бр
зине воде на тиХ!Им местима 0,10-0,20 м. у оек., темп: 10°200 С;. мноr~обројни виро.Бiи и брзаци; ракови и рибе много
брqјни;

ларве

три:юопт,ера

врло

ретR!е.

Ибар

у

Рожа.ју

20,

VIll; темп. 18° С; испод камења у пе,ску и шљунку. Граховск1и
поток (Рашка) 23. VIII. (v. Rh. obtusidens) Ломнички поток
(Рашка) 31. VIII; темп. 170 С; у бржим ме,стима :испод и
између камења. Ибар код Рожај,а 6. IX; темп. 15° С. Борањска
река (Подриње). Богоштица (Подр1ИЈње); доњи ток - камење.
Ликодра (Подриње). Црница (1исrюд Кучаја; с~в Велике Мо
раве), 4-6. јуна {v. Rh. septentrionis). Злотска Река (слив
Тимока - ист. Срб1ија) 9. VI; r~.орњи '!1ок, 3 км. од извора;
испод

камења;

шир1ина

10-15

м;

дубина

0,40-0,50

м;

ток

брз; три:юоптере се јављају у в'еликом броју тек на изв1есњом
од:с11~јању 1 од извора. Брезовшчки и Пој 1 енсК1И rro11oк на Кучају
7. VI; ширина око 1 м; дуб1ина око 0,15 м; тем. 13° С; дно пе
сак и ситно кЩЈ.Vtење. Бела Р,ека (испод Мур11енице) 18. VI
(v. Rh. evoluta). Ђетиња (R!од Ужице) 18. VI; ш~ирина 15-20 м;
д:У:бина 0,40-0,80 м; ток до,ста брз; дно камење и шљунак;
фл1ора ,сиромашна; темп 170 С. Прав,а'Чки поток (један сат

и:::над Сврљига; утиче у Ј\.р~ивовирски Тимок)

13. VI;

ширина

м.; дубок око 0,15 м; темп. 17,5° С; ток умер:ено брз~; дао
камење. Западна Морав1а. код Чачка 15. VI; шир 25~30 м;
дуб. 0,80-1 м; темп. 17,5° С; река ум·ерено брза; дно шљунак.
Кржава (Подриње)о Црна Река (код Зајечара) 11. VI; шир;
20_Ј,25 м; дуб. 0,50-0,80 м; темп. 200 С; Т()К воде доста брз;
дно шљунак и пе,сак; по камену нешто маховина. Мегар.а (слlИВ

1

Рзава)

19. VI; темП:. у речици 11,5° С; дно камеН;>е и шљунак,

богато покривено ма:юовином. Змај.евац (Подриње) - оеп11ембра1
маховина и к.амење. Трешњ/Ичк.а река {Подриње) оеп'l'ембра;

РЈОЊИ

'ГОК.

Извори

на

Рудн1њку.

Топлодо~ски

и

Заптенскц

поток

18. VIII. .Љубишница (сЛ1ив Рзања).
Hydropsyche instabllis Curt. Богаштица

(Подриње). Кр
жава (Подриње) ,авг. - септ. (лУ'Ткттце).
Hydropsyche sp. Ла.рве ове врс'Ге ра,.злЈtкују о~ рд ларава
Н. angtistipennis следећИ:Ј\1 о,zµ.икама: ХЈИТЈЈПс~·е щ1.оче торак
са (к~ю 11: цело теЛ!о) светлиј,е 6ој 1 е; про, - мезо - 1И метано
тум тамно-жути; предња ивица црне МрЈЈ>е щ1. з.адњем д1 елу ме

зонотума прав,а; дужиtm тела оК.о

18 · мм.;

ш~ирина око

Ове ларве 1 се по опису највише сл.~:Ј.Жу са Н.

2 мм.
saxonica; од

ње 1се разликују са.мо тиме ,што шю црне пруге на задњој
ивиц~и

мезонотума

нема

mмних

тачкица.

Ибар у Рожају 20. VIII; темп. 18° С; испод камења у
песку и шљунку. Поточићи што извиру из Рћанске пећине
(базен Котрашке Реке - јужно од Ужица) 16. VI; ширина
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око 1 м; дубина око 0,10 ~; темп. 11-12° С; висина око

400

.м; дно од већег кречњачког камења са .доста маховина.

Мала Река {прит·ока Трешњице

-

Подр~иње). септ.

Мс Lach. Речица ш·ю извире из пећине
Св. Вода у Турици (Драгачево) 16. Vl; темп. 10° С; висина
оюо 400 м. Нађена свег,а једна ларва.

Diplectrona _felix

фам.

hrуgа nе i dа
Phryganea striaia L. (?) Врло млада
7.

Р

е.
ларва,

која

се

по

опису подудара са г•орњом врс11ом. Главна разлика у величини

дужина тела око
дуж. 33-44 мм;

мм; шир. испод
шир. 5-6 мм (по

10

2 мм. {одрасли облици:
Ulmer·y).
Кућица од

та:нких нежних ма·терија (парчади водених биљака); парчад
неправилно спирално поређ;а;н1 а; са наставццма од· ~истог мате·
ријала Лабрум спреда урезан; без ик.акв!Их видних испупчења.

Нађен ~свега један врло млад егз·емnЛар (ЛЈарва) у Остров
ском језеру 17. VIII; дуб. 4 м; темп. ·око 240 С.

9. фам. L ер t о се i· i d а е.
Mystacides nigra L. Богоштица (Подршье).
Oecetis lacustris Picf. (?). АјваС1ИЛско језеро 23. Vll;
дуб. 0,50 м; темп. 26l' С; међу воденим биљкама. НађеЕа
свега једна ларв,а; дужина те.ла 4 мм. {мес110 8-10 мм); ку
ћица дугачка око 5 мм {ме·с110 14-16). Могло би се претпо
с·таВити да је млада ларва, а.лЈИ верюва:тно да није ни ова
врста; и ако ·се по опису слаж.е са њом. А~вwилско јез·еро

26. VII {три кућице). Две кућице су ј·едва нешто веће од
претхюдн:.е, док је трећа много мања. Пошто су ове кућице празн5
сасвим је вероватно ,да је ово нормална величина ових облика,
и да· према томе не припадају врст1и lacustris.

1О.

фам.

О

dоnt

осе

r i d а е.

Само један род са једном врс'11ом.

Odontoceruin a/Ьicorne Scop. Ђурђеви Стубови {врело код
Берана) 7. VIII (једна луткица}; темп. у извору 10° С, не
колиюо метара од извор~а 14°. С; !Извор. реофилан, целог дана
излюжен сунцу. Граховски Поток (Рашюа) 23. VIII; Ш!Ир .око
1,50 м; дуб. 0,30-0,50 м; брзина око 0,90 м у сек; темп.
14° С; дно покривено камењем и шљунюом;. биљака нема. Ви. ђ'ају ·се riастрмск.а, кркуша, реч:ни ракови. Ибар кюд Рож.ај.а
(Мртво Равно) 8. ·сеnт.; темп. 14° С; испод и између кам·ења.
Бела Река {испод Муртенице) 23. VI ( v. Rh. evoluta).

11. фам. L i m n о р h i 1i d а е.
Anabolia nervosa Leach. (л.арве и луткице).

По барама
поред Дунава испод Беот:ра,да - април - мај. Јављају се у
масама. Нимфе с.а својим кућицама причвршћене за непо-

·
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~ретне nредм:ет·е ,градећи че·сто велик1 е кол,оније. Кућице· скоро
цилиндричне, мало nюв~јене, •С111Ст,ављ1ене юд парчади љуштура,

зрна песка и биљн~их 'м.атерија, међу којима се чес'Го налаз·е
ситни пуЖЈИћи.
_
.
_
Limnophilus centralis Curt. У барама и рововtима поред
Дунава у •околини Беоrрада, апр!Ил - мај.
Limnophilus lunatus Curt. Свети Наум код Охрида (извори) - јули. Свега једна л,арва.
.
Limnophilus marmoratus Curt. Појење (слив ВелlИке Р1ек1е
- IИС'Гочна Србија) 8. VI; малlи лимнокрени извор; дно муљ
И ·Су:~ю лишnе; ТеМП. ОКЈО lOO С.

Limnophilus rhomblcus L. Појење (1Ист. Србија) 8. VI. Свети
- јули.
Stenophylax latipennis Curt. и"вор на Муртеници (юод
колибе Поповића) 25. VI; темп. юко 8° С; в~исина 01ю 1100
м. (један егземплар - ларв.а). Бр 1 езовички и Појоенски пото~
(на Кучају) 7. VI. (?) Црница (испод Кучај,а - сл~ив Вел.
Мораве) 4. V. (?) Ова врст.а није сигурно утврђења.
Stenophylax rotundipennis Brau. Ибар (у Рашкој) 17. VIII. темп;
.

Наум (извори)

12-14°С; по тишиј1им местима и ~испод камења. Извор
Муртеници 25-VI (v.bl. latipennis). Извори на Руд.нику (датум
nознат). Рекачк.а Корит.а (извор н,а Муртеници) - датум
Јiознат -; већи реокрени извюр, директно из С'тене; дно
мење, без мах·овине; '11еl\Ш. ок10 7 8 С; вис'l:ша око 1200
ларве

маЛ!о

ниже

од

на
не~
не
ка
м;

изоора.

Stenophylax luctuosus Pill.. Брњица (поток код Будимља
- Беране) 9.VIII (v; Hydropsyche angustipennis). Ибар изнад Ро
.жаја 18.VII (v. Rh. nublla). Приштевица (испод Яожанства - слив
Вел. Рзава) - датум непюзњат; шириња 2-3 м.; дубина ок·о
0,20 м.; темп. 16,5° С; висина ·око 650 м. Бела Река испод
Муртенице 23.Vl (v. Rh. evoluta). Нађен на ј·ош неким местlИ
ма;

·тачан

лок.алитет

непозмт.

.
Sterzophylax siellatus Cu. t. Ломнички поток (Рашка)
;H.VIII; темп. 17°С; у бржим местима !Испод и између ка
мења. Бела Рек.а (испод Муртенице) 23.Vl (v. Rh. evoluta). Из
вори на Ру.днику - лутк1ице - (датум 1Непознат). Мал.а Река
(притока Трешњице - Подр1иње) - оепт•ембра. Топлодолски
и Заптенски поток {слив Т.емске - 1Ист10чна Србија) 18.VIII.
Црница (слив Вел. Мораве) 4.VI - луткице- (v. Rh. septentrionis).
Ларве последње две врсте рода Stenophylax (luctuosus и stellatus) толико су сличне међу собом, да је уопште немогуhе си-:
rурно йх разликоваТlи. Према -vоме и горњи податци о њим.а.
сасвим су релат,и.в.н1и. Боја мезонютума, на којој би према Ul-

mer-y

требала

~а

базира

карактеристична

разлика

ове

две

врсте, уопште је нестална и необично варrира кад разних ин

дивидуа. Према
Silfvenius· у и Klapalek·y код ларава врсте
тергити ·су густо обраслlИ чекињам.а, код "luctuosus"
ретко. Међутим и ова одлика Је сасвим релативна и не може

;,s!ellatus"
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послужити као
мо

·само

сигурна . карактеристика, ако пред собом :има

ларве.

Међу ин1див1идуама поменуте дв·е врс"Ге нашао сам два
разна облика лар.ава, који су свут де заступљени од пр!Илике

у истом броју. Главне разлике :између ова два типа ларава са
стоји се у томе, што ј•е код једних: пр:::>нотум бледо-жућкаст,
са мно~обр~qјним јасним мрљам.а, к•оје показују :извесну пр.а
вил1юст у распореду; предњи део :испред попречне бразд·е на

пронютуму

·светлији

(безбојан)

и

без

мрља;

предња

ивица

пронютума са ј.аким црним рубом; задња :ивица са још дебљим

оваквим рубом. Глав.а и мезонютум мрко-браун; мезонотум
ипак мало светлији од· главе. Клипеус отворениј·е бој·е него
плеуре; тачкице на пл-еурам.а нису ув•ек довољно јасне. Глав.а
и тергит:и обрасли црним чекињама разне величине, које нису

тако многобројне. Број латералних шкрг.а
облика (м·огуће да тю завю~и од пола).

варира

код

оба

Други ·облик ларава ·Се по величини и осталим телесним
карактерима потпу.но слаже са првим.· РазЛсИка је сл-ед·ећа;
глава затвореније боје и свуда једнобојна. Пронотум и м·е·

зонотум исте боје ка~о и глава и т~ође једнобојни. Црни руб
на

предњој

ивици

про-и

,мезонотума

тешко

се

разликуј•е

у·

мркој боји тергита. Кућица и све ост.ало потпуно исто као

и код прет~одног облика.

Главна разлика између ова два

облика ,.састоји се д.акле у бој1И пронотума, који је код ј-едних

скоро сасвим безбојан, а к,од других 1Исте
мезонотум, т.ј.

боје као глава и

мрк·о-браун.

Да ли су ово

разни варијетети ових двеју врста или

само једне од њих или можда чак облици са безбојним про
нотумом ·Сачињавају засе>бну врсту, немогуће је утврдити на

самим ларвама. У лИтер,атури н:иоам наша:о никакву напомену
о формама са светлим пронютумом. Оба облика су заступље
на од прилике rистим бројем индивидуа. Напомињем такође
.да

нигде

нисам

запаз1ио

континуитет

и

постепену

прелазност

између ова два екстрем:ња типа; они се сваки показују у сво
јим типЈичн:им одликама. Ипwк је вероватно, да је ово једна
иста врста. Могуће је та.кође да боја пронотума з.ависи од
разлике

пола.

Stenophylax sp. Ларва дугачка око 20 мм.; широка 3-3,5
мм.; тања од прет~одних врста. Глав.а и нотуми мрко-жути;
на глави одозго са св,аЈке стр.ане по једна велик.а св•етла мрља.

Тамне мрље на глави нису увек аасвrим јасне. Пронотум там
нији од мезонотума; •обадва обрасла јаким црним чекињама,
од к.ојих ·су једне дуге, а друте, којих ј·е много више, кратк~
и трновите. Метанотум rи први абдомињални сегмент обра
сли такође танким црним чекињама, к,оје су доста многоброј

не, нарочито на rюследњем. Вог·е жуто црв•ене. Преоегменталне
латералне

шкрге

на другом .абдоминалном ·с·егм.енту постој·е;

исто тако и на четвртом iИ напред и поз.щди (или само напред).

Дорзалне

шкрге

на

7. ·сегменту само напред; вентралне ц
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напред и позади. Куn!Ица од ситних, пљосњ11!тих минерщих
зрнаца, доста глатк.а, ваљкаст.а, повијена, на задњем крају
мало ужа; зад.њи крај з.аюбљен, еа малим отвором у сред~ини;

дугачка 16-17 мм.;
St ratundipennis-a.

Од

широка око

4

мм.;

најсЛичн:иј.а кућици

описаних европских врста рода

6

Stenophylax

ова

ларва се не може уврстити ни у једну.

Место
темп. ок·о

налас~а: Рекачка Корита ња Муртеници 25.VI;
7° С; висина око 1200 м.
Stenophylax sp. N~ 2.
Ларва дугачка око 15 мм.;
широка 2,5--3 мм.\ Глава и пронотум мрко-браун; на плеу

рама

одозго

светла

нема

их

светлим

на

поља;

тамне

пољима;

мрље

клинаста

на

глави

фигура

доста

на

Јасне,

клипеусу

врло јасна; хипостомум клинаст; м.андибуле доста јаке, црне,
са по четири јасна зуб.а; лабрум попречан, спреда
јако урезан, .стране спреда заобљене, а у тим облинама ситне
светле длачице са свак·е стр.ане граде једну четкицу; трrи

длетасте,

Пара чекиња на лабруму граде једну попречну, напред пови

јену линију; напред, око улегнућа, два пара ХЈитињских изра
штаја, повијени унутра. Пронутум са црним рубом позади;
трансверзално улегнуnе на пронотуму дубоко и црно. Мезо
нотум

и

хиТ1Инске

плоче

на

ме·ганотуму

црвено-жути;

исто

тако и ноге. Глава и терr1ити обрасли Ђрним чекињама, којих
нема тако много; једне од ·ових су дугачк·е, а друг·е, много

бројније, кратке и трноЛЈике. Ноге по типу лимнофилида;
нокти јаки, дугачк~и, оштри и повијени, са б.аз.алним трниnем
изнутра. На првом абдоминалном ·сегменту 1и између задњих
х.итинсюих пл,очица на метанотуму многобројне хитинске тач
кице, свака са по једном чекињицом. Горња напила на 1.
абдоминалном ·сегменту неј.асиа; латералне ј.аке и пљоснате

одозго, са хит:инскlИм та'Чк:ицама. Ла~тер.алне линије врло ј.асне;
почињу на почетку 2. ·сегмента, а свршавају се на крају 8_

II

11

1

Шкрге према шеми: Термина:Лне канџе

v.

L.

D.
1

јаке и кукасте, са дорзалним хитинским

l

1

зубџ.ћем. Куnица ск.оро цил!Индрична, на·

1

-- -----1
1
1

uред неприметно шира, повијена, састав

IIl 1

љена

1
1
-1- -1- - - -Ј -

IV 1
1
1
- - - - - - -1-

v

1
1
1
VI 1
1
-1- - - - - -1)

рока око

-- -- -- --

1

1

Шема шкрга код

минералних

зрна

средње

у.ским отвором; дугачка око

1

vп

од

в•ели

чине; на задњем крају често од ситнlИх
вегетабилних деЛЈИliр.; овде се завр-шуј•е

1

Stenophylax sp. No. 2.

4.

16

м~.; ши

мм.

Луткица вретенаста; дугачка ок•о 11
мм.; широка •око 3,5 мм. Пипци више
неrв за 1 / s теле.сне дужине дужи од т•е
ла; први чланак најдужи 1И 11ајдебљи.

Палпу·с максиларис код мужјак.а трочлан;

први члан врло кратак; други и трећи мно·

го дужи, од прилике једнаки. Палnус лабијалис много крави:
његов треnи члан најдужи. Од 3 до 7. абд. сегмента на л-еђноЈ
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страни на сваком

сегменту cпpt:,llia по

je,lliaH

Р-лочица 1са зубићима. ·трнови на тибиј,ама:

пар хитинских

1, 3, 4. Шкрге

као и 1юд ларве, само· ла:тералних немrа по.з,ади 4. оегм 1 еН'Dа.
Ла:тералне лин:ије врло j,Clicнe 1И састюј1е ое из густих дугих

длачица; почи!f)у на крају

5.

сегмета, 1юв1Ијају постепено на

нИже и завршавају се на крСЈ1ју

где 1се

8.

1ое.гм1ента сасвим на трбуху,

медијално састају и дају обЛЈИК венца.

С'тавци шт·апичасТ1и; дуЖIИ од

9.

А1Нални

на

сег:мент.а. Кућица као и код

ларве. Нађен свега ј·е,!!Јан мужј,ак.
Према Ulmer-y са луткицама овола рода можда су слич
не и луткице родова Asynarchus и Parachiona, :које у лар
веној и нимфалној фаз!и Ж)иво11а ј.ош
Прва није ~сигурно, јер по Lestage-y

уопште нису познате.
ларве 1И нимфе овога

рода живе по мирн1им водама и имају 6окорасте шкрге. Мо,
гуће би дакле бИЈ1:0 1 само Jlia је ово нека врс11а рода Parachiona
~који у .младости још уопште НЈије позна·т. Ово изглед9' још и
у то~ико могуће, Ш'ГО и адултни облици (познат.а свега једна
врста) по Ulmer-y
живе већином око план!ИНских потока.
Мес-го наласка Мокри Дю (Рашка) 10.VII; реокрени цз
вор, понире после 200 м; темп. на извору 3° С, на увору 15° С;
висина 1600-1650 м.
Stenophylox sp. М~ З. Ларва око 16 мм. дугачка, око
3 мм широка. Глава, про и мезонотум затворено жуто-црвени,
без јасних мрља. Чекиње ња т1ерГ1итима у великом броју;
на пронотуму једне дуге, друг1е трнолик 1 е. Лабрум исте бој1е
као и г:Лава; мандибул црне, длет.асте, доста јаке, са по пет зу
бића. Ноге ·светлије бој1 е од 'Гергита; саграђене сасвим према

типу онога рода. На 1. 1абдоминалном сегменту многобројне
ситне хитинске плоЧЈице са чекињама. Ларв'е њајшир1е на 1.
абд. 1 сегменту. Латера;:лне линиј1е нежне, али. јасне; почињу
на

предњем

делу

3.

сегмента,

а

свршавају

се

на

крај1у

8.

Распоред шкрга према шеми.
Кућица од вегетабил}Юих материја (пар-
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П ~
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коре

и

лиш

ћ

а

),

не

·сувише

рапаве,

цилиндрична, повијена; позади заобљена и

оставља овде

мали отвор.

Ове ларве ·Се по опису највише слажу са

1

IV 1

чади

St~~;hyfaкJr:p~NJio з.

St. rotundipennis

(недостатак преоегмен

талних латералних шкрга на 2. абд. сегменту),

али ипак ·сигурно не

припадају

ов1ој врсти. Од овога се разлиЈ{ују сле-

дећим карактерима: глава и тергити без
јасних мрља; величином су мање од ње~

га; кућица од вегетабилија.
Ме-сто наласка извори испод БабиноР

Зуба (источна Србија) 19.Vlll; темп. 5-8°
С; висина

1700-1800

м.

Chaetopteryx villosa Fbr. Ибар (у шуми Шеhерагиньј Рашка) 25.VIl (v. Plectrocnemia geнiculata). Мокри До - извор
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(Рашка)

10.VII; извор реокрен, понире после 200 м.; висина
1600-1650 м. По'ГОК од Бога (Ругова - Рашка) 11.VIII; сред
ња ширина 0,50 м.; дубина 0,10-0,15 м; местим:ично вирови;
брзина око 1 м. у секунди; темпер. до 15° С; дно покривено
крупним

камењем

и

шљунюом;

вода

крист,ално

б1истра;

ис

под камења и по тихим мес11има. .Люмнички ПО''ГОК (Ра
ка) 11.fX; темп. 13° С; фауна камења и брзак,а. Бела Река
(испод Муртенице) 23.VI (v. Rh. evoluta). Рудник (извори) датум наласка непознат; луткице. Топлодолски и Заптенскц
поток (иС'т. Србија) 18.VIII.
Chaetopteryx sp. Ларва дугачка око 15 мм.; широка до З
мм. Глава, ноге, мезонотум и хитинске п;ючице на метано
туму мрк·о-црвени. Тачкице на глави ,ситне, алlИ врло јасне;
расуте у великом броју. Пронотум сасвим свет.лее бој·е, једва
ма.лео жућкаст; мрке тачкице на њему само ња з,адњ•ој по
.лсовини и ·са страна, али овде врло јасне rи у велик·ом броју.

Чекиње на глави и терrит1има доста ретк•е. Клинаста фигура
на клипеу•су врло јасна; х;...фигура на задњем Делу пронотума,
састављена од тачкица, так.ође јасна. Лабрум попречно елип
тичан, спреда мало

урезан; одозго,

од прилике

у

средини,

два

пара црних чекиња, а на самим ивrицама, латерално, још по

једна светлија са сваке стране. Ова три пара чекиња граде јед
ну •слабо повијену линију са к1онкавном страном напред. Испред
ове лучне линије, иза удубЛ>ења ња лабриму, ј·едан пар r<рат
ких и јаких светлих чек1Иња; по једна таква још са сваке
стране на ивици од лС11бруiМ1а, на самој обл:ини спреда, повијене
напред; за·тим ња самом удубљењу са св.аке стране по један

кратак хитински израшт.~. Дакле у свему 6 пари. Четкице
светлих длачица на облиН\аllVLа лабрума вр.лео јасне. Мандибуле
јаке и длетасте, оа 4 ј.аЕа зу6а и четкица1Ма са унутарње стра
не. Ноге по типу л:и~мнофил1ида; тибије са по два јака терминална трна; канџе 'јаке у дугачке, ош~
L
~
.
.
б

-11

тре,

Јако

пови1ене.
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јасне
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1

(l)

са

азалним хитинским

трном, Први абд. сегмент са три брада вице, и са многобројним ситним хитинским
плочицама, на којима се налазе црне че·

почињу

величине.

густим
на

Латералне линије

жучкастим

задњем крају

8

длачицама;
сегм. Распо-

ред шкрга према шими :
Завршетак тела и термивални наставци
као и код осталих облика ове фамилије;
канџе на терм. наставцима јаке и кукасте,

1

са дорзалним базалним трниhем.
Шема шкрга код

Chaetopteryx sp.
отвор

око

20

ко•с,

горња

делића

мюювине,

пocтaв-

; конична, повијена ; :предњи

ивица

изл.азц

више напред; дугачка

мм.; широка око О мм.

Род

врста,

његова

Кућица ·ОД

љених косо

од

Chaetopteryx,
којих

обухвата у Европи

неких

10

познатих

је у ·стадијуму ларве описана само

, једна
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Према распореду шкрга

(Ch. villosa)
сличност

са

Ларвама

рода

ова

Stenophylax,

арва показује веhу

али

се

по

свима

осталим карактерима као и архитектурiИ кућице подудара са
Chaetopt~ryx-oм, те верујем да припада овоме роду.
Место. наласка извори код Св. Наума (Охрид) - август;
темп. оrю 11 о С.

Chaetopterygopsis Mac·Lachlani Stein. Ибар (испод воде·
- Рашка) 17. VIII; темп. 12°-140 С; дно обрасло

нице Реџића

алгама, без мах·овиња; по тишијим ме·ст1има и испод· камења.

Клапалек је у Сараје:в,ском муз.еју 1опиааю једну врсту у
одраслом стању под именом
Ch. ApfelЬecki; м:ожда овај
облик припада 'l10j ,.врсти.

Mesophylax impunctatus Мс Lach. Мокри До - извор (Ра·
шка). 10. VII; (v. Chaetopteryx villosa), Лом:нзчки .поток изнад
Рожаја 20. VHI; тем:п. 13° С; брзина воде око 0,80 м: у сек.
Ибар испод воденице Реџиhа Рашка 17. VШ; (v. Chaetopterygopsis Мас Lachlani). Бабин зуб - извори (источна Србија)
Ј9. VШ; темп. 5 '-8 С; висина 1700-1800 м. Бгла Река испод
Муртенице 23. VI (v. Rh. evoluta). Топлодолски и Заптенски
поток (слив Тем:ске - источна Србије~) 18. VIII; темп. 15 1 С;
висина око

500

м.

Potamorifes blguftatus Pict. Ибар (у шуми
Рашка) 25.VII; темп. 8°-100 С; брзина 1 м.
камење

и

Шеhерагиној у секунду; дно

шљунак.

Ларве ове врсте.- већином су зна•тно премашал•е величину,
коју је У лмер одредио као кар.а;кот.еристичну за њих. Већина.
егзщvшлара имала је т·еЛ!есну дужину до 15 мм., место 10 мм.
по У лмеру; кућице су д•остизале дужину од 25 мм, са шири
ном до 3,5 мм.; мееr10 17-20 мм. дужине и око 3 мм. ши
рине. Иначе .се по1:1пуно слажу оа ларвама ове врст·е по опису.
Свакако је могуће, ·да ова два облика нису једно исто.

Halesus digittatus Schrk.. Црна Река код Зајечара 11. VI;
(v. Hydropsyche angustipennis) Црница (слив Велике Мораве~
4. VI (у, ЈЉ. septentrionis). Т оплодолски и Заптенски поток
(слив Темске Стара планина) 18. VIII; темп. око 15° С; ви
сина око 500 м. Бела река (испод Муртенице) 23. VI (v. Rh.
evol11ta).
Halesus interpunctalus Zett Ибар у шуми Шеhерагиаој Рашка) 25 VII (v. Plectrocnemia geniculata). Ибар код Ро)Каја
(Мртво Равно) 8. IX: темп. 14° С; фауна камења. Црница (с.шв
Велике Мораве) 4. \il (v. Rh septentrionis). Merapa (извор ис
под .пећине мстог- -имена у Ст-оп~рима слив Рзава) 19. Vl;
темп. 10 11' С.
Halesus tesselatus Ramb. Ибар изнад Рожаја 4. \ 1:1; темп.
21° С; у брзацима испод камења и у тишијим местима између
камења. Ибар у и:стом крају 20, VIII; темп. 18' 1 С; испод ка
мења у песку и шљунку. Граховски поток (Рашка) 23. VIII
(v. Rh. oЬtusidens). Ибар код Рожаја (Мртво Равно) 8. IX;
темп. 14 Ј с. Црница (слив в~лике Мораве) 4. Vl (v Rh. septc-н1
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trionis). Злотска Река (источна Србија) 9. Vl (v. Hydropsyche
angustipennis). Правачки поток (источна Србија) 13. Vl (v. Rh.
vulgaris) Бела Река (испод Муртенице) 23. VI (v. Rh. evoluta).
Metanoea fla/Jipennis Pict. (ларве и нимфе). Извори испод
Бабиног Зуба (источна Србија) 19. VШ: tемп. 5°-8° С; висина
РОО-1800 м. Мокри До извори (Рашка) 10. VII (v Chaetopteryx vilosa).
Drusus annulatus Stephens (одређено по Lcstage-y). Црница
4. VI v. Rh. septentrionis).
Drusus frijidus Мс Lach. Црница 4. VI (v. Rh. septentrionis}.
Drusus sp. (ларве). Глава 'спреда пљосната и обла; мрко
жуте боје; са црним чекињама юоiе граде ј'едан оквир на гор
њем делу главе спреда; гљав.а ј'еднобојна, без мрких тачкица;

предња /п!љоснат,а ·страна право и юкомито пада доле. Проно~
тум затворене боје, мрко-браун, с.а испупчењем ња задњој
половини; задња ивиц.а изолучен 1 а, са црним рубом. Мезоно

тум такође једнобојан, мрко-жут; његов.а предња ивица широко
урезана, предња ћошета прељаз•е задњу ивицу пронотума; зад
ње и латералне ивице ·са црним рубом. Предњи пар хитинских

плочица на мет,анотуму врлю велики, у облику оштроуглог тро

угла са з.аобљеним уг лови~а, као к.акве бисаге пружа се од
средине

латерално

њи

плочица

пар

ња

ните,

позади

с.а

оштрим

првих,

према

углювима

calVJioм

дол·е;

сред

њиховом

врху,

много мање, врл!О мале; плючице трећег.а пар.а врло дугачке и
полу-ме·сечасте,

са

малюм

дуг.ачюом

црнюм

мрљом

на

кон

вексној ивици. Сва три нотума обрасља гуС'тим црним чеки
њама, од којих су оне на пронотуму н~јду:же. Између хи
тинских плочица ~а мет,анотуму многобројне кратке црне че·

кињице. Ноге ,снажне, жуто-црв-ене; предње најкраће и њајј.аче;
задње најт.ање и једв.а дуж·е од ср•едњих; канџе ј.ак·е и по
вијене, ·са малим 6аз.а.лним трниnем; св.е ноге обрасл·е црним
чекињама. Фемури преЈЈiњих ногу са че-

0.

L.

1

V.

1

II
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1

1

1
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1
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1

-1- - - - - -1Vl _1______1_
1
vн ___

I_

шетак

тела

светле

мамузе,

од

.

КОЈИХ

су. две

--:-1 нарње највеће; треhа од прилике на

-~- - - - - - 1-

Vl 1

тири

са

уну-

cpe-

дини фемура, прва и друг.а врло близу;

изнад

друге

адиционална

четврте мамузе

нема

чекиња,

овакве

изнад

чекиње Из-

међу ових трнюликих мамуза ситни чешљолики хитински :азраштаји Средњи и зад-

њи фемури са по три праве црне мамузе,
без чешљоликих израштај.а. Први абдо-

минални сегмент са три велике брадавице;
са

дорз.алне и в·ентралнt1 стране густо

обрастао црним чекињама Латералне ли
није јасне. Шкрге према шеми: Завр

терминалним

наставцима, сасвим по

типу лим-

нофилида
'
· Телесна дужина ларве износи 7-8 мм. ширина 1,5-2 мм.
Могуће је да ларве ове врс:rе могу да буду и веће.

176
Ове ларве се највише слажу са ларвама врсте Drusus
али се
од њих разликују ·следећим карактери

annulatus;
ма;

изнад

четврте

мамузе

на

фемурима

предњих

ногу

нема

адиционалне чекиње и на другом абдоминалном сегменТу нема

пЈ'есегменталних латералних

15

европских

шкрга.

Овај

род

обухвата око

врста, од којих су у стадијуму ларве

·

само три.

·

Место наласка Мокри До (Рашка)

,познате

.
- 10. VII (v. Chaetop·

teryx villosa).
\

12.

фам.

Sеr i

с о

Goera pilosa Fbr. Ломнички
13° С; фауна к,амења и брзак.а.
Silo pollipes Fbr.
Поток

st

о

mаti d

а е.

поток

(Рашка)

поред

Лима

11.IX;

испод

темп.

Берана

7.VIII; .само кућице;
0,30 м.; брзина воде

средња шириња 1,50 м.; дубина око
око 0,70 м. у сек.; темп. 18°-22° С.
Поток од Бога (Ругова - Рашка) 11.VIII - кућице (v. Cha~topteryx villosaJ. Ликодра (Подриње); датум нал.аска непо
знат; - кућице. Борањск,а Река (Подриње); датум непознат.
Зло'Гска Река (слив Тимок,а; ис"11очња Србија) 9.VI- Н!имфе

(v. Hydropsyche angstipennis). Црница (слив Вел. Мораве) 4.Vl;
нимфе (v Rb. sepientrionis)
Кржава (Подриње), авг.-.септ.;
ларве и нимфе. Змајевац (Подрињ•е), датум непознат. Гра
.душница (јужно од Ужица) 21.Vl; луткице. Богоштица (По
дриње). Т решњевичка Р.ека (Подриње) - оеп'Гембар; кућице.
Потпећ (извор испод пећине ИС'ГОГ ~имена; јужно од Ужица)

18. VI
Многе кућице ове врс·те бил•е су аrриотипиране, што се
већ одмах споља могло приметити.

Lepidostoma Kornmanni.
\

п.

sp.

Глава и проњотум једнобојни, браун или мрко-браун; гла

ва са многобројним светлим тачкама, од којих по неколико са

сваке стра1не клипеуса имају изг л,ед · попречних 1ел1Иптичних
,лрља. Чекиње на гл.ави ·само ња ивици у обл.асти очију, ња
челу

·само

неколико

малих

светлих

дл.ачиц.а;

чело

пљоснато;

широк.о и обл·о. Очи •Са страна, ња с.ам.ој ив1ици чел.а; рудименти
tшпака одмах испред очију. У сни ,апараТ!и прилично пр·о
минентни; лабрум попречно rюл,ожен, напр•ед шири него по
зади, пре.дњи угл·ови јаюо заобљени, спреда у средини уре
зан; ·Са сваке стр.ане у легну'ћа по ј·една чекиња повиј•ења уну
тра; од•озго,

испред саме

средине лабру:ма, три пара чекиња

граде једну серију у облику лука с.а крај•евима повијен1им
орал:но; предњи уг Ј\ЮВИ лабрум.а обрасли густим длачицама.

Мандибуле длетаС'те, гЛЈеЈliане са стране троуглас'flе; црне, до
ста јаке; снабдевене са по 5 неј1едн&ких зуба, од К•Ојих је
tредњи највећи. Хипостомум срцаст·.
{1ронотум и мезонотум без светлих мрља; мезонотум свет
лији од главе и пронотума. Густе црне чек1иње на пред·њој и-
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вици пронотума чешљюлике; проњотум код старијих е1•зем
плара и спреда оивичен уским црним рубом. Хитинске ПЛ!О
чице на метанотуму од прилике ис'11е бюј~з као 'И м,езоноту:м;
на ,свакој плочици по једна црН!а чеки~а; осим ових на ла

тералним плочицама - које су и највеће у предњим у
г ловима по један прамен црних чекиња. Ноге исте боје као
и пронотум; предње ноге најкраће и најјаЧiе, као и 1щд в·е
ћине ларава трих·оптера; ост,ал,а два пара од прилике ист,е
дужине; тибије предњих ногу са по два трноЛЈика хитинска
израштаја, тибије ост,ал,а два пара са по једlНим; канџе ошrре
и повијене, ,са баз,алним трнићем.

.4
!!1

~

Fig. 3. Lepidostoma Kornmannii а Larvt>: Ь-с MandiЬeln, Ь seitlich, с von
innen; d GebliuJe.
Ларва "11анка, конична, на .првом абдомин'алном сегменту
најшира. На овоме сегм. са вентралне стр.ане ј,ењан-пар црних
чекиња.· Стриктуре јасне, али нису дубоке. Лат~ер,алне ЛЈИниј,е
сла:бо развијене и неј.асне; пружају ое од почетка

половине

7.

сегмента.

Епто:-rолошки Гласник.

Бра.да:вице

на

1.

?бд.

оегм.

3.

па до

с.амо

12

са

178
страна, мале, хитинизир,а~е, са по једном црном чеК!ињом. Ла
тералне шкрге не посто11е; остаЛ!е распоређене према Ш1 еми:
Анали~ шкрге у велик,ом броју на задњем крају

D.
II

-1
Ш 1

IV

10 1сегмента. Анални наставци јаки, кратки, дво-

V.

-~
1

члани, хитиниз1ирани, наткривени жу1:'о-мрким хи~

-1

тинским

-1

плочицама,

ња

чијим

се

вр:хювима

ња-

лазе по четири дугачке и ј,аке црне чекињ1е. На

1

задњој Р;Орзалној ивици

- 1- - 11
1
- - -11
1

9.

сегмента једна попреч-

на жута хитинска плочица '11акође са

4

дуге црне

чекиње лепезасто поређане, које су знатно мање

}-

V
од раније поменутих. Терминалне канџе кратк,е
VI т
и јаке, ,са вр:~ювима окренутим упоље; изнад њи~
__ __ по неколико црних чекиња разне величине.
Vll п 11 1
Ларва дугачк,а 11 мм.; широка 2 мм.; Ку""-----.- hица дугачка 17-18 мм; широка око 2,5 мм; ко

Шеиа ~крrа код вична 1 повијена у облику рога саС'тављена од врло
•
Lep1dostoma
'
•
Kornmanni
ситних
зрна
песка,
КОЈа
су
на
предњем крају
крупнија.

Од овога рода до сада је у Европи била позната свега
една врста [L. hirtum),
код које су сви стадијуми добро
проучени. Ове две вреге разликују ое у ларв 1 еној фази живота
следећим видним карактерима: врста hirtum има на про·
и

мезонотуму~ мњогобројне

лови

код

1 светл1 е

тачкице;

док

су

ови

д'е

без светлих тачак,а. Кућица одра

L. Kornmanni

слих ларава код прве врсте је пр 1 ав.а, четворострана и сагра
ђена из вегетабилних материја; р,ок је код друг,е трајно це

васта, повијена И састоји се ИЗ ,СИ'ТНИХ зрнаца пе,ск,а. З,атим ое
1юд ,старе врсте

1

(liirtum)

на седмом оегменту њалаз,е постоег

менталне шкрге; р,ок је овај оегмент код

L. Kornmanni

сасвим

без шкрга. На темељу 1СВИХ тих и ОС'т,алих' разЈ\ЈИКа смем за
кључити, да ове ларве сачињавају засебну, до сада непознату

врrсту рода

Lepidostoma, коју сам означио горњим именом.
L. Kornmanni нађене су у рецн Црници
!t'од Сисовачк,ог манастира, 1 км, ~алеюо од извора (слив Ве
лике Мораве) 4. VI; ширина реке 01ю 10 м; дубина 0,40-0,50
м.; темп. 13° С; ток Р;О·ста брз, са типским карактерима по
Ларве врсте

тока

пастрмке;

дно

камени110

;;флора

доста

сиромашна

превлађују маховине; љарве тршюптера богаТrе и врстама и
индивидуама; често

граде

врло

велиюе колониј 1 е.

Lasiocephala basalis Kol. Црница {слив Вел. Мораве)
4.VI; луткице (v. Lep. Kornmanni).
Thremnia sp. {anomalum ?) Stank. Ларве и нимфе ове врсте
описао је г. проф. С. Стадковић у Гљаснику скrопског науч
ног друштва

1928.

Извори поред Лима испод Берања

7.VIII;

извор реофи

лан; брзина врл,о вели~а, до 2 м. у сек.; темn. 10° С. Мегара,
ја1ю врело испод пећине Мегаре у Ст,апарима (слив Рз,ава)

19.VI;

темп.

10-110

С; дно камење и шљунак, бог,а-vо

кривено маховинаиа. Ру~ник (извори)

-

аю

датум непознат. Из-
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вор испод пећине Потпећ (rоод Ужица)
крени извор; дубина око

0,50

м;

темп.

18.Vl; велики лимно
11° С.; висина око

750 м.; базен Ђетиње. Р.ечица што извире из пећине Св. Воде
Турици (Драгачево) 16.Vl; темп. око 10° С.; висина око 400
м. Ови облици нађени су у вел,ик,ом броју још и на планина
ма Јужне Србије, Шари, Јакупици итд. ·
Microsema sp. Од ове врсте нађене су сам;э луткице
Дужина тела износи 7-9 мм; већи егземплари могу бити
11,угачки и до 9,5 мм; ширина око 1,5 мм, па и више. Тело
ваљкасто. Пипци досежу до ПОс,Ј\едњег сегм,ента; ј1едва нешто
краћи од тела. На лабруму са сваке стр.ане од прилике на
средини висине по три чекиње (дакл1е као и 1юд М.
longulum
затим на горњој ивици лабрума са с.в,аке стране још по три:
qекиње. Мандибуле доста јаке, сабљичаст,е и тупе, једва мало
повијене; на њиховој основи налази се по један пар чеКiИ•ња.

Максиларни њас'1.1а.вци дужи од лабијалних; код мужј.ака тро
'lЛани,

к·од

женки

петочлани.

е.

w-

.е

JiLJJ

v

Fig. 4. Micrasema sp. aPuppe; Ь Labrum: с Maxillar und Lablaltaster; d MandiЬel; е Gebli.use; f vordere Verschlussmembran.
Мамузе на ·нолама развијене по формули: 2;2;2; врЈю
мале и састоје се из· ниских коНiИчних ·;испупчења разне нели
чине, често скоро сасвим неприметне. Тарзални чланци пр·ед-

12+
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њих ногу обрасли ретким светлим чек~ињама; кюд средњих но

гу и тибије и тарзуаи густо обрасли, стварајући ња тај начин
широку

површину,

ПОI'lодну

за

пливање;

задње

ноге

сасвим

голе.

Хитинске плочице на задюој иВ1ици првог абдомињалног
сегмента

јако

размакнуте,

'т,е

л,еж,е

сюоро

лат1ерално;

зупча

сте. Жуте хитинск,е плоч:ице (адх,езll·ЮНИ апарат) ња предњим
'ивицама абдомина,л:них ,сегменruт,а од 3. до 7. ,сегмента; ос1им
ових на 5. сегме;нту ј,ош и позади један пар уских а дулач
ких п;опречних · плочица; све плючице са многобројним хитин
ским зубићима. Ла'тералне лиН1и;је поч:ињу на крају 5. оег
мента, повијају ња 7. :на ниже и з,а:вршују ,се на 8. с1егменту:
сасвим вентрално, градећи луке. Шкрг1е пос11оје (чуди ме
да Lestage
за луткице овога рода к1аже: "pas de branchies"
(,стр. 883.); из·олюване, само ња вентрал:ној страни ња задњем
крају 3., 4. и 5. абд. сегмента по јед,а;н пар констант,ан; је
дан пар ња задњем крају 2. сегмента дорз,ално изгледа: да
се

ретко

јавља.

Кућице једва нешто обимниј,е од луткица, Ч!И}е ј,е -veJ\JO
те,сно збијено у уском проС'тору кућице; саС'тављене од жу
то-мрк.ог

,секрета

и

врло

су

чврсте;

облиюом

Цилиндричiiе;

задњи крај нешто ужи од предњег; оба отвора затворена ј.а
ким

секретним

мембранама;

ња

сваком

од_ових

заклопаца

налази ,се по више отвюра (до, 10 или још в~ише), кроз кој,е
циркулира вода потребна за дисање; помюћу неколико ј1аких
влакана кућица је защьим кр,ајем утвr,:ђења з.а подлогу.

Род Micrasema обухват.а око 15 пtзнатих врсЋа у Евро

пи, од юо,јих ,су у нимфалнюј

longulum, minimum

и

setiferum.

фази познате свега три врсте:

Од

longulum

ова нимфа се

разликује по '11Оме, што јој латер,алне линије почињу на зад

њем крају 5. ,сегмента, ,а код longulum на крају 6.; затим
и величином 1 ова нимфа је нешrо већа од longulum !Итд. (оста
ле разлике виде ое у оп1;1су). Од остаља два облика ов,а НЈИ.м
фа 1се видно разликује на првом месту по кућици, ј·ер ј·е
код ових кућица од зрна песrоа; затим и по телесној величи
ни, јер је код ових тело дугачко 4,5--'-5,8 мм, са ширином њај

више до

1

мм (по

Ulmer·y). Дакле према величини т·ела и

материјалу из кога је кућица саграђена ова нимфа показује
највећу сличност са М. longulum али ипак сигурно Н1ије она.
Место наласк,а Црница (слив Вел. Мораве) 4. VI (v.

Lepidostoma Kornmanni).
Brachycentrus montanus Klap. Лим испод Берања 8. VIII
(v. Glassosoma Boltoni).
NotidoЬia ciliaris L.
Ибар юод Рожаја 6. IX. Црница
{~слив Велике Мораве) 4. VI. Изiюри на, Јакуnици - јуни.
Sericostoma pddemontanum Мс Lach. Мокри до (Раш·
ка) 10. VII (v. Chaetopteryx vЩosa). По;юк од Бога; (Ру
l'Ова - Рашrоа) 11-VIII
(v. Chaet. villosa). Ибар код Рожа
ја

6. IX.;, темп. 15°

С. Црница (сли~ Вел. Мораве)

{4. VI
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-- луткице

(v. Lepidostoma Kornmanni}. Топлодолски и. Зап
- Стара Планина) 18. Vlll.
Sericostoma . personatum Spence. Мокри До (Рашк.а) 10.
VII (v. Chaetopt villosa).
Ибар изнад Рожај,а 18. VII
(v.
Rb. nuЬila). Ибар код Рожаја (Мртво Равно) 8. IX; темп,
14° С. Црница (слив Вел. Мора~ве) 4. VI. - луткице (v. Lepidostoma Kornmanni ).
тенски поток (слив Темске

Географсни распоред трихоптера.
Трихоптере ·СУ распрострте скоро по целој з,емљиној по
вршини и насеља1в,ају све области до саме ,снежне зоне у по

ларним пределима и висоюим планинским регионима. Изг ле
да да се најповољнији услови за њих налазе у северној ум,е

реној климатској зони, која је уопште најбогатија трихопт'е

рама. Само су разноврсни облици ових инсеката сасвим раз~
лично распоређени 1ю разним областима, а појеД!Ине врсте
или

род1 ови

карактерист1ични

ТаК!о су напр.

су

само .за

одређен_е

предел,е.

Phryganeidae ограничене само на северну зем

љину хемисферу, док на јужној немају ни једног претстав
ника. Limnopbllidae, најмногобројнија и најраспрострањенија
фамилија

на

северној

полулопти,

насељавају- јужно

од

по

лутара ,свега некрлико изолюв.аних и ограНЈИчених области са

свега неколико претставника. Ова фамилија је ипак најраспро
страњенија од свих тршюптер,а и са својим разним претстrа.в
ницима

дiО·стиже

кра.јње

границе

општег

пространства

ов:их

инсеката.

Од карактеристичних ~облика палеарктичке зоогеографске
з1оне долазе

на

прво мес'Го

опет

Limnophilidae,

а

за њима

Затим би се з.а брдске предел1е ове зоне мю
г ле означити као юарактериС'тичне Rbyacophilidae и Hydropsychidae. Од ~осталих фамилија имају врло велЈИко простран

Phryganeidae.

с·тво у палеарк·тичкој области још нарочито и

Sericostomatidae, Leptoceridae, Hydroptilidae итд. Limnophilidae и Phryganeidae
имају и у неарктичкој 1обл,асти исту уЛЈогу карак
теристичних облика (све по Ulmer~y).
· Од 12 фамилија трихоптер,а у. Европи све !Имају своје
претставнике. Исто так·о и у НемаЧкој су заступљене свих
12 фамилија. У материјалу Из њашrих предела нисам нашао
ни једног пре'IIС'тавника само из фамиЛIИје Molannida, док. су
све ~остале фамилије бил,е заступЈЬЈене маюар по једном врстом.

Од це.1юкупног броја европских трююптера, К!Ојих је данас
овде позна'Го око 650 врста, заузим.ају Limnophilidae са сво
јим многобројним родовима и врстама од прилике једну тре

ћщ1у (око 225 врста). Исти юднос с'Гоји од прилике и у
,НемачК!ој, где на неких 260 до сада описаних врс'11а три
хоптера долазе 84 вр,сте L imnophilida. Моја испrитивања до:
вела су до резултата, да ова фамилија у њаши!VI преЈ!јелима

премаша р,алеко трећину целюкупног броја врста свих нађе
них трихоптера; т. ј. од 59 опitсаних врста Јlјолазе само на
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24 врсте (осим ј'ош неюолюю облика ове фа
милије, које ::щ сад1а нисам био у ст,ању да юдред~им). Сва

Limnophilidae

каwо да овај Юднос не претста~вљ,а праву пропорцију бројно~
сти наших трих,оптера, јер материј.ал НЈиј'е прибиран специјал
но за -~;рююптеролошке студије и прибављен је само из не

ких, већином брдских предела наше отаџбине, и то највећим
делом из текућих вода; али он ипак ј.асно сведоч:и, юако је

ова фамилија и у наrшим крајевiима болата врстама. Описане
врсте трююп'l'ера претста:вљ,ају вероватно само један мали
разломак великог броја, у wоме су оне заступљене у нашим
пределима.

Бројни однос врста по фамилијама у Европи И поједи
ним њеним деловима стrоји за

Фамилије

Европа

сада од пр~илике 'овако:

Не:мачка

\

1
Rhyacophilidae
Hydroptilidae
Philopotamidae
Polycentropidae
- Psychomyidae
Hydropsychidae
Phryganeidae
Molannidae
Leptoceridae
Odontoceridae
Limnnophilidae
Sericostomatidae
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3
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1
1
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1
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11
1

Швајцарска

10
36

-

-

39
22

2
1
24
10

253

59

'8R

1

84
25
261
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Према бgоју описаних врст,а у наmим крајевима зау
зимају дакле Limnopliilidae преко 40О/о целокупног броја на
ђених трихоптера. У Европи оне ,сачиња,в,ају око 350/о укуп
не фауне трихоптера; у Швајцарској 'liакође owo 350;0; а у
Немачкој око 320;0. У ,нашим кр1ајевима према броју врста на
друго место долазе Sericotomatidae са 10 врста; на треће

Rhyacophilidae са 9 врста; затим Polycentropidae (5 врста),
Hydropsychidae (4 врсте) итд. У другим областима Евро

па

пе овај однос с'11оји мало друкчије, а.ли се у главном слаж:е

са пропорциј1ом наших облика. Тај однос по фамиЛ1Ијама с-vо
ји од прилике овако:

Од родова највећим бројем врста з,аС'тупљен је
(7 врста - рачу~њајуnи и St. latipennis чије

hylax

С'Тво није сигурно

Stenopпрису~

утврђеНЈО); за:тим

Rhyacophila (6 вpcтa)
Limnophilus (4 врсте); Hydropsvche, Halesus и Drusus (по
3 врсте) итд. Фамилија Odontoceridae која је у Немачкој
заступљена .свела једним родом са једном ј'едином врстом (у

Европи 3 врсте нашим

крајевима у

по Ulmer·y), има свога претст,авника и у

Odontocerum

aЉicorne,

који се цалази

РАНГ

Југославија

Немачка

Швајцарска

1

1.
2.
3.
4.
5.

место

Limnophilidae

1

Sericostomatidae 10

1 ·

RhyacophiHdae

9

"

Polycentropidae

5

"

Hydropsychidae

4

Leptoceridae

2

Psychomyidae

1

"

Odontocetidae

1

"

Phylopotamidae

1

..

Phryganeidae

1

"

Hydroptilidae

1

"

6.

7.
8.

9,
10:

11.
12.

24 vrste

1

1

"

-

1

Molвnnidae

-

..
"
"
"

84 vrste

E.imnophilidae

Leptoceridae

36

Hydropsychidae 43

Rh у cophilidae

29 "

Hydroptilidae

19

Psychomyidae

13

Polycenlropidae 12

"

Hydropsychidae 12

"

"
"
"

Limnophilidae

Sericostomatidae 25

"

1

Европа

1

Pћryganeidae

11

Molannidae

10

Philopotamida/

9

Odontoceridae

1

1 ) FelЬer све швајцарске трихоnтере ставља у ових седам:

фамилија

"

88

Leptoceridae

39

Rhyacophilidae

29

"

Hydroptilidae

23

"

Sericostomatidae 22

"

Phryganeidae

"

врсте

"

"

"
"
,,

врста

Sericostomatidae 80

,,

Rhyacophilidae

79

,,

Leptoceridae

65

,,

Hydroptilidae

50

,,

Hydropsychidae 40

9 "1)

"

Psychomyidae

35

Phryganeidae .
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Polycentropidae 26

"

Philopotamidae 20

"
1

"
"

Limnopbllidae 225

Molannidae
Odontoceridae

1

"

"
"
"
"
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з

"
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и у Немач~юј као и њајвећем д'елу Евроце {по Lestage·y он је
уопште једини пре11ставни1' у Еврiопи). Интересантно је да
се утврдило присуство и ларава од
Psyhomyia pusilla, која
је једини претставн~к свога роља у Немач~ој и средњој Евро
пи, и чије ,се ларве и НIИiмфе вр,;ю ретrоо налаз,е {н.а1)'ене две

ларве у Србији на једном ме.сту; тачан Ј\ЈОЮалИ'Гет и дату!\<1
нала·ска непознати).

Од ,свих нађених облика у над~им крајевима највеће про
странство има и њајмноnобројнија инд1ивиду;ама је Hydropsyche
angustipennis, која показује кос1vюполитски :карактер и нађена
је у великом броју у свима брдским текућидама у област1И
ма где је скупљан материј.ал. Затим су још у многим кра·
јевима и у великом броју нађене: Rhyacophila evoluta. Rh.

vulgaris, Polycentropus flavomaculatus, · Stenophylax luctuosus,
St. stellatus, Chaetopteryx villosa, Mesophylax impunctatus, врсте
рода Halesus, Silo pallipes, Thremma sp. Stank итд. Напротив
неки облици су били врло ретки ir налажени само на поједи·
ним местима. Тако су Agapetus laniger, Ag. comatus, Psycho-

myia pusilla, Mystacides nigra, Potamarites blguttatus, Drusus sp.,
Micraseщa sp., Brachycentrus montanus, Goera piloщ1, Notidobla
ciliaris, Lepidostoma Kornmanni, Lasiocephala basalis, Drusus
trifidus, Dr. annulatus, Metanoea flavipenis, Orthotrichia sp (?),
Limnophilus lunatus, L. marmoratus и Diplectrona felix нађщш
само на по једном .месту. Код ових је опет од Diplectrona felix,
Orthotrichia sp., LimnopЪilus lunatus и Agapetus laniger нађен
сваrа по један егземплар.

Многи од

наших облика,

кюји ња.сељавају и централну

Европу, не налазе се уопште у Н>еним r0еверним пре.щелима ц
ограничени су са:мо ња ·сред;ишне и јужне област~и нашег кон

тинента.

Тако

нацр.

Rhyacophila oЬtusidens, Drusus trifidus

и · Potomarites Ьiguttatus
не допиру ња север даље од Ти
ришије док Rhyacophila evoluta, Glossosoma Boltoni Chaetopterygopsis Мас Lachlani, Metanoea flavipennis Drusus annu·
latus и Brachycentrus .montanus имају као крајњу границу ·се

верног ,пространства пл.анину Харц. Од ових се опет

Drusus

ц: Glossosoma Вoltoni
налазе још и у Енглеској
по Ulmer~y).
Област насељености пь.сл1едњих двеју вр

arinulatus
(све

ста само је ~акле прекинута ј·едним широким nеогр.афск:им
~ојаоом, док се границе њюювог.а пространства њал,азе дале

ко на с.еверу. Остали облици; чија се да:нашња дом,6вина не
простире :ila_ север даље од јужН1е и ср1едње Немачке, изгл·е
да да имају ·своју прают.аџбину у јужним деловим,а Европе,
одакле

·су

се

у '!1оку

вреМ1ена

пос'!1епено р.аоељ.авали

у

разним

:~юризонталним правцима и на северу допрЛIИ до својих да

нашњих граница

(Drusus trifidus, Potamorites

Налаз.ак ових· .облика , дубоюо

полуострва,

где

су

до

Ьiguttatus

у унутрашњости

сада уопште

били

итд).

Б.алканског

непознати,

потвр

ђује 'ову претпоставку. Према томе сасвим је вероватно, да
су ново-описане врсте бар у већини случај,ева ориrм:њалне бал-
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.канске и да су постале у областима где 'ое и мн1а,с налаз,е. У
остал,ом сви ови "нови" облиц~и имају своје. блиске ·Сроднике
у осталим

формама родова којима припа.z~ају,

и које данас

имају шире пространС'ТВО у јужној и Средњој Европи. Блиска
генетичка веза ових облик.а с~свим је очиг Ј\!едња, :и нов·е вр
.ете по многобројним телес,ним .карактерима потпуно с·е слажу
са

·осталим

телесне

блиско

одлике

сродним

сасвим

врстама;

специфичне

1И

.щок

су

0 сrечене

опет

неке

верова-rно

им

при

лагођивањем прем.а усл:овима живота. Простюрна из·олованост
ових облика ЈЈiОПринела је, да се они пост.епено форМЈИрају
у засебне врсте.

По Ulmer-y~ни једна немачка врста трююп'!lера ниј,е чи
сто ендемична, него се налази и у осталим Д~еЛовима Ев.ро
пе.

Немачка

трихюптера,

Ј!iакле
док

уопште

~оваквих

нема

чисто

својих

оригиналних

ендемичних

облика

у

врста
нашим

крајевима ·сигурно има приЛ!ичан број. Ова пој.ава потпуно је
·објашњива 0 самим географским ПОЈ\Јож,ајем Нем.ач-ке и Балкан
ског полуострва. Немачюа, која з,ахва'11а само један део за
падне и Централне Европе и ниј'е оивrичена никаквим при
родним границама, које би постављале непрелазuу 6ариј1еру;
и онемогућиле не·сметано · расељавање облиюа на ~шире про
с11орије, није дакле имала: никакве услове за форм1ирање ори
гиналних облика трихюптера, JllOK су у нашем југо-IИС'Точном

углу Европе усЈ\Јови за то били сасвим повољн1ији, те су се
поред многобројних досељеника могле развити rи сасвим но~

ве, оригиналне форме. Панонски баз.ен претстављаю ј.е на
северу ових области природну и с!Иrурну границу (н.арочит·о
за планинске обЛике) и растављаю их од централне Европе,
те се расељавање ових (т, ј. пла:нинских) облик.а из алпиј
ских области у наше крајеве мог Ј\ЈО вршити само оа запада,
'дакле у правцу пружања алпиј,ског планинског систем,а, иЈ\ЈIИ,
..у I1езнатној мери, са севера карпатским планинским в1енцима.

Те "оригиналне" балканске\ трихопт1ере сачињавдју. према
садањем поз:нана~њу ове ~:рупе инсеюа11а сл1еД1еће врст~е: Lepi-

dostoma Kornmanni; Rhyacophila Stankovici, Drusus sp, Micrasema sp., три врсте "sp." рода Stenophylax, Chaetopteryx
sp. и још неке форме, које се не могу сигурно идентифико
вати са познатим европским врс11ама. Свак.а-ко да велики део
ових облика припаlfiа и врстама, чији су одрасли облици по

знати и у осталим деЈ\!овИма Евр~пе, -коа1и су дакле Д!О сада
били непознати -само у ларвеној и н1имфалној

фази живота;

али је -сасвим в.ероватно да 6ар неки од ов:цх об!\~rюа сачи.:
њавају оригињалне 6алюанске врС'те. Ово првенС'твено неруј1ем
за прве две врсте, којима сам већ и им1е1На дао (Lepidostoma
Kornmanni и Rhyacophila StankoviCi). Језерсюа фаун.а изгле
да да ·се нарочито одликује оригиналношћу својих облика
трихqптера. Пa,flia у очи, да се сигурња класификациј.а облика
ове фауне у.опште није могла извести, и да ое скоро Н!И ј'едац
од

ових

облика

није

могао

сигурно

одрер/ити

:и

довести

у
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сигурну везу са описаним европским обл~ицима. Њихова систе
i\'!атска подела з.а оа.да је д.акле врло сумњива, ј·ер изгл·еда да
се ови облици не подударају са одговарајућим европским вр
стама и да већином еачињавају макар засебне варијетете, а.
вероватно бар у већини случајев,а - и з,адебне врсте.

FelЬer

је

1908.

целокупну

поделио у три .групе, од којих

становништво:
налним

1)

фауну

трихоптер,а

свака има своје

алпиј·ску

специфично

Високо-алпијск,а фауна, заступљен.а ориги

облицима трихоптера,

кој~и насељавају високе алпиј

ске ·области /IIO 2.800 м" и којих нема у средњ•е-немачким
планинама и ·северним европским областима. Ових облика не
ма ни у нашим пределим,а. 2.) Субалпијск1и облици, којих т.а
кође нема у сев·ерним пре/Iiелима Европе, али се налазrе по
планинама Средње Европе, где наоељ.авају субалпијску зо

ну. Они дакле имају далеко веће распрострrањењ·е од првих
и карактеристични су ~им претставници родови Rhyacophila
и Halesus.
Од познатијих облика ове фауне у нашим кра
јевима се налазе:
Metanoea flavipennis, Drusus trifidus, D.
annulatus, fRhyacophila vulgaris и Glossosoma Boltoni. 3. Ал
пијско-нордијски облици, юоји обухватају огромно простран
ство и насељавају равне и планинске преде.лее средњое и се

·Верне Европе. У планинским областима ови облици в·ећином
не прелазе горњу границу субалпи.јск·е зоње. Овој групи три
хоптера припаРlа и највећи сброј наших облика. К.арактери
стични су претставници ове фауне од наших облика родови:

Limnophilus, Stenophylax, Silo, Philopotamus, Plectrocnemia, Polycentopus, Hydropsyche, Phryganea, Odontocerum, Anabolia,
Halesus и Sericostoma.
FelЬer

сматра, да би се облици алпијско-норд:ијске фа

уне (или бар њихови важн1И.ји претставн~ци) смели означи
ти као "глацијални реликТIИ~', т.ј. форме, које су у току л·е
деног ,11;оба ·сачињав.але главну фауну т.адањих европских три

хоптера и насељавале нез.а.лсеђена м•ест.а изм·еђу простране арк

тичке и алпиј.ске глечерсюе зоне. ПовлачеЊ1ем г.лсечер.а крај·ем

.

~

дилувиЈума ови облици су се тако.Је постепено ширили пре-

.м~ северу и југу и насељавали све в·ећrе прост10риј•е.

Thiene-

означав.а правим глациј.алним реликт~има -свега седам
врста трююптера, · међу юојима се rод наших облика налази

mann

conspersa. Друг.а група пл.анинских трихопте
која нема •Снојих претс~авник,а у сев·ерним предrелим.а Евро
.пе и северне Немачюе (од наших Drusus trifidus и Potamorites
Plectrocnemia

.ра,

Ьiguttatus).

њасељав1ал.а је вrеров.атно (по

Thienemann·y)

за

време ледrеног доба југоз.ападне предrе.1\Је Европе и области
јужно од Алпа, .а по завршетку глацијалног доба ови обли
.ци •СУ се постепен~о ширили ~источно и западно од Алпа и
заузимали све веће просторијое.

Покушати да се поуздано одреди географски распоред
наших трих·оптера за сма би било iИ ·сувише смеЛЈо, ј·ер пр.е
свега многе области у '!1ОМе пог.лседу су још потпуно неиспи-
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тане,

а

и

у Испи"а,ним предел1Има. н:иј,е

прикуnљ.ан исцрпан

материјал з,а специј,ална тршюптеролошка исriiйтивања. Па
ипак већ на темељу до ·сада испит,а,н.ог ма'11ери;ј,ала !Имамо мо
гућности, да са приличном поузданошћу издвој1Имо неколико
зоогеографских зона трихоптеролошке фауне, од којих св,ак,а

има

своје

карактеристичне

облике.

тол1:1ко природн1:1ја и вероватнија,

Ова

ПО,lЈlела

!Изгледа

у

јер потпуно одговара гео

графским одликама исп1Ит,а:Н1их ·области. Да л1:1 је она сасвим
тачна 1 утврдиће ·Се у будућЈi'ости, док се д'етаљнцј,е проуче
и остали предел~ наше от,аџбине, док ое :rюдробниј,е упозна
ју многобројни 'облици трихоптера и утврде границе њихово
га

пространства.

До сада проучене облике трих·оптера моmемо према њи
ховој распрострањености у нашим пределима подели11и у че
тири

фаунистичке групе:

Космополити, који су - већином у вел1иком броју нађени у свима крщјевима где ј,е при;купљан ма11еријал. То су
већином облици, юој;и 1И у осталим деловима Европе :имају вр

1.)

ло велико пространс'тво и сретају се свугде у великом броју.
Главни претставници ове фауне јесу:
Hydropsyche angusti~
pennis, Rhyacophila vulgaris, Rhyacopћila evoluta, Glossosoma
Boltoni, Polycentropus flavomaculatus, Stenophylax stellatus, St.
luctuosus, Chaetopleryx villosa, Mesophylax impunctatus, врсте
рода Halesus, Silo pallipes. Осим ових имају велико простран
ство још и Rhyacophila oЬtusidens (Рашка источна Србија),
Rhyacophila septentrionis (Рашка - Црница), Philopotamus montanus (нађен у свима крајевима Србије; нема га у Рашки),
Plectrocnemia geniculala, Plectrocnemia conspersa, NotidoЬia ci·
liaris (Рашка, Црница, Јакупица) Sericostoma pedemontanum и
Sericostoma personatum (ове две нису нађене само у подрин

ској и ужичкој области, дакле у западној Србији). Ови облици
се свакако морају прикључити космополитској фауни.

2.) Фауна западне облаети. Ов1а обл.аст обухтrта пределе.
старе Рашке и запСliднУ Србију (ов1амо првенств·ено ужичку lf
подринску област), дакле сливове Ибра, Моравице и Дрине.
Карактеристични ст,ановниЦIИ ове области
јесу : Rhyacophila
Stankovici, Rhyacophila nuЬita, Psychomyia pusilla. Hydropsyche
Hydropsyche sp., Diplectrona felix, Mystacides nigra,
Odontocerum alblcorne, Stenophylax rotundipennis, ·Chaetopterygopsis Mac-Lachlani, Potamorites Ьiguttatus, Drusus sp., Brachy·
centrus montanus, Goera pilosa и Thremma sp. (anomalum?)
Stank. Од ових облика ограничени су само па Рашку : Chaetop·
terygopsis Мас Lacblani, Potamorites Ьiguttatus, Drusus sp., Brachycentrus montanus и Goera pilosa; док су само у западној
Србији нађени : Rhyacophila Stankovici, Hydropsyche ihstaЬilis,
Diplectrona felix, Mystacides nigra и Psychomyia pusilla.
instaЬilis,

Према проученом материјалу ова обл,аст би се дакле могла
поделити у две мање области, од којих свак.а rима неrое своје
специфичне претставник,е. Можда ое оваква слика указује са-
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мо

услед. непотпу1юс•ти

материјала,

пошто

су

сви

ови

уско

локализ•овани облици веhiином вр.1ю ретки и већим делом на
ђени ·свега на по једном месту. Г1е~графски положај ов1е об
ласти не показује никакве нарочи'Ге р,азлик1е у ова два пре

дела нити

. ма

к.акву природну

~;'раницу 1Између њих,

према

чему •би •се оне мог.1\!е одвојити као заоебне географске зоне.

Животни услови у та два краја т,акође 1Не могу б~ТIИ тако раз
лични, да би преду1словљав.али засебно ст1ановн1Иштво. Једино
би било могуће, да су ово. збиља .оа.с.вим .1юкализов1ани обли~
ци

и- ограничени

само

на

мале

.

прос'ГорlИЈе,

~

пошто

по

снему

изгледа да су ово збиља врлю ретке форм·е, нађене ве
ћином на једном једином месту, а често и св•ела по ј·едан
егземплар.

3.

Источна или тимочка област. --овој

области

прИпада

источна Србија ња ИС'ГОК од Кучаја, да.кле слив Т1Имок.а са
његовим притокама. Осим тола што овде и.ем.а ни једног
типичног облика из запад,Н!их предела, ова област им.а и сво

ја

два

типична

nophilus

претст.щвника: Limnophilus marmoratus и Lim.;.
(последњи нађен још и у изворима код

rhonrblcus

Св. Наума. у јужној Србији).

4. Средишна' фаунистичк.а област, која обухват.а средњу
Србију, дакле базен Велике Мор.ав•е на запад од Кучаја, па
од прилике до Рудника (западна граница несигурна). Нај,.._
већи број пре'Гставника ове фауне нађен ј·е у реци ЦрницИ,

десној притоци Велике Мораве (изв1ир•е са Кучаја). Каракте

ристични. стщювници ове области јесу:

Lepidostoma Korn.inanni, Agapetus laniger, Agapetus comatus, Drusus annulatus,
Drusus trifidils, Lasiocephala basalis и Micrasema sp. Овој фа
уни морали би се за сада прикључити још и Anabolia nervosa
и Limnophilus· _ceptralis, који сигурно имају много веhе прd'
странства по мирним

водама

равница

поред

Саве и Дунава.

Језерска фауна. Област ове фауне обухва~а-јужна
јегејска јез·ера. Њ1ени типични претставН1Ици јесу: Ort_hotrichia

5.

sp. (?) Ecnomus teпellus, Oecetis lacustris, Phryganea striata (?) итд.
О_вакав распоред наших трих•оптер.а по фаун.ам.а нарав
_но да је сам10 релатив<Џ{. Велики број од ТIЩ:·ю распоређ·ених
врста сигурно да има много веће 11ростр.анство него што се
то за ca,zi;a могло- утврдити, те ће ;и ова фаунист1ичка класи
фикација у току времена вероватно мор1ати претрпети 1Изнеснt1

промене.

Али

ја

чврс'ГО

верујtем,

да

ће

ова

подел,а -.на.

фаунистичке области очувати своју важност, јер је предуслов

љена •самом конфигурацијом земљишта оюџ~.: предела. Свак.а
од ових юбласти сигурно има б.ар :щ> неколико. својих типич
них прет•ставника трихоптера. Ако _поближе промотр1Имо Г-ео~
графски положај тери'Горије, са које је прикупљен матермј.ал,

видећемо, да ·ове фаунистичк·е области збмљ.а,- аачињ.авају за
себне географске целине, и да ова подела баЗира на природ
ном положају самог терења. Ову поделу на обл,асти одређуј•е
првенствено базен Велик·е Моране, који loe уз Јужну Мораву
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продужује даље на југ према Вардару. Србија је дакле самим
тим

растављења

на

две

природне

з,аоебње

области:

и западну. Трећу област сачињава сам базен

источну

односно слив

Велике Мораве са својим брежуљцима· 6ез ви~оких планина.

Трихоптеромнriка фауна наших крајева саст.ављена је да
кле највећим делом из облика, који по FelЬer-y. сачињавају ал

nијск·о-нордијску фауну европсюог континента. Према томе
овај појам ранијих трихоптеролога мора да изгуби своју важ
ност. Облици, означени ра1Није к.аю алn1ијско-норд:ијски, и који
би према томе сачињавали к.арактерис·тичну трихоптеролошку

фауну у областима између Алпа и северне Европе, нађени су
дакле у велшшм :броју и на Балканском Полуострву и сачи
њавају гл,авни део наших трихоптера. Ови обл:ици највећи!VI
делом улазе у ·састав наше 1юсмоrюлитске фауне, чиј·е је про

странство на тај нщчин и у Европи знатно проширено, пошто
они до ·сада у.опште нису били познат1и у на;шим крајевима.
И један и други појам (.алпијск·о-нордијсК!и облици или ко
смополити) имају више ч1ис'I'О географски него генетички сми
сао,

јер је

распрострањеrње

ових облика зависило

с.амо

од

споообности · њиховога прилагођивања ња разноврсне у.слове
живота. Врло лако је м•огуће, да је велики J!ieO ових облика
насељавао наше крајеве ј·ош и пре л·ед•еног доб.а.

По броју. врста друло место међу нашим трихоптерама
заузимају Фелберови суб.алпијски облици, који и 1юд нас ња

·сељавају брзе и хладне текућице Планинских предела.
Планински облици, који сачињавају космополитску и за
падну

фауну

наших

трихоптера,

продрли

·су

вероватно

са

·северозапада у њаше кр.а,ј·еве, дакле .планинама алпијског пла
нинског венца, и раширили се постепено по разним кр.ај.евима

Ћаше отаџбине. Неки од ових облика, кој1И: су нарочито би
.ЛИ •СП;оообни за расељавање, продрЛи су постепено у св·е

об.л,асти наших кр./:vјев.а и њаселилЈИ све брдск·е предел.е. Т.е
форме сачињавају данас космюполитску фауну испи11а.н1их кра

јева. То су у главном исти облици, којrи и у ос11алим дело
вима Евроnе имају највеће простр.анС'тво, 'Т·е би ое овде см•е.1\'о
говорити ·о европск:Им космополитима. Многи од ових пла
нинских облика нису били у стању да пређу базен Велик·е
М·ораве и остали су 1ограниЧ1ени с.амо на западне плаНЈинск·е
области наших кр.сiiјев1а, где д.анас сачињавају фауну западне

з·оогеографске области. Претставници источне фауне трrихоп

тера у нашој земљи
·су се

верова:тно да

(Limnophilus marmoratus)

доселили· са ·севера

венц,има к.арпатског

планинског •СЫ

'стема' {Или 'су можда продрли са ис'l1ок.а), док ·су обл:ици сре
дишне фаунистичке области свакаrоо порекkом :из центр.i:tлне
Европе и досел11ли се са севера у наwе _кр.f!.ј:еве. Пр.аЮ'таџ
бина, .'и
1щ

· за

правац
сада

се

расељавања
уопште

не

предака
моr:у

данашње

претпоставити.

ј·ез,ерск.е

фау-
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Zusammenfassung.
Die Trichopterenfauna der untersuchten Geblete von Bal-

".

kanhalЬinsel (SerЬien, Siid - SerЬien, Mazedonien, Agaische Seen)

lasst sich nach der gegenwartigen Kenntnis in fiinf faunistische
Zonen einteilen, .von.dennen 1ede durch besondere, ihr eigenliimliche Тrichopterenarten ·gekenzeichnet ist.
1. Kosmopoliten, die sich in allen Gegenden, wo das Material gesainmelt wurde, gewohnlich in grosser Zahl vorfanden.
Die charakteristischen Vertretc:r dieser F auaa sind die Arten~
Hydropsych-: angustipenn_s Curt., Rhyacophila vulgaris Pict., Rhyacophila evoluta Мс ·Lach, Glossosoma Boltoni Curt., Poly.:en·
tropus flavomaculatus Pict., Stenophylax stellatus Curt., Stenophylax luctuosus РШ., Chaetopteryx villosa Fbr., Mesophylax impunctatus Мс Lach., Arten der Gattung Halesus, Silo pallipes
Fbr. Ausserdem haben eine weite Verbreitung folgende. Arten:
Rhyacophila oЫusidens Мс Lach., Rhyacophila septentrionis Мс
Lach., ~hilopotamus montanus Donov., Plectrocne111ia geniculata
Мс Lach., Plectrocnemia conspersa Curt., Notidobla ciliaris L,
Sericostoma pedemontanum Мс Lach. und Sericostoma personatum Spence (die zwei letzten fehlen in West-SerЬien), so dass sieauch dieser Fauna zugerechnet werden miissen.
Diese Faunet. ist a\so ~us den Formen zusammengesetzt, die
auch in anderen Teilen Europas eine sehr grosse Verbreitung
haben. so dass man hier Yielleicht von europaischen Kosmopoliten sprechen diirfte.
2. Fauna des WestgeЬietes. Dieses GeЬiet umfasst Provinz
Raska uпd West- :Serblen, also die F1ussgeЬiete von Drina, Morawitza und Љаr. Die charakteristischen Bewohner dieses GeЬictes
sind: Rhyacophila Stankovici, Rhyacophila nublla Zett., Psychomyia pusilla Fbr., Hydropsyche instabilis Curt., Hydr~psyche sp.,
Diplectrona felix Мс Lach , Mystacides nigra L., Odontocerum
a!Ьicorne Scop., Stenophylax rotundipennis Brau., Chaetoptery·
gopsis Mac·Lachlani Stein., Potamorites blguttatus Pict., Drusus
sp., Brachycentrus montanus Кlар., Goera pilosa Fbr. und 1 hremma sp. (anomalum?) Stank.
3. Fauna des OstgeЬietes. Diesem Geblete gehOrt Ost-SerЬien (ostlich von Kutschei-Geblrge) an, also Fluss Timok mit
seinen Zufliissen. ln diesem GeЬiete ist kein einziger Vнtreter
des W( stlichen Teiles gefunden worden; auserdem hat es zwei
eigene--Ver-tr-ete-r- --in- Lim1Юphilus marmщatus Curt. u.nd Limnophilus rhomblcus L. (der zwiete auch in den Quellen beim Ochrid-See gefunden).
4. Das Mittlere faunistische GeЬiet umfasst Mittel-Serblen,
d. h den Bassin von Velika Morava (Gross·Morawa) westlich
von Kutschei und nun ungefahr Ьis zum Rudnik-Geblrge. Die
typischen Vertreter dieses Teiles, die grosstenteils im Fluss Zrnitza (rechter Zufluss von Velika Morava) gefunden wurden,

Zapisnici
111 drustvene skupstine 1930. g.
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Zapisnici
Sa sednica trec.e Glavne Skupstine Jugoslovenskog Entomoloskog Drustva, odrzane 29. i 30. maja 1930. god.
u Sarajevu

1. sednica
odriana 29 таја 1930 god.
Posto и 10 cas. nije Ьilo kvoruma, otvaranje skupstine је
odlozeno па 1 cas shodno cl. 14. drustvenih pravila. Skupstina
se otvara и zgradi Muzeja и 11 cas. 15 m. pre podne u prisustvu ovih lica :

Sa leva na desno: na stolicama - prof. dr. Ј. Vagner, lng. Ј. Gacic, stoje u 1.
redu - prof. dr.
Kovacevic, prof. F. Operman, dir. V. ApfelЬek, lng. Ј.
Popovic, Ing. agr. N. Kormilev, - u 2. redu - insp. Sarnavka, ing.
agr. N. Baranov, dr S. Bolkaj.

z.
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а) clanovi drustva iz Beograd.a: Ј. Vagner, zame~ik pret·
sednika Drustva, Ј. Gacic, pretstavnik M-tva Suma, i Cira Cirkovic; iz Zagreba: N. Baranov, F. Operman; iz Sarajeva: V.
~pfelЬek, Ј. Popovic, pretstavnik M·tva Poljoprivrede; iz Osjeka:
Z. Kovacevic; iz Leskovca: N. Kormilev;
Ь) pretstavnici M-tava pored gore pomenutih - Sarna vka
od M-tv11 Suma, D. Kovacevic od M-tva Prosvete;
с) gosti : Skaric, direktor Sarajevskog Muzeja, S. Bolkaj,
asist. Sarajevskog Muzeja, 4 profesora Sarajevskih gimnazija;
d) dopisnici "Jugoslovenske Poste" i "Politike". е/
I. PredsedavajuCi prof. univ. Julije Vagner pozdravlja и pr·
vome redu prestavnike Ministarstva Suma i Poljoprivrede te
prosvetnog odelenja kr. banske uprave drinske banovine i zahva·
ljuje se Ministarstvima i banskoj upravi na paznji, koju ukl!zuju
Drustvu. ,Javlja, da је pretsednik Drustva univ. prof. dr. Zivo·
jin Dordevic mnogostruko sprecen i da ne moze prisustvovati
sku pstini. Prestavnik kr. banske uprave u Sarajevu pozdravlja skup·
stinu 'i izrice, da drustvo baveci se primjenoin nauke pr'enosi re·
:tultate teorijskog ispitivanja u zivot. No samo is'pitivanje provodi
se metodima Ciste nauke, koje cini bazu za primjenu i pokazuie
put, sto se i kako se ima primijeniti u praksu. Ova povezanost
nauke i zivqt~ cini zdrav temelj za napredak nase Drzave i stoga
pozdravlja ovakav naucni rad.
Prestavnik Ministarstva Suma pozdravlja skupstinu i zeli,
О.а njen rad bude plodan i koristan za nauku i орсе interese, а
osoblto sume, narocito bosanske.
Prestavnik Ministarstva Polioprivrede pozdravlja skupstinu
i naglasava, da Ministarstvo Poljoprivrede zivim interesom prati
rad Drustva, jer је taj rad и vezi sa poljoprivredom. lstice vaznost rada Drustva, koji се doneti koristi ne samo za sada nego
i и buducnosti, ра се Ministarstvo Poljoprivrede i и buduce pra·
titГtaj rad i pomagati · ga и svakom pravcu. .
.
Predsedavajuci zahvaljuje se u ime skupstine Ministarstvima i: banskoj upravi, sto su na skupstine izaslali svoje prestavnike.
Prestavnik Ministarstva Suma predlaze, da se Njeg. Veli ·
canstvu Kre.lju odasalje sa skupstine pozdravni telegram i Cita
tekst, koji glasi: "Njeg. Velicanstvu Kralju Aleksandru !., Вео·
grad. Jugoslovensko Entomolosko Drustvo sa svoga III. kongresa
podnosi svoje najodanije pozdrave Vasem Velicanstvu sa оЬеса·
njem da се njegov rad i и buduce Ьiti posvecen dobru Kralja i
Drzave. Predsjednik kongrvesa Dr. Vagner." - Prima se sa svim
glasovima sa usklikom : "Ziveo Kralj !"
Predsjedavajuci saopcava, da su umrli entomolozi Amost
Grund i dr. Andrija Hensch, koji premda nisu Ьili clanovi dru·
stva, ipak imajt1 za nasu entomologiju zasluga i to Grund izucavanjem faune lepidoptera, а Hens himenoptera i poziva da im
skupstina iskaze pocast. Prisutni U:staja1ljem · odaju pocast umr·
lim entomolozima.
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П. Predsjedavajuci istice potrebu da se promeni naziv Dru·
stva. Predlaze da se dosadanji naziv promeni и: "Jugoslovensko
nEtonюlosko Drustvo" i doda1e и obrazlozeniu da је svaka dis·
kusi:a о tome suvisna i da је to predlog uprave Drustva - Usvaja
se sa svim glasovima .
. Ш. Citaju se izvestaji о radu Drustva od prosle godine do
maja meseca 1930. god.
а) lzvestaj sekretara (v. prilog br. 1). Usvaja se.
Ы lzvestaj Ьlagajnika {v. prilog br. 2), Usvaja se.
с) lzvestaji о radu Mesnih odbora и Beogradu (v. prilog
br. З) i Zagreba (otpada jer Mesni odbor пе postoji). - Usvaja
se s pozivom Zagrepcanima da nastave sa radom i ponovno uspostave odbor.
i
Sednica је zakljucena и 1 с. ро podne.

2. sednica
odrzana 29. таја и sali Zenske uciteljske skole
Sednica је pocela и З с. ЗО m. ро podne i Ьila је posve·
citanju paucnih referata :
1. Dr. Z. Kovacevic: Stitasta us i njeni parasiti (Referat
pracen projekcijom velikog broja diapozitiva).
2. Dr. Ј. Vagner: О jednom slucaju bespolnog insekta (Re·
ferat pracen prik11zivaniem mikroskopskih preparata).
З. N. Baranov: О abdominalnim sternitima kod Tachinidae.
4 F. Operman: Prinos poznavaпju LEcanium corni na severu Jugoslavije.
Za vreme sednice su primljeni predsedavajucim i oglaseni
telegrami sa pozdravom skupstini iz Beograda od dr. М. Gradojevica i iz LjuЬljane od prof. dr. Ј. Hadzija.
Sednica је zakljucena и 7 с. ро podne.
сепа

3. sednica
odrzana

ЗО.

maja

и

prostorijama Direkcije Muzeja

Sednica је pocela и 9 с. ЗО m. pre podrie.
1. Na dnevnom redu је tacka о promeni drustvenih pravila. PredsedavajuCi predlaze, da se usvoje samo one tacke pro·
mene, koje su zajednicke beogradske i zagrebacke sekcije. G.
Gacic protivi se tome, jer da nema pismenih predloga ni od Ье·
ogradske ni od zagrebacke sekcije i trazi da se ova tacka skine
sa dnevnoga reda. - Svi prisutni glasaju za ovaj predlog. ,
2. Predlozi pojedinih clanova. Predsedavajuci konstatUje СЈ.а
nema nikakviЪ pismenih predloga, ali da се dopustiti da. se ne·
vezano povede diskusija о napretku drustva. U debati је izne·
seno, da Ьi trebalo da se drustvo ојаса i to pristupom novih
clanova te trazenjem novcane pomoci od banovina i ministarstava.
З. lzbor novoga Upravnoga Odbora. Na predlog g. Gacica
usvojeno је da se zbog premalenoga broja clanova prisutnih izbor
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novoga odbora odgodi do naredne skupstine. Do to doba da
zamenjuje bolesnoga clana odbora d·ra Langhofera Fr. Operman.
- Usvaja se.
4. Zbog nedovoljnog broja clanova na ovoj skupstini reseno
је sa svim glasovima, d1 se naredna skupstina odrzi g. 1931.
5. Usvojeno је da se naredna glavna skupstina odrzi u
Beogradu.
·
Iza toga predsedatelj zakljucuje skupstinu u 10 casova.
Iza skupstne posli su ucesnici da razgledaju zblrke Muzeja,
narocito entomoloske. Prc pregleda ucesnici su se u botanickoj
basti Muzeja zajednicki fotogr"fisali.
Jedan deo ucesnika uputio se и Banju Ilidzu zbog razgle·
davanja asanacionih uredaia protivu malariie i па Vrelo Bosne
zbog razgledavanja mrestilista za pastrv~.
U Sarajevu, 30. maji 1930.
Sek'retar ad hoc.:

Predsednik:

Prof. Fr. Operman

Prof. Dr.

Ји!. Vщ;;ner

Prilozi zapisn1c1ma sa sednica 3. Glavne
Skupsti~e u. Sarajevu
Prilog br. 1;

Извештај
секретара Ентомолошког друштва главној годишњој
скупштини у Сарајеву

29. маја 1930. г.

Поштована господо!
Од последњег нашег састанка . у
вили су наше редове врсни

t
t

1927.

г.

оста

:

Ерих Елблинг, државни одвјетник из Тузле и
Д-р Рудолф Аршибалд Рајс, б. професор Лозанског

универзитета,

t

Загребу

ентомолози и наши драги друr'ови

сви

чланови

нашега

друштва

а

од

нечланова

:

Арношт Грунд. члан Народног «:аза:лишта у Загребу и
dr А. Хеншл из Загреба.
Свима њима нека је трајан спомен међу н&ма !
Мала је наша дружина, а велико је поље Ентомологије у
нашој земљи, зато је сваки губитак у толико тежи. Несхватање
важности Ентомологије у ширим круговима ствара нам тешкоhе

t
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у онаквом н?предов.ању, какво бисмо сви желели. 3ато је дуж
ност нас, који смо ЈОШ ту, да се у колаборацији

зближимо, да

приберемо око нас ноье снаге, да своје друштво ојачамо и тиме
оправдамо истинитост наше друштвене девизе.

Скупштине друштва нису се могле одржати 1928. и 1929. г.

због нездравих политичких прилика у нашој држави, јер је
стање духова било такво, да никоме до рада није било. Настала
је била стагнаци_iа у свему, па и у нашем друштву. Ипак
19..::.9. г. управа 1е била вољна да сазове скупштину, али ју је'
због малог одзива чланови морала на крају крајева

одложити.

За учествовање на скупштини јавила су се само г. г. В. Ап
фелбек, Ф. Оперман и М. Градојевић. Накнацно траженим ре
ферендумом чланова било је решено, да се скупштина одржи
~ 1930. г. у Сарајеву.
У протеклом периоду од последње скупштине до данас,
друштво и његова управа имали су да се боре са разним не
даhэ ма. Пре свега, друштво нема свога властитога стана, где
би се чланови могли састајати, одржавати седнице, где би
<:е могла сместити библиотека, читаоница, збирке и т. д. Да

отклони ову тешкоћу управни се одбор обраћао молбама Ми
нистарству шума и рудника и Министарству пољопривреде, да
<:е у њиховој згради ставе друштву на расположење једна или

две собе, где би друштво нашло склоништа. Али су ове молбе
·Остале без резултата, ма да су изасланици ових

при основању нашега друштва
шем

друштву

у

сваком

министарства

обећавали најширу ПО"1Оћ на

погледу.

Материјално стање друштва било је од самог почетка
стално тешко, без редовних прихода, а са знатним издацима,

које је било неопходно
годишње за

50

чинити.

Члански улози од

чланова колико их

<:тавља

суму од

. приход.;

али од

2500 дин.,
50 чланова

свега

што

би

једва

16

друштво

требало да

50.има,

буде

дин.
прет

сталан

плаћају уредно. што ће се

·боље видети из благајничког извештаја. Међутим издаци око
штампања и издавања "Гласника" пењу се на хиљаде. Тако је
1 свеска стајала 8485.- дин., Псв. 7000, IIl-IV 14.300.- дин.
Да би се ови издаци могди подмиривати, друштво је про
давало свој часопис појединим институцијама, а обраћало се

за помоћ како појединим Министарствима. тако и Шумским
Имовним Општилама. Наше друшво има преко својих чланова
интимне везе са питањима из примењене Ентомологије, која
интересују пољопривреду и шумарство. Проблеме губара, мет
лице, поткорњака и паразита ових штеточина решавају и баве
се њима већином чланови нашега друштва.

Члан управног одбора, начелник Министарства шума и
рудника г. Јован Гачић нарочито је задужио наше друштво,
заузимајући се код Шумских Имовних Општина, да пруже
друштву новчану помоћ,· те је тиме омогућено било издавање

11

свеске, "Гласника".

За издавање ЈН и

IV

свеске

много

је
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друштву помогао наш одани члан г. Милан Ђ. Ћурић, начелник
Министарства Пољопривреде.
Наш "Гласник" од кога су до сада изашле 4 свеске све
се више и боље развија. Својом лепом опремом и садржајем,
пробудио је интересовање
жељно

·

ентомолошких

нарочито

података

са

у

иностранству,

наших страна,

те

које

свуда

је
где

је наше друштво затражило размену часописа одмах ју је
добило сем у Берлину. Важно је сада наш часопис одржати
и на даље развијати, како би се добијене везе сачувале. Својим
члановима за сарадњу др~ штво вије могло давати никакав хо~
норар, али је сваки писац добијао 100 сепарата гратис, што ће
се и у будуће чинити.

Учињени су покушаји, да се "Гласник" издаје као засе·
бан прилог "Гласника Министарства Пољопривреде", али се то
показало

као

незгодно

и

неостварљиво.

Сходно чл. 11. друштвених Правила образовале су се
друштвене еекције у Загребу и Београду• Секције су израдиле
себи Правилнике о раду, које је управни одбор потврдио и
то за секцију у Загребу 12. V. 1928., а за секцију у Београду
1.7. I. 1930. г.
Од последње скупштине до данас друштво је умножило
број својих чланова. јер су за чланове примљени : г. г. Винко

Павичић, асистент Хигијенског завода у Загребу, Јово ПоповИЬ.,

директор Фитопатолошког завода у Сарајеву, Алфонс Гшпан,
катастарски инспектор у Љубљани, Зденко барун Турковић,
велепоседник из Кутјева, Мих. Барбуловиh, капетан у п. из
Загреба, lng. agr. Марија Гљанцев из Београда, Влад. Стани
славски, ентомолог Шумарског музеја у Топчидеру, Ing. agr.
Душанка Копач из Београда и Станко Драшлер, тргов. агент
из Љубљане.
Ценећи рад нашега друштва, директор А. Д. "Биљана" у
Београду, г. Ћира Ћирковић, уписао се за члана утемељача са_
улогом од

1000 ...:....

динара.

Друштво је имало и два помажућа члана г. г. Ing. for. Миха
ила Ил. Ђорића и Вељка П Вуковића.
За дописног члана нашега друштва изабран јег. Д-р Иван:
Буреш, директор царског природњачког музеја у Софији, који:

1

1

!

са

нашим

Мада

друштвом

је

одржава

срдачне везе.

управни одбор предузимао

кораке,

да

се

код:

наших ентомолога_ у Словеначкој створи веће интересовање за
друштво, остаје за сада необјашњено, зашто се у томе до сада.
ције успело.

Претседник и секретар нашега друштва посетили су пре
месец дана Министра пољопривреде r. Д-р О. Франгеша, изнели
му опширније стање у коме се друштво налази,

истакли важ

ност друштвеног рада и г. Министар је обећао, да ће у гра
ницама финансијских могућности свесрдно помоћи друштво и
1

1

Ј

његове

циљеве.
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За сутрашњу конференцију, која је иницијативом г. проф.
Зарника из Загреба сазвата у Сарајево ради оснивања Савеза
природњачких друштава краљевине Југославије, одређени су да
престављају паше друштво г г. проф. Ј, Вагнер и Д-р М. Гра
дојевић, доцент Универзитета.
Ето то је кратак извештај о друштвеном раду, који молим
ца

изволите

25.

примити

маја

1930.

па знање.

г.

у Београду.
Д-р Мих. Градојевиh,
секретар Ј. Е. Д.

Прилог бр.

2.

Извештај
б_лагајника Ентомолошког Друштва
у Сарајеву
Стање благајне па дап

I

3 главној скуп шт ини
29 маја 1930. г.

26

маја

1930.

г.

Примања:

1.
2.

Готовина у благајни

примљена од

Д-р М. Градојевиhа 5. VП
Чланарина закључно до 2. V
Свега

1928 5030,46 дип.
1930. 2690,00 "
динара : 7720,46 дин

---------

П Издавања:

1.
2

За поштанске марке, преписку итд.
По рачуну Д-р М. Градојевиhа од

3.

Аванс штампарији Драг. Гре~ориhа
за штампање III-IV св. "Гласника"

19. IX 1929.

.

.

.

.

.

,

Свега динара
У каси остаје још свега:

108,96

66.00

дин.

145.50

дин.

7400.00
7611.50

дин.

динара.
Влаrајник,

Д-р П. Вунасовиh.

дин.
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Prilog br. 3.

lzvestaj
,

,

Glavnoj Skupstini Jugoslovenskog Entomoloskog Drustva о radu mesnog odbora beogradske sekcije
Beogradska Sekcija је Ьila konstituisana tek и februaru 1QЗО.
је izabran prof. d-r ]. Vagner а za
sekretara d r М. Gradojevic, docent Univerziteta.
Sekcija ј€ odrzala dve ·sednice: 18. marta i 28, aprila 1930.
g. na koiima је Ьilo procitano pet referata i to:
~
1. Dr. Р. Vukasovic: О nekim uzrocima propadanja nasih
sljivaka; stitasta vas i razni proЫemi u vezi sa nјош.
2. Dr. М. Gradojevic: О najezdi leptira metlice (Loxostege
sticticalis) u istocnim krajevima Jugoslavije.
3. Dr. М. Gradojevic: Prikaz zive .kolonije belih mrava
( termita) iz .Juzne Srblje.
4. S. St~шkovic: Chironomidae balkanskih jezera.
5. D. Корас: О pcelinoj vasi (Braula саеса).
Pored referata na prvoj sednici је primljen Pravilnik Beogradske Sekcije i pretresano је pitanje о izdavanju entomoloskih
popularnih knjiga. Odluceno је da se sastavi najpre uputstvo za
skupljanje insekata, njihovo preparovanje i spremanje za kolekcije kao i za posmatranie njihovog zivota. Zatim su se svi clanovi izjasnili za sastavljanje taЬlica za odredivanje najoblcnijih
jugoslovenskih Coleoptera i Lepidoptera, koje Ьi mogle sluziti za
pocvnike u skup!janju entomoloskih zbiraka. Izrazena је zelja
da se iskoristi za sastavljanje ovih knjiga slobodno vreme jos
ovog leta..
Za vreme druge sednice sekcije, upisalo se za clanove sekciie 10. lica.
Dr. Mih. 01-adojevic,
Dr. Jul. Vagner,

g. Za predsednika Sekcije

sekretэ.r

sekcije.

pretsedn. Beogr. Sekcije

Ј. Е.

D.

· Prilog br. 4

Zapisnik
sjednice Glavncig Upravnog Odbora drzane 29. maja
1930. u Sarajevu.
Pr:isutni su: clanovi odbora - ApfelЬeck, Gacic i Vagner,
i clanovi Drustva - Kovacevic, Uperman i Popovic.
Predsjedavajuci cita pismo. predsjednika drustva g. prof.
dr. Dordevica, kojim javlja, da је sprecen mnogobrojnim obavezama i ne moze prisustvovati skupstini. - Prima se k znanju.
Predsjednik prof. Vagner prвdlaze, da odsutnoga g. prof. А.
Langhoffera i g. prof. Zarnika kao predst ivnike odbora iz Zagreba zamenjuje g. prof. Operman kao clan odbora ad hoc. Prima se.
1

,Ј
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PreclsjedavajuCi cita pismo sekretara g. dra. М. Gradojevica
kojim javlja, da је bolescu sprecen i пе moze prisustvovati skupstini, ali da се nastojati, da dode dan dva kasnije. - Prima
se k znanju.
Predsjedavaju6i C:ita pismo Ьlagajnika g. dra Р. Vukasovica, .
kojim iavlja, da је bolestan u tol1koj mjeri, da ne moze prisu·
stvovati skupstini - Prima se k znanju
Predsjedavajuci konstatira, da su prisutna dva predstavnika
Beograda, jedan prestavnik Zagreba i jedan Sarajeva.
Predsjedavajuci predlaze, da zapisnik sednice i skupstine
vodi g. Fr. Operman. - Prima se.
Prelazi se па dnevni red.
I. Izvestaj sekretara. Iza C:itanja izvestaja predsedavajuci
pita, prima li SE> na znaпje. Prima se.
П. Izvestaj Ьlagajnika. Prima se na znanje s time, da
blagajnik jos jedamput opomene claпove da regulisu svoju duznost i da izjave, ostaju li C:laпovi ili пе. ·
Ш. Rasporedaj drzaпja referata. Usvaja se, da se referati
na skupstini drze ovim redom: Kovacevic, Vagner, Бaranov,
Operman.
IV. Predlog za izbor novoga odbora. Odbor па sednici postavlja sledecu listu: za predsednika prof. dr. Julije Vagner, za
:sekretara dr. Mihailo Gradojevic, Ьlagajnika dr. Pavle Vukasovic,
<lva prestavnika Бeograda, koii се se naknadno odrediti, dva prestavnika Zagreba: F. Operman i jos jedno Нее, koje се se пak
radno odrediti, prestavпik Sarajeva g. dir. Yiktor ApfelЬeck,
prestavnika LjuЬljaпe prof. dr. Jovan Hadzi. - Usvaja se.
V. Eskurzija. Raspored се se udesiti, kada iпg. agr. Ј. Popovic iznese svoje saopcenje. - Usvaja se.
Sednica је zakljucena u 10 C:as. ЗО m. pre роdпе.
U Sarajevu, dana 29. juna 1930.
Predsedava{uCi:

Sekretar ad hoc:

jul. Vagner

Franjo Operman

Prilog br. 5.

lzvestaj
·о ekskurziji clanova Jugoslovenskog Entomoloskog Drustva
•U

komplekse suma Sumske uprave Srednje izvrsene 31.
маја 1930. god.

Sastavio: sekrE>tar з." Glavne Drustveпe Skupstine, prof. F.
.
Ucesnici ekskurzije krenuli su iz Sarajeva 31. maja u 6 h
20m vozom preko Semizovca do stanice IvanC:ici, а odavde iп·
Opermaп.
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dustrijskom zeljeznicom do sela Cetojevici. Usput Ьili su ucesq1c1
u prostorijama rudarskog preduzeca pogosteni zakuskom. Iz Cetojevica krenuli smo preko dvaju kompleksa, koji se suse zbog
napada sa lps typographus L. Sastojine su stare 80-120 godina
i upadaju u oci vec iz velike daljine crvenilom svojih kruna. Susenje se zЬiva na nacin, da se kao iz jednoga centra siri periN
ferno; а kako ima vise ovakih · centara, susenje se zblva na vise
mjesta. Vec na prvi pogled је jasno, zasto је susenje uzelo toliko maba. Napadnuti kompleksi puni su oborenih. ispretrganih i
raskidanih stabala, svuda unaokolo leze grane tako, da је kroz
takav kompleks prolaz gotovo onemogucen, sto znaCi, da suma
nije iza zapocetoga susenja nikada prociscavana i prestavlja tip
neciste i роtршю zanemarene sume. Оа su oyakovi kompleksi
eldorado za razmnozavanje i sirenje typographusa i njegovih pratilaca Pityophthorus micro[!raphus i Pityogenes chalcographus
posve је prirodno, ра se doblva utisak, kao da se u tim kompleksirna direktno uzgajaju pomenuti surnski stetoCine, prernda је
nas clan g. Viktor ApfelЬeck vec pred sest godina upozoravao
na dejstvo i sirenje tih sipaca i tacno predskazao, sto te komplekse ceka. Tek ove godine pocelo se obranom protiv sipaca.
naletnih lovnih stabala, ne Ьi li se napad barem lokalizovao. S
obzirom na ogromne komplekse napada, koji iznose · 1О.ООО d0o
12.000 hektara, ра s obzirom na to, sto postoji vise samostalnih
centara napada, veliko је pitanje, nije li spasavanje zapocelo suvise dockan i ne се 1i preci i na daljnje nenapadnute komplekse.
Sastojine se nalaze na 900-1.000 m apsolutne visine. Pretezno је napadnuta omora (smrca. Picea excelsa), koja sacinjava
85% Sa§tojina, manie bor, najmanje jela. Sa livade na uzvisini
povrh Cetojevica motrili smo sumske komplekse Krnju Jelu.
Dragasevo, Jasik i Osoje, koji su svi u velikoj mjeri napadnuti
potkornjacima i koji su se delomicno osusili.
Na oboren:m naletnim staЫima nahodile su se u doba posjete tih dvaju kompleksa larve typographusa, а od chalcographusa maticni hodn\ci, јаја i larve. S obzirom na to 1 sto su ta
staЬla Ьila vec gusto populisana, izgleda, da је jos mnogo imaga
preostalo, koji nisu zbog pomanjkanja prostora odlegli јаја u lovna
staЬla, nego mozda u stojeca, а to Ьi znacilo, da је oboreno naletnih lovнih stabala premaleni broj. Kako typographus ondje ima
dve generacije,. valjat се u podesno doba obarati jos iste godine:
i daljnja staЫa.
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