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Câteva .consideraţiuni as.upra pont~i la Eph~meroptere. 
de 

OR. C. BoooEscu 

(Laboratorul de J7.oologie descriptiv<) al Universităţii din Bucureşti) 

. Prin:it la 15 SEpt. 1932. 

D~q::ă toate stuclii'e f<lcute asupra Eph.:meropterelor, în c2eace 
i::rinş!e felul lor d2 în 1111t1\ir2, a~·2.;t21 pot fi îm.Jfirţit2 în do1t1 
grupe. Un grup îl formează viviparele, al cărui reprezentant 
este g•mul Ctoi;o" şi Prorfoi;on cu ;oale s;~ecii'.e lor, iar al do:l2a 
grup cuprinde restul Ephernerop~erelor, rnr2 sunt ovi,Jc.re. 

La rimelul lor, gru,: ul oviparelo; fe împarte în alte două SLib-: 
diviziuni, care ~e ch:oscbcsc între ·ele duµii modul de depunere 
al ouălor. Astfel, o subdiviziune cuprinde toate genmile ele 
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E1 l1,·1i.c,opt2, c ca d2 ex.: li pi i.!!:l'ui 1, r·1;ft mr· t!h, i'o!r111ifrtrris, 
L!1111is ele., a d1 ,)r rc1112l2 d2.~;111 n11•il2 in a/i clin p:in sbor ia 
s1:rrnfi1ta i f1t1lui sau Jacului, iar a dcHn s11bclivizi1'1112, formată 

di11 1ou1e re1~LJ!l2 E1:h211H:ropt2rc, 2x.: J:cdyums, Nltiflirog1'll'.1, 
!J1i'tis, a cmor feme12 intra în il,:iî, târi'!nclu-s2 p2 pi2tr2 sau 
i:L:nk sub111e;s2, pfmi:î în r;:giuni uml2 upa curg2 c11 viteză şi 

d,·1:1111e ot1al2 fixfrnd11-l2 p2 corpuri în formă de eustă. 

Liisfmd F'n1rn un mon:!!nt viviparele, care după cum am 
\';1zut, 1l11 Cll,.rind d2~ut un si11~111.· gen (C!oi;on), să ne ocupăm 
11wi de a;:roai:e cl2 ovipar2 şi sii 12 urmărim rn22anismul şi 

forma ronlei. 
Din pi111a subdivizi un:.>, s'a ;)b;e ·vat la g211urii2 H,0 ptag.J1z,:a 

~i l:f/1111,e: "/!a că ouiîle, în mo;11211'11l C:epunerii, sunt expulzat.? 
din ovicluct2 şi se g:'is2s: fixat2 în for11n a do:.i1 sf2r2 ia iJart2a 
i ustcriom iJ a abdomenului, iar d2 aci sunt aruncate izolat în 
np. In timpitl uc2s!ei operaţii, îemela îşi introduce din timp 
in lini:' c.:rcii şi vi1rLd abd.:rn1e,rnlui în apă, fapt ca:e det2rmină 
o cx,:ulzm e mai d2part2 a ouălo;- din ovid11cte, cât probabil 
~i d2s,:ri11c!e. ca lor din masa sf2riciî cu ajutorul forţei curentului 
ele n(i, sp1 e a fi împrăştiate. La alt2 genuri ca d'2 ex. Poly-
111itarcis (Fig. 1) şi C:tmis, a căror dtll"ată a vieţii este mai 
scmt:J, ct1iil2 sunt nnm:::ate în masă în a,~3. iar p:mtru efectuar2a 
acestui act e3t2 sufici211t ca vârful abdom2nului să fie puţin în 
ating21e cu ai:a. 

F2rnel2le Epl1emeropt21e'.o;· ovipar2 din a doua subdiviziune, 
adiciî ac~:,e car2 intră sub ninlul a1:ei când d2pun ouăie, înainte 
d2 aceJstii o,~erati2, sboară dzasupra to~2ntilor în regiunea unde 
ap1 curg2 c11 vţt,ezii şi la o distanţă foart2 mică aşa, încât cercii 
sunt a1~roi1p2 continu în atingere cu apa. La un mon12nt dat, s,e 
aş2<m1 re o piatră silu p!Jntă mărginaşe, care est2 numai în 
p11 t2 sc:'Jlclată de apri şi rn o iut.:aE\ mare pfltruncle sub nivelul 
n1:2i. In 111ornent11l acesta 11nel2 clin femele, cum este cea de 
B:1i;fis, îşi î]](los2 mi~el2 în aforă, acoperinclu-~i abdomenul 
r·2 p'.irti!e lal.'ral:~ (fig. 2) aşu fel, încât opreşt2 un strat d2 a;:r 

suficient înl1 e abdomen şi cor1], car2 îi sen2şte mi;i cl2parte la 
J csţ iHit. Li o oare:are dist:m['i s;1b ni\•2lul apei, se opreşte şi 

îşi fL'1:ure ou<1l2 lipindu-12 d2 pictr2 în formă ele crustă, iar 
dur:i1 accast<1 operaţie, u1d2 încetul cu încetul, înuintează din 
nm: c:1tr2 mill, agiiţ;inclu-~e 1:2 corpuri şi piante, unde se usucă 

din 110u (duj:il obs2rrn\ii:e lui \Ves2nb2r_g-Luncl), iar altele, 

) . 
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F1/5. I. - Femela de l'oly111itarcis 
depunând ouă. (Dupa Necclham). 

Fig. 2. - Poziţia :mei f~~nele de 
Baetis ln momentul depuner11 ouăl.or 

. F(z. ;. -- Ponta şi m"dul de miş
care a abdomen•J!ui în momn1tul de
punerii ouălor la femelele de Baclis 
şi Rhitlzrogena. 

fig. 2 
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d11::<i 11hs~T\'il\ii'.c p2r:::o11dl'..' Îi! n211111rn!rnte _date, mor la o dis
Litl\i! nrni 111ie<i, sait lllili 111nr2 C:e ronUi. 

La ~J21H11i'e Lcrl.rrm1s şi !~/;if!t 1 og 11:1 fcmelcl2, în momentul 
cimd lr2c sub nire'.ul a;::i, nu-şi mai îmlocsc aripel2 cL:cât în 
e<1i'.11l cillJ<l rnrc11!11l a,:ei este puicrnic, ci le m2lltin drepte, iar 
CJq:ul lor este î11co11j11rat c11 un strat de aer, care le dau cu
lrnm'd ai ~Jinlie, Du;~:i depunerea ouălor au acciaş soart;} ca şi 

femelele de !Jadis. 
Est.2 interesant însJ. fa 1:tul c11m d2pun aceste fem2l·2 ouăle, 

li)ndu-12 c!e pi2tr2 în fornrl d2 crustâ. Nu mi s'a of2rit ocazia să 
foc ac~astâ observati2 decât d2 d'.)a'1 o:i. Odată Ia o f2melă de 
!J:1dis, iar alia la o teme;] de !\liil!trog::wt. JV\.odul cum depun 
acesfe ou'.! esie la f21. Astf21, ajunsă la o 0Jr2ca.re distanţă, femela 
se op c,;t.> şi înc2p2 s'i rni~L'! abdom2nui fo1rt2 înc2t într' o Jature 
şi al!J (fig. 3), având continu regiur;e::i ,:.ost2rioară a . sa. în 
afing21 e rn substratul. In ac2st ··moment ouăle ies încetul cu 
î11cd11î din oviducle şi sunt aş2zat2 în rânduri imul lâng:ă 

aitul. Gmd C.l d2i:;us un nînd de nct'.î dintr'o mişcare e abdome
nului într'o latm2, ·fem2la înaintează ui1 ras scurt, astfel ca al . . . . 

doil2n iând, de,:us oclat1 ~u a do.ia miş=ac-2 a abdomenuiui căfr,e 

la!ur2u o, 11c:1, sa fie aranjat imediat înainte1 c2Iui dintâiu (fi_g. 3). 
/kcac-:h o c ]ti2 d2 înnintar2 şi· mişcar2 a abd;)m2nului nu se 
fcrmină de:ât odată cu terminarea d2punerei ouălor. 

P ~n ~1 u vi vi,: m e obs2rva!iil2 au fost Eicut2 de B 2 r i1 h ard, 
cai 2 le ex;~lică în felul urmă to~: Luând o femelă d2 Cloion în 
mo111211tul cfmd caută ·să ·e.'<;:ulz2z2 conţinutul din oviducte, a 
silit-o sii fa:ă nc2astă o,::,e:ati2 într'un acvarium pus sub obs2r
l'a\ii şi a \'Jzut că micile ~unc:e căzut2 în _ap·:i înc2p2au să s2 
mişt2. Pu~e sub lu,J1 a putut disting-2 c1 3c2l2 pL111ct2 nu ,zrau 
altc2va c'e â r mici Jarv2, ca: 2 s2 st: ilduiau s1 înoate. M2rgând 
mai deţ aite c.u · obs2rvatiil2 a mai constatat d ac2st2 larve,, în . 
momentul cfmd ie.> clin o\'idude, sunt. înconjurate cu o coaje 
rnm1i;ă cotium şi că ac2Jstă coJje, în mo:112ntul atingerii cu apa, 
1: lesncşl 2 şi prmi L~ Iarv 2i s':i ias] şi să în:H1t2 i1112diat. 

Dacă embrionii, sau ou:i'.e sllnt d2i:;~1se, din anumît2 cauze, 
rnai d2ne,112, acestea nu se d2svoltiî mai d2f)art2. 

Nu !oale Epl1e.112ropterel2 d;:pm ouăle în Jcclaş timp din 
zi. /htf2l, fe nclelc de J!a:"fis în:ep cL:p11t121 e:i intens dela râsă-

1 itul soar ..'lui, 1-f111j spre orele 12 a. 111. RJ1it!irogma şi Cloi:on, 
citire 01 e'.2 2 3 cl11 1~ii ami:tzil, iar Lcdyttrus şi iont2 c2lelalt2 
Er1tc11;e·opL'r2 arnintite l!lai sus, aproape d2 mel2 4 5 p. rn. 

l 
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Din expme;c~a d2 nni sus s2 nd·2 clar importtinta biologică 
a E~h2me: upL:1:elor, a curo,- viaţă se arată cu atât mai com
plicată şi i11~2re;ant!J, ct1 cât ci112va pătrunde mai adune în des

lcgm ea enigmei sale. 

Re sume. 

Q.1.dques consi<1eratiotH sur ta ponte des Ephemeropteres. 

Au point de vu de la ponte, exceptant les vivipares, qui sz 
resleind au genres Clofon 2t Proclofon, Ies Ei:;hcmeropteres 
:;e divh.ent cn deux grou.:·es: Le premier est forme pa; Ies Ephc
meroi:teres, dont Ies femeUes pondent a la volle2 ex.: Hcpt:1gnzia, 
Erhnliera, Polymiiarcis (fig. 1 ), 2.t le deuxieme groupe compr:md 
celles qui pcnctrent sous bord de l'eau pour y. fixer Ies 02ufs, 

Dans ce de;nier ~1rouţ>e, les feinelles,. avant de penetrer 
dans 1'2au, rlieat les ailes 211 dehors, couvnmt ai11si u11e qmmtite 
d'air enhe elle •et l'abdom211 suffisant2 ţ:our la r2spirntio11 (fig. 2), 
puis s'attachant dai pie -res ou <l'autres corps submerges, pene
tr211t jusqu'une certaine pofondeur, dans la dir2ctio11 ou le 
comant est ţ:lus fort. Apres avoir choisie tme place c>t:i11v211able,, 
eUe dii igc son co;~: parallele ave: Ia ditection du coura11t,. ayant 
toujours la tete. conti e le courant et i:;o11dent, en fixant Ies 
OCUfS du Sll~port •en . Jign2s paralie!es grace aUX ll10L!VCi~1211t~ 
laterals de l'abdome.1 (fig. 3). Apres ia ponte les unes sorte11f 
a la surf ace ( d'apres Ies observations du W e sem b e r g-:Lund ); 
Ies autres m2urent t=Ius ou moins eioignes de la ponte. 

L·es vivi~ares ( d'apres Ies rzrnarqu2s du B e r 11 hard) expul
::rnt J.e contenu des oviduct2s swiement dans Ie moment quand Ies 
larves sont compleiement developpes, et par consequance, aussi
tot qu2 les 02ufs vi211112nt e11 contact avec l'e(!u, creV2nt, per
mettant de c2tt2 fa\:Otl aux larv2s de sortir et de n1ger immc
diatement. 

La r:ont2 ne 'S2 foit pas a la mem2 h 2ur2 de la journce: Ies 
fcrneiles des fladis p11d211t entre la J.evce du soleil et midi. Cloeon 
et RJ1itfzrogew1 vers 2-3 p. m. et Ie rest entre 4-5 h. p. m. 
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