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Co111u11icare prezentată de Prof. P. Bujor, 1vfoAcRPR, 
în şedinţa din 25 Iunie I949. 

Cu ocazia mai multor cxcursiuni făcute în regiunea Săcel 
(Gorj) şi în împrejurimi, am avut posibilitatea să recoltez 
material de Ephemcroptcre şi să fac pe teren câteva obser
vaţiuni interesante din punct de vedere biologic. 

Regiunea cercetată se găseşte situată în apropiere de munţii 
Parâng, dar fiind înconjurată de dealuri împădurite şi deci 
la adăpost de curenţii reci ai Crivăţului, iarna este mult mai 
blândă decât în alte regiuni similare, climatul căpătând un 
caracter mediteranean. Ac;est climat a permis desvoltarea spon
tană a unei flore sudice, dintre care cităm: Castanea vesca, 
Carpinus duinensis, Siringa vulgmis, etc. arbori şi arbuşti cres
cuţi în număr mare şi cu o desvoltare aproape normală. Dintre 
<mimale se găseşte: Euscorpius carpaticus, Vipera ammodytes, 
Sciurus fuscoater italicus. 

Cercetările au fost făcute pe apa Blahniţa. Aceasta izvo
răşte de pe versantul sudic al munţilor Parâng, regiunea 
Muncelul, la o altitudine de 1460 m, trece prin localitatea 
Crasna, înconjoară pc la Vest satul Surupaţi, care se gă
seşte la cca 8 km Sud de Crasna, străbate apoi valea îngustă 
a Săcelului mergând mai departe spre Mogoşani, pentru a 
se vărsa în Gilort în vecinătatea orăsclului Cărhunesti. Lun-
gimea totală a :acestei ape atinge 40' km. ' 

I Analele Acade111ici R.P.R. Scria .1, Tom. II, Mem. JI. 
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Obscrvatiunile biologice si recoltele de material de studiu 
le-am făct;t în localităţile 'Crasna şi Săcel. Crasna se află 
~itw1ti\ ]:1 10 km Sud de: izvoare, deci foarte aproape de 
poalele munţilor Parâng, iar a doua localitate se găseşte 
b I 5 km Sud de Crasna. Pc aceste două porţiuni găsim 
douii biotopuri foarte diferite. Astfel, pc porţiunea Nord 
de Crasna, Dlahniţa arc aspectul de torent de munte cu un 
debit potrivit de apă foarte limpede şi vite7.:a mare de I m 
pc secundă, iar temperatura cuprinsă între r3° şi 22° (13° 
dimineaţa şi 22° la orele 16). Albia este acoperită cu pietre 
şi bolovăuiş, divers colorate de pături de alge. Detritus-ul 
lipseşte în regiunea cu viteza apei mare şi se găseşte localizat 
numai în porţiuni unde apa curge liniştit. Aspectul faunistic 
este acel torenticol. Aci predomină larvele de Ecdyonurus, 
Baetis, Plecoptere, între care majoritatea o formează Perfidele. 
Rar se găsesc larve de Oligoneuriella, iar Ephemerella acci
dental si localizată în portiunilc cu detritus si apă mai li
niştită. 'Tot aci am remar~at larve de Trichoptere în căsuţe 
(Stenophylax), iar dintre peşti Phoxinus laevis este întâlnit 
foarte frecvent. 

rn· a doua regiune, cuprinsă între Săcel şi Surupaţi spre 
Nord, şi între Săcel şi Mogoşani spre Sud, debitul de apă 
este 1rn1i mare, cu viteză mai mică (1 m în 2 secunde), iar 
temperatura cuprinsă între 15° şi 25° (15° dimineaţa ora 7 
şi 25° la ora 16). Din loc în loc se găsesc şi porţiuni mai 
scurte unde viteza apei atinge l m pe secundă şi chiar 
mici căderi de apă. Albia are porţiuni cu un pat pietros, 
săpat în stâncă, iar altele acoperite de nisip. Aci apa curge 
foarte lin. In regiunile cu viteză mică, pietrele şi stâncile 
sunt aco-perite cu mult detritus şi divers material organic 
în descompunere; în viteza mai mare a apei acest detritus 
este înlocuit prin alge, iar în căderi găsim alge şi muşchi. 

Din punct de vedere faunistic, aici găsim un biotop de 
regiune mai joasă. In adevăr, aci predomină larvele de Oli
goneuriella, Baetis bioculatus, Ephemerella, Centroptilwn şi 
Caenis. Larvele ele Ecdyonurus şi Rhitlzrogena se găsesc în 
număr mic. De altfel, dintre speciile de Ecdyonurus şi Rlzi
throge11a1 aci trăesc larve de Ecdyonurus insignis Etn., specie 
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de regiuni joase, şi larve de R!titlirogena aurantiaca Etn., ca
racteristică apelor curgătoare cu temperatură mai ridicată. 
Dintre alte animale am remarcat larve de Chironomide, lan-e 
şi adulţi de Coleoptere, larve de Plecoptere, dintre care pre
domină Nemuridele (caracteristice regiunilor m<1i joase), iar 
dintre p~şti, Squalius şi Barbus fluviatilis. 

Din materialul recoltat şi prelucrat în Laboratorul de Zoo
logic din Bucureşti şi Staţiunea Zoologică dela Sinaia, am 
determinat pe lângă o seric de genuri şi specii cu arie marc 
de repartiţie şi alte multe forme, dintre care unele necitate 
până în prezent în ţară, iar altele în literatura ştiinţifică. 

Aceste genuri şi specii se găsesc cuprinse în lista de mai 
jos, completată la o parte din ele cu noi date biologice 
remarcate în timpul recoltării. 

FA,vIILIA EPI-IEMERIDAE Kl p. 

Genul Eplzemera L. 

Ephemera danica lVIi.ill. adulţi ~~ recoltaţi de pe faţa su
perioară a frunzelor de Alnus glutinosa pe malul apei dela 
Săcel. 

FAMILIA OLIGONEUR!fDAE UJmer 

Genul Oligoneuriella U 1 m. 

Oligoneuriella rhenana Etn. recoltă de 6'6' şi ~~ din roiuri 
care sburau la amurg pc deasupra apei, sau la o depărtare 
de 25-30 m de apă pc cele două maluri. Sborul lor era efec
tuat la o mică înălţime care nu depăşea 3 m. Interesantă 
este năpârlirea sţadiilor subimaginale spre a trece în imago. 
Se ştie că la unele genuri de Ephemeroptere, între care se 
numără şi genul Oligoneuriella, această năpârlire se face în 
plin sbor. Urmărind cu atenţie această năpârlire am constatat 
următoarele: Stadiile de Subirnago, imediat ce eclozează din 
nimfă şi apar la suprafaţa apei, încep sborul de năpârlire. 
Acest sbor se deosebeste mult de acel obisnuit la adulti, 
deoarece el este foarte ;epede şi se face dus Şi întors paraiel 

z• 



C. HOGOESCU 

cu suprafaţa pămfmtului, pc o distanţă cc nu depăşeşte 15 m 
si la o înăltimc maximă de 3 m. La întoarceri fiecare ii1divid 
~·irează bru

0

sc. Datorită acestui viraj de năpârlire, exuvia des
prinsă de corp şi picioare alunecă spre partea posterioară 
a abdomenului şi cercilor, dând corpului aspectul că se lun
geşte. Acest sbor nu încetează până când cxuvia nu este 
aruncată în aer. După năpârlire, irn2go se separă de roiu şi 
se îndreaptă spre apă unde începe sborul nupţial şi ponta. 

Din observaţiunile de mai sus se dcsprir:d două fapte im
portante din punct de vedere biologic: In primul rând se 
constată că, în timp ce la majoritatea genurilor de Epheme
roptcrc năpf1rlirea se face după o pauză de cel puţin ro ore 
dela cclosarca lor din nimfă, la genul Oligoneuriella se 
întâmplă imediat cc subimago a luat fiinţă. Al doilea este 
faptul că în timpul sborului de năpârlire, indivizii îşi aruncă 
cxuviilc subimaginale numai de pe corp şi picioare, fără cap 
şi aripi. Deci aci găsim o năpârlire necompletă faţă de acea 
observată la celelalte genuri. 

FAMILIA ECDYONURIDAE K Ip. 

Genul Ecdyonurus S c ho e ne m un d. 

Ecdyonurus i11signis Etn. recoltă de adulţi 66 şi ~~ cât 
şi larve din ambele regiuni cercetate. In regiunea Crasna, 
larvele se găseau localizate în majoritate spre marginile to
rentului şi numai foarte puţine (st2dii tinere) în viteza apei, 
pc când la Săcel ele populau porţiunile unde apa avea maxi
mum de viteză. Foarte rar (cele pe punctul de eclosare) 
am găsit la margine. Intr'un mediu normal de desvoltare 
larvele de Ecdyonurus, ca şi cele de Heptzgenia, preferă 
regiunile de margine ale torcnţilor. Acolo găsesc ele un mediu 
optim de desvoltare având dctritus din abundenţă, care for
mează hrana lor de preferinţă, temperatura necesară şi vi
teza mică. Ecdyonurus insignis Etn. caracteristic apelor curgă
toare şi limpezi, <le regiune joasă şi mică înălţime, preferă 
o temperatură cuprinsă între 12° şi 22°. Această tempera
tură o găsim în regiunea Crasna. Acolo hirvele au un mediu 
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bun de d(svoltarc, putând să ducă o vicaţă normală în por
ţiunile de margine ale torentului. La Săccl, unde am găsit 
tcmp~ratura mai ridicată, larvele nu părăsesc vit(za apei decât 
poate numai în timpul nopţii, deoarece în viteză tempera
tura are o vHiaţie mult mai mică decât la m<-:rgine. In felul 
acesta, având oxigenul necesar respiraţiei clisolv<lt în apă în 
cantitate mai mare decât la margine, le dă posibilitatea să 
trăiască ş1 să se desvolte normal. 

Genul Rhithrogena E t n. 

Rhithrogena aurantiaca Etn. adulţi 66, <ţ <ţ şi larve recol
tate la Crasna şi Săcel. Ca şi larvele de Ecdyonurus insignis 
Etn., această specie preferă apele limpezi curgătoare cu tem
peratură mai ridicată, dar cu variaţie mică, cuprinsă între 

. 12° si 20°. Asa se explică de ce am găsit si recoltat o canti
tate 'mare de 'larve la Crasna, iar la Săcel 'e1au puţine şi lo
calizate în micile căderi de apă amintite mai sus. 

FAMILIA B!lETJDAE K Ip. 

Genul Bai:'tis L e a c h. 

Baetis bioculatus Etn. Această specie este foarte comună 
în apele din regiunile joase. Aici o găsim frecventă în re
giunea Săcel. Larvele trăiesc în viteza apei, iar deasupra to
rentului joacă la mică înălţime (I - 2 m) roiuri de adulţi 
în sboruri nupţiale. La Crasna este rară. 

Bae'tis venustulus Etn. 66 şi <ţtţ îi găsim în roiuri nume
roase la Crasna, iar la Săcel în număr foarte mic. Roiurile 
se formează la n1:arginea apei şi la o înălţime mai mare decât 
acele de Bactis bioculatus (3 m). Larvele sale se găsesc lo
calizate în viteza apei şi mai ales în micile căderi de apă. 
Din observaţiile făcute, tnigem concluzia că larvele acestei 
specii preferă apele cu temperatură mai ridicată, dar această 
temperatură să nu sufere varia ţii mari. Preferă deci acelaşi 
mediu ca şi larvele de Rhithrogena aurantiaca. Masculii au 
ochii în turban, de un colorit galben-brun deschis, ce amin-
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tcsc pe acei de lbctis rhodani Pict., însă această specie are 
pc laturi o b:1ndă lată de coloare brun închis cu ambele 
margini conturate, care înconjoară întreaga jumătate bazală 
(fig. I). 

La Bactis rhodani Pict., barcda brună este În2"ustă si se 
o ' 

;1f1:1 situ:1t:1 deasupra ochilor laterali. l\Lnginea proximală este 
bine conturată, în timp cc m<uginea distală se pierde treptat 
în colo::rca galben-brun a ochiului. 

Luva (fig. 2) nu a fost descrisă pâr:ă în prezent. Pentru 
acc1sta <.hrn mai jos caracterele mai principde ale sale. Corpul 

este lung de 4-5 mm. Capul 
are o col oare gri deschis în 

·regiunea frontală şi vertex. 
Toracele este colorat gri 
deschis pe notum, iar pe 
laturi şi stern, gălbuiu pal. 
Picioarele sunt complet de 
un gălbuiu foarte pal, afară 
de femure care au pe feţele 
lor externe câte o pată în
gustă şi alungită de coloare 
gri deschis. Abdomenul 
prezintă aceeaşi col oare fun-

Fig. 1. - Daetis vcnustu!us Etn. (mascul). dament::dă ca şi toracele. 
Ochiul în turban. Sternitele au un colorit 

uniform gălbuiu foarte pal. 
Primele trei tergite sunt colorate în gri pal, iar pe laturi, 
la o mică distanţă de margini, au câte o pată lineară gri 
închis dispusă în lungul segmentului. Dela aceste pete 
până la margini, coloarea este galben pal. Tergitul patru, 
galben foarte pal afară de porţiunea vecină cu marginea 
anterioară unde se găsc:.sc patru pete gri. Două din aceste 
pete sunt <işczate simetric de o parte şi de alta a liniei 
mediane, iar celelalte <lollă, de formă triur;ghiulară, pe 
laturi în prclur.girea petelor lineare ale segmentelor anterioare. 
Tcrgitul cinci complet galben foarte pal, prezintă două 
pete punctiforme în partea mijlocie şi alte două pete triun
ghiulare laterale. Pe tergitul şase, coloarea gris pal este mai 
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pronunţată. In partea mijlocie arc două pete punctiforme 
gri închis, legate prin 
linii de aceeaşi coloarc 
de alte dot:ă pete lineare 
laterale <~sunănătoare şi 

la fel orientate ca şi cele 
<le pc primele trei tergitc. 
Tergitdc şapte şi opt sunt 
colorate mai pronunţat 
în gri, având şi ele câte 
două pete punctiforme 
gri închis în partea mij
locie. Tergitul ş2pte arc 
un colorit gri mai deschis, 
iar al optulea complet gri 
închis. Tugitul nouă arc 
două ptte punctiforme în 
partea mijlocie, legate 
prin câte o linie gri 
închis de o bandă îi:gustă 
gri situată în lungul mar
ginei anterioare. Rtstul 
tergitului ca şi întreg ter
gitul zece, complet galben 
foarte pal. Cercii sunt gri 
foarte pal şi străvezii. 

Mctacercul este foarte 
scurt având 1/7 din lun
gimea cercilor. Branchiilc 
sunt transparente şi elip
tice. Prima p<:reche de 
branchii sunt mai înguste 
si mici. Branchiilc sase , , 
si sapte mai mari si ovale, , , , 
ic.r perechile doi până la 

Fig. 2. Bai'tis venustulus Etn., larva. 

cinci sunt cde irn:i desvolt::1te. Toate au vârfurile rotunzite. 
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1\paratul bucal (fig. 3) este caracteristic prin p:1lpii maxi
lari triarticu laţi şi a căror lu1~gime nu întrece lacinia. Palpii 
Libi:ili sunt tri:irticulaţi, au articolul tcrrnin2l alungit şi pre-

c 

---..... ---

Fig. 3. -· Baetis vcnustulus Etn. (larva). Ap. bucal. 
a. Labium. b. Articolul terminal al palpu!ui labial. 

c. ;\!axila. 

Yăzut cu un vârf rotunzit. Restul pieselor sunt asemănă
toare genului Baetis. 

Baetis pmnilus Durm. 66 şi ~~.O parte din ei au fost recoltaţi 
de pc feţele inferioare ale frunzelor de Alnus glutinosa, iar 
altă parte au fost prinşi din sbor. Această specie nu formează 
roiuri mari în timpul sborului nupţial, ci este alcătuit numai 
dintr'un număr foarte mic de indivizi de ambe sexe. Acest 
sbor se face la înălţime marc (7- ro m) şi la o depărtare 
de 15 până la 20 m de malurile apei. Interesant este faptul 

i 
I 

[! 
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că larvele de Baetis pumilus Burm. pot să surorte variaţii 
mari de temperatură. Au fost găsite la Săccl unde apa ajunge 
la 24°-25°, cât şi în apele de pc valea Prahowi cu tempe
ratură de 12°-13°. Totuşi, pentrucă acestea ~Hl fost mult 
mai frecvent întâlnite în torenţi de mică înălţime cu tempe
ratură cuprinsă între 15°-22° ca la Săcel (Gorj) şi Schitu
Topolniţa (Mehedinţi), ne face să credem că aceasta ar fi 
temperatura lor optimă de desvoltarc. In celelalte locali
tăţi cu temperatură mai ridicată sau mai joasă, frecvenţa lor 
este din ce în ce mai mică. 

Bai:'tis scambus Etn. Nu am putut recolta decât cf1teva 
exemplare <f <f din sbor Ia Săcel. Din această cauză nu am 
putut obţine date biologice asupra larvelor, desvoltării lor, 
sau a sborului nupţial. 

Genul Centroptilum Ea to n. 

Centroptilum pennulatmn Etn. se găseşte foarte frecvent 
la Săcel în roiurile de Baetis bioculatus Etn. Numai câteva 
exemplare. am recoltat separat, exemplare care sburau dea
supra apel. 

Centroptilum romanicu.m n. sp. Această specie prezintă ca
ractere care nu corespund la nicio specie citată în literatură 
şi mai ales în aceea care se ocupă cu formele palearctice, 
de aceea am considerat-o specie nouă. 

M2.sculul. Lungimea corpului 5,5 mm, aripile de 6 mm 
şi cercii de 13 mm. Capul are coloarea fundamentală brun 
deschis. Fetele terminale ale ochilor în turban sunt colorate 
roş-brun şi mărginite ele câte o bandă subţire gri-alb. Ju
mătatea distală a feţei laterale galben-brun deschis, iar cca 
bazală brun închis. Toracele ro bust are notum brun închis 
iar părţile laterale brun deschis. Prima pereche de picioare 
este gri închis, în timp ce perechea medie şi posterioară 
galben foarte pal. 

Prima pereche de aripi, hialine şi cu nervuri brune deschis. 
Ptcrostigma, opalescentă cu 7-8 nervuri transversale. A doua 
pereche de aripi prezintă la baza rnarginei anterioare un 
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pinten fo:irtc pronunţat, subţire şi cu vârful curbat spre 
c1p:!tul dist;il al aripei .. i\Iarginea anterioară este dreaptă sau 
puJin conc:t\ i'i pfrnă în apropiere de vârf. Capătul distal ro
t 1rnzit. ~\Lt rginca posterioară ;irc aceeaşi orientare pe 3 / 4 din 
poqiunca bazală a aripci, iar în sfertul terminal se curbează 

----------------------------=--=-==========:::. 

Fig. 4. C<:ntroptilum romanicum n. sp, aripa posterioară. 

mult spi·e imaginea anterioară formând vârful. Cu alte cu
,·intc, trei sferturi dela bază, aripcle au acee::şi lăţime, iar în 
ultimul sfert se subţiază treptat până la vârf (fig. 4). Ab
domenul arc tcrgitele de un colorit brun deschis şi sterni

Fig. 5. - Ccntroptilum 
romanicum Gonopode 

(mascul). 

tele galben foarte pal. Gor:opodelc 
(fig. 5) au o coloare galben-brun. 
Articolul bazal este foarte scurt, având 
lurigimca ;;proape cu lăţimea, iar în 
părţile interne câte o cută datorită 
curburii pronunţate a lor spre inte
rior. Penultimul articol este cel mai 
lung. El este mai subţire la mijloc, 
îngroşându-se treptat către cele două 
extremităţi. Articolul terminal, foarte 
mic şi ovoid. 

Femela are corpul subţire şi lung 
(5-6 mm). Aripele 6-7 mm şi 

cercii de 14-16 mm. Capul este colorat galben-brun. 
Pe vertex, galben pal cu trei linii longitudinale brune. 
Ochii, brun închis. Toracele are o coloare brun roşcat pe 
pronotum şi brun deschis pc mezonotum şi metanotum. 
Sternul, brun-galben pal, iar picioarele, galben-brun foarte 
pal. Aripek anterioare transparente şi străbătute de nervuri 
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subţiri brun deschis. Ptc.:rostigma prezintă, ca şi cc:1 deh 
mascul, 7-8 nervuri transversale. Abdoml'nul arc krgit<:k 
de un colorit brun deschis şi sternitclc g:dlkn p:11. Cl'rcii, 
gri deschis. 

Subirnago arc coloarca generală a corpului gallwn-brun 
deschis. Pe mezonotum arc şase bande longitudinale brun 
închis. Aripele gri mat, iar picioarele galben pal. Larva 
este necunoscută. 

Centroptilum sp. <ţ<ţ. Am recoltat mai multe exemplare în 
regiunea Săccl, satul Gurani. După mărimea corpului şi forma 
aripclor posterioare se apropie foarte mult de specia ameri
cană C. rivulare, descoperită şi descrisă de l\11 c Du n -
n o u g h. In ceea cc priveşte coloritul sunt complet deose
bite, deoarece specia americană are coloarea roş ca şi carnea, 
iar cea găsită la Săcel este de un galben roşcat pal pe partea 
dorsală şi aproape albă ventral. Picioarele şi cercii, alb stră
vezii. N'am găsit masculul şi nici larva, de aceea nu ne 
putem pronunţa dacă este specia americană cu caractere de 
varietate sau este o specie nouă. 

Genul Pseudocentroptilum B o g o e s c u. 

Pseudocentroptilum motasi Bogoescu. Printre numeroasele 
exemplare de Ephemeroptere adulte am găsit un număr apre
ciabil de femele ale unui gen care prezenta caractere in
termediare între genul Centroptilum Etn. (1869) şi genul 
Baetis Leach. (1815) şi care după părerea noastră este un 
gen nou. In acelaşi timp am recoltat din pârâul Blahniţa 
câteva nimfe, pe punctul de eclosare. Aceste nimfe pre
zentau de asemenea caractere intermediare. Caracterele aces
tui gen, cât şi ale speciei, observate la adult şi nimfă 
au fost descrise amănunţit şi publicate în Bull. de la Sect. 
Se. de l'Acad. Roumaine, T. XXIX, Nr. 9, 1947· 

Mai jos dăm un tablou complet pentru determinarea ge
nurilor, după adulţi şi nimfe, ale famiei Baeticlae. 



C. HIJCj(lE~Cli 

J. T"h/r,11 de d<'la111i11r.re a gc1111rilor duf:'â adulţi, I) 

;\:-i 11ih· a;1:erio:'!'C cu d1n1;l ncr\·uri inti:rcala~~e 2 

- :\1ipik :nit.;· in~1:e cu \) sing111·ri ncrYu!-~ intctcalară 

........ „ .. 3 

:\ripd1..· post .ri1)Jre lipsc!-.c 

•
1\1-ipclc rusterioarc înguste, 

n:llc ...... · · · · · · · · · · · · · · 

f:1ră pinten şî cu 
Pse11docloeon 

două ncrntri longitudi
. . . . . . . . . . Aceiltrella 

··- Aripcle puskrioare eliptice, cu pintc'n ~i trl"i nern1ri longitudinale .... B'li'tis 
(1) Aripck ptJstcrio:irc lipsesc ............... . 

- -· 1\r·ipilc J)<Jste.rÎ•Jarc există ........................... . 

(.1) l':ima m·rvu;·ă c·ansvcrsalii dintre Radius şi Scctorradii nu se găseşte în 

p:·clungi:-c·a p:·imci nervuri t:-.msvcrs:ik din spaţiul următor ci totdeauna 
m:ii spre baza aripci .........•.. „ .................. „ .. „ Cloeon 

--- l':-ima nern1:·ă trans,·crs:t!ă dintre Radius şi Sectorrn<lii se găseşte în pre

lungirea prim,·i nervuri trnnswrsale din spaţiul următor sau uneori mai 
Si'rc vâr:\il aripci „ .. „ .. „ „ „ ........ „ . . . . . . . . . . . . . . Prodoeon 

(4) Aripck postl'rioarc înguste şi cu două nervuri longitudinale .... Centroptilum 
--- Arip<""k post.:rioa;e foliacee şi cu trei ncnu:i Jongitudinak Pseudocentroptilum 

I J. Tablou de determinarea genurilor după nimfă. 

Ş:1ptc pc, cehi de lame b:anchi,l]e foliacee dint:e care primele şase perechi 

5 
6 

duble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... „ ........ z 
- - Ş.iptc p<""rechi de lame b:·:mchiak foli:!cee simple .............. 3 

( 1) L:irncle b:a.1chiale 3 -6 rotmvite ....... . 

-- Larnck branchiale 3--6 în trei muchii (colţuri) 

( 1) Cu <l:>i cerci ..................... . 

·-- Cu rc-ci ccrCI 

C!oeon 
Procloeon 
Acetrella 

(3) A:·tirn!ul rc:·m:nal al pa!p~1lui labial rotunzit .. Antenele nu întrec în lun-
4 

gime jurniitatca corpului .......... „ ...... „ .... · · .. · · .. ·. • • 5 

Articolul tl"rminal al palpului labial, lăţit şi în patru muchii (colţuri). An

tcncle.1 întrec în lungime jumătate corpului. Lamele branchiale ascu-
ţite .......................................... : . . . . . Centroptilum 

(4) Articolul terminal al palpului labial rntunzit ca şi gămălia unui ac. Ante

nele nu întrec 1/3 din lungimea corpului. Brnnchiile eliptice cu vârful 
rotunzit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baetis 

- ,\rtic,1lul terminal al palpului labial rotunzit ~i prevăzut cu un vârf scurt 

şi ascuţit în porţiunea mijlocie a rn:L·ginci distale. Antende mai lungi 

de 1/3 din corp. F<Jiţde branchiak eliptice şi rotunzite la ,-ârf. Pseudc

rentroptilum 

1 ) Tabluul de c].1sificarC"a gcnu.·i]m· după adulţi a fost întocmit ţi:1ându-se seamă 
ca:actc:ck g•:ncricc folosite de G e o r g Ul m c r şi E <l. ·s c ho e n <"" m un d, 
pentru acel d.: clasificare al genurilor după nimfe au fost luate în considerare 
carac~crc]c fulos:tc de O. A. Cc r n o ,. a în lucra:-ca « Vicaţa Îll apde dulci ale 

.R.S.S. '» 1 <J~o şi dup:i Ed. S c ho e n e m un d. 
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Larva de Pseucloclocon nu este cunoscută. 

Genul Clof"on Leac h. 

Cloeon dipterum Etn .. Masculi şi femele rccolt::tc în re
giunea Săcel din roiuri. N'am găsit larvele în Blahniţa. Pro
babil că desvoltan:a lor se face în puţuri şi bălţile din jurul 
satului. 

Genul Procloeon B g t s s. 

Procloi:"on bijidum Dgtss. Am recoltat puţi ci ic divizi răz
leţi în amurg. N'am găsit larve în Blahniţ<:, acest gen fiind 
tot un tip de apă stătătoare ca şi Cloeon. Recolta a fost fă
cută la Săcd. 

FAMil.IA CAENJDAE 

Genul Caenis B g t s s. 

Caenis macrura Steph. Femele recoltate deasupra apei Blah
niţa, la Săcel, în momentul pontei. Larve am găsit în por
ţiunile cu apă liniştită sau cu viteză minimă. 

Din cele expuse mai sus rezumăm următoarele: 
I. Am făcut o serie de completări biologice 2,supra unor 

genuri şi specii de Ephemeroptere de ex.: năpârlirea la Oligo
neuriella, vieaţa larvară la Ecclyonurus insignis Etn., Rhithro-
gena aurantiaca Etn., Baetis pumilus Etn. . 

2. Am descris larva necunoscută de Baetis venustulus Etn 
(fig. 3) şi coloarea ochilor în turban ai ma.seului, coloan 
care ajută mult la determinarea speciilor acestui gen (fig. 1) 

3. Am descris o nouă specie pentru ştiinţă (Centroptilurr 
romanicum) şi am dat două tablouri pentru determinare: 
genurilor familiei Baetidae după adulţi şi nimfe. 

4. Localităţile din care am recoltat materialul descris ma 
sus şi am făcut observaţiile biologice n'au mai fost cercetat< 
în acest domeniu până în prezent şi deci întreaga listă d1 
genuri şi specii enumerate în lucrarea de mai sus sunt no 
pentru aceste localităţi, cât şi pentru întregul ţinut. 

Laboratorul de Zoologie Bucureşti 
Staţiunea Zoologicâ Sinaia 



1 I UHJ ii g I ;J lUJ O l'J!FIEC h~HE JI ClIC'l1EliIA'l1HlJECiîHE 
I ruu.u~;~OBAI IHH :~)<f)J<Jjţ}1~PO 1Yl1EPOD B PYMLllICROH 

I IAP0)-0 I01 f PECIIYB.JUU~E 
(l\P.\TJ;OE co;~EP~I~AIIIIE) 

1 .. .\1nop IIIJOH:lBCJI IJH)( 0110:10r;PJeCI\IIX m1/):nO)(ClIIIfr Hali; 
po,vtm1 11 n !,'(a~n HO)(CllOJ; (Epherneropterae), nanprnrcp ual!; 
.1111u.i;oîi Oligoncuriclla Pict., na;( ;1rn:rnr,ro mPnm1m Ecdyo
nurus insignis Ltn. Rhithrogena aurantiaca Etn. Baetis 
pumilis Etn. 

~. OH mr:rc:u Hcn:mee·ruyro ,n;o C)!X uop .1:p1:mr~y Baetis 
\Tl1l!Stulus Etn. (puc. 2, ::!) )[ I\DCT r:rna ea~IJ\a. nBeT IIO

.\f01'<1C'l' OllpCJ(C:Il!TJ, n:r,11;r,r DTOl'O po)(a (puc. 1). 
:L Oim wwrc.T H omrca:r JrOJmîi nn;ri; (Centroptilum roma

nicu·m n. sp.) (puc. J, ;>) JI O'l'~ICTJU IIOBI>Ifr po;i; (Pseudo
ccntroptilum n. g.), 0Hm«u1m,1ii n Bccr11mte EcrecrllCHH0-
1 Iay1moro Or,n;e:rcrnm Ppr1rnc1;oii Ar;a;r;e~r;ru, ·r. XXIX, J\12 9~ 
l!H7. 

·L J\Jcl'TJIOCT,I, ll J;OTO}JIJX a:I3'rOp coopa;r ~IaTCpna;r II IIpOII3-„ ,., ,., 
Hl'..l o :rP:lOl'JPICL'lL'lC HaUJ!lO,'J;Clllrn:, ne UI.TJill )(0 Cj[X uop IICCJIC-

;(omtm.r ll wrmr Haupall;rcmrn. Y rroMmryn.ie 3,I(Ccr, po)(rJ u llII)(hl 
:rn:r:rnrrc~r HOBr.rMn )(:IH i.lTHX )!Cer H ;i::m llccro paiiona. 
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OB'hHCHEllHE PHCYHI\OB 

Pnc. 1. - Ba i'tis ,·cnustulus Etn, C;rnc1\. l':ra3 TIOpuaao)L 
l'uc. :!. - Baetis venustuius Etn. :Iw1mrna. 
Pnc. 3. - Baetis vcnustuius Etn .. 1f1Prn111:a. PoTonoii a1mapaT. 

a labium. 
b KO!!C'll!T,Iii 1!.lCHllK ry6noro ll\Ylla.1Ll(:l. 

C •IeJIIOCTJ,, 

l'uc. ·l. - Ccntroptilum romanicum n. sp. 3a,\nce KpbI.10. 

Pnc. fi. - Centroptilum romanicum n. sp. C:t)!el\. rouono;v1ii. 



NOUVELLES liTUDES SYSTEMATIQUES ET 
GIOLOGIQUES SUR LES EPHEl\11iROPTl~RES DANS 

L\ Rl~PUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE 

(RE S U ME) 

I. L'auteur a foit une serie de completements biolo
giqucs sur Ies genres ct Ies especes des Ephemeropten:s, 
par ex.: la 11iue chcz l'Oligoneuriella Pict., la vie larvaire 
chcz l'Ecclyonurus insignis Etn., Rhithrogena aurantiaca Etn., 
Dactis purnilus Etn. 

2. Il a foit la description de la larve inconnue de 
Daetis venustulus Etn. (fig. 2, 3), et la couleur des yeux 
en turban du mâlc. La couleur clonne la posibili te de deter
mincr plus facilcment Ies especes ele ce genre (fig. 1). 

3. Il a trouve ct decrit une nouvelle espece pour la scier.ce 
(Centroptilum romanicum n. sp.) (fig. 4, 5) (t mentionne 
un nouvcau gcnrc (Pseudocentroptilum n. g.), publie dans le 
Bull. ele la Section se. de l'Acad. Roumaine, T. XXIX, 
Nr· 9' 1 947 · (; 

4. Les localitcs dans lcsquelks l'auteur a recolte le materid 
cphcmeropterologique ct a fait les observations biologiques, 
n'ont pas etc cxplorees jusqu'a prescnt dans cette rnatiere. 
L::s genrcs et les especes mentionnes dans ccttc liste sont 
nouveaux pour ccs .localites et pour la region entiere. 



EXPLICATION DES FIGURES 

Fig. 1. - Baetis vcnustulus Etn. (mâle). L'ceil en turban. 
Fig. 2. -- Ilaetis vcnustulus Etn. La larve. 
Fig. 3. - Baetis vcnustulus Etn. (larve). L'apparei! bucal. 

a) Labium; b) L'article terminal du palpe labial; 
c) Maxille. 

Fig. 4. - Centroptilum romanicum n. sp. L'ailc posterieure. 
Fig. 5. -- Centroptilum romanicum n. sp. Gonopode (mâle). 


