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INTRODUCERE 

În studiul sistem~tic al Ephemeropterelor, prezintă importanţă şi 
cercetarea amănunţită a nimfelor, deoarece caracterelt; acestora comple-. 
tează pe cele ale adulţilor şi precizează şi mai bine specia. Dar studiul mor.
fologic şi biologic al nimfelor de Ephemeroptere. are un interes deos~bit. 
'şi din alt~ puncte de vedere. Astfel, ele sînt un material convenabil pentru 
diferite cercetări de laborator în legătură cu lămurirea unor procese fizio-, 
logice ca circulaţia, respiiaţia, năpîrlirea etc. · 

Prin stricta lor dependenţă faţă de anumite co~diţii ale mediului, 

1
. diferite specii de Ephemeroptere pot servi ca indicatori. ai tipurilor de apă 

sau ai·purităţii apelor. Ele consumînd o mare cantitate de substanţe org~
nice în descompunere ajută mult la curăţirea apelor de 'impurităţi. 

, De asemenea, aceste nimfe au şi o deosebită importanţă economică 
-ţ\- intrînd în hrana de bază a multor peşti. De exemplu, speciile torenticole 

de Baetis, Rhithrogena, Epeorus, Ecdyonurus, Heptagpnia, .intră într-o pro
porţie mare în hrana Salmonidelor, iar unele specii de Ephemera, Palingenia, 
Polymitarcys, din regiunile lenitice ale apelor sînt o hrană.căutată de peştii 
din aceste zone ca cega, somnul etc. Larvele şi nimfele .de Ephemeroptere 
sînt însă consumate şi de peşti mici ca boişteanul, sglăvocul, grindelul, 
porcuşorul, care constituie la rîndul lor o hrană importantă pentru peştii· 
răpitori. . 

Studiul nimfelor de Ephemeroptere, prezintă interes şi pentru faptul 
că. unele dintre ele pot fi gazde intermediare ale unor viermi care parazi-
tează diverşi peşti. · 
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Istoric 

Ba.etis este unul dintre genurile cele mai răspîndite de Ephemeroptere, 
speciile sale numeroase populînd cursul apelor de la izvcare şi torenţi pînă \ 
la apele cele mai lin curgătoare. Lest a g e (21) în monografia sa asupra 
larvelor de Ephemeroptere menţionează existenţa în fauna paleartică a 
30 de specii de Baetis, însă descrie ca nimfe doar pe Baetis rhodani şi redă ~ 
descrierea pe care St ei man n o atribuie lui Baetis gemellus adăugînd 
descrierea a încă cîteva nimfe fără a preciza specia. 

Ul mer (27), Schoenemund (25), şi apoi Cernova (8) 
au dat din nou, în ce priveşte Baetidele, chei de determinare pînă la gen, 
fără însă a adăuga noi descrieri de nimfe ale speciilor de Baetis. Astfel 
S c ho e ne m un d în anul 1930 afirmă că toate descrierile de nimfe de 
Ba'etis făcute pînă atunci erau prea generale în cît se potriveau pentru mai 
multe specii şi nu permiteau o diagnoză precisă. 

În anul 1933 C. B o g oe s c u (2) dă descrierea nimfelor de Baetis 
buceratus şi B. kulindrbphtalmus, iar mai tîrziu (5), în 1949, a nimfei de 
B. venustu~s. M. Gauthier (10) descrie în anul 1935 nimfa de Baetis 
pumilus. iar G. Ul mer (28) în 1943 nimfa de B. vernus. M. L. V e r
r ier în anul 1943 compară descrierea nimfei de B. pumilus, dată de 
G aut hi e r, cu o altă nimfă pe care o atribuie aceleiaşi specii, iar în anul 
1944 cercetînd variaţia speciei B. vernus redescrie nimfa acestei specii. 
În anul 1945 V. Land a (20) dă o descriere a nimfelor de . B. pum,ilus, -
B. rhodani, B. bioculatus şi Baetis sp. M. G r an di (13) în anul 1948 
descriind cîteva specii noi de Baetis dă pentru una din ele, B. pavidus 
( = B. parva Grnd.) şi descrierea amănunţită a ni1nfei. Aceeaşi autoare în 
altă lucrare (12), dă o descriere a adultului şi nimfei unei specii de _Baetis 
pe care le atribuie lui B. pumilus. 

ln anul 1950, T. T: M a c a n (22) publică o lucrare mai <:ompletă 
cuprinzînd descrierea nimfelor a opt specii de Baetis pe care le distribuie 
în patru grupe : 1. atrebatinus ; 2. pumilus şi niger ; 3. scambus şi bioculatus ; 
4. rhodani. vernus şi tenax. 

Bazîndu-se pe caracterele şi grupele stabilite de T. T. Mac an, „ 
P. I k o nomo v (17) în anul 1954 descrie o nimfă de Baetis aparţinînd 
unei specii noi : Baetis meridionalis. 

Comparînd nimfa genuluiBaetis cu nimfele celorlalte genuri deBaetidae, 
o putem de'fini prin următoarele caractere : ;-

- Palpi labiali cu ultimul articol în general rotunjit, netrunchiat şi 
prezentînd întotdeauna în partea subterminală a laturii interne o dilatare 
lobuliformă mai mult sau mai puţin dezvoltată. 

- Şapte perechi de lamele trabeobranhiale simple, eliptice şi rotun
jite la vîrf. 

- Trei cerci, metacercul uneori mult mai redus dar nu dispărut. 
Majoritatea descrierilor de pînă acum ale nimfelor diverselor specii 

de Baetis puneau accentul îndeosebi pe colorit şi pe aparatul bucal. În ce 
priveşte colorit ul nimfei, desigur că el este cel mai evident indiciu al spe
ciei dar trebuie avută în vedere variaţia sa în oarecare limite, în raport cu 
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condiţiile mediului, precum şi posibilitatea de păstrare a acestuia în funcţie 
de mediul de conservare şi de durata conservării. 

Studiul amănunţit al unui material numeros de· nimfe de Baetis 
ne-a dus la concluzia că aparatul bucal nu prezintă totdeauna caractere 
suficient de tipice şi evidente pentru a identifica specia, deoarece în interiorul 
speciei, o serie de amănunte ale pieselor sale prezintă va:r;iaţii în limite 
destul de largi. De aceea, pentru alcătuirea unei chei de determinare a spe
ciilor de Baetis după nimfe, am luat în considerare numai acele caractere 
ale aparatului bucal care sîrit tipice şi constante punînd în plus accentul pe 
o serie de alte caractere folosite într-o măsură mai mare sau inai mică de alti 
autori, sau trecute cu vederea pînă acum. ' 

Astfel, antenele prezintă tipic pentru unele specii la marginea distală 
externă a articolului bazilar un pinten bine dezvoltat care la majoritatea 
speciilor lipseşte; articolul bazilar şi pedicelul la unele specii sînt prevăzute 
la capetele· distale cu peri şi dinţişori dispuşi neregulat în timp ce la celelalte 
specii se găsesc numai peri. . 

T. T. Mac an (22) în lucrarea sa asupra nimfelor de Baetis dă 
o deosebită atenţie fanerelor de pe articolele picioarelor, în special de pe 
femur, punînd acest caracter la baza împărţirii nimfelcir în patru grupe. 
Constatînd şi noi că fanerele de pe fe:rnur sînt tipice şi constante în ce pri
veşte forma şi dispoziţia lor la diverse specii am folosit acest caracter într-o 
măsură destul de largă. 

în privinţa ghearei, unii autori au descris şi schiţat gheare ale nimfelor 
de l3aetis, însă numai în ce priveşte numărul dinţilor de pe ea. Noi am con
statat că acest număr nu e perfect constant, însă între ultimul dinte şi 
vîrful ghearei se află la unele specii doi peri lungi tipici şi constanţi eh poziţie, 
iar la celelalte specii sînt înlocuiţi de nişte spini mici. Prezenţa acestor peri 
a fost arătată de Hub aul t (15) la nimfele torenticole de Baetis din Alpi 
şi Vosgi fără însă a preciza specia şi a le da vreo importanţă sistematică. 

V. Land a (20) descriind nimfele de B. pumi~us, B. rhodani şi 
B. bioculatus, a urmărit şi aspectul tergitelor abdominale .şi marginilor 
apicale. În lucrarea de faţă am dat o mare atenţie atit fanerelor de pe mar
ginea tergitelor cît şi celor de pe suprafaţa lor, constatînd că sînt. deosebit 
de interesante .şi tipice pentru diferite specii. 

Am urmărit ca şi V. Land a şi T. T. Mac an, în ce priveşte 
trahwbranhiile aspectul marginilor acestora, ajungînd la concluzia că 

~ este specific pentru B. 'thodani prezenţa unor spini, pe lîngă zimţii ş~ perii 
obişnuiţi. 

Descriind nimfele de Cloen dipteru.m şi de Baetis pavidus M. G r an di 
(11), (13} a schiţat aspectul sternitului 10 arătînd că el este divizat în doi 
lobi. C. B o g o e s c u (6) a: arătat că aspectul plăcilor anale poate fi folosit 
ca un criteriu bun pentru determinarea femelelor de Baetidae. În lucrarea 
de faţă am folosit forma exactă a plăcilor subanale, precum şi aspectul şi 
dispoziţia fanerelor de pe suprafaţa lor, ca un caracter tipic pentru nimfele 
diferitelor specii ~de Baetis. 

în ce priyeşte cercii am constatat că în timp ce la unele specii capetele 
distale ale articolelor se termină cu zimţi ogivali în prelungirea articolelor 

2. - c. 666 

, 



"' 

Fig. 1. - Gheare cu peri. a, B. venuslulus ,
b, B. kulindrvphlalmus ,- c, B. carpatica. 
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Fig. 2. - a, tergit de Baetis. Porţiune din marginea posterioară 

a tergitelor: b, B. carpatica; c, B. venuslulus. 
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Fig. 3.- Gheare fără peri. a, B. rhodani; b, B. pumilus. 

a. 6 

Fig. 5.- Porţiuni din·-cerci. a, B. pumilus; b, B. vernus. 
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Fig. 4. - Porţiuni din marginea posterioară 
a tergitelor. a, B, rhodlllli; b, B. tena:x:. 
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Fig. 6. - Porţiune din marginea posterioară 
a tergitului de B. pumilus. 
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(B. carpatica, B. kulind.rophtalmif:s, B. venustulus, B._ r~odanţ et~.). la a~t~ 
specii (B. pwmilus, B. niger, Baetis sp.) acestea se termina cu zimţi alung1ţ1, 
articulaţi, iar articulaţiile se prelungesc in nişte colţuri intre zimţi, dînd 
aspectul unui al doilea rind de >Zimţi. . ~. 

Fig. 7. - Regiunea bazalii a antenelor. 
a, B. tricolor; b, B. vernus. 

b 

Fig. 8. - Forţiuni din marginea posterioară 
a tergitelor. a, B. bioculatus; b, B. vernus. 

CHEIE PENTRU DETERMINAREA SPECIILOR GENULUI BA~TIS 

·1 (6) Gheara cu dof perilungi între ultimul dinte şi vîrful ghearei (fig. 1) •. 2 
2 (3) Cei doi peri inseraţi mai aproape de vîrful ghearei decît de ultimul 

dinte (fig.·' 1, a) ; marginea · posterioară a tergitelor cu zîmţi 
articulaţi la bază, adesea rupţi; suprafaţa tergitelor cu striuri 
transyersale (fig. 2, c) ; marginea posterioară a femurelor prevăzută 
cu un şir de peri lungi şi peri fini mult mai scurti (fig. 9, b) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. venustulus. 

(J (2) Cei doi peri inseraţi median sau mai aproape de ultimul dinte 
decît de vîrful ghearei (fig. 1, b şi c) ; marginea posterio~ră a 
tergitelor cu zimţi articulaţi la bază ; suprafaţa tergitelor fără striuri 
transversale (fig. 2, b) ; margine.a posterioară a femurelor cu un 
şir de peri lungi mărginit de o parte şi de alta de spini scurţi conici 
(fig. 9, c) • • . . • . . • . . . . • . . . . • . . . . . . . 4 

4 (5) Ultimul dinte al ghearei egal sau mai lung decît distanţa dintre 
el şi inserţia perilor şi aproximativ de două ori mai lung decît 
penultimul dinte (fig. 1, b) ......... B. kulindrophtalmus 
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5 (4) Ultimul dinte al ghearei mai scurt ca distanţa dintre el şi inserţia 
perilor şi numai cu 1/3 mai lung ca penultimul dinte (fig. 1 .• c) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .· . B. carpatica 
6 (1) Gheara fără peri lungi (fig. 3) . . . . . . . . . • • . . . 7 
7 (10) Tergitele cu dinţi spatuliformi înfipţi pe marginea posterioară 

şi pe suprafaţa lor (fig. 4) ; marginea posterioară a femurelor cu 
spini lungi ascuţiţi însoţiţi de spini scurţi conici (fig. 9, d) ; plăcile 
subanale cu spini marginali conici şi spini articulaţi Ja bază, în 
jumătatea internă a suprafeţei lor (fig. 22) . . . . . . . . . 8 

8 (9) Marginea posterioară a tergitelor nezimţată, dinţii spatuliformi 
înfipţi chiar în margine (fig. 4, a) ; traheobranhiile cu marginea 
zimţată prevăzută cu spini puternici şi peri (fig. 17,B) .. B .• rhodani 

9 (8) Marginea posterioară a tergitelor zimţată, dinţii spatuliformi 
înfipţi înapoia zimţilor (fig. 4, b) ; traheobranhiile cu marginea 
zimţată şi prevăzută numai cu p{\I"i (fig. 20, B) . . . B. tenax 

10 (7) Tergitele complet lipsite de dinţi spatuliformi (fig. 6 şi 8) ; mar-
ginea posterioară a femurelor cu spini ·puternici conici, sau cu spini 
lungi cla\raţi (fig. 9, e, f şi g) ; plăcile subanale fără spini arti-

. cula ţi pe suprafaţa lor (fig. 25, 28, 31, 37, 40) . . . . . . .11 
11 (18) Marginea posterioară a femurelor cu spini puternici conici (fig. 9, e) ; 

marginile distale ale articolelor cercilqr cu zimţi lungi, lanceolaţi 
articulaţi la bază (fig. 5, a) ; pe suprafaţa tergitelor solzi trapezoi'
dali sau semicirculari (fig. 6) . . . . . . • . . . . . . . • t2 

12. (13) Articolul bazilar al antenei cu un pinten bine dezvoltat pe marginea 
externă (fig. 7, a) ; lobul .intern subterminal al palpilor labiali 
foarte dezvoltat :(fig. 24, C) ; tergftele cu solzi semicirculari pe 
suprafaţa lor, iar pe marginea posterioară cu zimţi lăţiţi cu vîrful 
tocit . . . . . . . . • . . . . ·. • . . . . . . . B. tricolor 

13 (12) Articolul bazilar al antenei .fără pinten (fig. 7, b); lobul intern 
subterminal al palpilor labiali foarte slab dezvoltat (fig. 27, B, 
30, C, 33 B) ; tergitele cu solzi trapezoidali pe suprafaţa lor, 
iar pe marginea posterioară cu zimţi alungiţi şi ascuţiţi (fig. 6). .14 

14 (17) Plăcile subanale zimţate pe tot lungul marginii lor interne \fig. 28, 
31, 34) ; prosthe~a mandibulei stîngi mult lăţită distal şi prevăzută 

. cu S-10 zimţi scurţi şi 3-4 lungi (fig. 27, A, 30, A) . .. . 15 
15 (16) Colţul postero-intern a.I plăcilor subanale prelungit într-un lob 

acoperit cu nuqieroşi zimţi spiniformi (fig. 28) ; mandibula dreaptă 
cu prostheca reprezentată de un păr bifid (fig. 27, A) . B. pumilus 

16 (15) Colţul postero-intern al plăcilor subanale, larg rotunjit, ne prelungit 
într-un lob (fig. 31); mandibula dreaptă cu prostheca de tip obiş
nuit (fig. 30, A) . . . . . . . . . . . . ; . . . . . B. niger 

17 (14) Plăcile subanale cu puţini zimţi mari pe colţul postero-intern (fig. 
34); prostheca mandibulei stîngi prevăzută la capătul distal numai 
cu 5-6 zimţi scurţi şi 2-3 lungi (fig. 33, A) B. sp. nimfa gracilis 

18 ( 11) Marginea posterioară a femurelor cu spini lungi clavaţi, însoţiţi 
sau nu de spini scurţi conici (fig. 9, f şi g) ; marginile distale 
ale articolelor cercilor cu zimţi scurţi, triunghiulari; ne articulaţi 
la bază (fig. Ş, b); pe suprafaţa.tergitelor solzi semicirculari (fig. 8).19 

\ 
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19 (20) Marginea posterioară a femurelor cu spini lungi clavaţi şi peri 
{fig. 9, /) ; plăcile subanale cu puţini zimţi pe colţul postero-intern 
(fig. 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. B. scambus 

20 (19) Marginea posterioară a femurelor cti spini lungi clavaţi, spini scurţi 
conici şi peri (fig. 9, c); plăcile subanale cu numeroşi zimţi pe 
tot lungul marginii interne. . . . . . . . . . . . . . . . .21 

21 (22) Solzii semicirculari de pe suprafaţa tergitelor se continuă cu striuri 
slabe· (fig 8, b) ; articolul terminal al palpilor labiali ogival 
(fig. 39, A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. bioeulatus 

22 (21) Solzii semicirculari de pe suprafaţa tergitelor nu se continuă cu 
striuri (fig. 8, b) ; articolul terminal al palpilor labiali rotunjit 
{fig. 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. vernus 

. 
J .. 

o ' d . ./ 

Fig. 9. - a, femur de Baetis; porţiune din marginea posterioară a femurului (x) : 
b, B. venustulus; c, B. carpatica; d, B. rhodani; e, B. pumilus; f, B. scambus; g, B. vernus. 

Baetis venustulus Eaton 1885 
(fig. 10, 11) 

Nimfa acestei specii este în general de talie mică avînd lungimea 
cuprinsă între 5 şi 7 mm iar cercii de o lungime apropiată de cea a corpului. 
Culoarea generală a corpului nimfei este cenuşie deschis gălbuie. 

· Capu 1. La nimfele O'O' ochii în turban sînt de culoare brună deschis 
gălbuie, iar la nimfele 5j?5j? capul este cenuşiu deschis cu o dungă mai des
chisă . pe vertex. 
· Antenele de culoare albă murdar au lungimea, aproximativ cît capul 
şi toracele. 

Aparatu 1 buc a 1 . (fig. 11). Labrul prezintă partea anterioară 
~ marginilor laterale prevăzută cu peri lungi ramificaţi iar marginea ante-
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rioară cu numeroşi peri ceva mai scurţi, penaţi. Pe suprafaţa sa dorsală 
în afară de perii fini, dispuşi neregulat, se mai găseşte un rînd de peri lungi 
şi puternici dispus paralel 
cu marginea anterioară şi 
alcătuit din doi peri dis
tanţaţi, aşezaţi median, iar 
la oarecare distanţă de o 
parte şi de alta patru peri, 
rîndul continuîndu-se apoi 
cu încă cîţiva peri pe mar
ginile laterale. 

Mandibula dreaptă 
prezintă caninul prevăzut 
cu şapte dinţi bine con
turaţi, iar prostheca foarte 
îngustă prezintă la capăt 
cîţiva zimţi greu de distins. 
Mandibula stîngă prezintă 
caninul de asemenea pre
văzut cu şapte dinţi fiind 
vizibil de obicei şi un al 
optulea dinte, mult mai 
mic, aşezat median. Pros
theca este bine dezvoltată 
şi prevăzută la capăt cu 
cinci zimţi scurţi şi doi sau 
trei h,mgi. 

Maxilele prezintă pal
. pii triarticulaţi avînd lun
gimea egală cu a laciniei 
sau depăşind-o puţin. 

Labiul prezintă palpii 
de asemenea triarticulaţi 
cu ultimul articol slab de
limitat de penultimul. Ar
ticolul terminal este ogival 
alungit şi prevăzut cu· un 
vîrf mai mult sau mai puţin 
ascuţit. Lobul intern sub
terminal al palpilor labiali 
este slab conturat. 

Hipofaringele prezin
tă lobul median mai mult 

A 

Fig. 10. - B. venustulus. A, nimfă; 
B, traheobr'anhie. 

B 

sau mai puţin trilobat iar lobii laterali cu marginea anterioară truncată. 
Torace 1 e. Pronotumul este cenuşiu-gălbui deschis cu cîte două 

pete alungite mai întunecate de o parte şi de alta a liniei mediane 
deschise. 

• 

! 
ţ 
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Mesonotumul de aceeaşi culoare prezintă de asemenea o linie medio
longitudinală deschisă iar de Q parte şi de alta cîte două benzi arcuite mai 
întunecate. 

Metanotumul este cenuşiu-gălbui de asemenea străbătut de o linie 
mediană deschisă. 

Picioarele sînt albe-gălbui murdar iar pe femur prezintă o pată cenuşie 

A 
'".j 

_ alungită, slab vizibilă. Fe
, murele sînt prevăzute pe 

marginea lor posterioară cu 
peri lungi şi puternici în
soţiţi de nişte peri subţiri 
încovoiaţi (fig. 9, b). Pe 
marginile posterioare ale 
tibiei şi tarsului se găsesc 
foarte numeroşi peri fini, 
iar pe marginile anterioare 
se găsesc spini scurţi . pe 
tibie, puternici şi alungiţi 
pe tars. Gheara este pre
văzută cu aprolxitnativ .9 
dinţi, iar în treimea termi
nală a spaţiului dintre ul
timul dinte şi vîrful ghea-
rei se găsesc doi peri fini 
lmilgi (fig. 1, a). 

A b d o m e n u l. Co
loritul tergitelor abdomi
nale pare a fi · destul de 
variabil la exemrlare luate , 
din·diverse ape. În ·general 
tergitele abdominale au o 
culoare gri-gălbuie ; tergi
tele 5, 9, 10 sînt însă mult 

" mai deschise la culoare. De 

Fig. 11. - B. venustulus - aparatul bucal. A, canmn 
mandibulelor; B, maxila; C, palp labial. 

o parte şi de alta a liniei 
mediane se află cîte o pată 
punctiformă întunecată, 
mai difuză pe primele ter-
gite şi lipsind complet pe 

ultimul. Aceste pete sînt legate de marginea. anterioară prin două benzi 
înguste avînd de asemenea o culoare mai închisă. Marginile posterioare 
ale tergitelor abdominale sînt prevăzute cu zimţi rotunjiţi care adesea 
sînt rupţi iar pe suprafaţa tergitelor se găsesc nişte striuri transversale, 
peri şi sensile (fig, 2, c). 

Sternitele au un colorit uniform alb-gălbui. Plăcile subanale prezintă 
marginea postero-internă prevăzută cu zimţi şi grupe de peri, iar pe supra
faţa lor se găsesc foarte numeroşi peri şi sensile. 

( 
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Traheobranhiile sint ovale asimetrice; mai mult sau mai puţin trans~ 
parente şi cu traheaţia slab 
vizibilă. Marginile lor sînt 
neregulat zimţate şi prevăzute 
cu peri. 

Cercii sînt străvezii şi 
de culoare albă murdar. Arti
colele cercilor prezintă capătul 
distal prevăzut cu zimţi ro
tunjiţi şi peri între ei. Meta
cercul este mult mai scurt ca 
cercii laterali, aproximativ 1/7. 

E c o l o g i e . Această 
specie se întîlncşte de obicei 
în regiuni de deal sau sub
montane, larvele şi nimfele 
fiind localizate în mici căderi 
de apă unde viteza apei este 
mai mare. Ele preferă în ge
neral ape cu o temperatură 
mai ridicată, 17-22° dar fără 
varia ţii mari. 

Răs p în di re.' Valea 
Iadului la Remeti si la văr
sare, Cerna Hunedoa~·a, Streiul 
l'a Băeşti şi la vărsare, Blah
niţa la Crasna şi Săcel ; Jiul 
transilvan amonte Petrila, 
Jiul romînesc amonte conflu
enţă, Jiul Comun la Valea 
Sadului, Bîrsa amonte Zăr
neşti·· (leg. I. Mălăcea); 
Bistrîcioara aval Putna, Va
lea Seacă, Bistriţa la Buhal
niţa, Schitul, Rezu Mare (leg. 
M. Dim i t r i u). 

Baetis carpatica Morton 19101) 

(fig. 12, 13, 14) 

Lungimea corpului nim
felor d~ B. carpatica variază 
în limite destul de mari, apro
ximativ între 6 şi 11 mm, iar Fjg. 12. - B. carpatica. Nimfa. 

1
) Pînă în prezent am considerat această specie drept B. buceratus Eaton, trimiţlnd însă 

material pentru a fi compamt cu exemplare din Anglia, de unde a fost descris B.buceratus, 
Dr. D. E. Kim mi ns a stabilit că nu este vorba de această specie ci de B. carpatica Mortori 
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cercii au o lungime apropiată de cea a c:orpului. Culoarea generală a corpului 
nimfei este gri-verzuie-gălbuie. 

Capu 1. La nimfele d'd' ochii în turban au o culoare brună-roşiatică 
iar în spaţiul dintre ei de o parte şi de alta a liniei mediane deschise se găsesc 

o 

Fig. 13. - B. carpatica. Aparatul bucal. A, caninii 
mandibulelw-; B, maxila; b, porţiunea terminală a 

ultimului articol al palpului ; C, palp labial. 

două dungi întunecate în
trerupte ; la nimfele ~ ~ 
aceste dungi apar mult 
mai late. 

Antenele de culoare 
albă murdar au o lungime 
aproximativ cît capul şi 
toracele. 

Aparatul bucal. 
(fig. 13). Labrul prezintă 
pe marginile laterale peri 
puternici care spre partea 
anterioară devin ramificaţi, 
iar pe marginea anterioară 
foarte.numeroşi şi penaţi. 
Pe suprafaţa sa dorsală în 
afară de perii fini dispuşi 
neregulat, se găseşte în 
partea anterioară un şir de 
peri lungi şi puternici com
pus din doi peri distanţaţi 
aşezaţi median iar de o 
parte şi de alta, la oarecare 
distanţă spre marginile la
terale, rîndul se continuă cu 
numeroşi peri de acest tip. 

Mandibulele prezintă 
canini puternici, însă cu 
marginea slab dinţată. Man
dibula dreaptă prezintă me
dian o incizură care împarte 
caninul în două părţi, iar 
prostheca ceva mai slab 
.dezvoltată ca cea a man
dibulei stîngi prezintă ca

pătul distal lăţit şi prevăzut cu o serie de zimţi lungi neclar distincţi. 
Caninul mandibulei stîngi nu prezintă o incizură mediană iar marginea 
sa internă are aspectul unei linii suitoare cu trepte ; prostheca bine dezvol
tată prezintă capătul distal lăţit şi prevăzut cu 6 zimţi scurti şi 3-4 
lungi şi înguşti. ' 

Maxilele prezintă palpii biarticulaţi de obicei lungimea lor fiind 
egală cu a laciniei .. Articolul bazal al palpului maxilar este mai robust şi 
mai lung iar articolul terminal mai scurt şi mai subtire este prevăzut la 
capăt cu nişte spini groşi. ' 
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Labiul prezintă palpii biarticulaţi sau nedistinct triarticulaţi, ultimul 
articol fiind sudat cu penultimul iar separaţia marcată doar de o linie slabă 
incompletă. Articolul terminal este rotunjit ca gămălia unui ac şi prevăzut 
cu foarte numeroşi spini ca nişte bastonaşe şi peri. Lobul intern subterminal 
al palpilor labiali este relativ mic dar unghiulos proeminent ' 

Hipofaringele prezintă lobul median mai îngust ca cei laterali care sînt 
prelungiţi spre colţurile anterioare externe. 

Tor ac e 1 e. Pronotumul este gălbui-cenuşiu cu cîte două pete alun
gite mai întunecate de o parte şi de alta a liniei mediane. Mesonotumul, 
de aceeaşi culoare, prezintă o linie medio-lon
gitudinală mai deschisă, iar de o parte şi de 
alta cite două benzi întunecate; cele interne 
pornesc chiar de pe marginea anterioară iar în 
dreptul capătului lor posterior se mai află cite 
o pată ovală. 

/ 
j 

• I 

I I 
j 

Picioarele albe-gălbui prezintă pe femur o 
pată mai închisă şi de asemenea capătul tarsu
lui este ceva mai închis. Pe marginea posteri
oară a femurelor se găsesc peri lungi puternici, 
încadraţi de şiruri de spini scurţi conici, iar 
răsleţi se mai găsesc peri subţiri (fig. 9, c). Mar
ginea anterioară a femurelor ca şi ambele mar
gini ale tibiilor şi tarselor sînt prevăzute cu 

S Fig. 14. - B~ carpatica. Placa spini scurţi conici şi peri.. pinii de pe marginea subanală. 
anterioară a tarselor sînt mai lungi şi mai pu-
ternici. Gheara este prevăzută de obicei cu 9 dinţi iar în porţiunea dintre 
ultimul dinte şi vîrful ghearei se găsesc median doi peri 1 ungi (fig. I, b). 

Abdomenu I. Tergitele abdominale sînt de aceeaşi culoare, gălbui
cenuşii deschis cu cite două pete punctiforme simetrice pe fiecare tergit 
de o parte şi de alta a liniei mediane. Aceste pete sînt legate de marginea 
anterioară prin două benzi înguste întunecate.· Uneori segmentele 4, 5, 9 
şi IO sînt ceva mai deschise la culoare. Marginile posterioare ale tergitelor 
abdominale sînt prevăzute cu zimţi ogivali, articulaţi şi cu peri între ei. 
Pe suprafaţa tergitelor se găsesc sensile şi peri, iar uneori apar rari solzi 
mici semicirculari şi nişte dinţişori (fig. 2, b). 

Sternitele sînt albe-gălbui murdar, iar uneori se pot observa slab 
schiţate median două lipii mai întunecate pornind de la marginea anterioară, 
urmate de două pete punctiforme. Sternitele 8, 9 şi 10 uneori sînt ceva mai 
întunecate. Plăcile subanale prezintă pe marginea internă zimţi şi grupe de 
peri iar pe sup~afaţa lor se găsesc peri numeroşi şi sensile. 

Traheobranhiile sînt ovale, uneori mai opace cu traheaţia slab vizi
bilă, alteori transparente cu traheaţie distinctă. Marginile lor sînt slab 
cretate şi prevăzute cu peri. 

Cercii sînt gălbui murdar cu articolele terminate la capătul distal cu 
zimţi ogivali şi între ei peri fini. Metacercul este mult mai scurt aproximativ 
1/9. din lungimea cercilor. în lucrări anterioare , (4) s-a arătat că indivizii 
din torenţi cu viteză mare au metcţcercul foarte scurt pe cînd la cei din ape 
cu o viteză mai mică este mult mai lung. 
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E c o 1 o g i e. Larvele şi nimfele acestei specii se întîlnesc în regiuni 
de munte fiind bine adaptate mediului torenticol. Ele se găsesc în ape cu. 

o temperatură aproximativ 
între 5 şi 13° optimum de dez
voltare fiind însă 8-11''. Sînt 
algivore hrănindu-se cu bio-. 
derma ' vegetală ce acoperă 
pietrele şi au o respiraţie 
mai mult cutanee decît bran
hială. Larvele mai tinere 
sînt localizate în cascade şi 
porţiuni cu viteza maximă, 
iar nimfele se deplasează îna
inte de ecloziune în zone cu 
viteză mai mică. 

Răspî.ndire. Valea 
Iadului la Stîna de Vale, Va
lea · Drăganului la Ciripa, 
Bistriţa Oltenească, Moaşa 
Sebeşlilui - Surul, foarte 
frecvent în torenţii din îm.:. 
prejurimile Sinaiei (Bucegi) ; 
Rîul Mare; Rîul Tîrgului, -
Teleajen (Cheia), (leg. Tr. Or
g h i d a n) ; Rusca, Bis
tra-Voislova, Bîrzava (leg. 
E. Ir e s cu) ; Sadul (leg. 
N. Botnariuc); Ghim
băşel la podul Vulcan, Dîm
boviţa la Slobozia (leg. I o -
s e f s o h n) ; Bistricioara la 
Bilbor, Putna la Tulgheş, 
Grintiesul Mare, Sumuleni, 
Borh'ut' (leg. M. Di mi tri u) ; 
Hăj marul Mare afluent al 
Vişeului (leg. L. B o t o -
şăneanu). 

Baetis kulindrophtalmus 
Bogoe~cu 1933 

(fig. 15, 16) 

/ Lungimea corpului nim-
[.Fig. 15. - B. kulindrophtalmus. Nimfa fei este apro'ximativ de 6 mm 

iar cercii de o lungime apro
piată de cea a corpului. Culoarea generală a corpului nimfei este cenuşie
verzuie-gălbuie. 

Capu 1. Prezintă ace1aşi aspect ca la B. carpatica. 
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Aparat ul buc a 1 (fig. 16). Labrul se prezintă ca la B. carpatica 
avînd rîndul de peri lungi de pe suprafaţa dorsală bine dezvoltat. „ 

Mandibulele prezintă caninii de o formă piramidală proeminînd mult 
spre exterior. Marginea lor internă are aspectul unei linii ascendente, iar 
dinţii sînt slab conturaţi uneori lipsind complet. Caninul 'mandibulei drepte 
prezintă median o incizură mai mult sau mai puţin adîncă, iar prostheca · 
este slab dezvoltată şi terminată cu zimţi înguşti alungiţi ne distincţi. 
Prostheca mandibulei stîngi · · 
mai bine dezvoltată este 
terminată cu 6-7 zimţi 
ascuţiţi scurţi şi 2-3 lungi. 

Maxilele au pal pii bi
articulaţi, cu articolul bazal 
mai robust şi mai lung, iar 
cel terminal ca şi la B. car
patica prevăzut la capăt 
cu cîţiva spini groşi şi peri. 
Palpii maxilari nu depăşesc 
lungimea laciniei. 

Labiul prezintă palpii Fig. 16. - B. kulindrophtalmus. Caninii mandibulelor. 

biarticulaţi sau ne distinct 
triarticulaţi, separaţia între ultimul articol şi penultimul fiind foarte slab 
vizibilă. Articolul terminal al palpilor labiali este robust, rotunjit şi 
pFevăzut cu numeroşi spini ca nişte bastonaşe şi peri. Lobul intern subter
minal este bine dezvoltat. 

Hipofaringele se prezintă ca la B. carpatica. 
Torace 1 e. Are acelaşi aspect ca la B. ca_rpatica şi de ase

menea fanerele de pe picioare, însă gheara deşi prezintă la fel doi peri lungi 
aşezaţi median între ultimul dinte şi vîrful ghearei .diferă prin lungimea 
primului dinte care este aproximativ de două oţi mai lung decît al doilea 
dinte şi depăşeşte sau e cel puţin egal cu distanţa de la baza sa pînă la aceea a 
perilor (fig. 1, c). . 

A b d o m e n u 1. Culoarea tergitelor în general este cenuşie -verzuie
gălbuie însă tergitele 4, 5, 9 şi 10 sînt ceva mai deschise. De o parte. şi 
de alta a liniei mediane se găsesc, ca şi la B. carpatica, două pete simetric 
dispuse, de o culoare ,brună-verzuie. Marginea tergitelor .abdominale are 
acelaşi aspect ca la specia precedentă dar pe suprafaţa tergitelor, sensilele 
par a fi mult mai rare. 

Sternitele sînt albe-gălbui murdar, ceJe dinspre capătul posterior ceva 
mai întunecate. Plăcile subanale sînt foarte asemănătoare cu cele de la 
B. carpatica prezentînd pe marginea internă puţini zimţi şi grupe de peri. 

Cercii diferă faţă de cei ai nimfei de B. carpatica prin lungimea meta
cercului care e aproximativ cît 1/2 din lungimea cercilor laterali. 

E co 1 o g ie. Larvele şi nimfele acestei specii trăiesc cam în acelaşi 
biotop ca B. carpatica, pare însă că preferă o temperatură ceva mai ridicată 
optii:num de dezvoltare fiind între 11 şi 15°. 
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Răs p în di re. Pînă în prezent această specie a fost întîlnită numai 
în îuiprejurimile Sinaiei (Bucegi). 

A 

Baetis rhodani Pictet 1843 

{fig. 17, 18, 19) 

Nimfele aparţinînd aces
tei specii sînt în general, 
comparativ cu ale celorlalte 
specii, de talie mai mare avînd 
lungimea corpului cuprinsă 
între 8 şi 12 mm, iar cercii de 
5,5-6 mm. Coloritul general 
este cenuşiu-gălbui-verzui cu 
desene mai închise brune. 

Capu 1. La nimfele c!S 
ochii în turban prezintă o 
culoare cafenie-roşiatică. La 
nimfele Sj2 Sj2 capul este cenuşiu
gălbui cu o linie medio-longi
tudinală deschisă. 

Antenele de culoare găl
buie murdar, depăşesc cu puţin 
lungimea capului cu toracele. 
Articolul bazilar şi pedicelul 
prezintă la capătul distal pe 
lîngă peri o serie de dinţişori 
dispuşi neregulat. 

Aparatul bucal 
(fig. 18). Labrul prezintă mar
ginile laterale în partea ante
rioară prevăzute cu peri lungi 
ramificaţi, iar marginea an
terioară cu peri mai scurţi 
penaţi. Pe suprafaţa sa dorsală 
se găsesc numeroşi peri fini 
iar în partea anterioară, pa
ralel cu marginea, un rînd de 
peri lungi şi puternici, com-
pus din doi peri mediani iar 

B la oarecare distanţă cîte un 
şir de peri însă mai puţin 
numeros ca la B. carpatica 
şi B. kuUndrophtalmus. 

Fig. 17. - B. rhodani. A, nimfa CB, traheobranhie. Mandibulele prezintă ca
nini puternici cu dinţii dis

tincţi, cel din marginea externă mult lăţit şi tocit. Mandibula dreaptă 
prezintă caninul cu 7 dinţi neegali şi cu o adîncitură ce desparte trei de o 
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parte şi patru de alta, iar prostheca mai sl~b ~e~volta~ă ca ce<l: de la i:ian: 
dibula stingă terminată cu o serie de z1mţ1. m~uşb. Man_d1bula st~ng~ 
prezintă caninul de asemenea prevăzut~ cu 7 d1nţ~, c~l me~ia.n es.te ms.a 
mult mai mic iar prostheca este prevazută cu 5 z1mţ1 scurţi ŞI trei lungi. 

Maxilele foarte robuste 
au palpii biarticulaţi egali 
ca lungime sau depăşind 
cu puţin lungimea laciniei. 

Labiul prezintă palpii 
triarticulaţi cu articolul ter
minal larg rotunjit şi pre
văzut cu spini ascuţiţi iar 
lobul intern subterminal 
destul de bine dezvoltat. 

Hipofaringele are lobul 
median trilobat iar, lobii 
laterali au marginea ante
rioară trunchiată. 

To r a c e 1 e. Prono
tumul prezintă o culoare 
gălbuie-cenuşie cu o pată 
mediană semicirculară a
vînd diametrul pe marginea 
p0sterioară, străbătută de 
o linie mediană de o culoare 
deschisă. Această pată se 
leagă prin cîte o fîşie în
gustă pe marginea posteri
oară de două pete întune
cate situate pe colţurile 
posterioare. 

Mesonotumul de ase
menea gălbui-cenuşiu este 
prevăzut cu o linie medio
longitudinală mai deschisă, 
iar de o parte şi de .alta 
cîte o bandă ondulată în-

A 

c 

Fig. 18. - B. rhodani. Aparat~l bucal. A, caninii 
man'dlbulelor; B, maxila ; C, palp labial. 

tunecată ce închide în interiorul ei o pată deschisă. Pe laturi se mai găsesc 
încă cîteva pete difuze mai deschise. 

Metanotumul brun-cenuşiu deschis este de asemenea prevăzut cu o 
linie medio-longitudinală mai deschisă. 

Picioarele sînt de culoare albă-gălbuie murdar cu cîte o pată alun
gită difuză pe femur. Marginea posterioară a femurelor este prevăzută cu 
un rînd de spini lungi, ascuţiţi, încadrat d~ spini scurţi conici (fig. 9, d). 
Marginea anterioară a femurelor şi ambele margini ale tibiilor şi tarselor sînt 
prevăzute cu spini scurţi conici şi peri fini ; spinii de pe marginea internă a 
tarselor sînt ceva mai lungi şi mai puternici. Gheara este prevăzută de 
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obicei cu 13-14 dinţi iar îri porţiunea dintre uliimul dinte şi vîrful ghearei 
se găsesc 5 spini mici greu vizibili 2 de o parte şi 3 de alta (fig. 3, a). 

4 b d o m e n ul. Priinul tergit a bdowinal este brun-cenuşiu deschis 
cu două dungi oblice mai închise pornind de la mijlocul marginii anterioare. 
Tergitele II, III şi IV, lăsînd de o parte marginile laterale care la toate 

"tergitele exceptînd ultimul sînt gălbui murdar, prezintă o culoare brună
cenuşie cu cite o pată difuză mai deschisă, de o parte şi de alta a zonei me-
diane. Pe tergitele V, uneori şi VI, aceste pete. deschise confluează, întin- ' 
zîndu-se pînă la marginea posterioară, rămînînd de nuanţă mai închisă 

doar o bandă semicirculară. Tergitele 
VII şi VIII au din nou aspectul de pe 
tergitele II-IV; Pe fiecare tergit de la 
al II-lea şi pînă la al VIII-lea se găsesc 
median, pornind de la marginea ante
rioară două linii mai întunecate în for
mă de paranteză, terminate cu cite o 
pată punctiformă. Uneori însă aceste 
linii şi puncte abia se văd. Tergitele IX 
şi X sint brune-gălbui-cenuşii ceva mai 
întunecate pe laturi. Marginile posteri
oare ale tergitelor abdominale sînt prevă
zute cu dinţi spatriliformi înfipţi şi peri 
fini printre ei. Pe suprafaţa tergitelor 
se găsesc dispuşi neregulat asemenea 

Fig. 19. - B. rhodani. Labrul. dinţi înfipţi, solzi semicirculari, J,>eri şi 
sensile (fig. 4, a). Sternitele prezintă 

un colorit cafeniu-gălbui murdar cele dinspre capătul posterior fiind 
ceva mai întunecate. Median, în apropiere de marginea anterioară pe fie
care sternit se găsesc patru pete, cele anterioare mai alungite iar cele pos
terioare punctiforme, fie de o nuanţă mai deschisă fie dimpotrivă mai în
tunecate. Plăcile subanale prezintă pe suprafaţa lor o serie de spini conici. 

Traheobranhiile sînt mai mult sau mai puţin transparente cu mar
ginea conturată cu o nuanţă brună-gălbuie, de obicei prezentînd traheaţia 
bine vizibilă şi bogat ramificată. Marginea traheobranhiilor este prevăzută 
cu zimţi şi peri iar în partea externă şi cu spini foarte caracteristici pentru 
această specie .. · 

Cercii gălbui murdar, bogat ciliaţi, prezintă o zonă mediană şi cape
tele mai întunecate. Marginea distală a articolelor cercilor se termină cu 
zimţi triunghiulari ascuţiţi şi cu peri între ei. 

E c o 1 o g ie. Această specie este frecventă în regiuni submontane 
şi montane putînd urca pînă la înălţimi destul de mari (Izvorul Dorului 
1900 m). Larvele şi nimfele de B. rhodani pot să reziste la variaţii destul 
de mari de temperatură, întîlnindu-se de la izvoare cu 5-6° şi pînă la 
18-19°, pptimum pare însă să fie între 11 şi 14°. · 

Răs p în di re. Valea Iadufoi la Stîna de Vale, Murgaş şi R~meţi 
Crişul Repede la Vadul Crişului, Bistriţa Oltenească, foarte frecvent în 
împrejurimile Sinaiei (Bucegi) ; Rîul Tîrgului, Jiu la Peştera Bolii, Teleajen 
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(Cheia) leg. (T r. Org hi da n) ; Rusca, Bîrzava, Bistra (Voislova) (leg. 
E. I re s cu) ; Cerna-IHunedoara, Jiul Transilvan la Petrila, Jiul Comun 
amonte Livezeni, Bîrsa amonte Zărneşti (leg. I. M ă 1 ~ c e a) ; Bistricioara · 
la Bilbor, Pîrăul Borsec, Far
caşa, Galu, Schit, Secul, Bor
hut, Rezu Mare, Bistriţa la· 
Buhalniţa, Potoci, Izvorul 

~ ' Muntelui, Bicaz (leg. M. Di
mit r i u). 

,t 

Baetis tenax? Eaton 1870 
(fig. 20, 21, 22) 

Din nimfele de acest tip 
nu am obţinut adulţi, par însă 
să aparţină speciei B. tenax, 
apropiindu-se într-o măsură 
mare Ele descrierea dată pen
tru nimfa acestei specii de 
către T. T. M a c a n. 

Nimfele sînt de talie po
trivită avînd lungimea corpu
lui cuprinsă între 6 şi 7 mm iar 
cercii de aproximativ 3-4 mm. 
Culoarea generală a corpului 
este brună-gălbuie deschis. 

C a p u 1. Are acelaşi 
aspect ca la B. rhoriani. An
tenele de lungime aproxima
tiv cît capul şi toracele, au 
ca şi la specia precedentă 
articolul bazilar şi pedicelul 
prevăzut la capătul distal cu 
peri şi dinţi mici. 

Aparatul bucal 
(fig. 21). Este foarte asemă
nător cu cel al speciei B. rho
dani. Mandibulele prezintă 
dintele din marginea externă 
a caninilor mai puţin lat. 
Mandibula dreaptă prezintă 

A 

B 

caninul lipsit de o adîncitură J?ig. 20. _ B. tenax; A, nimfa; B, traheobranhie. 
mediană, iar prostheca are 
porţiunea prevăzută cu zimţi mai lungă ca la B. rhoâani. Labiul prezintă 
palpii triarticulaţi cu lobul intern subterlninal puternic dezvoltat. 

Torace 1 e. Pronotumul are o culoare gălbuie-cenuşie cu o pată 
mai închisă mediană pornind de la marginea anterioară şi prelungindu-se 
spre părţile laterale cu două colţuri. Această porţiune în,tunecată este stră-

a. - e. 666 
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bătută median de o linie deschisă. Marginea posterioară a pronotumului 
este prevăzută cu o fîşie mai întunecată îngroşată la colţurjle posterioare. 
Mesonotumul ca şi la B. rhodam· prezintă o linie medio-longitudinală des
chisă iar de o parte şi de alta cîte o bandă mai întunecată brună-gălbuie, 

Fig. 21. - B. lenax. Aparatul bucal. A, caninii mandibulelor; 
B, palp labial; C, hipofaringe. 

ce închide la interiorul ei o pată mai deschisă. Metanotumul este brun
gălbui deschis străbătut de o linie mediană mai deschisă. 

Picioarele prezintă acelaşi aspect ca la B. rhodani. Fanerele de pe 
femur, tibie şi tars se prezintă de asemenea ca la B. rhodani. Gheara este 
prevăzută cu 11-12 dinţi, iar în spaţiul dintre primul dinte şi vîrful ghearei 
se găsesc 6 spini mici, cîte 3 de fiecare parte. 

A b d o m e n u 1. Culoarea tergitelor abdominale este foarte asemă
nătoare cu cea de .la specia precedentă însă pare a fi ceva mai palidă. Mar
ginea posterioară a tergitelor abdominale este prevăzută cu zimţi triun
ghiulari şi peri, iar puţin deasupra lor se găsesc dinţi spatuliformi înfipţi 
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(fig. 4, b). Pe suprafaţa tergiteior, ca şi la ·B. rliodani, se găsesc diriţi spatuli
formi, solzi semicirculari, peri şi sensile. 

Sternitele au o culoare gălbuie murdar. Plăcile subanale prezintă ca şi 
la B. rhodani, în afară de zimţii spiniformi marginali, o serie de asemenea 
spini dispuşi neregulat în jumătatea internă 
a suprafeţei lor (fig. 22). 

Traheobranhiile mai mult sau mai 
puţin transparente, prezintă traheaţia bine 
vizibilă. Marginea lor este zimţată şi pre
văzută cu peri însă nu prezintă spini care 
sînt tipici numai pentru B. rhodani. 

Cercii sînt gălbui murdar cu capetele 
terminale întunecate şi uneori şi regiunea 
mediană este ceva mai întunecată. 

E c o 1 o g i e Aceste nimfe au fost 
întîlnite într-o regiune de dealuri. în ape 
cu o temperatură care varia între 14 şi 20°. 

Răs p în di re. Nimfele au fost re
coltate de la Suceava din pîrăul Scheia şi 
pîrăul de la Şipote unde se găseau în canti
tate mare. 

Baetis tricolor Tschernova 1928 
(fig. 23, 24,~_25) 

Din nimfele de acest tip nu am ob
ţinut adulţi, considtŢăm însă că aparţin 
speciei B; tricolor corespunzînd descrierii 

Fig. 22. - B. tenax. Placa subanală. Fig. 23. - B. tricolor. 

date pentru nimfele acestei specii de către M. K e f f e r m ii 11 e r (18). 
Nimfele de acest tip au în general o talie mică prezentînd lungimea 

corpului cuprinsă între 5 şi 6 mm, iar cercii de 2,5-3 mm. Culoarea generală 
a corpului este galbenă-brună. 
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. · Capu 1. La nimfele (!(! ochii în turban mult bombaţi au o culoare 
galbenă uneori spre portocaliu. La nimfele ~~ capul este brun-gălbui, 
lateral spre ochi, iar median mai deschis, galben murdar. 

Antenele de o culoare albă-gălbuie sînt scurte ne atingînd lungimea 
capului cu a toracelui. Articolul bazilar al antenelor prezintă la marginea 

distală externă uri pinten 
foarte evident (fig. 7, a). 

A p ar a t u 1 b u
c a 1 (fig. 24). Labrul 
prezintă marginea ante
rioară prevăzută cu peri 
penaţi care sînt mai rar 
dispuşi decît la celelalte 
specii. Pe suprafaţa sa 
dorsală se găsesc o serie 
de peri fini. dispuşi nere-

A gulat, iar în partea ante
rioară se mai găseşte un 
rînd de peri mai lungi şi 
mai puternici, uneori 
penaţi. . 

Mandibulele sînt foarte 
robuste cu caninii şi 
prosthecile bine dezvol
tate. Mandibula dreaptă 
prezintă caninul prevă
zut cu 7 diriţi şi de obicei 
este vizibil şi un al 8-lea 
dinte mult mai mic, 
lipit de dintele din mar
ginea externă. Caninul 

c. mandibulei drepte pre-
7intă median o incizură 

o •. l mai mult sau mai puţin 
adîncă, iar marginea sa 
internă este fin ciliată. 
Prostheca este foarte lă-

Fig. 24. - B. tricolor. Aparatul bucal. A, caninii tită la capăt si terminată 
mandibulelor; B, maxila; C, palp labi'al. ~u o serie de ~imţi digiti-

formi. Mandibula stîngă 
prezintă caninul prevăzut de asemenea cu o serie d~ vreo ~ dinţi .~o~rt~ 
neegali, iar prostheca este terminată cu 4-5 zimţi scurţi rotun1iţi şi 
3-4 lungi şi înguşti. . 

Maxilele prezintă lacinia mult mai cur ba tă spre interior. decît ~a cele
lalte specii iar palpii biarticulaţi cu ultim.ul articol bombat şi termmat cu 
un vîrf întors spre marginea internă. · 

Labiul prezintă paraglosele mult mai dezvoltate decîl: glossele şi pre
văzute cu peri numai terminal. Palpii labiali triarticulaţi, prezintă arti-
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colul terminal cu un contur ogival· iar lobul intern subterminal exagerat de 
dezvoltat este de aceeaşi mărime ca articolul terminal. Atît articolul ter„ 
minal cît şi lobul intern subterminal sînt prevăzuţi cu numeroşi peri lungi. 

Hipofaringele prezintă marginea anterioară a lobului median, ca şi 
a celor laterali larg rotunjită. 

Torace 1 e. Pronotumul prezintă marginile şi o porţiune mediană 
de culoare brună-gălbuie. În porţiunea mediană se găsesc trei pete mai 
deschise iar între ea şi margini se găsesc alte 
două pete deschise, mai mari. Mesonotumul pre
zintă median o porţiune deschisă, lăţită în par
tea anterioară, iar de o parte şi de alta a ei 
două benzi întunecate, brune-gălbui, care încon
joară cite o pată de culoare deschisă. Posterior 
aceste benzi prezintă două prelungiri ce se 
apropie între ele. Metanotumul este galben-brun 
cu o bandă mai deschisă median. 

Picioarele sînt de culoare gălbuie cu o 
pată -slab vizibilă, mai întunecată pe femur. 
Articolele picioarelor sînt mai scurte şi mai bom
bate decît la alte specii. Pe marginea posterioară 

lj 1 ' ::· ~Co • ' • ' 
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a femurului se găsesc spini rari, groşi, conici şi Fig. 25. - B. tricolor. Placa 
peri fini, iar pe cea internă spini scurţi şi peri. sublinală. 
Tibia şi tarsul prezintă pe marginea anterioară 
spini lungi şi ascuţiţi iar pe cea posterioară spini scurţi. Marginea internă 
a tibiei este mult prelungită la capătul distal prevăzut cu spini mai nume
roşi. Gheara este prevăzută cu 10-12 dinţi iar în porţiunea dintre ultimul 
dinte şi vîrful ghearei se găseşte un spin median greu vizibil. 

Abdomenu I. Desenul de pe tergitele abdominale se prezintă, la 
exemplare luate din două localităţi, destul de diferit. Astfel exemplarele 
din Bega prezintă primul tergit abdomina.l gălbui murdar, cu două 
benzi mai închise, brune, oblice, ce se unesc pe marginea anterioară. 
Tergitele II-IVlăsînd de o parte marginile albe-gălbui, prezintă o culoare 
brună-gălbuie cu trei pete deschise lipite de marginea anterioară, una mai 
mică mediană iar de o parte şi de alta cite o pată mai mare. Tergitul V 
prezintă în afară de cele trei pete ca pe tergitele anterioare, încă trei 
pete lipite de marginea posterioară, una mediană mai mare, iar de o parte 
şi de alta cîte o pată' mai mică. în acest fel apare desenul de pe acest 
tergit cu aspectul unei linii întunecate în zig-zag. Tergitul VI este la fel 
colorat cu tergitele II-IV, dar petele gălbui deschis sînt mai mici. Pe 
tergitele VII-IX petele deschise aproape dispar, în schimb apare median 
o bandă deschisă. Tergitul X este complet brun-gălbui deschis. 

Exemplarele din Dî'mboviţa şi Sabar au tergitele abdominale de cu
loare brună-gălbuie cu cîte trei pete deschise mici rotunde în apropierea 
marginii posterioare, iar median aproape de marginea anterioară două 
dungi scurte, oblice, deschise. 

Marginile posterioare afe tergitelor sînt prevăzute cu zimţi triunghiulari 
care adesea sînt rotunjiţi la vîrf. Pe suprafaţa tergitelor se găsesc solzi semi-
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circulari sau cu un aspect de arc de cerc. prelungiţi cu slabe striuri trans~ 
versale, peri şi sensile. · ' 

Sternitele au o culoare brună-gălbuie deschis. Plăcile subanale sînt 
prevăzute pe marginea in- ~ 
ternă cu numeroşi zimţi 
spiniformi, iar pe suprafaţa 
lor cu peri, solzi şi sensile 
(fig. 25). 

Traheobranhiile sînt 
aproape transparente cu 
traheaţia bine vizibilă şi 
bogat ramificată. Marginile 
lor sînt slab zimţate şi 
prevăzute cu peri. 

Cercii sînt gălbui cu 
regiunea mediană şi cape
tele mai întunecate. Mar
ginile distale ale articole~ 
lor cercilor sînt terminate 
cu zimţi lungi lanceolaţi, 
articulaţi, iar articulaţiile 
prelungite în ·nişte colţuri 
între zimţi dau aspectul · 
unui al doilea rînd de zimti. 

E c o 1 o g i e . Aceste 
nimfe au fost întîlnite în 
rîuri din regiuni de şes de 
obicei tulburi cu curent mic, 
fund· nisipos-mîlos iar tem
peratura destul de ridicată. 

A Răspîndire. Dîm-: 

B 

Fig. 26. - B. pumi/us. A, nimfa; B, traheobranhie. 

boviţa amonte de podul 
Elefterie, Sabar; Bega (leg. 
E.' Ir e s cu). 

Baetis pumilus 
(~urmeister), 1839 

(fig. :26, 27' 28) 

Lungimea corpului 
nimfelor de B. pumilus 
variază în limite destul de 
mari, aproximativ între 5,5 
si 8 mm iar cercii de 3,5-5. 
Culoarea generală a corpu

lui este brună închis cu o dungă medio-long.i.tudinală deschisă. 
Capu 1. La nimfele O'O' ochii în turban au o culoare brună-roşcată 

închis. La nimfele~~ capul este brun închis, cu o linie subţire mediană deschis. 
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Antenele de culoare brună~cenuşie sînt lungi depăşind lungimea ca
pului cu toracele. 

Aparatu 1 buc a 1 (fig. 27). Labrul prezintă marginile laterale 
în jumătatea superioară slab crestate şi prevăzute cu peri 1 ungi ramifi
caţi iar marginea anterioară prevăzută cu peri mai scurţi, penaţi. Pe su· 
prafaţa sa dorsală se găsesc 
numeroşi peri fini iar spre 
marginea anterioară cîţiva 
peri ceva maiilungi, distan
ţaţi, şirul de peri 1 ungi şi 
puternici de la speciile pre
cedente lipsind. 

Mandibulele prezintă 
canini puternici cu margi
nea terminală distinct dia-
ţată prezentînd 7 dinţi la 
mandibula stîngă şi 8 Ia cea 
dreaptă. Prostheca mandi
bulei stîngi prezintă capătul 
distal mult lăţit prevăzut 
cu numeroşi zimţi de obicei 
8-10 scurţi şi 3 lungi, 
înşă diferenţa între zimţii 
lungi şi scurţi nu e prea 
distinctă, aceştia alungin
du-se treptat. Şub acest 
rînd de zimti se văd de 
obicei încă u~ rînd de zimţi 
scurţi . care dau aspectul 
unei duble zimtări. Man
dibula dreaptă prezintă 
latura internă a caninului 
.fin ciliată iar prostheca este 
redusă la un păr bifid ciliat, 
caracter ce distinge net a
ceastă specie de toate. ce
lelalte. 

Maxilele prezintă pal
pii triarticulaţi, depăşind cu 

" 
Â 

c. 

Fig. 27. - B. pumilus. Aparatul bucal. A, caninii 
mandibulelor; B, palp labial; C, hipofaringe. 

mult lungimea laciniei şi prevăzuţi cu peri fini. 
Labiul prezintă palpii triarticulaţi, cu ultimul articol slab delimitat 

de penultimul, iar lobul intern subterminal foarte puţiri dezvoltat. Articolul 
terminal al palpului labial este alungit şi prevăzut cu un vîrf întors spre 
partea internă. 

Hipofaringele prezintă lobul median lărgit în partea sa anterioară cu 
marginea rotunjită, ne distinct trilobată. 
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Torace 1 e. Pronotumul ca şi meso- şi metanotumul sînt de culoare 
brună-cenuşie uniform exceptînd linia medio-longitudinală deschisă şi două 
pete slabe, difuze ceva mai deschise situate la baza pterotecilor. 

Picioarele sînt subţiri şi alungite, de un colorit gălbui murdar cu o 
pată întunecată pe femur lăţită spre margini. Femurele prezintă pe mar
ginea lor posterioară spini rari puternici, conici şi peri fini (fig. 9, e). Ase
menea fanere se găsesc şi de ambele margini ale tibiei precum şi pe marginea 
anterioară a tarsului. Gheara este alungită şi prevăzută cu 12-15 dinţi 

iar în porţiunea dintre ultimul dinte şi vîrful 
ghearei se află median un spin mi'f: {fig. 3, b). 

A b d o m e n u 1. Exceptînd ultimele două. 
segmente este uniform brun-cenuşiu cu cîte o 
pată mediană triunghiulară, deschisă, pe fiecare 
tergit. Rareori se mai pot observa de o parte şi 
de alta a petei triunghiulare, pornind de la mar
ginea anterioară două 'linii mici arcuite. Tergitele 

· • • • 1%. şi X sînt de culoare albă-gălbuie, cel mult 
segmentul IX are lateral două benzi mai întu
necate. Marginile posterioare ale tuturor tergi
telor abdominale prezintă zimţi triunghiulari 
ascuţiţi şi peri fini între ei. Pe suprafaţa tergi

Ffg. 28. - B. pumilus. Placa telor se găsesc solzi trapezoidali, peri şi sensile 
sulianală. (fig. 6). 

Sternitele sînt de un brun ceva mai deschis ca tergitele, exceptînd 
ultimele două care sînt de culoare deschisă galben murdar. Plăcile subanale 
prezintă marginea prevăzută cu foarte numeroşi zimţi, iar colţul postero
intern este prelungit într-un lob cu numeroşi zimţi spini'formi. Pe supra
faţa plăcilor subanale se pot observa solzi trapezoidali şi sensile 
(fig. 28). 

Traheobranhiile sînt, comparativ cu cele ale altor specii, mai alun
gite, cu traheaţia slab vizibilă iar marginea lor este zimţată şi prevăzută 
cu peri. 

Cercii prezintă baza şi vîrful de o culoare brună-cenuşie iar por
ţiunea mediană mai deschisă. Articolele cercilor prezintă marginea distală 
terminată cu zimţi lungi lanceolaţi şi articulaţi, la bază avînd marginile 
articulaţiilor prelungite în nişte colţuri care dau aspectul unui al doilea 
rînd de zimţi mai mici. 

E c b 1 o g i e. Larvele şi nimfele acestei specii se întîlnesc în regiuni 
de deal sau subamonte. Ele par să suporte variaţii mari de temperatură, 
optimum însă este între 13 şi 20°. 

Răs p în di re. Valea Iadului şi Pîrăul Bisericii la Remeţi, Dră
ganul la Ciripa, Blahniţa la Săcel; Stereiul la Ponor, Jiul la peştera Bolii 
(leg. T r. Org hi da n); Cerna Hunedoara, Teleajen la Măneci Ungureni. 
Bîrsa amonte Zărneşti (leg. I. Mă 1 ă ce a~; Bistricioara 1a. Bilbor, Putna 
la Tulgheş, Borhut, Valea Seacă, Rezu mare, Schitul (leg. M. Dim i
t r i u). 
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Baetis niger (Linne) 1(761 
(fig. 29, 30, 31) 

267 

Din aceste nimfe nu am obţinut adulţi, le atribuim însă speciei B. niger 
corespunzînd descrierii date pentru nimfele speciei respective de către 
T. T. Mac an. 

Lungimea corpului nimfelor 
este de 7 - 7,5 mm. Aspectul general 
şi culoarea corpului este foarte apro
piată de B. pumilus uneori însă pre
zentînd o nuanţă ceva mai deschisă. 

C a p u 1. Prezintă acelaşi as
pect ca la B. pumilus. 

Aparatu 1 buc a 1 (fig. 30). 
Labrul prezintă pe suprafaţa 
dorsală ca şi la B. pumilus, nume
roşi peri fini iar spre marginea an
terioară cîţiva peri mai lungi dis
tanţaţi între ei. 

Mandibulele diferă de cele 
ale speciei precedente prin faptul 
că prostheca mandibulei stîngi e 
de tip obişnuit însă mult mai slab 
dezvoltată decît cea de la mandi
bula dreaptă şi prevăzută cu cîţiva 
zimţi înguşti. 

Maxilele au palpii net tri
articulaţi şi depăşind cu mult 
lungimea laciniei. 

Labiul prezintă palpii cu ul
timul articol slab delimitat de pen
ultimul iar lobul intern subtermi
nal este şi mai puţin evident decît 
la B. pumilus. Articolul terminal 
prezintă un contur rotunjit trun
chiat spre latura internă şi este 
prevăzut cu numeroşi spini şi peri. 

Hipofaringele este de acelaşi 
tip ca la B. pumil'Us. · 

Fig. 29. - B. niger. Nimfa. 

Torace 1 e. Pronotumul pre
zintă pe un fond brun-gălbui o bandă 
mediană mai deschisă iar de o parte 
şi de alta a ei cîte o pată trilobată 
de asemenea de culoare mai deschisă. Mesonotumul prezintă pe acelaşi fond 
închis· o bandă medio-longitudinală, lată, de culoare deschisă, gîtuită ante-. 
rior de două colţuri întunecate şi îngustîndu-se treptat spre posterior. 
De o parte şi de alta se găseşte cîte o pată rotundă de culoare deschisă, aşe
za tă spre colţurile anterioare, iar aproape de linia de inserţie a pterotecilor 
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două pete deschise unite printr-o fîşie îngustă. Metanotumul este de ase
menea brun-gălbui-cenuşiu străbătut de o bandă mediană deschisă . 

. Picioarele sînt subţiri, de un colorit gălbui murdar cu o pată mai întu
necată pe femur. Fanerele de pe femur, tibie şi tars au acefaşi aspect ca la 

B. pumilus. Gheara este 
· alungită şi prevăzută de 
obicei cu 14-15 dinţi, 
iar în porţiunea dintre 

• primul dinte şi vîrful 

A 

Fig. 30. - B. niger. Aparatul bucal. A, caninii mandi
'bulelor; B, maxilă; C, palp labial. 

ghearei se află median 
un spin mic. 

Abdomenul. 
Acesta prezintă în ge
neral ca şi la B. pumilus 
pe un fond brun-cenuşiu 
o bandă, medio-longitu
dinală deschisă, dar acest 
desen variază în limite 
destul de largi. Astfel, 

·putem întîlni fie o bandă 
longitudinală dreaptă, fie 
~a la B. pumilus o suc- · 
cesiune de pete triun
ghiulare. Uneori pe seg
mentele 6 şi 7 banda 

Fig. 31. - B. niger. Placa 
subanală. 

mediană lipseşte şi sînt uniform colorate. De asemenea, se mai pot găsi 
mai mµlt sau mai puţin vizibile, pornind de la vîrful triunghiurilor, două 
linii subţiri mai deschise urmate de cîte o pată punctiformă. Tergitele VIII 
şi IX sînt mai mult de culoare deschisă. porţiunea întunecată fiind restrînsă 
Ja o bandă de-a lungul marginilor anterioare şi laterale. Tergitul X pre
zintă doar jumătatea inferioară întunecată şi uneori cu două pete puncti-
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forme deschise. Marginile posterioare ·ale tergitelor ca şi suprafaţa tergitelor 
prezintă aceleaşi fanere ca şi la B. pumilus. 

Sternitele sînt brune deschis iar uneori şi pe ele se observă o bandă 
medio-longitudinală mai deschisă. Spre colţurile anterioare ale sternitelor 
se află cîte o mică pată 
semilunară mai deschisă. 
Plăcile subanale prezintă 
marginea internă prevă
zută cu numeroşi zimţi spi
niformi, dar colţul poscero
intern nu este prelungit 
într-un lob ca· o măciucă 
cum se prezintă la B. pu
milus (fig. 31). 

Traheobranhiile sînt 
mult alungite, cu traheaţia 
~lab vizibilă iar marginea 
lor este zimţată şi prevă
zută cu peri. 

Cercii au la bază o 
culoare închisă apoi cu
loarea se deschide iar re
giunea mediană şi capetele 
sînt din nou închise. Mar
ginile distale ale articolelor 
cercilor au acelaşi aspect 
ca la B. pumilus. 

E c o 1 o g ie. Larvele 
şi nimfele acestei specii au 
fost întîlnite alături de cele 
ale speciei B. pumilus, deci 
par să trăiască cam în ace
leaşi condiţii însă sînt mult 
mai rare. 

Răspîndire. Putna 
Noroiasă si Pîrăul Borhut 
(leg. M. b i m i t r i u): 

Baetis sp. nimfa gracilis 
(fig. 32, 33, 34) 

A 

Nimfele de acest tip Fig. 32. - B. sp. nimfa gracilis. A, nimfa; 
sînt de talie mică avînd B, traheobranhie. 
lungimea corpului cuprinsă 

B 

între 5 şi 6 mm, iar cercii de 2,5-3 mm. Culoarea generală a· corpului 
Este albă-gălbuie murdar, cu desene cenuşii dorsal. 

Capul. La nimfele d'd' ochii în turban sînt foarte bombaţi atingîn:. 
du-se pe vertex, şi au o culoare neagră-brună-roşcată. La nimfele ~~ capul 

' 
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este alb-gălbui murdar cu o linie medio-longitudinală deschisă pe vertex. 
Antenele de culoare albă murdar sînt lungi, ajungînd pînă la al 4-lea 
segment abdominal. 

Aparatu 1 buc a 1 (fig. 33). Labrul are acelaşi aspect ca la B. pu
milus. Mandibulele prezintă canini puternici cu partea terminală distinct 

dinţată. Mandibula stîngă 
,prezintă prostheca mai dez
voltată qecît cea a man
dibulei drepte, lăţită la 
capăt şi terminată cu 5-6 
zimţi scurţi şi 2-3 lungi. 
Mandibula dreaptă prezin
tă latura internă a caninu
lui fin ciliată, iar prostheca 
terminată cu o serie de 
zimţi înguşti şi aprdxima
tiv egali. în spaţiul din faţa 
prosthecii se găsesc nişte 
spini lungi şi puternici. 

Q 

Maxilele prezintă pal
pii triarticulaţi depăşind 
lungimea laciniei şi pre-
văzuţi cu peri fini. 

Labiul prezintă palpii 
triarticulaţi cu articolul 
terminal slab delimitat de 
penultimul, şi prezentînd 
marginea internă mai mult 
sau mai puţin rotunjit trun
chiată. Lobul intern sub
terminal este foarte slab 
conturat. 

Fig. 33. - B. sp. nimfa gracilis. Aparatul bucal. A, caninii 
maridibulelor; B, palp labial; C, hipofaringe. Hipofaringele prezintă 

lobul median lărgit în par
tea sa anterioară, iar marginea sa terminală ca şi cea a lobilor laterali 
este bomba.tă. 

Torace 1 e. Pronotumul prezintă o bandă cenuşie situată pe mar
ginea anterioară şi cele laterale. Această bandă este întreruptă median 
de o linie îngustă albă: Mesonoto'mul de un colorit tipic, prezintă un fond 
alb murdar, traversat de o bandă cenuşie întreruptă cu o linie îngustă 
medio-longitudinală. Capetele acestei bande se curbează spre partea ante
rioară şi se termină pe colţurile anterioare. Metanotumul are o culoare 
cenuşie şi este de asemenea traversat de o linie medio-longitudinală mai 
deschisă. 

Picioarele sînt de culoare albă murdar. Femurul este prevăzut pe 
marginea posterioară cu spini rari, conici şi între ei peri fini, iar pe marginea 
internă cu spini scurţi şi peri. Ambele margini ale tibiei, precum şi marginea 

• 
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anterioară a tarsului au de asemenea spini conici. Gheara prezintă aproxi· 
mativ 12-13 dinţi, iar în spaţiul dintre ultimul dinte şi vîrful ghearei 
un spin mic dispus median. 

Abdomenu 1. Primul tergit al abdomenului este de culoare des
chisă, iar tergitele II şi III sînt fie complet cenuşii, fie prevăzute cu cite 
o pată difuză mai deschisă de o pP.rte- şi de alta a liniei mediane, alăturate 
de marginea posterioat;ă. De la ·marginile anterioare ale acestor tergite 
pornesc două linii de culoare deschisă, în formă de paranteză şi terminate 
cu cite o pată uniformă. Tergitul IV este mai des
chis avînd median b pată albă-gălbuie lăţită spre 
marginea posterioară. Tergitele V-VII sînt de 
aceeaşi culoare ca şi tergitele II şi III avînd de 
asemenea cele două linii terminate cu cite o pată 
punctiformă bine vizibile pe segmentul V şi foarte 
slabe pe celelalte două. Tergitele VIII şi IX sînt 
de culoare deschisă albă murdar, fără nici un de
sen. Tergitul X este complet cenuşiu şi uneori pre
zintă două. pete punctiforme deschise aşezate de o 
parte şi de alta a liniei mediane. Marginile poste
rioare ale tergitelor abdominale ca şi suprafaţa 
tergitelor au acelaşi aspect ca la B. pumil'Us şi 
B. niger. Fig. 34. - B. sp. nimfa 

Sternitele sînt albe-gălbui, în afară de-al gracilis . . Placă subanală. 
X-lea care este ceva mai întunecat. Plăcile sub-
anale prezintă pe marginea postero-internă zimţi spiniformi puţini şi 
puternici iar pe suptafaţa lor se pot observa sensile şi solzi trapezoidali 
(fig. 34). 

Traheobranhiile, aproape transparente, cu traheaţia slab vizibilă au 
marginea zimţată şi prevăzută cu peri. 

Cercii au un colorit alb murdar şi prezintă articolele terminate cu 
zimţi lungi lanceolaţi şi articulaţi ca la B. pwmi!us şi B. niger. 

E co 1 o g ie. Larvele şi nimfele acestei specii se întîlnesc în ape de 
şes şi deal cu viteză mică şi o temperatură mai ridicată. 

Răs p în di re. Dîmboviţa amonte de podul Elefterie, Sabar; 
Jiul la Tîrgul Jiu, Crişul Repede (leg. I. Mă 1 ă ce a). 

,Baetis scambus Eaton 1885 
(fig. 35, 36, 37) 

Nimfele acestei specii sînt în general de talie mică avînd lungimea 
corpului cuprinsă între 5 şi 7 mm iar cercii de 2,5-3 mm. Culoarea generală 
a corpului nimfei este albă-gălbuie cu desene cenuşii dorsal. 

C a p u 1. La nimfele O' O' ochii în turban sînt de o culoare brună
gălbuie, iar la cele ~~capul este cenuşiu cu o bandă mai deschisă mediană. 
Antenele de culoare albă murdar au lungimea aproximativ cit capul şi 
toracele. 

A p a: r a t u 1 b u c a 1. Labrul prezintă rîndul de peri lungi şi pu
ternici din apropierea marginii anterioare, bine diferenţiat şi alcătuit din 
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doi peri distanţaţi aşezaţi median iar la oarecare distanţă spre laturi încă 
3-4 peri de acest tip. 

Mandibulele au caninii prevăzuţi cu cîte 7 dinţi distincţi. Mandibula 
dreaptă are prosthEca mai slab dezvoltată ca cea a mandibulei stingi şi 

prevăzută cu o serie de zimţi în
gţişti nedistincţi. Caninul mandi
bulei stîngi prezintă dintele median 
foarte redus, iar prostheca este 
terminată de obicei cu 5 zimti scurti 
şi 2-3 lungi (fig. 36). ' ' 

Maxilele prezintă palpii tri
articulaţi de aceeaşi lungime cu 
lacinia. 

Labiul prezintă palpii de ase
menea triarticulaţi cu ultimul arti
col rotunjit, ca gămălia urnii ac. şi 
slab delimitat de penultimul. Lobul 
intern subterminal este slab dez
voltat. 

Torace Ie. Pronotumul este 
alb murdar cu marginile laterale 
cenuşii iar median prezintă o ban-. 
dă cenuşie lăţită spre marginea 
anterioară de la care pornesc spre 
marginea pos.terioară două dungi 
arcuite. Această bandă mediană 
închisă este întreruptă de o linie 
longitudinală deschisă. Mesonotu
mul prezintă o linie deschisă medio
longitudinală, iar de o parte şi de 
alta a ei se găsesc cîte o bandă 
cenuşie lăţită pe marginea anteri
oară si o altă bandă ondulată care 
închide o pată deschisă. Colţurile 
anterioare sînt întunecate şi pre
văzute cu cîteva pete mai deschise. 
Metanotumul este uniform cenuşiu, 
străbătut de o linie mediană des
chisă. 

Fig. 35. - B. scambus. Nimfa. Picioarele sînt de un colorit 
alb-gălbui cu o pată mai întunecată, 

pe mijlocul femurului. Marginea posterioară a femurelor este prevăzută cu 
un şir de spini lungi clavaţi şi peri (fig. 9, f). Marginile anterioare ale tibiei 
şi tarsului sînt prevăzute cu spini scurţi conici mai dezvoltaţi pe tars, iar 
marginile posterioare doar cu peri numeroşi. Gheara este prevăzută 
de obicei cu 9-11 dinţi iar în porţiunea dintre ultimul dinte şi vîrful ghearei 
pare a avea 5 spini greu vizibili, 3 pe o parte şi 2 pe cealaltă. 
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Abdomenu 1. Primul tergit abdominal are marginea anterioară 
şi cea posterioară pre~ă:ută c~. o fîşie cen~şie rămînînd în mijl.oc ~o bandă 
lată de culoare deschisa. Terg1tele abdommale II-VIII prezmta pe un 
fond alb murdar o zonă întunecată arcuită, iar în interiorul ei se află două 
pete ovale de culoare des
chisă. Pe tergitul V aceste 
pete confluează şi zona în
tunecată e redusă la o ban
dă îngustă arcuită iar de 
la ea pornesc median două 
dungi înguste terminate cu 
cîte o pată punctiformă. 
Pe fondul întunecat al a
cestor tergite se găsesc, mai 
distinct vizibil pe tergitele 
II, III şi IV trei linii mici 
qeschise pornind de la mar

Fig. 36. - B. scambus. Caninii mandibulelor. 

\ 

ginea anteri?_ară, una mediană dreaptă şi două oblice de o parte şi de alta 
a acesteia, fund urmate de cîte o pată punctiformă. Tergitele IX şi X sînt 
complet albe-gălbui. Marginea posterioară a tergitelor abdominale este 
prevăzută cu zimţi mici triunghiulari şi peri între ei, iar pe suprafaţa 
tergitelor se găsesc numeroşi solzi semicirculari. 

\, \ 

Sternitele sînt albe-gălbui. Plăcile. subanale sînt prevăzute cu puţini 
zimţi aşezaţi în colţul postero-intern iar pe su
prafaţa lor se găsesc doi dinţişori conici în apro
pierea marginii zimţate (fig. 37). 

\ .. . . . . ... 

Traheobranhiile mai mult sau mai puţin 
transparente au traheaţia slab vizibilă. 

Cercii au un colorit alb murdar cu regiu
nea mijlocie şi capetele mai întunecate .. 

Ecologie. Nimfele acestei specii au fost 
întîlnite în regiuni de şes şi deal în ape cu o 
viteză mică şi temperatură destul de ridicată 
17-22°. 

Răs pî n di re . Dîmboviţa la podul Elef-
F . 37 B b PI terie, Sabar; Timiş, Bîrzava la Reşiţa (leg. E. ig. . - . scam us. aca, 

subanală. Ir e s cu) ; Crişul Repede (leg. I. Mă 1 ă c ea). 

Baetis bioculatus (Linne) 1736 
(fig. 38, 39, 40) 

Lungimea corpului nimfelor a~estei specii variază între 5 şi 7,5 mm 
iar cercii sînt de 3-3,5 mm. Culoarea generală este aceeaşi ca şi la B. scambus 
albă-gălbuie cu desene cenuşii dorsal. 

Capu 1. La nimfele O'O' ochii în turban au un colorit galben-brun 
iar la cele ~~capul este cenuşiu cu o dungă deschisă median. Antenele de 
culoare albă murdar ca. şi la B. scambus au lungimea cît capul şi toracele. 

;, 
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Aparatu 1 buc a 1 (fig. 39). Este foarte asemănător cu cel al 
speciei B. scambus. Mandibulele au canini şi prosthecile ca la specia pre<:::e

dentă însă adesea dinţii caninilor sînt 
complet tociţi. 

Maxilele au palpii biarticulaţi sau 
nedistinct triarticulaţi, ceva mai lungi 
ca lacinia. 

Labiul prezintă palpii cu ultimul 
articol ogival şi prevăzut cu spini ascu
ţiţi, mai numeroşi decît la B. scambus 
şi peri. 

Torace 1 e. Pronotumul este alb
gălbui cu o porţiune mediană cenuşie 
întreruptă de o bandă deschisă. Marginile 
laterale ale pronotumului sînt de ase
menea cenuşii. Mesonotumul şi metano
tumul au acelaşi aspect ca la B. scambus. 

Picioarele sînt de culoare albă 
murdar şi nu prezintă o pată distinctă 
pe femur. Marginile· posterioare femure
lor sînt prevăzute cu un şir de spini 
lungi clavaţi, încadraţi de spini scurţi 
conici şi peri. Marginile anterioare ale -
femurului, tibiei şi tarsului sînt prevă
zute cu spini scurţi conici, cei de pe tars 
fiind ceva mai puternici. Marginile pos
terioare ale tibiei şi tarsului sînt prevă
zute de obicei numai cu peri, rar au şi 
spini scurţi. Gheara prezintă 11-12 
dinţi iar în porţiunea dintre ultimul 
dinte şi vîrful ghearei se găsesc doi 
spini mici. 

A b d o m e nul. Primul tergit ab
dominal este alb-gălbui cu două benzi 
mai întunecate oblice, pornind de la 
mijlocul marginii anterioare. Tergitele 
abdominale ll-I X, lăsînd la o parte 
marginile laterale care sînt albe-gălbui, 
au o eul.oare cenuşie cu trei pete des
chise în jumătatea posterioară a lor. 

Fig. 38. - B. bioculatus. Nimfa. Pata mediană are un contur mai mult 
sau •mai puţin triunghiular cu vîrful 

alungit pînă la marginea anterioară a tergitului. De la acest vîrf por
nesc două linii mici oblice urmate de două pete punctiforme de culoare 
deschisă. Pe tergitul V cele trei pete deschise confluează, mărindu-se 
suprafaţa de culoare deschisă. Tergitul X este alb-cenuşiu cu marginile 
laterale şi cea posterioară mai întunecate. Marginile posterioare ale ter-

J 
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gitelor sînt prevăzute cu zimţi triun$hiulari şi peri între ei, iar pe suprafaţa 
tergitelor se găsesc solzi semicirculari prelungiţi cu nişte slabe striuri trans
versale, peri şi sensile. 

Sternitele sînt albe-gălbui 
murdar, uneori prezentînd median 
aproape de marginea anterioară· 
patru pete mici de o nuanţă mai 
deschisă, cele superioare mai alun
gite iar cele posterioare puncti
forme. Plăcile subanale · prezintă 
marginea internă prevăzută cu nu
meroşi zimţi şi peri iar pe suprafaţa 
lor se găsesc peri şi sensile (fig. 40). 

Traheobranhiile mai mult sau 
mai puţin transparente cu trahea
ţia de obicei destul de bine vizibilă 
au marginea zimţată şi prevăzută 
cu peri. 

Cercii sînt albi~gălbui murdar 
fără porţiuni mai întunecate. Mar
ginea distală a articolelor cercilor 
prezintă la această specie, ca şi la 
B. scambus, zimţi triunghiulari în 
prelungirea articolelor şi peri între ei. 

· E co 1 o g ie. Această specie 
pare a fi larg răspîndită în regiuni de 

A 

B 

Fig. 39. - B. bioculatus. Aparatul bucal. 
A, palp labial; B. maxila. 

şes, în ape cu curent slab şi temperatură mai ridicată. Adesea sînt întîlnite 
alături de B. scambus. 

Răs p în dii e. Nimfele aparţinînd acestei specii au fost recoltate 
din Dîmboviţa la podul Elefterie, rîul Suceava şi pîrăul Scheia la Suceava. 

I I 

I 

I I I 

I I 

/I t I 1/ 
I I /----

Baetis vern'ns Curtis 1834 
(fig. 41, 42) 

Nimfele aparţinînd acestei specii sînt de talie 
relativ mică, avînd lungimea corpului cuprinsă 
între 5 şi 7 mm, iar cercii de 3,5 mm. Culoarea 
generală a corpului este brună-gălbuie-cenuşie. 

Capu I. La nimfele ~6" ochii în turban 
prezintă o culoare brună-roşiatică iar la nimfele 
<j2 <j2 capul este brun-cenuşiu cu o linie mediană 
deschis. Antene:le de culoare albă murdar au 
lungimea aproximativ cît capul şi toracele. 

Fig. 40. - B. bioculatus. A p a r a t u 1 b u c a I. Acesta este foarte 
Placa subanală. asemănător cu cel de la B. scambus şi B. biocu-

latus. Spre deosebire însă de B. bioculatus labiul prezintă palpii cu ultimul 
articol rotunjit ca gămălia unui ac iar lobul intern subterminal este pu
ternic dezvoltat (fig. 42). 

4. - c. 666 
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Tor a ce 1 e. Pronotumul este' galbui-cenuşiu deschis, cu o linie 
mediană mai deschisă, iar de o parte şi de alta a ei două pete mai întune
cate. Mesonotumul este de asemenea gălbui-cenuşiu străbătut de o linie 
medio-longitudinală deschisă, iar de o~ parte şi de alta a ei cîte o bandă mai 

A 

B 

Fig. 41. - B. vernus. A, nimfa; B, traheobranhie. 

întunecată, brună-cenuşie 
ce înconjoară o pată ovală 
de culoare deschisă. Meta
notumul este uniform brun
cenusiu cu o linie mediană 
deschi~ă. . 

Picioarele sînt de cu
loare gălbuie murdar cu o 
pată mai întunecată pe 
femur. Fanerele de pe pi
cioare se prezintă ra la 
specia precedentă (fig. 8, g). 
Gheara este. prevăzută cu 
10-12 dinţi iar în porţiu~ 
nea dintre ultimul dinte şi 

Fig. 42. - B. vernus. Palplabial. 

vîrful ghearei par să fie cinci spini mici. 3 de o parte şi doi de cealaltă . 
. Abdomenu 1. Primul tergit abdominal prezintă o culoare brună 

gălbuie cu jumătatea posterioară ceva mai întunecată. Tergitele II-VIII 
sînt de culoare brună-gălbuie afară de marginile laterale care sînt de culoare 
deschisă albă-gălbuie. Pe tergitele II-IV şi VI-VIII se găsesc, pe fondul 
întunecat, două pete difuze, de o parte şi de alta a porţiunii mediane, de o 
culoare mai deschisă. Pe tergitul V aceste pete se întind mult şi confluează 
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rămînînd de culoare închisă doar· o bandă semicirculară. Tergitul IX pre
zintă numai jumătatea superioară de culoare închisă iar tergitul X este 
în întregime deschis alb-gălbui murdar. Pe tergitele 11-1~ se găsesc median 
două pete punctiforme închise legate de marginea anterioară prin două linii 
în formă de paranteză, de asemenea .de culoare mai închisă. Marginea poste
rioară a tergitelor prezintă acelaşi aspect ca la B. bioculatus însă solzii 
semicirculari de pe suprafaţa tergitelor nu sînt prelungiţi cu striuri trans
versale. 

Sternitele sînt de culoare gălbuie murdar iar uneori prezintă median 
două linii mici oblice şi două pete punctiforme de o nuanţă mai întunecată. 
Plăcile subanale au un aspect foarte asemănător cu cele ·de la specia pre
eedentă . 

. Traheobranhiile sîrit uneori transparente, alteori albicioase cu tra
heaţia mai întunecată. Marginile lor prezintă ca şi la alte specii zimţi ·şi 
peri fini. 

Cercii gălbui străvezii prezintă o porţiune mediană· şi capetele mai 
întunecate. Marginile distale ale articolelor cercilor prezintă ca şi la specia 
precedentă zimţi triunghiulari şi peri între ei. 

E co 1 o g ie. Această specie se întîlneşte de obicei în regiuni sub
montane în ape cu o temperatură variind între 13 şi 17". 

Nimfele de B. vernus cercetate pentru lucrarea de faţă au fost recoltate 
din împrejurimile Sinaiei în special din rîul Prahova unde sînt foarte frec
vente. · 
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c .z:r.o6aeJieHHeM HeKOTOpbIX HOBbIX, aeropbl COCTaBHJIH . onpe.z:r.eJIHTeJibHYJO 
Ta6JIHUY ,ll.JI.H HHMcp BH,ll,08 Baetis. 

OnPEAEJUffEJibHASI TABJIMl.lA BMAOB POAA Bai!tis 

l (6) KoroTOK c .z:r.eyM.H )J.JIHHHbIMH eOJiocKaMH Me:>Ky nocJieP.HHM 3y6-
UOM H KOHUOM KOrOTKa (pHC. I) . . . . . . . 2 

2 (3) .IT.ea eoJiocKa, pacnoJio:>KeHHble 6JIH:>Ke K KOHUY . kororKa, l!eM K 
nocJie.z:r.HeMy 3y6uy (pHc. la) ; 38,lJ,HHii Kpaii Teprnroe c 3y6uam1, 
coqJieHeHHbIMH y ocHoeamrn, Hepe.z:r.Ko o6JioMaHHhIMll ; noeepx
HOCTh TeprHTOB nonepel!HOTIOJIOCaTa.H (pHc. 2c) ; 3a)l,HllH Kpaii 6e
.z:r.ep, CHa6:>KeHHbIH p.H,ll,OM )J.JIHHHhlX BOJIOCKOB H 6oJiee KOpOTKHMH 
TOHKHMH 1I1.eTllHKaMll (PllC. 9b) B. venustulus 
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3 (2) ,Uaa BOJIOCKa, paicno.noJKeHttble 'Me;:i:1rnJibHO HJUI 6JIHJKe K nocJie:U· 
HeMy sy6uy, tJeM K KOHUY KOfOTKa (pHc. 16 H c) ; sa;:i:HHH Kpali 
TeprHTO~ c sy6uaMH, COlJJieHeHHblMH V OCHOBaHHSI ; IIOBepxHOCTb 
TeprHTOB 6e3 nonepetJHbIX IIOJIOCOK (pac. 26) ; Ha sa;:i:HeM KpaIO 
6e.rr,ep psi;:i: AJIHHHblX BOJIOCKOB, OKaHMJieHHbIX no o6eHM cTopoHaM 
KOHHlJecKHMH KOpOTKHMH nrnnaMH (pac. 9c) . . . . 4 

4 (5) IlocJieAHHH sy6eu KOroTKa, AJIHHOH He MeHee paCCTOSIHHSI MeJKAY 
HHM H MeCTOM npHKpenJieHHSI BOJIOCKOB H npiH6JIH3HTeJibHO B ABa 
pasa AJIHHHee npe;:i:nocJie;:i:Hero sy6ua (pHc. 1) B. kulindrophtalmus 

5 A 4) IloCJieAHHH sy6eu KoroTKa Kopoqe paccroSIHHSI MeJK;:i:y HHM H Me· 
CTOM pacnOJIOJKeHHSI BOJIOCKQB H TOJibKO Ha 1/3 AJIHHHee npeAIIOCJie;:i:-
Hero sy6ua (pHc. 1 c) . B. carpatica 

6 (1) KoroTOK 6es AJIHHHblX BOJIOCKOB (pHc. 3) . . . . 7 
7 ( 10) TeprnTbI c sy6uaMH B BH.rr,e nJiacrnHoK, pacnoJioJKeHHblMH no Hx 

sa,nHeMy KpaIO H Ha HX IIOBepxHOCTH (puc. 4) ; sa,nHHH Kpafi 
6e;:i:ep c saocrpeHHblMH AJIHHHblMH nrnnaMH, B COlJeTaHHH c KOHH
lJ'eCKHMH KOpOTKHMH nrnnaMH (puc. 9c) ; cy6aHaJihHble IIJiaCTHH
KH c KOHHlJeCKHMH KpaeBbIMH nmnaMH H IIIHIIaMH, COlJJie
HeHHbIMH y OCHOBaHHSI BHyTpeHHefi IIOJIOBilHbI HX noaepx HOCTH 
(puc. 22) 8 

8 (9) Hesasy6peHHblH sa,nHHH Kpafi TeprnTOB; sy6Ubl B BHAe IIJiac
THHoK pacnoJioJKeHbl Ha caMoM Kpa10 (pHc. 4a) ; JKa6epHhle 
TpaxeH c sasy6peHHbIM KpaeM CHa6JKeHbl MOil.l,HbIMH IimnaMH II
BOllIOCKaMH (pHc. 17 B) . . . . . . B. rhodani 

9 (8) 3asy6p_eHHbIH sa;:i:HHH Kpafi Teprm10B ; sy6Ubl B BH,ne IIJiacTHHOK, 
pacnoJio)J{eHbI Ksa;:i:H sasy6pHH (pHc. 46) ; JKa6epHhle rpaxeH c 
3a3y6pe1-1HhIMH KpaSIMH, CHa6JKeHHhie TOJibKO BOJIOCKaMH (pHc. 
19B . . . . . . . . . B. tenax. 

10 (7) TeprHTbI 6es sy6li.OB B BHAe IIJiac'rHHOK (pHC. 6 H 8) ; Ha sa;:i:HeM 
KpaIO 6e,nep MOIII.Hbie KOHHlJeCKHe HJIH AJIHHHbie 6yJiaBOBHJJ:Hbie 
IIIHIIbI (pHc. 9e, f Il g) ; cy6aHaJibHhie IIJiaCTHHKH 6es COlJJieH
eHHblX IIIHIIOB (pHC. 25, 28, 31, 37, 40) 11 

11 (18) 3a;:i:HHH Kpail: 6e;:i:ep, CHa6JKeHHbIH MOI11,HbIMil IWHHlJeCKHMH IIIH
naMH (pac. 9e) ; AHCTaJibHbie Kpasi lJJieHiiKOB XBOCTOBbIX npH;:i:aT

KOB c AJIHHHbIMH KO'IIbeBH)J,HblMil '3Y6UaMH, COlJJieHeHHbIMH y oc
HOBaHHSI (pHc. Sa) ; Ha noaepxHOCTH TeprnTOB Tpaneuorr;:i:aJihHhle 
IIJIU IIOJiyKpyrJibie tJeIIIyHKII (pIIc. 6) 12 

12 ( 13) 0CHOBHOH lJJieHIIK CSIJKKa c xopoIIIo p~3BHTOH IIIIIOpoM: Ha BHern
HeM KpaIO (pnc. 7a); BHyTpeHHSISI xopoIIIo pa3BHTaSI cy6TepMH
HaJibHaSI ;:i:oJISI HHJKHery6m1x mynHKOB (prrc. 24c); Ha noaepx
Hocrn TeprnTOB IIOJiyKpyrJihie tJeIIIyHKH, Ha 3a)l:HeM KpaIO c pac
IIIHpeHHbIM'H sy6uaMH, Hepe;:i:Ko c nprrrynJieHHOH BepxyIIIKOH . 

. . . . . . . . . . . . . B. tricolor 
13 ( 12) OcHOBHOH lJJieHHK CSIJKKa 6es IIInopbI (puc. 7 6) ; OlJeHb CJia6o pas

BHTaSI BHyTpeHHSISI cy6TepMHHaJihHaSI AOJISI HHJKHery6HbIX mynrrKOB 
(pnc. 27 B, 30C, 33B) ; Ha IIOBepxHOCTII TeprHTOB tpaneUHOAaJib
Hhie tJeIIIyHKH, Ha sa;:i:HeM KpaIO YAJIHHeHHbie H saocTpeHHhie sy6UbI 
(pac. 6) 14 
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14 (17) CyoaHaJlbHble IlJlaCTHHKU, 3a3yopeHHble BJ(OJlb BCeTO ux BHyrpeH
Hero Kpasi (pm::. 28, 31, 34) ; npocTeKa JleBoii Ma'HJ(UOYJlbI, CUJibHO 
pacurnpeHHaSI K KOHIJ:y u CHao:>KeHHaH 8 - 10 KOpOTKUMU 3y()trn
KaMu u 3- 4 J(JIUHHbIMU (pHC. 27A, 30A) . . . . . 15 

15 ( 16) 3a,n:HeBHyTpeHHUH yroJI cyoaHaJlbHbIX nJiaCTHHOK, nepexo.n:HUJ:UH B 
J(OJIIO, c MHOfOlJUCJieHHbIMU 3YOtJUKaMu B BUJ(e llIUilOB Ha ee noBepx
HOCTH (pHC. 28) ; npaBaH MaH,lliuoyJia c npocreKOB B BIIJ(e pa3,n:BoeH
HOfO BOJIOCKa (puc. 27A) . . . . . . . . .B. pumilus 

16 ( 15) 3a,u;HeBHyTpeHHIIH yroJI cyoaHaJibHbIX IlJiaCTHHOK, rnupoKO 3aKpy
rJleHHhIH, He nepeXOJ(HUJ:lIH B J(OJIIO (puc. 31) ; npaBaH MaH,n:uoyJia . 
c npoCTeKOH OObllJHOro Tuna (puc. 30A) 
. . . . . . . . . . . . B. niger 

17 ( 14) CyoauaJibHble nJiaCTUHKu c He6o.ÎibrnUM tJIICJIOM ooJihrnHx 3yotJu
KOB Ha 3a)J;HeBHYTPeHHeM yrJie (puc. 34) ; npocreKa JieBOH MaH)l;U
OYJlbI, cHao:>KeHHasi Ha .n:ucrnJibHOM Komi:e JIUWb 5 - 6 KopoT
KuMu 3YOtJUKaMu u 2 - 3 J(JIUHHhIMH (pHc. 33A) . . . . 
. . . . . . . . . . B. sp. nimfa gracilis 

18 ( 11) 3a,n:HUH Kpaii oe,n:ep C )I,JIUHHhIMH oyJiaBOBUJ(HbJMU llIUilaMU B 
COl'.JeTaHIIU c KOpOTKHMU KOHUl'.JecKIIMU rnunaMu UJIU 6e3 HUX (pHC. 
9f u g) ; J(HCTaJihHhie KpaH tJJieHUKOB XBOC110Bb!X npu,n:aTKOB c 
KOpOTKIIMU TpeyroJibHblMU 3yoii:aMU, HeCOtJJleHeHHbIMU y OCHOBaHIISI 
(puc. 5b) ; TeprnTbI IlOKpbITbI noJiyKpyrJihIMU tJernyiiKaMu (puc. 8) 

19 
19. (20) 

20 (19) 

3a)l.HUB Kpaii oe,n:ep C J(JIUHHbIMU oyJiaBOBUJ(HbIMU UIUilaMU H 

BOJIOCKaMU (pHC. 9f) ; cyoaHaJibHble nJiaCTUHKU pe,n:Ko 3a3yopeHbI 
Ha 3a,n:HeBHyTpeHHeM Kpa10 (puc. 37) . B. scambus 
3a,n:HUB Kpaii Oe,ZI;ep C J(JIUrHHblMU oyJiaBOBUJ(HbIMU llIUilaMII, KOpOT
KUMU KOHUl'.JeCKUMU lll'HnaMu (pIIc. 9f) ; cyoaHaJibHhie nJia<CTUHKU 
tJaCTO 3a3y6peHbI BJ(OJib Bcero BHyrpeHHero KpaS'I . 21 
CToJiyKpyrJihle tJeUiyiiKu Ha noBepxHOCTH TeprnToB nepexo:ZIJIT B 
MaJI03aMeTHble IlOJIOCKU (puc. 8f) KOHetJHbIH tJJieHUK HU:>KHeryoHhIX 
UiynuKOB 3aOCTpeH (pIIC. 39A) .B. bioculatus 
CToJiyKpyrJ1hle tJernyiiKu Ha noBepxHocTu TeprnToB He nepexoMT 
B IlOJIOCKH (puc. 8b) ; KOHetJHbIH lJJleHUK HH:>KHeryoHblX ni:ynuKOB 

21 (22) 

22 (21) 

3aKpyrneH (pHc. 42) . B. vernus 

, 05b5ICHEHl1E PHCYHK:OB 

PHc. I. - K:oroTKH c aonocKaMH; a - B. venustulus; b - B. kulindrophatalmus; 
c - B. carpatica. 

PHc. 2. - a - TeprnT y a11.n;oa Baetis. lfatTb 3a.n;ttero Kpall TeprHTa: b - B. 
carpatica; c - B. venustulus. 

P11c. 3. - K:oroTKH 6e3 BOJIOCKOB. a - B. rhodani; b -B. pumilus. 
PHc. 4. - 1laCTH 3a.n;ttero Kpall TeprHTOB. a - B. rhodani; b ~ B. tenax. 
P11c. 5. - 4acTH XBOCTOBblX npH.n;aTKOB. a - B. pumilus ; b - B. vernus. 
PHc. 6. - 4acTb 3a.n;ttero Kpall TeprnTa y B. pumilus. 
PHc. 7. - Ba3aJibHall qacTb ycHKOB. a - B. trico,/ or; b - B. vernus. 
PHc. 8 - 4aCTH 3a.n;Hero Kpall TeprHTOB. a - B. biocu!atus; b - vernus. 
PHc. 9. - a --:- ?e.npo y Baetis; qacTb 3a.n;ttero Kpall 6e.npa (x); b - B, venus

tBulus; c - B. carpatica; .d - B. rhodani; e - B. pumilus; f - B. scambus; g -
~ernus. 
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Puc. 10. - B. venustulus. A - HUM<Pa ; B - Tpaxeiim,ie JKa6pb1. 
Pttc. 11. - B. venustulus. PoToBoii annapaT : A -:--- 'lemocrnble mynttKll ; B 

HmKHllll 11eJIIOCTb: C.HuJKHery6HblH mynttK. 

40 

· Pttc, 12. - B. carpatica. H11M<Pa. 
P11c. 13. - B. carpatica. PoToaoii annapaT: A - '!eJIIOCTHble myrr11Ru; b - KO- J 

He'!Hal! 'laCTb IIOCJieJJ:Hero 'IJieHl!Ka IU yIIttKa ; B -HH/KHllll 'leJIIOCT ; c - HU/KHery6-
HblH lllYIIllK. 

Pttc. 14. - B. carpatica. Cy6aHaJibHal! rrJiaCTllHKa .. 
P11c. 15. - B. kulindrophtalmus. H11M<Pa. ~ 
Puc. 16. - B. kulindrophtalmus. l.JeJIIOCTHble myrr11Ku. 
P11c. 17. - B. rhodani. A - HttM<Pa ; B - 'fpaxeil:Hble JKa6pb1. 
PHc. 18. - B. rhodani. POToaon annapaT: A - 'leJIIOCTHble myrr11KH; B - HUIK-

. Hllll 'leJIIOCTb ; c - HH/KHery6HblH myIIHK. 
PHc. 19. - B. rhodani. BepxHllll ry6a. 
Puc. 20. - B. tenax. A - 1111~:<Pa ; B - Tpaxeil:ttble JKa6pbf. 
Puc. 21. - B. tenax. PoToaoii arrnapaT : A' - '!eJIIOCTHble myrruK11 ; B - HlllKHe

-ry6Hblit mynHK ; c - IlOJJ:rJIOTO'IHllK, 
PHc. 22. - Cy6aHa{lbHall nJiaCTHHKa. B. tenax. 
P11c. 23. - B. tricolor. H11M<t>a. · 

· PHc. 24. - B. tricolor. PoTOaoii arrrrapaT : a - qemocTHble myrr11Ku ; b - HlllKHllll 
'leJIIOCTb ; c ....., HHIKHery6HblH lllYIIllK. 

PHc. 25. - B. tricolor. Cy6aHaJibHal! nJiaCTHHKa. 
PHc. 26. - B. pumilus. A - HUM<Pa ; B - Tpaxeiim,ie ma6pbl. 
P11c. 27. - B. pumilus. PoToaoiî anrrapaT: A - qemocrnble myrr11K11; B. - HllJKHe-

ry6Hhliî mynl!K ; c - IlOJJ:fJIOTO'IHUK. ' 
P11c. 28. - B. pumilus. Cy6aHaJibHal! nJiacTHHKa. 
PHc. 29. - B. niger. HHM<t>a. 
P11c. 30. - B. niger. PoTOaoiî armapaT: A - '!eJIIOCTHble myn11K11_; B. - HHJKHSIH 

'!eJIIOCTb ; c - HU/KHery6Hblll lllYIIllK. 
PHc. 31. - B. niger. Cy6aHaJibHal! nJiaCTllHKa. 
PHc. 32. - B. sp. nimfa gracilis. A - HllM<Pa ; B - Tpaxeil:Hble ma6pb1. 
Pttc. 33. - B. sp. nimfa gracilis. PoTOaoiî annapaT : A - '!eJIIOCTHble myrr11Kn ; 

B - HHJKHery6Hbliî myrrHK ; C - noJJ:rJIOTO'IHHK. 
Pnc. 34. - B. sp. nimfa gracilis. Cy6aHaJibHal! nJiaCTllHKa. 
Pnc. 35. - B. scambus. HnM<Pa. 
P11c. 36. - B. 'scambus. l.JeJIIOCTHble myrr11K11. 
P11c. 37. - B. scambus. Cy6aHaJibHall nJiaCTllHKa. 
P11c. 38. - B. bioculatus. H11M<t>a. 
P11c. 39. - B. bioculatus. PoTOaoii anrrapaT : A - HllJKHery6Hbliî my1rnK ; B -

Hll/KHllll '!eJIJOCTb. 
P11c. 40. - B. bioculatus. Cy6aHaJibHall nJiaCTHHKa. 
PHc. 41. - B. vernus. A - H11M<Pa; B - TpaxeiiHhle ma6pb1 
P11c. 42. - B. vernus. H111KHery6ttbliî myn11K •. 

CONTRIBUTION Ă. L"ETUDE SYSTEMATIQUE DES NYMPHES DES 
EPHEMEROPTERES DE LA REPUBLIQUE POPULAI RE ROUMAINE 

I. GENRE BAETIS LEACH 

(RESUME) 

Dans le present travail, Ies auteurs decrivent Ies nymphes des 
especes de Baetis, recontrees jusqu'a present dans la Reptiblique Populaire 
Roumaine. 
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S'etayant des caracteres morphologiques typiques et constants, deja 
etablis, et y ajoutant certains caracteres nouveau:x, les auteurs donnent 
un~ clef de deterhlination des n'ymphes de Baetis. 

GLEF POUR LA DETERMINATION DES NYMPHES DU GENRE BAETJS 

1 (6) La griffe porte deux longs poils, entre la derniere dent et sa pointe 
(fig. 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . • . 2 

2 (3) Les detix poils sont inseres plus pres de la pointe de la· griffe que 
de la derniere dent (fig. la) ; Ies bords posterieurs des tergites 
abdominaux, pourvus de denticules articules a.. leur base et sou
vent detaches; la surface des tergites, avec des stries transver
sales (fig. 2c) ; Ies bords posterie-qrs~ des femurs, pourvus d'une 
rangee de longs poils et d'autres poils fins et bPaucoup plus 
courts (fig. 9b) . . . . . . . . . . . . . . . .B. venustulus 

3 (2) Les deux poils sont a mi-distance entre la pointe de la griffe et la 
derniere dent ou plus rapproches de cette derniere (fig. Ib et c) ; 
Ies bords posterieurs des tergites abdominarix, pourvus de den
ticules articules a leur base, la surface des tergites, sans stries 
transversales (fig. 2b) ; Ies· bords · posterieurs des femurs portent 
une rangee . de longs poils entre deux rangees de courtes epines 
coniques (fig. 9c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

4 · (5) La demiere dent de la griffe, d'une longueur egale ou superieure a 
la distance qui la separe de l'insertion des deu~ poils et· a peu 
pres deux fois ph,1s longue que l'avant-derniere dent (fig. lb) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . B. kulindrophtaJmus 

5 (~) La deniere dent de la griffe, plus courte que la distance qµi la 
separe de l'insertion des deux poils et seulemert d'un tiers plus 
longue que l'avant-derniere dent (fig. le) . . · . · B. carpatica 

6 (1) La griffe sens Ies deux poils (fig. 3) ............ 7 
7 (10) Les tergites abdominaux, avec des dents spatulees, implantees sur 

leur bords posterieurs et sur toute leur surface (fig. 4) ; Ies bords 
posterieurs des fe:murs, pourvus de longues epines pointues et de 
courtes epines coniques (fig. 9d) ; Ies plaques sous-ana]es, bordees 
d' epines coniques sur leur cote interne qui presente egalement 
d'autres epines articulees et plus courtes (fig. 22) • . . . . 8 

8 (9) Les bords des, tergites ne sont pas denteles, Ies dents spatulees, 
implantees sur le bord meme (fig. 4a) ; Ies tracheobranchies, pour
vues de poils et d' epines puissantes sur leur bord dentele · (fig. 17 B) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. rhodani 

9 (8) Les bords des tergites sont denteles, Ies dents spatulees, implantees 
derriere Ies denticules (fig. 4b) ; Ies tracMobranchies, pourvues 
seulement de poils sur leur bord dentele (fig. 20.B) B. lenax? 

10 (7) Les tergites abdominaux, completement depourvus de dents spa
tulees (fig. 6 et 8); Ies bords posterieuts des fei:nurs, avec de fortes 
epines coniques ou de longues epines claviformes (fig. 9e, t, g) ; 
Ies plaques sous-anales, sans · epines coni'ques sur leur surface 
(fig. 25, 28, 31, 34, 37, 40) . . . . . . . . . . . . . . . 11 



282 

11 (18) 

• 12 (13) 

13 (12) 

14 (17) 

15 (16) 

16 (15) 

17 (14) 

18(11) 

19 (20) 

20 (19) 

21 (22) 

22 (21) 
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Les bords posterieurs des femurs, pourvus d'epines coniques puis
santes (fig. 9e) ; les bords distaux des articles des cerques portent 
de longues dents lanceolees e,t articulees a leur base (fig. Sa) ; la 
surface des tergites presente. des ecailles trapezoi'dales ou semi
circulaires (fig. 6) . 12 
L'article basilaire des antennes, pourvu sur son bord externe d'un 
eperon bien developpe (fig. 7a); le lobe interne sous-terminal des 
palpes labi.aux, fortement developpe (fig. 24c) ; les tergites ont des 
ecailles semi-circulaires et leur bord posterieur porte des dents 
elargies, souvent emoussees a la pointe . . B. tricolor 
L'article basilaire des antennes, sans eperon sur son bord externe; le 
lobe interne sous-terminal des palpes labiaux, faiblement indique 
(fig. 27 B, 30C, 33B) ~ Ies tergites ont des ecailles trapezoîdales 
et leur bord posterieur porte des dents allongees et pointues 
(fig. 6) . 14 
Les plaques sous-anales sont denteiees tout le long de leur bord 
interne (fig. 28, 31, 34) ; le prostMca de la mandibule gauche, 
elargi distalement et pourvu de 8 a 10 dents courtes et de 3 a 4 
dents longues (fig. 27 A, 30 A). . 15 
L'angle postero-interne des plaques sous-anales, prolonge par un 
lobe couvert de nombreuses dents (fig. 28); le prostMca de la 
mandibule droite, represente par un poil bifide (fig. 27 A) B. pumilus 
L'angle postero-interne des plaques sous-anales, largement
arfondi; non prolongepar un lobe (fig. 31); le prosthecade la man
dibule droite est du fype habituel (fig. 30A) . . . . B. niger 
Les plaques sous-ahales portent quel'ques grosses dents, a l'angle 
postero-ip.terne (fig. 34); le prostheca de la mandibule gauche 
presente' a son extre'mite distale, 4 a 5 dents courtes et 2 a 3 
dents longues (fig. 33A) B. sp. nympha graeilis 
Les bords posterieures des f emurs, pourvus de longues epines 
claviformes accompagnees, ou non, de courtes epines coniques (fig. 
9 /, g) ; Ies bords distaux des articles des cerques portent de courtes 
dents triangulaires, non articulees a leur base (fig. Sb) ; la surface 
des tergites presente des ecailles semi-circulaires (fig. 8) . . . 19 
Les bords posterieurs des femurs, avec de longues epines clavi
form~s et des poils (fig. 91) ; Ies plaques sous-anales, pourvues de 
quelques dents a leur angle postero-interne (fig. 37) B. serutibus 
Les bords posterieurs des femurs, avec de longues epines clavi
formes, de courtes epines coniques et des poils (fig. 9g) ; Ies plaques 
sous-anales, pourvues de nombreuses · dents ·ie long de leur bord 
interne (fig. 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
A la surface des tergites, Ies ecailles semi-circulaires prolongees 
par de faibles stries (fig. Sa) ; l'article terminal des palpes labiaux 
est ogival (fig. 39 A) . . . . . . . . . . . . • B. bioeulatus 
A la surface des tergites, Ies ecailles semi-circulaires, non prolongees 
par des stries (fig. Bb) ; l'article terminal des palpes labiaux 
est arrondi (fig. 42) . . B. vernus 
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EXPLICATION DES FIGURES 

Fig.· 1. - Griffes a poils. a) Baetis uenustulus; b) B. kulindrophtalmus; c) B. carpatica. 
Fig. 2. - a) Tergite de Baetis. Portion du bord posterieur des iergites: b) B. carpatica 

c) B. venustulus. ' 
Fig. 3. - Griffes sans poils. a) B. rhodani; b) B. pumilus. 
Fig. 4. - Portions du ·bord posterieur des tergites. a) B. rhodani; b) B. tenax. 
Fig. 5. - Portions des cerques. a) B. pumilus; b) B. vernus. 
Fig. 6. - Portion du bord posterieur du tergite de B: pumilus. 
Fig. 7. - Region basale des antennes. a) B. tricolor; b) B. vernus. 
Fig. 8. - Portlons du bord posterieur des tergites .. a) B. bioculatus; b) B. vernus. 
Fig. 9. - a) Femur de Baetis; portion du bordposterieur du femur (x); b) B. venustu/as; 

c) B. carpatica; d) B. rhodani; e) B. pumilus; /) B. scambus; g) B·. uernus. 
Fig. 10. - B. venustu/as. A. Nymphe; B. tracheobranchie. 
Fig. 11. - B. uenustulus. Appareil buccal; A. canines mandibulaires; B. maxille; 

c. palpe labial. 
· Fig. i2. - B. carpatica. Nymphe. , 

Fi,g. 13. - B. carpatica. Appareil buccal; A. canines mandibulaires; B. maxille; b) por-
tion terminale du dernier article du palpe ; C. palpe labial. 

Fig. 14. - B. carpatica. Plaque sous-anale. 
Fig. 15 . .....,. B. ku/indrophtalmus. Nymphe. 
Fig. 16. - B. kulindrophtatmus. Canines mandibulaires. 
Fig. 17. - B. rhodani. A. Nymphe; B. tracheobranchie. 
Fig. 18. - B. rhodani. Appareil bucea!; A. canines mandibulaires; B. maxille; 

C. palpe labial. 
Fig. 19. - B. rhodani. Labre. 
Fig. 20. - B. tenax. A. Nymphe; B. tracheobranchie. 
Fig. 21. - B. tenax. Appareil bucea!; A. canines mandibulaires ; B. palpe labial ; 

C. hypopharynx. 
Fig. 22. - B. tenax. Plaque sous-anale. 
Fig. 23. - B. tricolor. 
Fig. 24. -B. tricolor. Appareil bucea!; A.caninesmandibulaires ;B.maxille; C.palpe labial. 
Fig. 25. - B. tricolor. Plaque sous-anale. 
Fig. 26. - B. pumilus. A. Nymphe; B. tracheobranchie. 
Fig. 27. - B. pumilus. Appareil buc.cal; A. canines mandibulaires; B. palpe labial; 

C. hypoharynx · 
Fig. 28. - B. pumi/us. Plaque sous-anale. 
Fig. 29. - B. niger. Nymph'e. 
Fig. 30. - B. niger. Appareil buccal ; A. canines mandibulaires ;B. maxille ; C. palpe labial. 
Fig. 31. - B. niger. Plaque sous-anale. 
Fig. 32. - B. sp. nymphe gracilis. A. Nymphe; B. tracheobranchie. 
Fig. 33. - B. sp. nymphe graci(is. Appareil buccal; A. canines mandibulaires; B. palpe 

labial; C. hypopharynx. 
Fig. 34. - B. sp. nymphe gracilis. Plaque sous-'<lnale. 
Fig. 35. - B. scambus. Nym'phe. 
Fig. 36. - B. scambu~. Canines mandibulaires. 
Fig. 37. - B. scambus. Plaque sous-anale. 
Fig. 38. - B. bioculatus. Nymphe. 
Fig. 39. - B. bioculatus. Appareil buccal; A. palpe labial.; B. maxille. 
Fig. 40. - B. bioculatus. Pia:que sous-anale. 
Fig. 41. - B. vernus. A. Nymphe; B. tracheobranchie. 
Fig. 42. - B. uernus. Pafpe labial. 
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