
I 
! 
I. 
! 

·' 
~-r- ;p 

' - ·-:-~ 
~·rr·~ 

. f ' I r· 

!
. ,,·. ·r ~-

.'iJ 
rr: 
rr·, 

r :r 
l (, 
r -
! OBSERVAŢIUNI ASUPRA ZBORULUI NUPŢIAL ŞI ACUPLlRII I . LA EPHEMEROPTERE 

~ C. DOGOESCU ŞI l. TĂDACARU _ __.."',,..- ---
f ._,,,,,; 

I - Fără îndoială că fenomenul cel mai remarcabil în scurta viaţă a Ephe
i meropterelor adulte ii reprezintă zborul lor nupţial. Astfel este bine cunoscut 

faptul că pentru împerechere aceste insecte formează roiuri mari deasupra 
apelor, căderea lor pe suprafaţa apei şi a malurilor în cantităţi enorme repre
zentind pentru peşti şi păsări o hrană abundentă. Aşa cum a arătat P e r. 
B r i n k (1956) deşi această apariţie a Ephemeropterelor în roiuri uriaşe . 
deasupra apelor a fost observată din timpuri foarte vechi, cel care ·a precizat 
că este vorba de un zbor nupţial a fost C h. de G e e r (1755). Numeroşi 
autori au prezentat apoi observaţii asupra zborului nupţial şi acuplării la 
dif ~rite specii. 

Etologia zborului nupţial foarte diferită de la o specie la alta ridică o 
serie de probleme ce merită să fie studiate. Astfel se poate urmări la fiecare 
specie, cînd şi unde se produc zborurile nupţiale, mărimea şi densitatea roiu-

/ r lui, direcţia şi linia zborului, mecanismul acuplării etc. 
t ln nota de faţă, pe baza observaţiilor noastre şi a comparării cu datele 
f din literatură, vom analiza cîteva din aceste aspecte. ! Perioada de zbor, deci în general, perioada din an in decursul căreia se 

1 găsesc adulţii, diferă de la specie la specie în funcţie de întreg ciclul ei biologic. 
! Majoritatea speciilor europene au o perioadă de zbor limitată la două sau 
r trei luni. La speciile la care există două generaţii pe an Baetidae, Caenidae 
Lse pot găsi două perioade de zbor distincte sau o perioadă continuă lungă. ,_-. 
I Această diferenţă se datorează probabil faptului că speciile cu două perioade ------

1
1 de zbor, una primăvara şi alta toamna, nu pot rezista căldurii şi uscăciunii 
, din timpul verii. 

Analizînd un material de Ephemeroptere colectat cu ajutorul unei cap
cane luminoase instalată de N. Bot na r i u c în Polonia la Staţiunea de 
la Mikolajki, pe malul lacului Sniardwy în regiunea lacurilor Mazuriene 

' şi care a funcţionat intre 29 mai-13 octombrie 1958, am constatat că la 
• 1 specia Caenis horaria există o perioadă de zbor continuă foarte lungă (UV- . 

4 IX) cu o intensitate maximă la sfirşitul lunii iulie şi începutul lunii au.:· . 
gust. Celelalte specii din acest material· au fost găsite într-o perioadă de 
timp mult mai scurtă. Astfel, Caenis macrura între 9 VII-22 VIII, Caenis 
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robusta intre 3 VII-2'VIII, Cacnis unodosa, între 8 VIII-19 VIII, iar Ephe
mera vulgata intre 18 VI-2 VII I. 

La unele specii de Ephemeroptere perioada de zbor este foarte scurtă. 
AsLM la Palingcnia longicauda, ce formează roiuri impresionante deasupra 
Dunării, perioada de zbor duFează aproximativ o săptămină, cu o roire ma
ximă limitată de obicei la numai două-trei zile. La acestă specie zborul 
nupţial are loc de obicei la începutul lunii mai. 

Apariţia şi dispariţia adulţilor de Ephemeroptere este fără îndoială în 
strînsă dependenţă de condiţiile de climă. Astfel, in general putem spune 
că în regiunile de deal şi şes adulţii apar mai devreme şi dispar mai tîr
ziu decît în regiunile de munte. ln ţara noastră primele Ephemeroptere 
adulte îşi fac apariţia în regiuni de şes şi deal in luna martie (Cacnis ho
rraria, H eptagenia {lava, Baetis bioculatus), în regiunile de munte in ap,rilie
mai ( Rhithrogena semicolorata, Ecdyonurus fluminum, Baetis 'vernus), iar in 
regiunile alpine abia in mai-iunie (Baetis carpaticus, Ecdyonurus helveticus ). 
ln funcţie de climă aceeaşi specie poate avea însă o perioadă de zbor dife
rită de la o regiune la alta, după cum s-a constatat de exemplu la Ephe
merella ignita (P le s k o t, 1958, p. 12). 

Timpul de zbor . sau mai exact intervalul de timp din decursul zilei 
cind se produc aceste roiuri,· diferă şi el de la specie la specie: Astfel, 
I. 1\1 ii l le r-L ie b e na u (1960), care a urmărit in mod special acestă 
problemă, a arătat existenţa unor diferenţe precise între speciile aceluiaşi 
gen. De exemplu la Ephemera vulgata a observat roiuri m,1mai dimineaţa, 
iar la Ephcmera danica numai după amiază şi seara. . . 

Din observaţiile noastre putem menţiona că majoritatea speciilor de 
Ephemeroptere formează roiuri după amiază şi seara (Palingenia longicauda, 
Ephcmera danica, Oligoneuriella rhenana, Ephemerella ignita, Rhithrogena 
semicolorata, Ecdyonurus (Jenosus, Ecdyonurus fluminum, Baetis kulindro
phtalmus, Baetis "ernus, Centroptilum pennulatum etc.). La un număr mai · 
mic de specii am observat roiuri dimineaţa (Baetis carpaticus, Ecdyonurus ' 
hel"eticus), iar altele atît dimineaţa cît şi seara (Caenis macrura, · EjJeorus 
assimilis). 

Ora apariţiei şi dispariţiei roiurilor este desigur in funcţie de condiţiile 
de climă, temperatură, 'umiditate atmosferică, luminozitate etc. deci de-a 
lungul perioadei de· zbor diferă de la o regiune la alta, precum şi în cadrul 
aceleiaşi regiuni. Aşa cum s-a menţionat într-o lucrare anterioară (B o g o
e s cu, 1957, 1958) speciile de Ephemeroptere au un anumit optim de tem
peratură şi Jumină pentru roire. Astfel în timp ce in regiunile de şes şi. deal 
roiurile de 'dimineaţă au loc între orele 5-9, iar cele de după amiază apar 
pe la ora 17, în regiunile de munte roiurile de dimineaţă au loc de obicei 
intre orele 7 ~11, iar roiurile de după amiază apar p~ la ora 16. De. ase
menea, se poate remarca faptul că primăvara şi toamna cele două tipuri 
_de roire sînt apropiate incit uneori se suprapun. In schimb ,vara, od!ltă cu 
mărirea zilei şi încălzirea puternică la amiază, timpurile de roire se distan
ţează apărind astfel evidentă separarea intre speciile ce roiesc dimineaţa 
şi acelea ce, rpiesc seara. . 

. Faptul că la unele specii nu s-au putut observa zborurile nupţiale lasă 
de bănuit posibilitatea producerii acestor zboruri in cursul ·nopţii. ,Astfel~ 
este posibil ca asemenea zboruri să se producă la specia Choroterpes picteti. 
Nimfe a:l_larţinind acestei specii am găsit 1n cantitate mare la începutul lu!li~ / 
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· au~st -în-rh1l Suceava, în vecinătatea oraşului Suceava şi am urmărit năpîr-' 
___ ,,,iirorlor în masi'i. către sfîrşitul lunii august fără însă a putea vedea zborul 

mrplial. In ce priveşte locul producerii zborului nupţial în raport cu apa, 
menţionăm că în majoritatea cazurilor acest zbor se efectuează chiar dea
supra apei sau în imediata ei vecinătate. La unele specii însă zborul poate 
avea loc la oarecare distanţă de apă, iar uneori chiar la distanţe mari 
(peste 1 km), în locuri umbroase. , . 

Adeseori s-au observat zboruri nupţiale deasupra şoselelor. Noi am 
putut observa astfel de zboruri la Cloeon dipterum, Epeorus assimilis, Ecdy
onurus fluminum, Rhithrogena semicolorata. Asemenea zboruri se produc de 
obicei după o ploaie, insectele fiind atrase probabil de luciul şoselei. 

înălţimea la care se produce zborul nupţial diferă după specie, dar 
poate să varieze şi la aceiaşi specie în decursul timpului de zbor sau în 
funcţie de condiţ.iile atmosferice. Astfel noi am observat roiuri la înălţi
mea de 1-2 m la Bactis bioculatus şi Centroptilum pennulatum, 3m-la Bae
tis "enustulus, 1,5-6 m-la Baetis carpaticus, 7-10 m-la Baetis pumilus, 

/ 1,5-,-2m-la Ephemerella ignita, 2-5m-la Ecdynnurus insignis, 1,5-3m
la Rhithrogena semicolorata, 2-10 m-la Epeorus assimilis şi de la cîţiva · 
centimetri la 3 tn-la Oligoneuriella rhenona. Menţionăm însă că am 
observat uneori şi zboruri la înălţimi destul de diferite la aceeaşi specie 
(Caenis macrura), în regiuni diferite. De asemenea, adeseori am.remarcat 
la zboruri nupţiale de seară, îndeosebi la Ecdyonuridae, că roiul se înalţă 
treptat, pe măsura trecerii timpului de zbor, dispărînd brusc la apusul soa-
relui. 

.. 

Cercetînd direcţia zborurilor nupţiale în raport cu ,- direcţia cursului __ ---- · 
apei, am constatat că de obicei zborul este orientat spre amunte. Astfel .-
am putut observa deseori la Ecdyonuridae că zborul lor este orientat spre 
amunte, insectele înaintind încet fluturînd des din aripi, iar apoi brusc se 
întorc şi după ce parcurg o oarecare distanţă spre aval îşi încep din nou 
dansul orientat spre amunte. 

La Palingenia longicauda, Rus se v (1959) a observat zboruri de mas
culi şi femele, deasupra Dunării, orientate spre' amunte şi avînd o viteză 
destul de mare (16-18 km pe oră la~~ şi 10-12 km pe oră la JJ). B. Rus-,. 
s e v consideră acest fapt ca o compensare a transportului pasiv pe care 
îl suferă ouăle şi larvele. In cercetările noastre am observat asemenea zbo- · 
ruri active spre amunte numai la femele, în cadrul zborului de pontă, la 
diferite specii de Baetidae şi Ecdyonuridae. 

Urmărind linia zborului s-a observat că la majoritatea speciilor ea cu
prinde în general două perioade, una în care insecta, cu corpul aproape , 
vertical şi cercii strînşi, se înalţă brusc cu bătăi dese din aripi, iar a doua, 
cind după ce a ajuns la o anumită înălţime coboară în zbor lin, cu cor
pul oblic îndreptat în jos, aripile întinse şi cercii distanţaţi, pînă la nive- · 
Iul de plecare. · · 

Analizînd mărimea şi densitatea roiurilor putem spune că în ce priveşte 
speciile din ţara noastră, roiuri uriaşe compuse dintr-un număr foarte mare . 
de indivizi, se pot observa la Palingenia longicauda,. Polymitarcis "irgo, 
Oligoneuriella rhenana şi la unele specii de Caenis. îndeosebi la Palingenit;t 
longicauda se formează roiuri foarte spectaculoase, deasupra Dunării. 
C. Mota ş (1936) menţionează asemenea zboruri observate în apropiere de 
insula Ada-Kaleh, precum şi intre. Ismail şi Chilia pe o· distanţă de aproape 
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50 km. Explicaţia apariţ.iei acestor-roiuri uriaşe constă în faptul că la spe
ciile respective năpirlirea nimfelor are loc in masă într-un interval scurt 
de timp, perioada de zbor fiind deci foarte limitată. 

La celelalte specii din ţ.ara noastră roiurile sînt mai mici, iar la unele 
specii ca de pildă Baetis pumilus ele sînt formate numai din cîţiva indivizi. 

ln ce priveşte raportul dintre sexe în zborul nupţial, menţionăm că la 
majoritatea speciilor apar mai intii roiuri compuse exclusiv din exemplare 
mascule, iar ceva mai tirziu îşi fac apariţia în roi, izolat, exemplare femele. 
Acest lucru apare foarte evident la Palingenia longicauda. Astfel, la această 
specie am urmărit in Delta Dunării apariţia în masă a masculilor începînd 
de la ora 16,30. Trecerea de la subimago la imago are loc la masculii 
acestei specii la un interval de timp foarte scurt (aproximativ 1-2 minute). 
l\Iai tîrziu, către ora 18 încep 'să apară izolate exemplarele subimago femele 
care participă im:e.<!.~_at la zborul nupţial, acuplarea la această specie avînd 
loc intre masculi im-ago şi femele subimago. 1 

I. i\I ir o n (19G~;~~tînd Ephemeropterele din bazinul Bistriţei . 
menţ.ionează că a găsit-

1

în -~~rial\11 colectat în roiuri un raport între mas
culi şi femele de 62/2 la Ephemerella ignita, 68/18 la Caenis macrura, 
150/9 la Rhithrogena grisoculata. Am observat .însă în cercetările noastre 
şi roiuri, la unele specii, în care sexele se găseau în proporţie aproape 
egală. De asemenea, menţionăm că am întîlnit şi roiuri compuse numai din 
exemplare femele. Un astfel de roi am observat la Pseudocloeon hyalopte
rum, deasupra rîului Suceava, la o înălţime de 1,5-2 m între orele 19-20. 

La Ephemeroptere acuplarea are loc de obicei în plin zbor. Astfel mas- . 
culul ajunge în zbor sub femelă· şi cuprinde cu picioarele anterioare proto
racele acesteia, sau, după cum a arătat Per B r i n k (1957) la Paramele
ros chelifer, înconjoară cu tarsele picioarelor anterioare inserţia aripilor fe
melei. Apoi abdomenul masculului se recurbează, iar gonopodele cuprind , 
capătul posterior al abdomenului femelei. 

Exemplarele împerechiate pierd treptat din înălţime şi cad pe sol con~ 
tinuîndu-şi acuplarea sau se despart în zbor înainte de a atinge suprafaţa 
solului. Alteori cuplul zboară pînă se aşează .pe o plantă unde îşi continuă 
acupla.rea. 

La Parameletus chelifer, P e r B r i n k (1957) a arătat posibilitatea 
împerecherii nu numai în zbor, ci şi pe un substrat. Astfel, urmărind zbo
rul nupţial la acestă specie el a putut observa şi împerecherea unor exem
plare oprite pe un pod deasupra apei. Masculii deveneau activi, se tîrau 
spre femele şj se presau sub abdomenul acestora, acuplarea urmînd apoi. ca 
şi în cazul producerii ei în zbor . 

La Palingenia longicauda, C o r n e 1 i u s (apud U 1 m e r, 1924) men
ţionează şi acuplarea . pe suprafaţa apei. 

Ca timp, împerecherea variază (după specie), de la cîteva secunde pînă 
la 6-7 minute, după cum indică Ea ton (1888) la Ecdyonurus. După 
împerechere masculii· se întorc de obicei în. roi, iar la unele specii- femelele · 
se îndreaptă imediat spre apă pentru a depune ouăle, în timp ce la alte, -

. specii rămîn atfounse în repaus 8-10 .zile înainte de pontă. Ea ton men-
ţionează însă existenţa uneori atit a poligamiei, cît şi a poliandriei. . ~ 

Studiul amănunţit al organelor de reproducere mascule şi femele la ~ 
Ephemeroptere a fost efectuat de către Per B r i n k (1957) şi Mart a 
G r an di (1955, 1960 a şi 1960. b)~ Noi am cercetat mecanismul acuplării 
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Fig. 1. Acuplarea la Ecdyonurus fluminum. 

la Ecdyonurus fluminum fixînd exemplarele împerecheate. Astfel, am pu
tut observa că la acuplare gonopodele cuprind ca într-un cleşte segmentul 
8 abdominal al femelei, iar lobii penisului sînt împinşi sub placa genitală 
în vestibul. Titilatorii proeminează recurbîndu-se ca nişte croşete spre partea 
ventrală a penisului, fixîndu-i probabil mai puternic în interiorul vastihulului, 

Asemenea titilatori stiliformi dispuşi median se găsesc la toate speciile 
de Ecdyonurus şi H eptagenia. La speciile de Rhithrogena însă titilatorii sînt 
aşezaţi pe suprafaţa ventrală a lobilor penisului şi au o conformaţie foarte 
diferită (după specie). Astfel ei pot fi înguşti şi ascuţiţi sau lăţiţi şi cu vîr
ful hi- sau trifurcat. La acuplare aceşti titilatori proeminează lateral avînd 
probabil acelaşi rol de a fixa lobii pensiului în vestibul. 

O problemă încă nelămurită o reprezintă acuplarea la Baetidae. La 
speciile din acestă familie, spre deosebire de toate celelalte Ephemeroptere, 
masculii nu au penis. La un exemplar de Baetis niger fixat în alco~l, am 
putut însă observa capetele canalelor deferente mult umflate şi evaginate, 
iar pe laturile lor cîte o baghetă chitinoasă orientată oblic postero-dorsal. 
Disecînd alte exemplare am constatat că ·aceste baghete reprezintă piesele 
chitinoase pe care Mart a G r an di (1960) le-a denumit- braţe peniale. ___ +--' 
Este posibil ca aceste piese chitinoase, care deci evaginează la acuplare~--- --- - j, 
odată cu capetele canalelor deferente, să joace acelaşi rol in acuplare- pe 
care il au titilatorii. 
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3AME'IAHH.H o IlOJIEPoro JIETA l1 COBOKYIIJIEIDUI 311>EMEPOITIEPA. 

B noii: pa6oTe asTop HCJJe.ZJ;OBaJI pa3Hi.1e Bonpocbl 06 nonosoM JJeTe l4ieMeporrrepa, Ha 
OCHOBC co6cT:seHHblX Hccne,nOBaHHjf H no ,ZJ;aHHblM H3 JIHTepatypbI. ABTop H3}'1faJJ Ha pa3HbIX 
BH.naX CC30HHLIX JlCTax HHXTCMCpaJJl>HblX JICTax BblCOty paCCTOJIHHJI H HanpaBJieHBe JieTa, CBJl3JIH• 
noe c HanpaaneHHCM pem: OH H3}'1faJJ TOXCe pa3Mep H TCCHOCTb TaIOKe B CBJl3H Mexc,tzy CCKcaMH 
:a poite. · 

MexaHH3M nono.:aoro COBOJCYJlJICHIUI 6blJI B3YlfCH B na6opaTopHH xa yCTaHOBJieBHWX lIOeMn· 
ruipax. . 

ODSERVATIONS SUR LE VOL NUl'TJAL ET L'ACCOUPLEMENT. 
DES EPHEMEROPTERES 

R:ESUME 

Dans la note presente sont etudiees quelques aspects concernant le voi nuptial des Ephc
meropteres P.ar rapport aux observations propres et .aux donnees de la litterature. On a fait 
l'etude des llifferants aspects des vols nuptiaux chez Ies differentes especes, notamment\:_.-Ia] 
periode annuelle du vol, la periode nictemeral du voi la hauteur du voi, la distance et la direct10'ii 
du voi par rapport au cours d'eau, la trajectorie du vo}, Ies dimensions et la densite de l'essaim. 
ainsi que Ies rapports entre Ies deux sexes â l'interieur de l'essaim. Le mecanisme de l'ac
couplement a ·ete etudi6 dans le laboratolre sur des 'exemplaires accoupl~ et fix~„ 
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