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Päivänkorentojen (Ephemeroptera) lisääntymis

biologiasta ja eliniästä 

Ismo J. Holopainen 

Siivellisten hyönteisten primitiivisintä lah
koa, päivänkorentoja on usein pidetty kai
ken katoavuuden vertauskuvana, sillä yksilön 
aikuiselämä saattaa olla vain tunnin tai parin 
mittainen. Tätä on kuitenkin aina edeltänyt 
vedessä elävä toukkavaihe, joka kestää la
jista riippuen muutamasta kuukaudesta pa
riin vuoteen. Lyhyen, mutta kiihkeän aikuis
vaiheen ainoana tarkoituksena voidaan sanoa 
olevan suvun jatkaminen, siis parittelu ja 
naaraan hedelmöityminen. 

Päivänkorennoilla parittelua edeltää aina 
nk. parveilu, joka suurien yksilömäärien joh
dosta on usein varsin huomiota herättävä ja 
päässyt jopa kansanrunouteen »savuavana jo
kena» tai »keskikesän lumimyrskynä». 

Parveilu 

Erotukseksi muista hyönteisten parveiluil
miöistä päivänkorentojen ja useiden kaksi
siipisheimojen parveilua on nimitetty varsi
naiseksi parveiluksi (SYRJÄMÄKI 1964 b). Se 
on päivänkorentokoiraiden tärkein lentoaktii
visuusmuoto (naaraat eivät parveile), ja mää
ritelmän mukaan myös yksi yksilö voi par
veilla - siis lentää parveilulentoa, joka on 
tietyn kaavan mukainen lentotoiminto: Se 
suoritetaan lajille tyypillisessä parvessa, on 
vuorokausijaksottainen ilmiö sekä jatkuu par-
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Kuva 1. Siphlonurus linnaeanus. Parveilevan koi
raan lentorata parvimerkin (kivi tms.) päällä tyy
nellä (yhtenäinen viiva) ja tuulisella säällä (katko
viiva). Parveilevat yksilöt ovat suuntautuneet vas
tatuuleen. HOLOPAINEN ( 1970) mukaan. 



Kuva 2. H eptagenia fuscogrisea. 
Koiraan Ien tora ta parvessa. V a
semmalla tyynellä säällä hitaasti 
lentävän yksilön pysty asento ja 
oikealla tuulta vastaan lentävän 
yksilön vaakasuora asento. HoLo
PAINEN ( 1970) mukaan. 

veilukauden aikana samanlaisena päivästä 
päivään. Lisäksi saman lajin koirailla on sa
mat tai samanlaiset parveilupaikat vuodesta 
toiseen (NIELSEN & HAEGER 1960). 

Karkeasti ottaen päivänkorennoilla voi
daan erottaa kaksi parveilu tapaa (tarkempi 
jaotus: ks. HoLOPAINEN 1970) : ( 1) Nk. nor
maali ylösalas lento (kuva 1), josta nimitys 
surviainen on saanut alkunsa. Näin parveile
vat mm. Ephemera vulgata, Leptophlebia 

marginata, Caenis horaria ja Siphlonurus lin
naeanus. ( 2) Horisontaalinen edestakaisin 
lento ( hovering, kuva 2), jota noudattavat 
mm. H eptagenia-lajit. Parveilu tapahtuu 
yleensä iltahämärissä lähellä vesistöjä ja sitä 
säätelee ulkoisten (sää- ym.) tekijöiden li
säksi sisäiset tekijät (parveilumotivaatio, vrt. 
SAVOLAINEN 1972). Parveilevat koiraat orien
toituvat usein johonkin maastomerkkiin, nk. 

parvimerkkiin. 

Parittelu 

ARO (1928) kuvaa parittelun alkua seu

raavasti: 
»Isoilla päälaella olevilla erikoissilmillään koi

raat pälyilevät alinomaa yläilmoihin ilmaantui
siko joku naaraskin sattumalta lähettyville. Heti 
sen lähestyessä huomaaikin alapuolella lentelevä 
tai survova koiras sen, rientää nuolen nopeudel
la alta päin luo, viskaa pitkät eturaajansa sen 
kaulan ympäri, taivuttaa takaruumiinsa naaraan 
takaruumiin alle, viskaa niveltyvät peräsukasen
sa sen ympäri ristiin noin 7 :nnen nivelen koh
dalta ja tarttuu koiraslämssillään 8:teen tai 
9:teen niveleen ... ». 
Naaraat siis lentävät parveen sivusta nk. 

tarjoutumislentoa ( off ering flight, vrt. esim. 
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SYRJÄMÄKI 1964 a) ja parittelu alkaa miltei 
aina ilmassa, kestää n. 5-15 sekuntia, ja 
eroaminen tapahtuu joko ilmassa tai alustal

la (kasvillisuudessa, vedessä jne.). 
Ilmeisesti tarkin julkaistu kuvaus kopu

laatiolentoasennosta on BRINCKin ( 1957) 
Parameletus c helif eriä koskeva (kuva 3). E phe
mera vulgatan ja Leptophlebia marginatan 
asennot poikkeavat edellisestä lähinnä siinä 
että naaraan takaruumis on suora ja koiras 
on paljon taaempana, jolloin siivet eivät satu 
kohdakkain ja lentäminen on mahdollista 
(yleensä vain naaras lentää, kuvat 4 ja 5, 
HOLOPAINEN 1970). 

Normaalisti parittelu tapahtuu aikuisvai
heessa, poikkeuksena ovat kuitenkin lajit, 
joiden naaras elää koko terrestrisen elämänsä 
subimagona ( siivellinen nk. esiaikuinen) tai 
luo nahka,nsa vasta kopulaation jälkeen. 
Esim. EoMUNDS ( 1956) ilmoittaa Plethogene
sialla sekä koiraan että naaraan kopuloivan 
ja kuolevan subimagoasteella; kuitenkin 
DEGRANGEn ( 1960) mukaan koiraan täytyy 
olla kopuloidessaan imagovaiheessa koska pe-

Kuva 3. Parameletus chelifer. Kopuloiva pari il
massa. BRINCK (1957) mukaan. 
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Kuva 5. L eptophlebia 
marginata. Kopulaatio
lennostaan oksalle las
keutunut pari. (Valok. 
1. J. Holopainen. ) 

nikset ovat vasta tällöin toimintakykyiset. 
GRANDm ( 1960) mukaan Caenis-lajien naa
railla ei ole lainkaan sukupuoliaukkoja vaan 
vasta naaraan muniessa 7. ja 8. takaruumiin
jaokkeen välinen kalvo rikkoutuu. Tällöin 
hedelmöitys tapahtuu naaraan ruumiin ulko
puolella ja ilmeistä on että naaras munn va
littömästi parittelun jälkeen. 

Kuva 4 . Ephemera vulgata. Ko
pulaatiolentoasento. HOLOPAINEN 
( 1970) mukaan. 

Morfologiset sopeutumat parveiluun ja 
ilmassa tapahtuvaan paritteluun 

Päivänkorentojen etusiivet ovat kolmio
maiset ja muodostavat pienentyneiden taka
siipien kanssa toiminnallisen kokonaisuuden 
(kansikuva, joiltakin lajeita takasiivet puut
tuvat kokonaan ). Viereiset pitkittäissuonet 



ovat keskenään en tasossa ja siiven pinta on 
näinollen poimuinen. Lisäksi siiven etureuna 
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on vahvasti kitinisoitunut ja jäykkä kun taas 
takareuna on ohut ja taipuisa (kuva 6). Poi
muisuus sekä siipien taipuminen mutkalle 
siipisuonien ohentumista siiven ylöslyöntivai
heessa vähentävät ilman vastusta. Edellä ku- .
vattu siipien rakenne ja lähentyminen kaksi
siipisyyttä on katsottu sopeutumaksi pysty
suoraan lentoon ja myös nk. helikopterilen
toon (hovering; EDMUNDS & TRAVER 1954, 
McALPINE & MuNRoE 1968). Tätä tukee 
myös se että eräillä kehittyneillä ( apomorfi
silla) muodoilla, joiden lentorata on vaaka
suora ja lento nopeaa ja voimakasta, siiven 
rakenne myös poikkeaa normaalista (siipi on 
taipumaton, ei poimuinen, lLLIES 1968). Len
tämistä helpottaa osaltaan myös se että ai
kuisena päivänkorennot eivät nauti ravintoa 
vaan ilman täyttämä suoli toimii aerostaatti
sena elimenä keventäen ruumista. 

Kuva 7. Centroptilum luteolum. Koiraan pää ja 
eturuumis sivulta. Huomaa kartiomainen koiras
silmä. (Valok. 1. J. Holopainen.) 

lulle viittaa myös amerikkalaisen Campsu
rus -suvun koiraiden etujalat, jotka ovat pi
dentyneet normaalisti vaikka muut jalat 
( naarailla kaikki) ovat surkastuneet lyhyiksi 
tyngiksi ja nämä lajit joutuvatkin viettämään 
koko lyhyen aikuiselämänsä ilmassa (MORGAN 
1929). 

Päivänkorentokoirailla on huomiota herät
tävän pitkät etujalat, joiden säären ja nilkan 
välissä oleva rotaationivel sallii nilkan kierty
misen ulkokautta (pronaatio ) ylöspäin mah
dollistaen näin otteen naaraan siipien tyves
tä (vrt. kansikuva). Pitkien etu jalkojen vält
tämättömyyteen kopulaation normaalille ku-

3 

Kuva 6. Siphlonurus. ( 1) siipi alaslyönnin keski
vaiheessa, ( 2) siipi ylöslyönnin keski vaiheessa ja 
( 3) poiikkiJeikkaus siiven etu osasta. EDMUNDS & 
TRA VER ( 1954) mukaan. 

Koirailla on hyvin kehittyneet verkkosil
mät, joiden selänpuoleinen usein turbaani
maiseksi laajentunut osa, nk. koirassilmä (ku
va 7) on tyypillinen suurilla ommatideilla va
rustettu superpositiosilmä kun taas sivuosa 
on appositiosilmä. Koirassilmän katsotaan ole
van sopeutunut liike- ja hämäränäköön ja 
siis ylilentävien naaraiden havaitsemiseen. 
Vaikka silmän morfologinen jako ei olisikaan 
täydellinen on silti havaittavissa toiminnal
linen jako ( SPIETH 1940) . Vastaavanlainen 
ja samaa päämäärää palveleva silmän eri
koistuminen on tapahtunut myös mäkäröillä 
(WENK 1965 ) ja monilla muilla kaksisiipi
sillä (DowNES 1969). 

Parveilun alkuperä ja biologinen merkitys 

Kaksisiipisten ja myös päivänkorentojen 
parveilua ja parinmuodostusta ilmassa pide
tään alkuperäisenä (plesiomorfisena) ominai
suutena ja parveilun katsotaan kehittyneen 
organisoi tumattomas ta massaesiin tyrnises tä 
organisoiduksi parveksi (ryhmä, jossa yksilöt 
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reagoivat toisiinsa) ja siitä yksittäisten yksi
löiden suorittamaksi parvilennoksi, jossa jo
kainen reagoi itsena1sesti parvimerkkiin 
(McALPINE & MuNROE 1968). 

Näyttää siltä, että päivänkorennoilla pys
tysuoraa lentorataa noudattavilla lajeilla on 
selvemmin tunnistettava parvimerkki ja ne 
myös usein lentävät yksin kun taas vaaka
suoraan lentävien parvi muistuttaa enem
män organisoitumatonta massaesiintymistä. 

Päivänkorentoparvissa lähestyvän naaraan 
havaitseminen on ilmeisesti täysin visuaalista, 
sillä hajuhoukutusjärjestelmästä ei ole mitään 
tietoa ja jo BERNHARD ( 1907) ilmoittaa, ettei 
naaraalla ole tähän sopivia erityselimiä. 
Myös tuntosarvien Johnston'in elimet ovat 
heikosti kehittyneet eivätkä toimine kuulo
eliminä (NEEDHAM & al. 1935). 

Parveilevien koiraiden »naaraskäsite» ei ole 
kovin tarkka, sillä useimmilla lajeilla mikä 
tahansa vaakasuoraan parven yli kulkeva ob
jekti (höyhen, lintu, erilaiset hyönteiset jne.) 
laukaisee takaa-ajo- ja tarttumisreaktion. 
Esim. Heptagenia fuscogrisea -koiraat ovat 
suorittaneet normaalia pitempiä takaa-ajo
lentoja itseään lähes kymmenen kertaa suu
rempien sudenkorentojen perässä. Myös sa
man lajin koiras joutuu usein paritteluyrityk
sen kohteeksi ja koiraiden välinen parittelu
lento saattaa kestää pitkäänkin, vaikka yleen
sä erehdys havaitaan välittömästi. 

Huolimatta takaa-ajoreaktion väljyydestä 
myös kaikki paikalle saapuvat naaraat tule
vat kopuloiduksi mikä johtuu koiraiden suu
resta määrästä ja polygamiasta - koiraat pa
laavat parittelun jälkeen parveen kun taas 
naaraat lentävät veteen munimaan. 

Parveilun biologisesta merkityksestä on 
kaksisiipisten kohdalla paljon erimielisyyttä 
eikä kysymystä voida vielä pitää täysin selvi
tettynä (vrt. esim. McALPINE & MuNROE 
1968, NIELSEN & HAEGER 1960 ja SYRJÄMÄKI 
1964 a). Päivänkorennoilla sen sijaan parit
teluhavaintoja on saatu vain silloin kun koi
raat parveilevat, ja myös harvat havaitut 

alustakopulaatiot ovat tapahtuneet parveilu
aikana ja parvien välittömässä läheisyydessä. 
Parveilun merkitys lisääntymistoiminnoille on 
ilmeinen ja tärkeä, koska se tuo koiraat yh
teen rajoitetulle alueelle. Samanlainen mer
kitys on naaraiden etsimis- ja tarjoutumis
lennolla, jolloin naaraat ilmeisesti reagoivat 
koiraiden parviin tai parvipaikkoihin. Par
veilun merkitystä korostaa vielä parvipaikan 
spesifisyys ja naaraskäsitteen epäspesifisyys. 

Subimagovaiheen pituus ja aikuisen elinikä 

Aika, jonka yksilöt viettävät subimagona 
ennen aikuistumistaan, vaihtelee paljon sekä 
eri lajien välillä että saman populaation si
sällä. Vaiheen kestoajan mukaan voidaan 
kuitenkin erottaa kaksi lajiryhmää, jotka 
poikkeavat jyrkästi toisistaan. Ensimmäiseen 
ryhmään kuuluvat lajit, joiden subimagovai
he on hyvin lyhyt kestäen n. 1-15 min. Suo
messa tähän kuuluvat vain Caenis -lajit, 
esim. C. horarian subimagovaiheen pituus on 
noin 5-15 min. (GRIMELAND 1966, HoLO
PAINEN 1970). Tällä lajilla aikuisen elinikä 
on vain muutamia tunteja: kuoriutuessaan 
vedestä illan hämärtyessä ne parveilevat ja 
kuolevat ennen yön tuloa. 

Toiseen ryhmään kuuluvat useimmat suo
malaiset lajit ja näillä subimagovaihe kestää 
muutamasta tunnista aina pariin vuorokau
teen. On osoitettu, että vaiheen pituus kas
vaa lämpötilan laskiessa; tästä on ilmeistä 
etua hyönteisille joiden elinikä on lyhyt ja 
parveilu voi tapahtua vain suotuisissa olo
suhteissa. Huonot säät voidaan ylittää inak
tiivisena subimagona, joka aivan ilmeisesti 
on kestävämpi ja vähemmän altis esim. haih
tumiselle. Huonoja säitä on myös havaittu 
seuraavan epätavallisen suuret parvet. Tä
hän ryhmään kuuluvilla aikuisen elinikä 
saattaa olla useita vuorokausia, ja samat yk
silöt voivat parveilla useana perättäisenä il
tana. Ovovivipaaristen lajien (esim. Cloeon 
dipterum) naaraat voivat elää jopa 2-4 



viikkoa. Yleisen isosurviaisen (Ephemera vul

gata) koiraat elävät normaalioloissa 2-3 
päivää mutta ovat häkissä säilyneet hengissä 
yli viikon (GLEISS 1954, HOLOPAINEN 1970). 
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