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Viaţa animalelor este în strânsă corelaţie cu condiţiile climatice şi meteorologice, 

fiecare specie reacţionând în felul său. De-a lungul evoluţiei, animalele şi-au dezvoltat 

capacitatea de a reacţiona prompt la fiecare stimul menit să le afecteze viaţa în măsură mai mică 

sau mai mare. Această capacitate a devenit ereditară, contribuind la supravieţuirea individului şi 

perpetuarea speciei.  

Studiind comportamentul animalelor vis-à-vis de anumite fenomene meteo, oamenii au 

observat unele manifestări ale acestora, cu caracter de pronostic al vremii. Nu numai animalele 

vertebrate au un comportament specific, ci şi nevertebratele.  

Astfel, insectele, pe lângă reflexele înnăscute, legate de nutriţie, înmulţire, au şi reflexe 

de apărare. Un aspect al acestora îl reprezintă reacţia la schimbările condiţiilor meteorologice. 

Ele au învăţat să fie buni meteorologi, să presimtă schimbările meteo şi să se ascundă, evitând 

astfel neplăcerile pe care le provoacă vântul, ploaia, căldura excesivă etc. 

Organele de simţ ale insectelor receptează schimbarea presiunii atmosferice, a 

intensităţii şi duratei vântului, a temperaturii şi umidităţii. Creşterea umidităţii în atmosferă 

înaintea ploii, îngreunează aripioarele insectelor şi le determină să se apropie de sol. La fel şi 

creşterea concentraţiei de ozon înaintea furtunii, determină coborârea insectelor spre sol unde 

concentraţia este mai mică. Dacă ştim să privim cu atenţie în jurul nostru, schimbarea vremii 

poate fi cunoscută chiar de la observarea comportamentului banalelor muşte de casă. Înainte de 

timp frumos, se trezesc devreme şi bâzâie insistent. Dacă se apropie ploaia, stau în casă lipite de 

pereţi, sau îşi caută adăpost, inclusiv în cabina maşinilor. 

 

Înainte de ploaie, ţânţarii şi tăunii sunt mai insistenţi şi înţeapă mai mult. Aerul mai cald 

şi umed dinaintea ploii provoacă o transpiraţie accentuată la mamifere. Activitatea intensă a 

ţânţarilor înainte de ploaie se bazează pe capacitatea lor de a recepţiona schimbarea temperaturii 

mediului şi a tempereaturii corpului oamenilor şi a animalelor. Căldura, aerul umed expirat, 

transpiraţia oamenilor şi a animalelor sunt percepute repede de ţânţari, care-şi găsesc cu uşurinţă 

“prada”. Dacă se retrag, e semn că, în scurt timp, va ploua. 

 

Ţârâitul puternic al cicadelor şi greierilor prevesteşte vreme frumoasă. Cu cât ţârâitul 

este mai intens, cu atât vremea va fi mai caldă. 
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Graţioasele libelule, pe timp frumos zboară liniştite, singure sau în perechi. Când se 

apropie ploaia, zboară neregulat, foarte aproape de suprafaţa solului, cu  mişcări bruşte şi 

imprevizibile, uneori în roiuri mari. 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 – Libelula (original) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluturele urzicar, prezice ploaia sau furtuna cu o precizie de 2-3 ore înainte. Zaleski a 

studiat comportamentul lui mai mulţi ani la rând, observând că fluturele îşi caută adăpost înainte 

de ploaie. Dacă fluturele iese din adapost înainte de a înceta ploaia, înseamnă că aceasta se va 

opri repede şi va fi, în continuare, timp frumos. Dacă se opreşte ploaia şi fluturii ramân în 

adăpost, înseamnă că ploaia va continua. 

 

 Foto 2 – Fluturele urzicar 

 

Pe timp frumos, deschiderea muşuroiului furnicilor este mai largă şi furnicile sunt foarte 

active în căutarea hranei. Dacă deschiderea muşuroiului furnicilor este mai mică şi activitatea 
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furnicilor este diminuată sau sistată, este semn că  în scurt timp va începe să plouă. Furnicile 

stau ascunse în timpul ploii; numai cele flamânde mai caută hrană. 

 

Neobositele albine, sunt adevărate  barometre vii. De-a lungul timpului, apicultorii au 

observat manifestările acestor insecte şi ei ştiu cum va fi vremea în funcţie de comportamentul 

lor. Astfel: 

- Dacă pornesc la cules dis-de-dimineaţă, este timp frumos; chiar dacă este nor şi ele 

pornesc la cules, mai târziu norii se vor destrăma şi soarele va străluci.   

- Dacă se apropie furtuna, sau ploaia, se retrag masiv spre stup; 

- Dacă este timp frumos şi nu se îndepărtează de stup, e semn că se apropie ploaia; 

- Dacă zumzăie în stup şi afară plouă, timpul va deveni frumos; 

- Dacă zumzăie în stup şi afară e timp frumos, în 6-8 ore, va ploua; 

- Înaintea iernilor „grele” albinele îşi astupă urdinişul cu ceară, lăsând o mică 

deschidere, ceea ce nu se întâmplă când iarna va fi „uşoară”.   

 

Insectele determină şi comportamentul păsărilor. S-a observat că înaintea ploii, 

rândunelele zboară foarte aproape de suprafaţa solului şi au un zbor neregulat. Cauza acestui 

zbor o constituie comportamentul insectelor care coboară spre sol să-şi caute adăpost împotriva 

ploii. Este un bun prilej pentru rândunele să-şi completeze hrana cu aceste insecte. Fiind mici, 

insectele sunt observate mai greu. Mult mai uşor se observă îndrăgitele rândunele. 

 

O altă pasăre, al cărui comportament a fost observat de oameni înaintea începerii ploii, 

este ciocănitoarea, despre care se spune că „bate toaca” în pădure. Tot insectele stau la originea 

comportamentului acesteia. Se cunoaşte faptul că aceste păsări îşi caută hrana sub scoarţa 

copacilor „bolnavi”, lovind cu ciocul scoarţa sub care trăiesc insectele xilofage, pe care le scot 

din „ascunziş” cu limba lungă şi cleioasă. În apropierea ploii, sub scoarţa crăpată a copacilor, se 

ascund şi alte insecte, ciocănitorile având posibilitaea de a-şi găsi o cantitate mai mare de hrană,  

încep să „bată toaca”.  

Cunoaşterea comportamentului insectelor şi a animalelor în general vis-à-vis de 

schimbarea condiţiilor meteo, poate fi utilă atât oamenilor în desfăşurarea activităţilor cotidiene, 

dar şi iubitorilor naturii care pornesc în drumeţii.  
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