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PRIMERA CITACIÓ D’OPSILIA MALACHITICA

(LUCAS, 1849) (COLEOPTERA: CERAMBYCIDAE)
PER A CATALUNYA I ALTRES CITACIONS D’INTERÈS

C. Solà Pijuan

ABSTRACT

New data are contributed on the Iberian distribution of Opsilia malachitica (Lucas, 1849), being
the first appointment for Catalunya and the association of the species to the plant is confirmed Cynoglossum

cheirifolium L. (Boraginaceae) host. 1 ex. {, day 1-IV-2.000; Aspa, UTM: 31TCF962087; C. Solà leg.
Other appointments of interest: Tholagnus flavolineatus (Fabricius, 1798) 1 {, 23-VI-2001; Aspa,

UTM: 31TCF962087; C. Solà leg. // Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758) 1 }, 24-VIII-1998; Lleida,
UTM: 31TCG110043; C. Solà leg. // Aromia moschata ssp. ambrosiaca (Linnaeus, 1758) (1 }, 21-VIII-
1998), (1 {, 25-VI-1999), (1 {, 22-V-2001); Lleida, UTM: 31TCG110043; C. Solà leg. // Inachis io (Linnaeus,
1758) (1 {, 24-XI-1997) (1 {, 26-V-98) Altorricón, UTM: 31TBG298830; C. Solà leg. // Inachis io (Linnaeus,
1758), (1 }, 12-VI-1999), Lleida, UTM:31TCG090005; C. Solà leg. // Ergates faber (Linnaeus, 1767) (1
}, 5-VII-1999), Lleida, UTM: 31TCG090005; C. Solà leg. // Charaxes jasius (Linnaeus, 1758) (3 { i 2 },
19-VIII-2001) (2 {, 25-VIII-2001), Seròs, UTM: 31TBF828854; C. Solà leg.
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RESUM

S’aporten noves dades sobre la distribució ibèrica d’Opsilia malachitica (Lucas, 1849), es dóna la
primera citació per a Catalunya i es confirma l’associació de l’espècie a la planta hoste Cynoglossum

cheirifolium L. (Boraginaceae). 1 ex. {, dia 1-IV-2.000; Aspa, UTM: 31TCF962087; C. Solà leg.
Altres citacions d’interès: Tholagnus flavolineatus (Fabricius, 1798) 1 {, 23-VI-2001; Aspa, UTM:

31TCF962087; C. Solà leg. // Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758) 1 }, 24-VIII-1998; Lleida, UTM:
31TCG110043; C. Solà leg. // Aromia moschata ssp. ambrosiaca (Linnaeus, 1758): (1 }, 21-VIII-1998),
(1 {, 25-VI-1999), (1 {, 22-V-2001); Lleida, UTM: 31TCG110043; C. Solà leg. // Inachis io (Linnaeus, 1758)
(1 {, 24-XI-1997) (1 {, 26-V-98) Altorricón, UTM: 31TBG298830; C. Solà leg. // Inachis io (Linnaeus,
1758), (1 }, 12-VI-1999), Lleida, UTM:31TCG090005; C. Solà leg. // Ergates faber (Linnaeus, 1767) (1

}, 5-VII-1999), Lleida, UTM: 31TCG090005; C. Solà leg.  // Charaxes jasius (Linnaeus, 1758) (3 { i 2 },
19-VIII-2001) (2 {, 25-VIII-2001), Seròs, UTM: 31TBF828854; C. Solà leg.

INTRODUCCIÓ

Les citacions que es publiquen en el present treball són resultat del Projecte Estepes,
centrat en l’estudi de l’entomofauna dels secans estèpics de la Depressió Central Cata-
lana i la seva àrea d’influència, per tal de definir els valors taxonòmics que sustenta.

MATERIAL I MÈTODES

Per a l’elaboració de l’estudi s’han utilitzat els mètodes de mostreig següents: màne-
ga entomològica, mànega d’arrossegament, trampa UVA, trampa Pit Fall, esquers diversos.

RESULTATS I DISCUSSIÓ

Opsilia malachitica és un element beticorifeny que es distribueix per tota la meitat
meridional de la península Ibèrica, se’n coneixen citacions recents de la província de
Saragossa.

El dia 1 d’Abril de l’any 2000 se’n localitza un exemplar mascle a la finca del Mas
de Melons.

Les consultes a la bibliografia (Vives, 2001) i amb altres entomòlegs confirmaven
el desconeixement de dades sobre l’espècie a Catalunya, per la qual cosa es dubtà de si
realment era una bona citació.

Només els germans Murria Beltrán (Murria & Murria, 1996) havien citat l’espècie
recentment a la rodalia de Saragossa, i confirmaren també que la planta on viu la larva
és Cynoglossum cheirifolium L.

Amb l’aparició de les claus dicotòmiques de l’obra Fauna Ibérica (Vives, 2000)
es va poder confirmar que l’exemplar trobat era Opsilia malachitica.

L’únic punt que portava a dubte era que els lòbuls superior i inferior dels ulls esta-
ven separats, no per una simple línia d’ommatidis, com diu l’obra, sinó per una línia de
tres files d’ommatidis, cosa que hauria portat a algun dels altres tres gèneres (Oberea,

Musaria o Phytoecia).
Per resoldre aquest dubte fou imprescindible consultar amb Eduard Vives, autor de

les obres, el qual, després d’examinar personalment l’exemplar, va confirmar la correcta
determinació i la posterior consideració com a la primera citació d’Opsilia malachitica

per a Catalunya.
Per tal de confirmar la presència d’una població estable al lloc de captura, s’ha fet

un mostreig sobre Cynoglossum cheirifolium el 13 d’abril del 2002, i se n’han trobat 17
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exemplars (5 } i 12 {) així com senyals d’oviposicions i fulles mossegades. L’examen
d’algunes tiges de la planta va fer aparèixer diverses larves joves de l’espècie.

El paratge on es produí la troballa és una finca coneguda amb el nom de Mas de
Melons, ubicada entre les localitats de Castelldans i Aspa, de les comarques de les Gar-
rigues i el Segrià, respectivament.

Tota la finca constitueix una resserva natural parcial de 1.140 ha de superfície de
propietat privada, inclosa també dins de la figura de protecció del PEIN (Pla d’Espais
d’Interès Natural) de Catalunya.

La comunitat vegetal dominant és la brolla amb garric (Quercus coccifera) i Ar-
çot (Rhamnus lycioides), amb petites bosquines d’alzina (Quercus ilex ballota) i pine-
des de pi blanc (Pinus halepensis), alternats amb guarets i conreus de secà.

El material sobre el qual es basa aquesta nota es troba dipositat en la col·lecció
personal de l’autor i al Museu de Zoologia de Barcelona.

Altres citacions d’interès:

Tholagnus flavolineatus (Fabricius, 1798) 1 {, 23-VI-2001; Aspa, UTM: 31TCF962087; C. Solà leg.

Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758) 1 }, 24-VIII-1998; Lleida, UTM: 31TCG110043; C. Solà leg.

Aromia moschata ssp. ambrosiaca (Linnaeus, 1758): (1 }, 21-VIII-1998), (1 {, 25-VI-1999), (1 {, 22-V-
2001); Lleida, UTM: 31TCG110043; C. Solà leg.

Inachis io (Linnaeus, 1758) (1 {, 24-XI-1997) (1 {, 26-V-98) Altorricón, UTM: 31TBG298830; C. Solà
leg. (1 }, 12-VI-1999), Lleida, UTM:31TCG090005; C. Solà leg.

Ergates faber (Linnaeus, 1767) (1 }, 5-VII-1999), Lleida, UTM: 31TCG090005; C. Solà leg.
Charaxes jasius (Linnaeus, 1758) (3 { i 2 }, 19-VIII-2001) (2 {, 25-VIII-2001), Seròs, UTM: 31TBF828854;

C. Solà leg.
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