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Color dessobre brii o verd6s, dessota blanc, gris o roigenc:

P. hlfordi halearica Bedriaga (Menorca, Mallorca).

3. Color dessobre verd o tirant a brd arnb estries longitudinals

negres, dessota blanc, blau clar o roigenc:

P. pitvusensis pitvnsensis Bosch (Eivissa).

Color dessobre negre, dessota blau:

P. pitvusensis maluytrerornm Mertens, n. snbsp. (Illa de les

Bledes).-A COlINA.

Efemer6pteros nuevos o poco conocldos . R P. Longinos NAVAS, S.

^. Boletin de la Sociedad Entomologica de Espana, Tomo V. Num. 3-4,

Marzo-Ahril de 1922, peg., 62-3, 5 figs. Zaragoza. - El nostre preuat i

benemerit membre corresponent descriu en final d'altres 10 especies no-

ves o poc conegudes de Neur6pters EfemerOpters, d'Asia i d'America del

Slid i en la famflia dels Ecdiomerids la Rhithrotrena lovola'a (fig. 5), cap-

turada per mi at Puig Hospitalet, cami d'Ull de Ter (Girona), el 31. VII.

21. (Col. del Mus. de Catalunya). Segons I'autor, es la Ritrogena major

d'Espanya i jo hem felicito d'haver-li procurat la satisfacci6 de poder-la

dedicar, coincidint la captura amb el tercer centenari de la canonitzacj6,

al fundador de la seva companyia.-A. ConIN:'.

Fauna Ibt rlca . Himen6pteros . Fam.Enc ( rtldos . Ricardo G.\RciA MFR( I'.r.

Junta para aotpliaci6n de estudios e investigaciones ciJutificas. Instituto

Nacional de Ciencias.-Un voldm en 8.° de XII-732 phg. amb 292 figs. Ma-

drid. 1921. Preto 18 pessetes.--Aquesta obra notable, no pot considerar-

se en realitat, segons manifesta el mateix autor en el proleg, corn una mo-

nografia dels Encirtids (Enc'rtidae) de la peninsula,sin6 coin una obra que

conte simplement la enumeraci6 i la descripci6 de les especies d'aquesta
molt interessant famflia de microhimenbpters considerats fins ara coin

nna tribu dels Calcidids (Chalcididrr), trobats fins ara en la Peninsula

Iberica. No obstant aix6 i de no ser sin6 una valuosa contribuci6 en co-
neixement i estudi d'aquests menuts himenbpters auxiliars d'un alt i posi-

tiu interes agricola, suposa en el seu autor coneixements gens comtis

en la materia i on enorme i pacient treball de cap i de laboratori,

dels quins d6na una potita idea no mes el pensar que esta basat sobre
I'examen d'uns 2.000 exemplars, recollits i preparats per I'autor en majo-
ria, tenint ell compte de que els Encirtids son insectes alats o apters de
petitissimes dimensions puix mesuren uns 3 mm. els mes grossos, I a 1'5
mm. la majoria i n'hi ha solament de 0'4 mm. de longitud, que In seva cap-
tura es quasi complertament descuidada pets nostres naturalistes i les di-
ficultats de la clasificaci6 per manca d'obres Glares que la facilitin.

En sintesi, comenca la obra exposant I'autor amplament els car8c-
ters i amb in minuci6s examen de les regions del cos, fent consideracions
sobre l'importancia que alguns actors han donat a les diferencies de con-
forniaci6 de les mandihules per a fonamentar sobre equest car6cter, les
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tribus en que consideraven dividits els insectes d'aquesta fantflia, segons

les dent. que forntavu i';rpex. Segueix la Biologia d'aquests parasits pri-

maris d'ous, de larves o de nimfes de papellones, de coccids, de mosques,

de pugons, de colei pters i adhuc d'insectes I altres ordes, adhuc de

Ilagastes (garrapatas) molt rarautent sun hiperparasits, en agnest cas. pa-

rasiten it altre,^ hintenupters o dipters de vida larval parasitaria, nwlts

pocs, uns quatre, son parasits de segos grau. Eli general, aquests insec-

tes tenen una for4u de reproduccio extrnordinaria, wo que els fa sunra-

ment utils coal a destructors d'insectes fitufegs, assent en majoria,en cer-

tes conditions, les faaleiles partenogenesigties i en alguns casos els oils

poliernbrionaris quan sun parasits d'ous de lepidupters,arrihant en aquests

casos it sortir1.500 larves d'un out de LUomastia- post en un oil de ht /'ltr-

sia hrassicae p)sern per cas Ve despres la 7_oogeografia, manifestant

I'autor que ells es trohen en tota regiu on Iii hagi vida vegetal,seguint les

emigrucions dels seas hostes els insectes fitufegs it traves del rin. Con-

cretant-se a la fauna espanyola, dill que es la roes rica de tota Europa

puix les claricies del seu Ilibre pernteten afirntar-ho aixis, descrihint-se

mes de 200 especies, co es, all nombre molt superior que el atribuit it tots

els paisos europeus junts en les monografies publicades fins aril.

Detalla la cassera i col'lecciu recoalanant per a lo primer el cultic

dels insectes perjudicials atacats pets Encirtids ntillor que la cassera direc-

ta sobre de les flors o fulles de les especies vegetals ancque aquesta

proporcioni material molt mes abundant i variat puix aquest ntitja no su-

ministra altra claricia biologica que el coneixentent del vegetal on she

trohat, si be aixu no s'ha de utenyspreuar coutpletament. Els Encirtids es

serven en petits tubs de vidre. Ells es regoneixen facilntent pal sell cos

rebassut, les antenes ben geniculades, les dispositions que adopten en

trepar i els salts enormes que executer atrb fregiiencia. Per a empreso-

nar-los conve mantenir el tub hoca per avail puix In seva tendencia es

sentpre guanyar la porciu alta del tub, i en aquesta posicio tapar-lo. Se-

gons I'autor, ells poden trohur-se, una mateixa forma, sobre diferentes

plantes, primer sobre una grit minacia, despres In niateixa sobre unit cu-

pulifera, sobre all pi, i finalment sobre tine acacia. S'tta de consignar que

hi ha formes alades o ntacropteres, fornies hraquipteres i 0pteres, aques-

tes ultimes es trohen preferentinent en les escorces dels arbres, a la tar-

dor, sots les fulles caigudes i les despulles de la vida vegetal.

Eis Encirtids segons siga el sea tamany i in consistencia dels tegu-

ments, deuen preparar-se en sec colats en goma clara damunt de trocets

de cartrolina en forma rectangular, o servats en liquids especials que no

alterin la color o p.,rjudiqui els teguments. La preparaciu en sec dell efec-

tuar-se sobre la platina d'un nticroscopi-binocular, valent-se d'uns pinzells

molt fins i ntanec Ilurg humids amb aigua clara, per a extendre les ales,

les poles i antenes. I,a preparaciu en liquid conservador es per a les es-
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pecies molt petites i molles que es deformen coil siderablentent amb In

dessecaci6. Aquest liquid ha d'6sser alcohol feble, alcohol Ileugerament

glicerinat o glicerina anib formol. Recomana millor I'autor ficsar- los so-

bre de porta-objectes de microcopia pel ntitjA del liquid de Hoyer quina

formula i details d'elaboraci6 estan consignats en In pAg. 38 de I'altra

obra de I'autor .Los enemigos tie lo.,; parcisilos de las rlonlas: Los ATe-

lininos». Una i ultra classe de preparations es conipleten inutuament i es

molt titil, din I'autor, per a I'estudi dels nticrohimenopters tenir les dues,

i encara millor, de totes les especies, ultra de In preparecid en sec i en

liquid de I'insecte seucer , fer-ne tin ultra exclusivantent dels orgues que

deuen esser obgecte d'un exAmen pies tninuci6s, com In hoca, les antenes,

les ales, les potes, Fo que facilita el dihuix, auxiliar poderosissim per a

I'identificaci6 de les formes. Tota preparaci6 microgrefica ha de dur el

none de l'insecte, In plunta on ha sigut capturat, la localitat, i dia. Quan

el microhinten6pter procedeix directament d'un hoste es consignarh el

nom de I'insecte perjudicial del glop s'ha obtingut.

Segueix despres I'autor amb I'Historia descrita pas a pas i molt do-

cumentada i la Taxonomia amh tma extensa bihliografia. l.a part de siste-

tnAtica conten4a amb In divisiu de In familia en dues sub-families, les dels

Arrenofagins i in dets Encirtins, In primers es pobre aqui, sots l'Arreno-

pha;;as clrhonaspis Aur., parCsit endofag de coccids, de les illes Balears:

Palma de Mallorca. Tot to denies pertany it In segona. Per a facilitar

la identificacio de les especies que horn vulga estudiar, Ian tar dbna una

tatila dicot6ntica complertanteut artificial, ancque els generes que com-

pren pollen distrihuir- se en grups hastant naturals, en grAcia it In clare-

tat, i en ella es prescindeix en absolut de les afinitats i anologies que hi

puga haver entre els que hi figureu. De fais6 que colnenca establint 12

grups generics cie quips genotipus descriu els carecters i nomenant els ge-

neres que crew que cp)inponen cada grup d'aquests. Segueix In taula dico-

t6mica generica per femelles i per ntascles. Despres ve In descripci6 dell

generes i especies molt docuntentada, In sinomtnia , carActers, tipus gene-

ric, zoogeografia, habitat, biologia i observations, ajudant-se de figures,

en el text, d'una factura irreproxuhle, degudes al jove enginyer de Munts

En Gonzalo Cehallos; en el sea cas, acontpanva Adhuc In taula dicotomi-

ca per mascles i fentelles de les especies de cada genere amb figures de

l's antenes i de In nerviaci6 alar. Descrin en cottjunt 89 generes i 223

especies que viuen en In peninsula, dell quins s6n nous 28 generes i 132

especies apart d'altres ntoltes ja publicades per I'autor en notes pre-

Iiminars . Nonlbre extraordinari si tenini en contpte que fins ara sots es co-

neixien poc mes d'un centenar de especies d'Europa. Pocs, molt pots, s6n,

pero, les dades, de Encirtids aplegats a Cutalunya esmeutades per I'autor,

ells s6n 3 solanie nt, tants coin els de Mallorca, es cert pero que nioltes

altres provincies iberiques no en tenen ni tin , els de la provincia de Me-
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drid hi s6n nombrosament representats. Els de Catalunya s6n: Dinocar-

sis hemiptera (Dalman), Schedius vinulae (Masi), prov. de Lleida: Vall

d'Aran. El primer sobre Pinus halepensis i graminies silvestres, biologia

desconeguda, i el segon es parasit enddfag de ous de Malacosoma ncus-

tria (L.) i de Dicranura vincrla (L.). El tercer es Ageniaspis fuscico/lis

(Delman), prov. de (iirona. Sobre Olea europaea i altres, aqui es ordina-

riament parasit de I'arna de la olivera (Prays olewllus F.). Els de Palma

de Mallorca apart de I'esmentat en principi son: I'un Aphycus (laraphy-

cus) flavus Howard sobre Citrus aurantcum, Neriun: oleander, Quercus

ilex i Laurus nobilis, parasit enddfag de Chrysonzpltalcrs diclyospermi

Morg. (poll-roig del taronger), Coccus hesperidun: i Aspidiotus hcderac

Bouche; I'altre esEpiencyrtoides aulacaspidis (Bre'hes) sobre la rosa co-

mu Rosa centifolia, parasit enddfag de Aulacaspis rosac Bouche, poll del

roser.

En un apendix, l'autor descriu les nodes formes ades capturades ades

obtingudes durant l'impresi6 del voltim i les modificacions d'alguns qua-

dres dicotbmics que aixb Ii ocasiona. Un Index Alfabetic de les stlb-fami-

lies, generes i esp8cies descrites i un altra dels demes insectes de dife-

rents ordes i families esmentats , acaba aquesta obra dtil i recomanable

sots molts conceptes i que Ii paga sobrerament, amb la satisfacci6 que

deuen proporcionar-li les felicitacions que tots indrets rebra indubtable-

ment i a quines uneixo la meva modesta , els sis anys de labor que li ha

costat.-A. CODINA.


