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El genere Tirarcha (Col. Chrvsomclidac) enclou tin gran nombre
de formes de distribucio geografica bastant amplia, fins al punt de cobrir
quasi tot Europa, el nord d'Africa del Marroc a Libia, i algunes regions
de 1'oest dels Estats Units. Aquestes formes, en uns 150 casos tenen cate
goria d'especie i constitueixen tin grup molt homogeni caracteritzat,
entre altres details, per la soldadura dels elitres, per tenir el segon article
dels tarsos mes ample que el tercer, per presentar les cavitats cotiloidees
anteriors tancades, pel desenvolupament del memo i l'estructura de
l'aparell genital masculi amb el tegmen tancat (Chen. 1934, Bechyne.
1948).

Des de la descripc16 del genere, el 1828, per Lx REn.L.E, han estat
realitzats nombrosos estudis sobre la sistemutica, biologia, biometria i eco-
logia de Timarcha, els quals han servit per a obtenir uns coneixements
rocs exactes del genere, perb a ]a vegada han demostrat que hi ha poques
diferencies interespccifiques. Els caracters considerats coin d'especie estan
subjectes, en bastants formes, a una forta variabilitat. Les formes de Cata-
lunya, objecte principal del nostre estudi, tainbc son molt variables. Dintre
una mateixa poblacio es facil de trobar individus amb notables diferencies;
d'altra banda, individus de diferent poblacio que son considerats com a
especies distintes, podcn esser iguals nlorfolbgicanlent.

Un aspecte d'interes en Timarcha ens el proporciona 1'apareli genital
masculi, caracter molt utilitzat en la sistemutica dels insectes, el qual en
aqucst Crisomelid nomcs perlnet de diferenciar a nivcll de subecnere les
especies de Timarcha s. str. i Tinzarchostoma Motsch., gracies a un
esclerit del sac intern (Stockmann, 1966). Les observations biologiques
(Abeloos, 1933-1991; Jolivet, 1948) i les dades biometriques (Abeloos,

1939; Stockmann, 1966) tampoc no han permes una clara diferenciacio,
en particular dintre les especies del mnateix subecnere. L'apterisme de
Timarcha especialment, i 1'oligofagia preferential per les plantes de la
familia de les Rubiucies, son factors de considerable influencia per a poder
explicar 1'extraordinaria proliferacio de formes locals a causa de l'aillament.
En aquest sentit tc interes el fet que les distintes formes catalanes no
conviuen en una mateixa localitat, llevat d'algunes formes clarament dife-
renciades, sees dubte especies diferents: T. tenebricosa F., amb T. sinuato-
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collis Fairm. als Pirineus orientals, i T. tenebricosa F. amb 7'..chrangulata

Fairm. als Pirineus centrals.

Tots els fets fins ara esmentats reforcen el dubte de considerar con]

a cspecics totes les descrites; cal una revisio del problerna per tal de

coneixer les veritables afinitats entre les formes de Timarcha. Coin un

dels mitjans de resolucio del problema, hem recollit material de diversos

punts de la geografia catalana durant els dos ultims anys, i hem mantingut

en el laboratori exemplars d'algunes formes per provar si cs possible la inter-

fecunditat. El fet de no haver pogut obtenir encara el cicle biologic

complet ens ha impedit de comprovar-ho, pet-6 hem observat aparella-

ments en el laboratori entre totes les formes, coin era de preveure atesa la

indiferenciacio dels genitalia.

El procediment citologic per a caracteritzar les especies ens ve donat

pel seu cariotipus, car el nombre 1 la morfologia dels cromosomes en con-

dicions normals son tipics de cada especie.

El treball ha estat realitzat sobre quatre formes del subgenera Timar-

chostoma: una forma de T. fallax Perez, la ssp. piochardi Fairm., i tres

formes de T. goettingensis L. (segons en part Bechyne, 1953, 1962 i Jeanne,

1965), T goettingensis ssp. catalaunensis Fairin., T. goettingensis ssp. sinua-

tocollis Fairm. i T. goettingensis ssp. affinis Labois. Aquestes quatre formes

ocupen arees geografiques diferents; la primera viu a les con]arques de la

meitat septentrional de la provincia de Tarragona i a la meitat meridional

de la de Lleida, i les altres tres viuen a les provincies de Barcelona i de Gi-

rona. T. goettingensis catalaunensis s'esten per la muntanya mitjana i per

les planes interiors; 7'. goettingensis sinuatocollis ocupa cls dos vessants

dels Pirineus, fins a Andorra, i T. goettingensis affinis algunes muntanyes

litorals fins al Vallespir. Hem obtingut rcsultats complets Homes de les

dues primeres formes, 7'. fallax piochardi i 7'. goettingensis catalaunensis,

i de les altres tenim proves que necessiten una confirmacio posterior.

En els mesos d'octubre, novembre i descinbre de 1965 i juliol de 1966

ferem comptatges i estudiarem la morfologia dels cromosomes en uns

to individus, mascles adults, de T. goettingensis catalaunensis, recollits

a la Garriga; el febrcr i el mare d'aqucst any (1868) hens estudiat trey

individus, tambc mascles adults, de T. fallax piochardi, d'una locali-

tat situada entre Alio i Valls, amb un total de 25 comptatges (3 del

primer, 7 del segon i 15 del tercer). L'estudi ha estat fet sobre esperma-

togonies en metafase, d'acord amb la tecnica de Tjio i Levan (1454) per a

cromosomes animals, amb orceIna acetica lleugerament modificada. Als in-

dividus estudiats, hom els injecta dins la cavitat general del cos, per 1'anus,

una petita quantitat de colquicina a I'1 %, per tal de desolganitzar el fus

mitotic i poder obtenir una separacio clara dels cromosomes. Despres d'un

periode de temps que oscilla entre 8 i 16 hores extirparem els testicles: el
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material separat fou ten)-it i observat al microscopi . Efectuarem la tincib

dels individus de T. fallax amb orceina lcctica (60 °Jo d'orcefna acetica i

40 °Jo d'acid lactic), o amb orceina acetica pura ; amb aquest ultim me-

tode obtingucrem molt bones tincions.

Estudiarem alguns exemplars de T. goettingensis catalaunensis per

nlitjS de la mateixa tecnica , pero sense tractar - los amb colquicina , i obtin-

guCreln -deixant a part les variacions de longitud i diametrc dels cromo-

somes-, iguals resultats citogenetics.

RESULTATs

Els cariotipus estudiats semblen idcntics per totes les formes. Cons-

ten de 20 cromosomes (n = io) metacentrics, submetacentrics i acrocen-

trics. Hom pot diferenciar tres parelles d'autosomes submetacentrics grans,

sis parelles d'autosomes mes petits (cinc de les quals son de metacentrics

i una d'acroccntrics ), tin cromosoma X gran ( tant com els cromosomes

submetacentrics ), i un cromosolna Y mes petit ( metaccntric), que no pot

Csser distingit de les cinc parelles d'autosomes mctacentrics. El mecanisme

del sexe Cs , doncs, l'Xy, el mes frequent entre els coleopters , i sembla

que els cromosomes sexuals, a la primera divisio meiotica , formen una

associacio en paracaigudes (Xvj,).

CONCLUSIONS

El cariotipus de Timarcha delimita el genere en relacio amb els altres

Chry.romelinae estudiats . El valor 2n = 18 + Xy Cs caracteristic , car hom

no el troba , almenvs de forma constant , a cap de les 79 especies de

Chrysomelidae estudiats fins al 1959. Els valors de n dintre la subfamilia

dels Chrysomelinae , a la qual pertany Timarcha , son sempre superiors

i varien des de 12 en les espccies de Calligrapha, a 20, en Phytodecta jio-

jankeana M. Sc D. ( Smith , 1953, 1960). Altres especies de Chrysomelidae

quc son incloses en subfamilies diferents , tenon en general nombres mes

grans , excepte en uns pocs casos . Donacia (Donaciinae), que presenta un

copulador de tipus primitiu semblant al de Timarcha , tambC tC valors

de n mes alts ( n = 14, en D. hirticollis Kby., D . subtilis Kunze i D. biirn-

frressa Melsh).

La formula crornosomica 9 + Xy Cs la mes frequent en els Coleopters

i sembla la mes primitiva ; a partir d ' ella els canvis evolutius ban seguit

dues direccions , una disminuint aquest nombre per fusio , i l'altra augmen-

tant - lo per fragmentacio dell cromosomes (Smith, 1950).
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El cariotipus primitiu de Timarcha concorda amb els caracters morfo-
logics, la biologia i l'estructura de l'aparell genital, molt pot evolucionats
respecte als altres Chrysomelidae (Chen, 1934; Jolivet, 1948). A mes, la
impossibilitat de diferenciar pel cariotipus les formes de Timarcha estu-
diades, iudica una forta semblanca genctica, coin correspon a l'homo-
geneitat del grup, especialment dintre el subecnere Timarchostoma. Te-
nint en compte la identitat de l'aparell copulador i del cariotipus, la inter-
fecunditat d'aquestes formes sembla, doncs, tc6ricament possible. La
variabilitat individual i de formes locals deuen tenir segurament com a
causes una base de tipus ambiental, junt amb algun factor selectiu, i
l'efecte de la deriva genctica per ai'llament de poblacions no massa grans
i amb poca capacitat de migraci6.

Resten per determinar en treballs posteriors els cariotipus d'altres
formes. Entre ells, el de Timarcha lenebricosa pot tenir molt d'interes
perquc aquesta forma pertany a diferent subecnere, i les variations que
presenta en la morfologia i en el cicle biologic respecte a les formes estu-
diades son for(a evidents.

He d'agrair al doctor A. Prevosti la lectura i critica del manuscrit, i a
C. Jeanne la determinaci6 dels individus de T. goettingensis ssp. offinis.
Les fotografies que illustren el treball han estat obtingudes en el Labo-
ratori de Microbiologia de la Universitat de Barcelona gracies a la col-
laboraci6 del doctor R. Pares.
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DISC USSIO

Sr. LSPA NOL

Considera que seria interessant, a niv ell generic, de comparar la cons-

tituciG cromosi)rnica de Timarcita amb la de Cirtonus, quasi estrictament

iberic i de posiciu sistematica discutida, ja que es considerat per alguus

autors coin a molt pruxint a Tiutarcha (amb qui aleshores forma grup),

i molt separat per altres, fins al punt d'inclourc'l en una tribu diferent.

Sr. PI:TITPILRRE

Remarca que en els treballs rues recents de sistematica d'aquest grup
cl gcnere Tiutarcha ha estat separat en una tril>u a part, de la qual
seria 1'6nic representant.
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