
Francesc Esi'Ayooi.

OF, III', I', A I O \ I ()I , O (, I (. A

I"'

Faw\cr:sc I?^r^m,

I\

39

l'tt Clericlae mm per a la fatttta calalatta : I'A11onyx

cluatlrintaculatus SeItall.

El nostre consoci Sr. Vll.ARRm BIA recolli, durant I'estiu de I'any

1930, pets voltants de Taradell (Barcelona), tin exemplar d'Allonyx

yrrudrimaculcrtus Schall., clerid, que fins avid no es coneixia de in

fauna catalana i del qual no tine cap noticia que s'hagi citat de la

Testa d'Espanya.

El gcnere. Allonrlx fou fundat per JACQt'ELIN uU VAI. ]'any l,+(il

per una solo espccie: el Thunusimus grntdrimaculcttus dels veils

tutors, hasant l existencia del non gcnere en una particularitat notable:

la de presenter les angles dell tarsus simples, contrariament al que ha

estat observat en els gi^neres hair rsimus i Pseudoclerops els

tarsus this quals presenten a Iii base de les tingles una forta dilataci()

dentif trnle.

Es un colebpter propi de I'Europa central i meridional, sense

representaciri al Nord d'Africa; sembla, per tart, que constitueixen el

limit de la seva dispersir"r very eI Sud, Portugal, Espanya i Xipre limit

que arriba, cap al Nord, fins als voltants de Berlin.

L'rinica cita iberica fins avui coneguda era Ribalonga (Portugal),

corn podem veure en el Catirleg LAFt'ENru (Bol. Soc. Ent. de Esp.,

1931, pig. 15(1). La troballa del Sr. Vtr..aRRt`BuA revesteix, doncs, nun

considerable importancia en engrandir extraordinariametit l'area

iberica d'aguest interessant clerid.

PeI que fa a la seva bioloogia estudiada per PE:RRIS (Ann. Soc.

Ent. Fr., 1854, peg. (i97), Fi.t^tsc in R (Wien. Ent. Zeit., 1891, pag.229)

i d'altres, val la pena de fer constar els seas costums essencialment

carnissers tart en estat larvari cone adult; es troba rota les escorces

o corrent sobre els troncs dels veils pins perseguint les larves dels
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Aradus (hemipters de cos aplanat que viuen sota les escorces dels
veils arbres) o bt altres larves xili,fagues.

PeRRrs intenta la cria artificial d'aquest Allonyx mitjan4arnt una
alimentaciri apropiada (restes de pi habitudes per diferents larves de
bostriquids) fins arribar it obtenir i'insecte perfecto.

Veiem, doncs, en aquest colebpter, coin en els seas veins els
Ueertops i Tilltts, till bon auxiliar de I'honne en la Iluita contra les pla-
gues forestals, el concurs del qual s'ha de tenir en cotnpte en els
estudis sobre kit tomologia forestal.

; IgIrtts Cer(trnl)Jcid(te ((: ol.) de Ia r'ullea rlel I11 rrgctrl

Fruit d'una si"rie dexploraciuns realitzudes als voltar'ts de la Eliha,
Finetell, Mont-ral i Farena, pohlets situats al Hang del Brugent, no
gaire (luny de Ia serra de Prades, ha estat l'adquisick') (Full boll
nonnbre de dades que ens permeten formar una idea bastant acabada
de la seva fauna coleopterolirgica, que, si be no presenta cap parti-
cnlaritat digna d'esment, creiem interessant de coni,ixer-la, si per a
altra coca no, per a omplir till bait en (-I camp de I'entonnologia
catalana.

En aquesta rota ens octiparenn rinicannent dels ceruntbyeidue,
familia que s'hi troba bastant representada i de la qual poguerem
recollir 33 especies, en lltir majoria netannent meridionals.

FAM. rr•; Rahu3vcurAt

Trib. SPONUVLiNI

,S/tondylis buprestoides L. - Sobre els pins.

Trib. PRn)N1NI

l'r^rrtes ['aher L. - I)intre les soques dell pins tallats.

'frib. IJ{t'Tt'RiNi

l'esnerus Xrrlarti Uuf. - Fl mascle sobre les oliveres i atret per In
hunt it la nit; la fenrella corrent per terra i sota les pedres.


