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VA Lasloc/n'rnes /)ilams I?IIiti.. Vals est•oII)i ( I'scnttlo-

st•orlnitnitiLrlca ). Intnu per F.s1OIrI\a

A printer., de goner del I933, in twa exrursio que ferern amh els

Srs. ESI'ANut, i VILARRI'RIA amb la intencio d'explorar Ia Cova

Fonda de Gav 1, coal inforniats, varent anar a parar a I'Aramprunya, i

I'hostaler, que no tenia cap referencia de la dita cova, ens va conduir

a tin vessant sota el corral desntantel•lat del mas Cortils, del terme de

13egues: en el dit floc hi havia hagut, segons ell, una cova dita dels

I,ladres, completanrent tapada per pedre, i vegetaciO. Practicat tin

forat, va poder-se iniciar I'entrada en bones condicions, i en la primera

estada, hastant gran, entre detritus i excrements varen aparcixer

14 exemplars d'un Qiternet: el Lusiochernes pilosus Ell. Aquest

Quernet ha estat citat sempre com a hoste propi dels terrers del

Tanp: I IASh:I.ItAL'S el va trobar per primera volta el 1912 en el Gran

Ducat de Luxenthurg, FAi.<cclz i M. SAiN'rF. CLAIRE Devit.u el 1914

el varen trobar a Franca i anti) posterioritat ha estat trobat en els ter-

rer, del Ta.tp en el hoc de Saint-Germain; classificat per tothont com

a Cheli/er fiilcomontunus Haselhaus, I'ha descrit amb precisio en

Lucien Uont.ANo en el l;utlleti de la Societe Entomolo-

g i q u e Lie France l'any 1925, p. 212 « Note stir un l'seudoscor-

pionide vivant daps les terriers du Taupe: Chelifer (C7rernes) falco-

nrnntunus I laselhaus.

11's contpletatnent sense tills. Entre els 14 exemplars recollits hi

ha 3 joves, tres ntascles i vuit fentelles.

Es la primera vegada que es troha a Espanya, i, encara que el

sell habitat sigui sempre els terrers del Taup, cal pensar que una cova

tapada coin la que citeat pot esser utilitzada per semblans hostes, i

Ilur trohalla osdeve normal.


