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Corizus suhru/us ( Gulel.) Barcelona : Manresa, 28 . VII. IV. Lleida:

Seu d'Urgell , 22. VII. 16.

Corizus pari'untpunctalus (Scbill.) Lleida: Les (Val] d' Aran ). 21. IX.

13, P. Espiuasse!

Slielopleurns crassicornis ( L.) Barcelona : Castelldefels , 3. V. 15.

Lleida : Coll-Fret ( Artesa de Segre), 27. V. 16. Maluquer (joaq.)!

En la lisle de quelques Henripteres recueiilis an Maroc per Ernest de BeuUIVIN,
publicada en el Bulletin de la Societe d'Histoire Naturelle de I'Afrique du Nord. T. VII,
n." 8, 15 Novembre de 1916, p. 314-315, es citen alguns HomOpters, les localitats esmentr-
des alli no On cap de les de la present Ilista.

Anotacions a la lepidopterologia iberica

111 (1)

Formes noves dignes d'esment

per

Ignasi de SAOARRA

Brenthis Ino Rott. rassa eriida , nova rassa.

Difereix de la rasa tipica de I' Eur,,,pa central, pei major esclat de
coloraciu anib tonalitat mes calida tan en I'anvers coil al revers de les
ales. Li es caracter (stica tambe , la rednccio del pigment negre, particti-
larinent en la regiOS basilar del anvers de Its ales , denies del dibuix total
que esdeve noes gritcil en alguns indrets . Mides senlblants a Its que asso-
leix la rassa tipica.

Tipus de Oriuela del Tremedal (Aragb) 1700 Ints. Hit. (Querci leg.
14-VII-241.) [En la col. del Mused de Ciences Naturals de Barcelona.;

Brenthis !no Rott. rassa pyrenaica , nova rassa.

Es In rassa Hies robusta d'Europa, entre totes Its que coneixem.
Mides bon troy Hies grans que les de In rassa tipica (40 inn. d'expan-

siO alnr , en el Inascle; 42 loot. d'expansib alar, en la fernella). Contribueix
a la caracteritzaci6 racial el marcat melanisme qne s'acuse particularnient
en In meitat basilar de I'anvers de Its femelles.

( 1) Vegeu : BUTI.L. INST . CAT. HIST. NAT., peg. 4549.-1925.
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Tipus dels voltants de Salardti, a la vall d'Aran. (S. Novellas leg.

20-VII-22 ) [En la col. del Mus. de Cien. Nat. de Barcelona.]

NOTA: Aquesta rassa es la imica que coneixem a Catalunya; esta coufinada a

les altes valls pirenenques i particularment abundosa a la van d'Aran. La coneixem de

Isil-Vlll-18 iCodina leg.); Banys de Sant Vicens (Seo d'Urgelll-VII 07 (S. Maluquer leg.);

Angnlastres, Andorra, 20-VII-20 (Sagarra y Novellas leg.); La Renclusa. 25-VII-21 i Pla

del Campiamento, 21-VII-21 iS. Novellas 1eg.I

Meleageria meleager Esp. rassa marteniana , nova rassa.

Anvers de les ales del mascle: de coloraci6 blava intense, agrisada

en els espais discals pel niarcat desenrotllo de les escates androconials

fosques; maraca o tan sols hi venrein vestigis de I'entonaci6 violacia pro-

pia d'algunes races meridionals, con) ampla Vrty.; marge fosc de les ales,

extens i diftis amb les extremitats de les nervulacious negres.

Revers: dibuix marginal ben marcat sobre de la color ocrosa del fons

que es bastant pujat de t6, per la qual causa, els anells de les taques ocu-

lars apareixen ben destacats. Pel desenrotllo que assoleixen les estnenta-

des taques distiugirenl, sense dificultat, la rostra rassa de les dugues

proximes de l'Italia continental, macra Vrty. i squalida Vrty.

Anvers de la fernella: amb el camp blau ben separat de l'espai margi-

nal brd, en les quatre ales, que sol esser ample i integre en els exemplars
mes caracteritzats.

Revers; de tonalitat ocrosa i tensa amb la decoraci6 ben aparent,
sense marcar nn fort contrast. Taques oculars, groses.

Tipus de Santa Colon-la de Queralt [S. Novellas leg. 3-VIl•1922.] (En
la cot. del Mus. de Cien. Nat. de Barcelona.)

N:)TA: Coneixem aquesta especie, demes de les localitats citades anteriorment

(I), i de la localitat classica de Espluga de Francoli A. Codina leg. 6-VIII-1920) i de St.
Llorens del Munt W. Marten leg. 28-VII-1926 on hi descobri, una important colonia per

la banda de Matadepera. Per l'amabililat d'aquest entomoleg hem pogut cornprovar que

pertany a In rassa que acabem d'establir. No, aixi, podem afirmar-ho per la rassa que vo-

la al Pirineu, a Sant Vicens de la Seu d'Urgell (S. Maluquer leg. VII-1907, pel material in-

stificient.

Hirsulina dolus Hb. rassa fulgens , nova rassa.

El mascle difereix de la rassa tipica per I'esclat de sa color blava ce-
lestina, no de tonalitat verdosa. Revers de les ales amb la color fonamen-
tal Ines losca i agrisada, per gnina causa contrasten de manera manifesta,
els rengles de taques oculars ben desenrotllades en aquesta rassa. La fe-
inella es de tonalitat mes fosca, al anvers i al revers, on mostra perfeta
analogia amb els caracters esmentats, en descriure el mascle.

(1) BUTLL. INST. CAT. HILT. NAT., p. 47-1911.
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Tipus de Santa Colonta de Queralt. (S, Novel' as leg . 9-VII-1920) i en

la col. del Mus. de Cicn . Nat. de Barcelona.

Scolitantides orlon Pall. rassa parvula nova rassa.

Caracteritzada per ses dimensions reddides, amb el revers de les ales

ben contrastat, sense sufusi6 del dibuix negre amb la color fonamental

molt blanca; faixa taronjada de les ales posteriors molt palida i redliida

sovintment.

Tipus d'Espluga de Francolf (Weis i Sagarra leg. 29-V-1919), [En

col. del Mrrs. de Cien. Nat. de Barcelona.]

Hesperia cirsil Rbr . rassa fabressei Obth., generaci6 terdana marto-

relll, nova forma.

Difereix de la generaci6 de juliol, %ahressei Obth. per sa tonalitat

general mds fulva. Al revers de les ales interiors, la color negra no to

tanta intensitat i les posteriors no s6n tan rogenques.

Tipus de Albarracii (Arag6), (0. Querci leg. 9-VIII i IX-1924) [En la

col. del Mus, de Cien. Nat. de Barcelona.]

Zrgaana stoechadis Bkh. rasa catalonica , nova rassa.

Ales anteriors amb forta linissor metalica i constantment amb tine

taques. Ales posteriors amb el marge metalic poc extens.

Tipus de St. Pere de Vilamajor (Sagarra leg. VII-1920). [En la col.

del Mus. de Cien. Nat. de Barcelona.] Aquesta rassa es extesa per tot

Catalunya,

Cap confusi6 aiubgemina Vrty. de Serra Segura i d'Albarracin, per-

que es de major esciat metalic; tanipoc la confondrem amb les Iluentes

races de I'Europa central.

Zygaena trifolll Esp. forma (gen. tard.) intrlcata , nova forma.

De mida ba: tant grossa, amb les ales densanrent escatades; torax I

abdomen de bon desentrotllo, sense assolir la vigoria de la primera ge-

neraci6 que to manifests analogia amb syracusiae; taques de les ales an-

teriors no tan extenses com en la forma tardoral duponcheliella Vrty. que

difereix tamb6 per son escatat mes pobre i la color .neuys intensa. La

nostra forma es caracteritza tambe pel parell mitja de taques de les ales

anteriors; ('inferior arredonida i molt ores grossa que la superior; la taca

apical es aixi mateix grossa. La color de les ales posteriors es vermella

intensa, amb la franja metalica, d'anrplada quasi uniforme fins poc abatis

d'arribar a ('angle anal, on s'estreny.

Tipus de la Farola del Llobregat, prop de Barcelona (Querci i Saga-

rra leg . I a 5-X-1925).
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NOTA: Amb Ia diagnosi anterior queda definit el nucli d'individus d'aquesta apa-
rici6 tardoral que francament devern referir a Ia unitat especifica trifolii Esp, Cal dir pe-
ru, d'acord anib el fet observat, que tin nucli, mes nombr6s encara, recollit en aquella
contrada, divergeix per ses dimensions constanment flies petites i que per gradaci6
arribenl a observar individus de 22 mm. de expansi6 alar; en gran als mascles, observa-
rem com ('abdomen esdeve mes glacil i In franja de les ales posteriors, mes prima. Tals
caracteristiques son mes marcades encara en les femelles, qne per is feblesa de llurs es-
cates, ofereixen on tan particular aspe..te que be podrienl suposar Ia coexistencia de dos
nuclis divergents de 1'entitat especifica trifolii, exhuherant el primer, amb individus que
s'acosten a especies ben pigmentades com fthpenduloe i migrat l'altre forma deprava-
ta , que recorda especies gracils corn ineliloti, encar que per la forma ben diverse del tall
dales, rnai podrem confondre. Avid no podenl concretar res mes del enigma del Llobre-
gat perque considerem tasca previa l'estudi biologic dels subgectes en la mateixa locali-
tat, seguint el curs de l'any.

Zygaena mellloti Esp rassa farriolsi , nova rassa.

Ales, particularment les interiors, mes amples i no tant apuntades
com en eis exemplars del centre i mitjorn d'Alemanya per tal estructura-
cjo, el marge extern es Ices convexe. Sempre amb cinc taques a les an-
teriors, ben delimitades per la major riquesa d'escatat, i no exteses, per
tal corn no hem observat en cap individu la ccnfluencia de Ia mitjana in-
ferior amb Ia inferior basilar. sovint visible en les races de ('Europa cen-
tral. La color fonamental es blava d'indic en els dos sexes i no pissarrosa
com en el tipus. A les ales posteriors veiem Ia franja marginal mes ampla
i regular.

Tipus de Puigsacalm i Cabrera (Dr. A. Weiss leg.) Tambe la conei-
xenr de Viladrau (S. Novellas leg.). [En Ia Col. del Mus. de Cien. Nat.
de Barcelona. J

Zrgaena fausta rassa oranoides Bgf. Ia. gen. macrarla , nova forma.

Exemplars de nrida, generalment, mes gran que'Is de Ia terse genera-
66 oranoides Bgf., pel contrari, son bastant escassos els individus de
mida inferior. Taques vermelles de les ales anteriors de major esciat, per
be que sien rues redutdes; consequenment, els espais de color blava d'in-
dig ocupen on espai relativarnent gran en les ales i fan tin nlarcat contras-
amb aquelles. La color fonamental de les ales posteriors es carminosa,
mentre que les seguents generacions mostren una coloracio mes apagada.

Tipus dels pujols entre Llinas i St. Antoni de Vilamajor (Querci leg,
2, 3-VI-1925

NOTA: Aquesta forma recorda is niceae Stgr., provensal, pero resta ben carac-
teritzada per Ia major amplitut del via groc que rodeja les taques de les ales anteriors
Apareix, abundosainent , d'liltims de maig a la primera desena de jury.
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Zpgaena fausta L. rassa oranoides Bgf. Ila. gen. mlcrosaria, nova

forma.

Aquesta segona generaciu difereix marcadauient de I'anterior, corn

de la tersa , per la mida molt me; petits que tenen tots els individns. De-

mes, la coloracib vernre la is mes pal lida, particularment remarcable en

la majoria de les femelles.

Tipus dels pnjols entre Lliuas i Sant Antoci de Vilamajor. (Querci

leg 13 a 20-VII-1925) Es nienys ahundosa que les dem s aparicions. Vola

de mitj juliol ales darreries del matrix rues.

Zygaena fausta L. rassa oranoldes Bgf. llla. gen. oranoldes Bgf.

Amb exemplars d'aquesta tersa aparici6, procedents de Ribes i de

Manlleu, recolectats pel Dr. A. Weiss (VIII i IX de 1915 i 1916) Buaceee

denomina aixi la rassa, per la senrblansa que Ii adverti amb orana. En-

guany ha esiat purlicularnlent ahundosa en la regi6 abatis esilientada del

Montseny (In gran eclosib dura del 28 Vill al 12-IX. Els Srs. Querci n'exa-

minaren toes de deu aril exemplars); resultat d'aquell examen podem con-

cretar que is tersa generaci6 oranoides Bgf., es variabilisinra: alguns

exemplars excepcionals s6n rues gratis que'Is de la prinrera; altres, petits

com la segona: els mes pocs, niostren In coloraci6 esclatant, la majoria

sbn toes be pal,lids.Entre les formes ex, epcionaIs hem de esurentar : flore-

Ila la color vermelIn esdeve rossa pal lids (22 individus perfectament fres-

cos i hen caracteritzats) dlsjuncta taques mitjanes de les ales anteriors

perfectament separades (4 mascles i I femella); confluens taques verme-

Iles de lei ales anteriors, rennides amplament: fractimacula (exemplar

unic, entre deu mil,que Ii maraca la part superior de la taco Ilnnnlar apical

en les ales anteriors L'espai apical esdeve recohert quasi lotalment per

blau iodic del to fonantental. Aquest exemple es malt interesa it, morfol6-

gicanoent, pergne ens mostra corn la descomposici6 de In tal Ilona en du-

gues taques externes, de les goals sols resta la inferior).

Zpgaena fausta L. rassa lilliputana , nova rassa.

Dimensions mes redu'ides encara que la segona generaci6 microsaria

de oranoides amb el tall de les ales me,; allargat, apex apuntat i abdomen

mes gracil. La coloracio es noes pa!'lida.

Tipus de la serra de St. Pere de Vilamajor, a 600 im-tres prop de can

Smell (Querci leg. 12-IX-1925).

NOTA: L'apariciO d'aquesta rassa de muntanya tiugue Iloc del 12 al 18 de IX. La

considerem caracteristica de la zona d'altitut mitia at maciu del Montseny. Barcelona,

X1-1925.


