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virtud del poder aritoctonico y autorregiziador de la vida, form6 tin tron-

co integro, como los blapt6meros del erizo de near, aislados artificial-

mente, dieron cada uno el suyo un erizo o larva entera en los experi-

mentos de H. Driesch.

Y si es asi, como nosotros creemos, la teoria, esta a nuestro juicio,

muy comprometida. Verdad es que por medio de hip6tesis, procurard

desatar el nudo; pero tengase entendido q.le cuanto mas hip6tesis vaya

acumulando, tanto mas se asemejara al castillo de naipes, que un peque-

fllo soplo basta para deshacerlo.

El cas d 'un Gordius (VERM.: NEMATOiDES) extret del

cos d 'un Stauroderus (ORTH.: ACRYDIINAE) .

per

A. CODINA

En preparir els ortopters morts amb cianur potassic que porti de I'ex-

cursi6 reglamentaria de la INSTrruclo i que enguany ferem als Bufadors de

Bahi en el Ripolles,per S. Quirze de Besora,la auxiliar de la Secci6 de Zoo-

logia del Museu de Ciencies Naturals de Barcelona Sta.C. JORBA va remar-

car amb la natural sorpresa que l'agulla que sortia pel pit d'un dels ort6p-

ters, despres de travessada pel pronot duia a la punta on prim tegument

blanc en doble coin tin cord6 que anava sortint rues i mes a mesura que

apretava l'agulla, c o que rn'innova al moment. Evidentnlent, ens trobavem

davant d'un cas de parasitisme, a116 era un cuc i estirant-lo amb cuidado

primer d'un costat, va sortir-ne poc a poc la part caudal, i despres Ia part

del cap que era mes afuada i la mes endin^ada en el cos de I'ort6pter. El

cuc era mort, mesurava 30 centimetres de Ilargada per 1/2 mil'I. de gruix,

la color era blanca de Ilet; vist al microscopi amb 70 augments pugui apre-

ciar la estructura del tegument, especialulent la de la extremitat caudal

coberta de verrugues o de papilles cool si ('epidermis Ilisu fos dividida en

paral'Id;lbgrams per limes sortides creuades obliquament, 4o que m'ha in-

clinat a determinar I'animai com cuc nematode: el Gor ius aquatictrs

(Dujardin).

L'ort6pter no mesura mes de 23 mill. de Ilargada, es on Stauroderus
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saulcyi (Krauss), ? (1). El Genere aquest dels Acridins no !'he vist citat
coin hoste dels Gordius. El cue habita tota I'Europa i es assenyalat ad-
huc d'Anterica septentrional i central (Cuba); es crew que viu en les ai-
gues dolces de totes les parts del mun.

Aquests cues han tingut sempre el privilegi d'excitar la curie sitat de
la gent vulgar i la dels savis. La llargaria i la finesa extrema Ilur, les pi-
totes i troques inextricables que formen enrotllant-se els tins amb els al-
tres debien, naturalment, cridar I'atenci6 dels o! servadors per Fo que sun
coneguts de desde I'edat nritjeval i renaixement. No obstant,del sell desen-
rotllo, emigracions i nietanlurfosi no se'n labia absolutament res fins que
VII-LOT (2) i altres innovaren que'ls embrions dels Gordius s'enquisten pre-
ferentinent en diferentes larves aquatiques de Dipters, Neuropters, Co-
le6pters, eta., d'on passer a la nnicosa inttstinal de diferents peixos d'ai
gua dolca acomplint emigracions sovint molt complicades.

Per lo que to d'atractiu aquest tema, no per la novetat, veus aci al-
gunes claricies biol6giques dels Gordius.

Ells voles aigua corrent, fresca i neta per co romanen ordinarianlent
prop de fonts o de cascades, en els torrents i rills de les muntanyes. Els
quins es troben en les gigues quietes o rius del pla han sigut arrossegats
per les torrents i no tarden en guanyar novament aquelles on tenen till
aigua mes pregona i agitada. Quan no viatgen saben resistir molt be la
violencia de in torrent abrigant-se dessdta les pedres o enrotllant-se ales
tiges de les plantes aquatiques. Els movim. nts s6n provocsts per la Ilum
o In calor; en localitats oxposades at mig-dia se'ls veu, quoin el sol apreta,
agitar-se enrotllant-se i desenrotllant-se o be nadar amb elegancia corn
les serps. La dificultat d'observar-los en les aigues pregones i agitades fa
qu'ens semblin mes escassos de to que ho s6n en realitat. Si en el riu o to-
rrent hi ha alguna barrera o obstacle natural format d'herbes o de bran-
ques portades per la corrent, ells ordinariament s'hi estacionen i seria
rar no trobar-ne algun. La fais6 mes cbmoda de procurar-se'n si es que
horn en vol tina certa quantitat, consisteix en esperar el moment en que
les calors de l'istiu provoquen la baixa de les aigues. Resseguint alesho-
res el sill dels torrents i ruts rnig dessecats se'ls troba sovint reunits en

ells bassiots en nombre considerable; s'ha donut el cas d'aptegar-ne cent
en tin dia. Se'ls pot conservar en captivitat en pots o simplement ell plats

foudos peril Out de tenir cura de canviar-els-hi I'haigua coda dia a la pri-

mavera o a la tardor, i molts cops al dia a l'istiu. Els Gordius posats so-

bre tin sbl d'argila i privats poc a poc de I'aigua que'Is cobria han pro-

bat de ficar-se dins de I'argila; a les 24 bores tornaut-hi a poser aigua

(') R. P. Ll. NAvAs , S. J., det.
(a) A. VILLOT . Mono7;raphiedes Dragonneaux (Genre Gordius , Duiardin ). Archi-

ves de Zoologie experimentale et generale . 1874, p. 39-72 }_ 181-238, planches 1, It, VI, VI
his, VII, VII bis, VIII, IX. Paris.
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ells sortiren del seu retiro. Sembla que 6s aixis coin ho fan per tal d'esca-

par de la mort quan els rius i torrents que habiten es dessequen completa-

ment en temps de gratis calors.

Aquests cues es reprodueixen amb el concurs de ambd6s sexes. S6n
ovipars i els ous apenes corn un gra de pols aglutinats en una substancia
albuminosa , formen cordons blanquinosos sovint moltllargs. Els embrions,
microscopics tambe i disseminats en el sol dels rius, s ' encasten en el pri-
mer hoste avinent que passa . Aquest ha d ' 6sser necessariament una larva
de teguments poc resistents que li permetin ficar-se en els teixits i on s'es-
taciona coin tin veritable quilt . En aquestes condicions l'embri6 esdev6
una larva activa que es belluga i s'alimenta . Els peixos, en general, que
hone sap lo goluts que s6n de larves d'insectes , en empassar-se aquestes
larves els quists de que suara hem parlat plegat amb les larves arriven a
l'intesti; les larves son digerides, els quists es dissolen i els embrions i lar-
ves primeres de Gordius que s ' hi trobaven queden en Ilibertat formant un
segon quist en la mucosa intestinal del peix.

A la primavera , Go 6s, cinc o sis mesos despr6s del segon enquista-
ment, les larves de Gordius surten dels quists i assoleixen les darreres me-
tam6rfosis Ilurs en l ' intesti d'on no tarden a sortir - ne amb els excrements
i caure al fops de I'aigua. En tocar I'aigua s'operen en el cuc gratis can-
vis en els teguments donant-li instantantanient una Ilargada doble de la
que tenia i aixf poc a poc arriva a la plenitut de la seva talla definitiva i
la dels orguens que el faran apte per a la reproducci6.

Aquest 6s lo que podrient dir ('habitat normal en les emigracions i de-
senrotllo d'aqL.ests cues parasits , perm aixo t6 les seves anomalies, puix
el desti dels embrions errants depen m6s de la casualitat que del seu ins-
tint. Es tin fet conegut de des de molt temps de que es troben sovint Gor-
diu .c aquaticus adults o quasi adults en la cavitat abdominal dels insectes
Dieters ( Chironontus), Neuropters (Ephemera), Dermapters (For/icula),
Ortopters ( Locusta, Decticus , Truaalis , Mantis), Cole6pters (Carabus,
Pterostichus , Onraseus , Calathns , Dytiscus , Hydrophilas , Blaps) i no
sempre tin de so] sin6 a voltes fins non d'aquests cucs han sortit d'un Dy-
tisens ntarginalis . En aquest tiltim cas coin insecte aquatic , es compren
que sigui soviet I ' hoste dels Gordius , pero aixo 6s una de tantes anoma-
lies, la m6s favorable , pet-6 la majoria d ' insectes nodridors de Gordius
son terrestres i carnissers i aixo s'explica perque aquestes especies car-
nisseres devoren insectes dels quals les larves aquatiques contenen lar-
ves de Gordius i per t; o es troben infestats ells mateixos.

En quant a les especies herbivores , coin en el cas present, deuen ad-
huc adquirir aquests parasits junt amb l'alirnent . La explicaci6 ara 6s mes
complicada, i el fet degut a una causa fortuita coin seria In inundaci6 na-
tural o artificial dels prats que produiria un dipbsit de gran quantitat
d'embrions damunt les herbes i que aquells s'empassarien al menjar aques-
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tes; peru els cues qu'es desenrrotllen en aquestes condicions sOn evident-
ment perduts per a la reproducci6 puix seria un cas verainent providers
cial el que sortosament puguessin tornar a l'aigua sortint d'un insecte
que viu a terra. S'ha citat adhuc tin embria de Gorditts aqualicus enquis-
tat en el mesenteri d'una Rana temporaria.

Tots els experiments fets per tal d' estudiar els efectes patolugics de
la introdurcio de Gordius en vertebrats, incltis I'home, han sigut negatius.
Els sers experimentats no hall sofert la mes petita molestia.

En la obra de VILLOT trobara el curibs copiosa bibliografia; adhuc CA-

ZURRO (1) to una nota publicada sobre Gordius i es d'interes tambe una co-

municacio verbal de AGUILAR-AMAT sobre dos Gordius de Cataluuya (2).

El Gordius d'ara no podia esser cap dels que city anib dubte aqnest com-

pany, puix el lolosanus (Dujardin) to de 11-13 centimetres de Ilargada per

1 mill. de gruix;el gralianopolensis (Diesing) to 20-40 centimetres de Ilar-

gada pert-2 mill. de gruix,quan I'aquaticus (Dujardin) de que es tracta en

la present nota to com he dit 30 centimetres de Ilargada per 1/2 mil'I. de

gruix ultra dels caracters apuntats. Al aquaticus normal se Ii assignen

28-80 centimetres de Ilarg per 1/2-1 mil'I. de gruix.

El membre senyor BOFILL i PlcnoT m'ha parlat adhuc d'un Gordius pro-

bablement aquaticus sortit a la seva vista del ses d'una Phasgonuta viri-
dissima (L ). La nota mes moderna es seas dubte la del comandant CAZIOT

(3) que tracta adhuc d'una Locusta viridissima (L.) embolcallada d'un

Gordius que Ii anava sortint del ses observada nadant en I'aigua d'una

bota.

Barcelona , gener de 1925.
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