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De la famosa canipanya que han dirt a terme en terres aragoneses els
nostres benvolguts col'legues Srs. QUERCI i ROMEI arnb ses respectives fa-
milies, ds, sens dubte, aquesta troballa, el fet culminant. La tenacitat d'a-
quests incansables exploradors, per danntnt de les conditions mes adver-
ses, coin la perllongada seca de I` istiu passat a Albarracin, en quina
comarca no vegeren ploure ni on sol dia en els quatre mesos i inig que hi
sojornaren, feu que poguessiu arribar a reunir an nombre prodigi6s
d ' exemplars que no baixa de dinou mil lepidOpters, en sa majoria
diurns.

Tal riquesa de material ha permes fer tin estudi preg6n de les Rhopa-
locera de la part central d'Arag6 i hem arribat al coneixement de rareses
no sospitades i de nwltes formes imprecises que procurarem establir
definitivantent en una rota a part.

Fein constar en aquesta avinentesa el nostre agra'iment envers els ex-
ploradors antics, per haver posat a nostra disposici6 tan preuat material
d'estudi i I'haver-nos documentat amh ses observations valuoses i indis-
pensables per poguer esclarir certs delicats problenies que plantegen les
races geografiques dels Lepidopters. Cal poser de manifest tambe I'afec-
te dell nostres col'legues vers el Museu de Ciencies Naturals de Barcelo-
na, cedint per sa col lecci6 entomolOgica, I'tinic exemplar conegut avui de
la nova Coscinia, que ens ha servit per redactar la present nota.
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Coscinla romei Sag., n. sp.

La nova Coscinia que incorporem it la fauna europea, com una de

les m6s notables produccions de la comarca d'Albarracin, ja famosa, hem
d'agrupar-la anib les especies libyssa Piing del N. d'Africa i calr^rans
Trti. de I'Etna, taut pel tall de les ales com per ses dimensions, perk, ni
per sa coloraci6, ni pels menus de decoraci6, res t6 que veure amb elles.

Contrariament, pel t6 general de sa coloraci6 recorda a la conegtida
Coscinia striata L. especie taut polirnorfa,que horn podria trobar en la ros-
tra especie una remota afinitat, per6 desapareix tot seguit en una rapida
comprovaci6 de la diversa estructura de les antenes; diferent tall dales

i una mida sensiblement menor. Els motius de decoraci6 discrepen tamb6
absolutament.

Cal doncs situar la C. romei en una posici6 del tot independent en-
tre les especies del genere conegudes fins avui.

Expansi6 alar d'apex a apex 25 mm.

Llargaria de I'axe longitudinal de l'ala anterior, des de la base a
]'apex 12'5 mm.

1'atagies, tigules i part de sobre del torax cobertes d'escates allarga-

des, negres i de color d'os, barrejades fins apareixer tota aquella regi6

finament ratllada i espurnejada de clar i fosc. Dessobre del cap, cobert

d`escates taronjes, el conjunt de les quals forma una taca ben delimitada

entre les patagies i la base de les antenes; aquestes mostren el tronc ane-

Ilat de clar i fosc per sobre; fosc per la handa interna, i ribetejat de blanc

al llarg de la banda externa, prop Ton arrenquen les rames transverses

en forma de dents de pinta, una mica embotides en sit part termenal, de

color negre amb el flagell termenal clar; la relaci6 entre la l!argaria de

les branques transversals i I'amplada del tronc principal es de: 1'8 : 1.

ALES ANTERIORS.

Anvers: TO fonamental de color dos. En tota sa extensi6 s6n es-
purnejades d'escates negres antb molta uniJ'ormitat, sense revelar per
Ilur ussociaci6 cap mobil deeoratiu, ni estries longitudinals cons es de
cas en striata, ni rattles transversals com en cribaria, bisfaseiata, etz.
Tant sols al Ilarg de la costa hi ha un espai cobert quasi unicament d'es-
cates negres. Contorn de la costa, ample franju externa i marge intern de
color ataronjada.

Revers: Espai costal ataronjat; marge intern del mateix to, no
tan pujat; tot !'espai afar compr6s entre aquells dos marges edit co-

bert d'escates fosques que guanyen en intensitat vers el marge extern,
quedant Iliure, nom6s, l'^rpe.r de color ocrosa, com la franja que, com
I' anvers, to dos rengles d'escates de diversa color.
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Anvers : De color fonamental ocreo-fulva, enterbolida pet gran
nombre d'escates fosques que estan profusament repartides per sa
total superficie, fins a modificar el t6 fonamental en tota la meitat ante-
rior i externa. Degut a I'enfosquiment d'aquell indret, la t/una qne c/ou

In celula diccal ape ies es perceptible. Igual ^aturaci6 d'escates fosques
how pot observar sobre els nervis de Ia meitat basilar, i at marge extern.
Frances compostes de dos rengles d'escates, I'un intern, agrisat, I'altre
mes clan qne la tonalitat de I'ala.

Revers: Mostra la mateixa color fonamental del anvers, amb major
esclat perque es mes redu'it el nombre d'escates fosques harrejades,
excepci6 d'una estreta faixa fosca que va des de l'apex fins a I'arrel de
Pala, per dessota del marge anterior. Resulta doncs, la Coscinia romei,
molt mes contrastada de color at revers, on les primeres ales s6n franca-
ment fosques i el segon parell de tonalitat molt neta sense cap rastre de
Inca discoce/'lular.

Primer i segon parell de potes de color blanc d'os El tercer, de la
inateixa tonalitat, excepte les tibies, de color ataronjada. Part dorsal de
('abdomen ataronjada amb set taques, rodones, negres, col,locades at
wig de cada un dels primers segments. Part ventral blanquinosa amb una
ratlla negra a cada costat; extremitat de ]'abdomen ataronjada.

Tipus: Un exemplar a', cassat a la Ilum, a Albarracin (Arag6)
25-VIII-1924, per Na Clorinda Qeeaci i existent at Museu de Ciencies
Naturals de Barcelona.

Dedico aquesta especie a la petita i simpatica Licena Ro.wEI filla dell
recollectors amics, que s`estrena enguany an la primera campanya per
terres iberiques.

A la descripci6 anterior cal afegir-hi alguna dada biolbgica de marcat
hiteres: cal pendre en consideracio el carlcter no lrcliofil de la espc-
cie. Aquesta ha estat, sens dubte, nna de les causes que ha fet retardar
son descobriment, com tambe la dada de eclosi6 (darrers dies d'Agost)
epoca que a Albarracin no solen romandre-hi els entomolegs perque, ja
an mes abans, la vegetaciu i la fauna dels insectes entra de ple en In
calma estival essent inutil I'esfonG per obtindre un bon rendiment en les
recoleccions.

La afinitat amb lvhissa y caligans que hem constatat anteriorment
queda mes palesa encara per la connmitat de costums no helliofiles
dels c'o'.

Barcelona, novembre, 1924.


