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Vespa austriaca Latr., especie nova per a la

Peuiusula lllcrica

De les cent cinquanta especies que hom coneix del genere
Vespa solament deu o dotze pertanyen a la fauna europea. El
senyor DUSMGT, en el sea treball =Vespidos, Eumenidos y Masaridos
de Espanav publicat 1'any 1903 en el Butlleti de la Societat Espanyola
d'Historia Natural, esmenta set especies espanyoles (cr(lbo, media,
sylvestris, sa.ronica, vulgaris, germanica i rufa) i considera Ies
Vespa austriaca Fabr., i V. orientalis Fabr., com a especies que
possibiement poden esser trobades a Espanya. La Vespa auslriaca,
citada per ANDRE d'Escocia, Suissa, Alemanya i els Vosgos (Franca)
adhuc havia estat observada en el Trentino, per Cobelli, la qual
circumstancia feia molt mes probable la seva existencia a Espanya. I)e
Catalunya coneixiem les Vespa crabo, sylvestris, gennanica, i vu!-
garis, citades per MARTORELL I PI?NA, ANTIGA, CIiNi I CODINA els
quals ens les donaren a coneixer per mitja de catalegs i notes d'ex-
cursions publicades en les revistes espanyoles d'histbria natural. L'any
1931 Mn. Lluis VILARROBIA, en el seu treball sobre «Vespids de la
comarca de Vice, ultra les especies trobades fins aleshores a Cata-
lunya, esmenta la V. rufa L., observada abundosament a Les Guille-
ries i amb inenys abundancia a Balenya. Aquestes eren les espkies
de Vespa que fins ara coneixiem de Catalunya.

Avui nosaltres podem confirmar les encertades suposicions del
Dr. DUSMET referents a la presencia a la nostra terra de la Vespa
austriaca Latr. A primers d'octubre del 1932, en ocasio de trobar-
nos al Pireneu per tal de realitzar una recerca entomolOgica it la
collada de Toses, recollirein tin exemplar a' de < Vespa» que, de
moment, varem creure que es tractava d'una de les moltes varietats
que presenten els c` d` de Vespa rufa L. Enguany, peril, havent
empres 1'estudi i ordenacio dels vespids del Museu de Cieucies Natu-
rals de Barcelona, help pogut comprovar que es tractava d'un exem-
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plar d' de V. austriaca Latr. Els seas caracters concorden amb la

descripcio que donee d'aquesta especie ANDRE, SCHULTES i 131.Ri.ANu.

Per it millor seguretat, varem trametre I'esmentat exemplar al Dr. Dus-

nu,.'r de Madrid, el qual tambe va creure que es tractava d'un exemplar"

de V. austriaca, sense tenir, perb, una completa seguretat per insufi-

ciencia de material de comparacio. Aquests dubtes s'esvairen amb

la insospitada troballa de dues tipiques ^ ^, efectuada darrerament

entre el material d'estudi, del Museu, recollit pel senyor CODINA it

Sant Joan de I'Erm I'any 1916. Ambd6s exemplars presentee ben

marcades les caracteristiques especifiques. La Vespa austriaca Latr.,

ofereix la particularitat de no haver-se trobat la treballadora. Vitt

parasita de Ia Vespa rufa L., ScIt in iedekit echt, 1881, i 1X17,

p. 278, va crear per ella el genere Pserrdovespa, (Pseudovespa

austriaca). Wliiu:LER din, que existeix a !'America del Nord una

especie, V. artica, de costums analegs, i Vitt dintre els nius de

V. diabolica.
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