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1?n practicar la revisiOO dels buprestids existents at Masco de
Ciencies Naturals de Barcelona, hem tingut ocasib d'estudiar una bona
serie de formes catalanes, el coneixement de les quals creiem d'inte-
rei, sobretot el d'aquelles que, per Mir raresa, eren desconegudes o
molt pot estudiades a Catalunya.

A fi que el present treball pugui servir de base per a ulteriors
investigacions, especialment pel que fa referencia a la distribuci6
geografica d'aquesta interessant famitia a Casa nostra, indicarem per a
cAa especie totes les citations catalanes que han arribat at nostre
coneixement, i hi afegirem algunes indications sobre Ilur area geogrii-
fica, biologia i sistematica.

Ens ocuparem avui dels .4plranisticus, Habrolonra i '1'rcrclrys,
grip homogeni, constituit per especies de petites dimensions
i que hom troba durant I'estiu sobre les planter (malves, mentes, ma-
d nix.^res...), en els joncars i adhuc en alguns arbres (alzines i roures).

Genere APHANISTICUS Latr.

Aquest genere , que habita arreu, Ilevat d'America , es troba repre-
sentat a Catalunya per sis especies ben diferenciades , tres de les
quals (anb«status, eniarbinatus i pusillus) foren donades a conei-
xer at final del segle passat per CUNI; una altra ((Iistinctus), trobada
per BONILI, i PITXOT alguns anys mes tard ; i les dues restarts (elonga-
tes i pygrnaeus), recollides ultimament, i que donem cone a roves
per a la Fauna catalana.
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Aphanisticus distinctus Perris. Vallvidrera (Barcelona),'() niaig

18 )l, Born.i, i Pvrxo'r leg.; Valls (Tarragona), juliol 1026, ESI'A-

NOL, leg.
Per la seva utida, relativament gran, i per l'estructura especial

que presenta el sell prot)rax, es distingeix a cop d'ull dels sews con-

gi^neres.
PERRIS bast la descripcio original d'aquesta interessant espkie

(Ann. Soc. Ent. Fr. 1864, pag. 283), sobre tipus procedents de

I'Espanya central (Escorial); an any roes tard, MARSt.UL (L' A b e i i I e,

T. 2, 1865, pig. 522) I'assenyala de la Franca meridional, i, seguida-

went, AEEU.i.e de PERRIN, Ba,utti., NORMAND i d'altres I'anaren

esnientant de diferents localitats franceses.

Les cites espanyoles que han seguit a la descoberta de PERRIS,

coin podem veure en el Cataleg LAFUENTE (BoI. Soc. Ent. Esp.,

T. 14, 1931, pag. 22), no son moltes, unicament Madrid (Uhagon),

Ciudad-Real (Lafuente), Castello (Moroder) i Catalunya (Bofill i

Pitxot). Aquesta citacio de Born_t. correspon it an exemplar recollit

per aquest senyor a Vallvidrera (Barcelona) l'any 1891, i que es

guarda al Museu de Ciencies Naturals de Barcelona junt amb an alti e

exemplar, capturat als vultants de Valls 1'estiu del 1926, sobre una

Barba de blat segat de poc.

Aphanisticus cupricolor Abeill. Perr. La Garriga (Barcelona),

Brn:n.t, leg.: Can 'T'unis (Barcelona), I maig 1928, EsP)A;:oi, leg.

Es una especie actualment molt discutida. OaaNui`:RUER creu que

es solanient una rata de I'A. ernari'inatus OI.: Tt1FRv, en canvi, afir-

nia que es una especie ben tipica i netainent separada d'aquest.

Ara be, I'A. an-ustatus Luc. i VA. anl;ustatus Mars. es refe-

reixen a I'A. cupricolor Abeill.? Aquesta es una giiesti<i no resolta

encara, per) sembla que hone bans de contestar afirmativament, car

en el sell estudi sobre els buprestids de I'Africa del Nord

(Mew. Soc. Scien. Nat. Maroc., 1928, pitgs.561 i 562), din

textual tile tit: «AnEn.i.E de PERRIN ha reunit 1'A. anAustatus Luc. a

I'A. wnarp-inatus 01. Jo lie buscat en la col•leccio LUCAS el tipus del

sell angustatus, perm ha estat treball endebades: en canvi, lie trobat

el cupricolor Abeill. anib el noun de ntauritanicus, i corn que en la

col•leccio MARSEut. els cupricolor son ben separats de les altres for-

mes sota el nom d'angustatus Luc., detail que he coniprovat tanibe

en altres velles col•leccions que lie consultat al Museu d'I Iist)ria Na-

tural de Paris, ni'he conven4ut que LUCAS, havent reconegut en la

forma que AnEILLE lia anomenat cupricolor, unit especie nova, 1'ha

batejada priwerament amb el now de rnauritanicus i despres 1'ha
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descrita amb el d'angustatus, sense tenir cura de rectificar la primera
etiqueta. Aix6 cert, el now d'angustatus Luc. hauria de substituir el
de cupricolor Abeill...

Horst el troba escampat per la Mediterrania occidental, des de
Corsega i Sicilia fins a Portugal, i de Tunis al Marroc.

Amb el now d'A. angustatus Luc., LAFUENTE en el seu Catalog
I'assenyala de Portugal (Paulino), de les Balears (Breit, Moragues i
Jord)), dell Pireneus orientals francesos (Normand) i de Barcelona
(Cuni), unica citaci6 catalana fins avui coneguda.

Aphanisticus emarginatus 01. Can Tunis (Barcelona), Coll
(Barcelona), Terrassa (Barcelona) MARTORELI. leg.; Can Tunis (Bar-
celona), Gava (Barcelona), Prat de Llobregat (Barcelona), La Garriga
(Barcelona), 29 abril 1895, BOFILL i PlFXOT leg.; Sils (Girona), Iu
jury 1917, Col. Museu; Castelldefels (Barcelona), 24 maig 191 7 ,
SAGARRA leg.; Prades (Tarragona), 20 maig 1919, COIINA leg.; Valls
(Tarragona), La Garriga (Barcelona), 10 abril 19211, ESPANOI, leg.;
Guilleries (Barcelona), I agost 1930, Vu_ARRi BIA leg.

MARSI':VI,, en la seva Monographie des buprestides
L' A b e i I I e , T. 2, I865), estableix ja la considerable extensi6 asso-

lida per aquest btnprestid dintre la Fauna europea; car en exposar la
seva distribuci6 geografica, din: Es troba repartit per quasi tot Euro-
pa; abunda especialment a les regions meridionals, en els terrenys
pantanosos, sobre els joncs (Juncus (icutiflorus), o sia a Anglaterra,
Franca, Alemanya, Espanya, Ititlia i tantbe Algeria.

Segons 1'esmentat Cataleg LAI UEN' E, ha estat citat de diferents
localitats espanyoles: Pontevedra, Lleo (Champion), Logronyo ('hu-
tor), Madrid (Uhag6n), Castell6, Valencia (Moroder), Ciudad-Real
(Lahtente), Sevilla (Calderon) i Barcelona (Cuni).

A la col•lecci6 Till Rv figura tarnbr algun exemplar d'aquest
afanistic de procedertcia espanyola (Madrid).

Conn hem vist, la citaci6 de (t:xl (joncars de Can Tunis) era
Punic comprovant que teniem fins avui de la seva existencia a Cata-
lunya.

Aphanisticus elongatus Villa. Castelldefels (Barcelona), 3 i 20
de maig del 1915, CODINA leg.: Sant Vicenc de Calders (Tarragona),
juliol 1932, ESPAN(u, leg.

Malgrat esser un colebpter propi de I'Europa meridional i haver
e;tat citat de diferents localitats espanyoles (Andalusia, ROSHNHAt'ER,
Ciudad-Real, LAruh:N'rh:; Logronyo, Tuw'oR, i Balears, JoRUA) fins
avui no tenienn cap noticia de la seva existencia a Cataltmya.

Semblant afirnnaci6 no podra for-se d'ara endavant, ja que en



Francesc EsIANuI. 183

practicar la revisi6 dels buprestids existents al Museu de Cicncies

Naturals de Barcelona, vaig tenir l'agradable sorpresa de trobar

alguns exemplars d'aquesta curiosa espccie, capturats pel Sr. COI)INA

als voltants de Castelldefels i intercalats entre una serie d'A. emar-

;;inutus, a mes d'un altre exemplar recollit durant l'estiu del 1932 als

aiguamolls salins de Sant Vicen^ de Calders, i que restava per

estudiar.

Aphanistictis pusillus UI. Farola del Llobregat (Barcelona),

2 febrer 1819, Boru.i, i PrrxOr leg.

Es una espccie netament separada de tots els restants afanistics.

La forma del seu cos, curta i ampla, el color negre i I'estructura del

seu cap i pronot s6n caracters que li donen una fesomia prbpia.

Presenta la mateixa area de dispersi6 geografica que 1'A. emur-

^inutrrs i potser assoleix latituds mes altes. Segons MARSEU'L, eS

bastant abundant a Suecia, Alemanya, Italia i Franca; es troba tambe

als Pireneus; corre per l'Espanya septentrional (Barcelona, Lle6,

Pontevedra) i arriba fins al centre de la Peninsula (Ciudad-Real);

sembla que manta a I'Espanya meridional i Marroc, en canvi, es cone-

gut d'Algcria.

La citaciu de CUNT (joncars de Can Tunis 1876) era Tunica que

coneixiem de Catalunya, i que va esser confirmada 23 ant's mes ti:rd

amb la troballa feta pcI Sr. BOFILL, i de la qual avui done in

compte.

Aphanisticus pygmaeus Luc. Sils (Girona), 1(1 abril 1917,

Col. Museu; Valls (Tarragona), 20 mar4 1929, ESPANOL leg.

PeI seu aspecte general presenta una lleugera semblan4a amb

I'especie anterior, afinitat que to molt mes d'aparent que no de real,

car, si be la forma del cos es molt semblant, 1'estructura del cap,

pronot i clitres es tan diferent que permet separar-los facilment.

La descripci6 original fou feta per LucAS (1849) sobre exemplars

que ell mateix havia recollit als voltants d'Alger; mes tard MARSEUL

(18(;5) I'assenyala d'Italia; I litsl>n-.N, REITTER i \VEISN, de la Giil•lia

meridional i Espanya; CORRi.A de BARROS, de Portugal; Ttu=:Rv, de

tot el Nord d'Africa; etc. Es, per tant, propi de l'Europa meridional i

del Nord d'Africa.

Les citations espanyoles es redneixen a les esmentades per IA-

FL i:VTE, en el seu ('ataleg: Saragossa (Gorriz), Badajoz (Uhag6n) i

Ciudad-Real (Lafuente). No es coneixia, per taut, de Ia fauna

catalana,
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( ii nere I I.Utr:OI.r ratA "I1hunlson

Genere format per rota serie no molt nombrosa d'especies, consi-
derades autigament corn a pertanyents al genere Trcrchys; la seva
creaciu fou basida en una pila de caracters ben tipics i nets, que els
separen a bastament dels veritables Traclrys. Aquesta manera de
veure no es compartida per tots els entonurlegs. N'lii ha algun que
unicament els considera com una subdivisiti del repetit gf,nere.

I'resenten una distribuci6 geografica molt semblant a la del
genere Al)hunisticus i, com aquest, to molt poca representaciu
paleartica.

A la Fauna ibi^rica es representat tinicarnent per dues formes
hastant veines (H. n(na i H. trictngnlaris), que, coot veuren), es
coneixen tantbe de Catalunya.

Nabroloma nana Herbst . Espluga de Francoli (Tarragona), 12
juliol 1920, O)I)INA leg.

La troballa feta pel Sr. CODINA ha vingut a confirmar I'existi ncia
a C:rtalunya d'agnesta Nabroloma establerta per Ct'NI a finals del
segle passat.

Nabroloma triangularis Lac. (iuilleries (Barcelona), 8 juliol
14),30, Vri.ARRI MA leg.

Fa this v,Iitanta ant's que FAIRMAIRI{ recolli aquest buprestid als
vultants de Montserrat (Barcelona) i el referi a 111. I'an(lellei,
especie que feia poc havia descrit sobre uns exemplars capturats
als voltants de Manhourguet (Alts-Pirencus) per Al. I'ANOJ-Il.t:.
(Ann. Soc. Ent. F r . , 1852, piig. 79).

M,rrrnn va reunir I'll. trianguliris a I'H. mina i consider.)
('especie d'en FAIRMAIRu corn a bona. "I H RV en canvi crew equiveca-
da aquesta manera de vetire, i, basant-se en una sirie de caracters,
separa netament I'll. trianl;ulcrris de M. nana, i reuneix 1'H. I'nn-
(lellei Fairm. a M. Iriangularis Lac.

Des de FAIRMAIRI: fins als nostres dies cap roes citacio no tenic in
d'aquesta especie a ('atalunva, fet que dona una relativa importancia
a la troballa del Sr. Vu.ARni RIA.

(icnere TRACHVS Fabr.

Aquest genere, malgrat el desmenrbrarnent sofert amb la separa-
ciu dell Hahrolonra, resta encara forga ric en especies, repartides
gairebe per tot Europa, Asia, Africa, Oceania i arriba adlinc a ('Ame-
rica meridional, i, per tant, la seva area geografica guanya de molt a
la dels dos generes precedents.
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Resumint totes les aportacions fetes sobre la seva representaci6

a ('atalunva, arribem a un resultat no gaire satisfactcri, puixque sola-

nient podern establir I'existencia a la nostra terra de quatre formes

netar eat separades, dues de les quals (minuta i pygnrae(l) foren

donades a coneixer per CUNI, una altra (troglo(^r)tes) per BOFILL i

I'rrxo r, i la restart (punril(i) per FFRRFR i Viarr: citacions que

posteriorment han estat confirmades per altres naturalistes. Rest( n

dues especies (nreutlrcre i %ra(,ariue), qUe, si be per diferents motius

semblen existir a Catalunya, no goso incloure-les entre les catalanc s,

per tat corn Ilur determinaci6 i procedencia son dubtoses, cone anenn a

veure.
Trachys minuta L. (iava (Barcelona), Besirs (Barcelona), Coll

(Barcelona), MAnTOIfl•:LL leg.; Besbs (Barcelona), BoFILL i PITxo'r

leg.; Les Wall d'Aran), 21 juliol 1111(1. CODINA leg.; Balenya (Barce-

lona), 22 juliol 1928, VILARm BIA leg., i Fonscaldetes (Tarragona) 10

juny 1828, ESI'ANOL leg.

Despres del punrila III., es el Traclrrts mes abundant a Catalu-

nya, via de prefercncia sobre diferents especies del gcnere Quercus.

C('VI I'esmenta de les mateixes localitats que M. nano i Coin NA

de la provincia de Lleida; fins avui no consta cap altra citaci6 de

Catalunya.

Trachys pygrrraea Fbr. Les Planes (Barcelona), 4 maig 1927,

Valls (Tarragona), ESI'.vNnl, leg.

Coleoptcr esmentat de ('atalunya unicament per CUNT en el seu

Cataleg dels coIeupters observats a CataIunya

(pag. 11(i), perm sense donar localitat precisa.

Malgrat les analogies que presenta anib el 7'. trog/oc/gtes GyII.,

horn el pot separar facilnrent d'aquest per la seva forma mes arrodoni-

da, i, sobretot, per I'estructura del prosternum, mes estret i de costats

convergents al mig.

Trachys troglodytes Gyll. Sant Esteve de Palautordera (Barce-

lona), Bol^n.r, i I'rTNOT leg., i Taradell (Barcelona), 21 abril 1930,

VIl.ARRr ln.\ leg.

El Sr. l i n.l. I'any 1815 recolli pels voltants de Sant Esteve de

Palautordera un 7'rachys, que, enviat en consulta a BUISSON, foil

classificat com a trop loch)tes Gyll. Aquesta era Tunica citaci6 catala-

na que teniem. LAFUF.NTI: en el seu Cataleg, la cita un xic abreujada.

Diu nomes: Barcelona, BOFILL.

Comparant ('exemplar de la col•lecci6 BOFILL anib els que recolli

el Sr. VILARRIBIA a Taradell, hoar observa en aquests els caracters

especifics molt mes marcats, sobretot pel que fa referencia a 1'estruc-
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turn del prosternum, detail que el separa netament del 7'. prI maea
Fahr.

Trachys pumila III. Camp de la Biota (Barcelona), Mi^r.r.r.R leg.;
Vallvidrera (Barcelona), 17 juliol 1892, Bess (Barcelona), 2 juliol
1894, Brlrrr.r, i 1'rrxrrr leg.; Bests (Barcelona), 7 setembre 1908,
CODINA leg.; Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), 27 juliol 1918,
SAGARRA leg.: Bests (Barcelona), 9 agost 1928, Valls (Tarrago-
na), F',PAyrH, leg.; Balenya (Barcelona), 26 juny 1929, Vir.ARR(;-
BrA leg.

Malgrat la relativa abund"'lncia anlb que es troba pets voltants de
Barcelona era gairebe inconegut it la nostra terra: solament el senor
FI-:RRER i Vr:n'r el cita de Girona en el Cataleg LAFVENTE.

Trachys menthae Bed. Camp de la Bota (Barcelona) Mur.r.ER.
I?s la primes citaciC) catalana, i potser espanyola, d'aquesta

especie, prupia, segons BEDF:., de I'Europa central.
Es tan all al T. puutila III. que KIESENvVI TTJ:R el considerin coil]

nna varietat d'aquest, manera de veure (Inc adoptaren ReITTI:R, AVi'JSE
i I1EV9nN en el C a t . C o I e o p. E it r o p . etc. i OBF NBER(ir{R en la
revisio dell traquids pale"nrtics ( A r c It . f . Nat u r g e s , T. 82, any
191(1). TH1 RV, en la monografia dens buprestids del Nord d'Africa,
creu, d'acord amt el que establi BEDIA. en In « F a u n e de la
S e i it e », que el 7'. ntentlrcre lied. ( scrobicul(itus Meg.) rs espe-
cificanient diferent del 7'. pu nilu Ill. i addueix com a principal cariic-
ter distintiU I'estructura del prosternurn.

L'exemplar objecte d'estudi estava classificat per Mui i rR cem a
7'. puntlla Ill. i intercalat a la seva col•leccio entre altres exemplars
d'aquesta especie; nomes es distingia per portar una etiqueta addi-
cional indicant haver estat recollit sobre una menta , detail que
concorda amh la indicacio que feu Bei i;i. en estudiar la biologia
del T. menNme. Manquen, doncs, ulteriors captures per it esta-
hlir definitivament I'existencia a Catalunya d'aquesta interessant
especie.

Trachys fragariae Bris.
A la coIIecci6 ('ODINA figuren dos Truchc/s recollits it Barcelona

(vores del Besils, 7 setembre 1908) i determinats com a 7'. firut;uriue
Bris. LAFUENTI: en el sell Cataleg dona la citacio anterior corn a
unica per a la Fauna iberica de 1'esmentada especie.

Examinats detingudament els referits exemplars han resultat
esser el T. painila Ill., malgrat no presentar senyals de puhescencia,
defecte degut sens dubte al fregament i que indui el Sr. COnIN:v a
classificar-los coin a 7'. fragariae Bris.


