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Notes Bibliografiques

Las Xylocopa (Hvvu N. AI'InAE) en las Colecciones de Madrid . Jose M."

Dusaei y ALONSO. Junta para la AntpliaciOn de Estndios e Investigaciones

Cientificas.Trabajos del Museo Nacional de Ciencias Naturales.Serie Zoo-

logica, n.° 49, p. 1-58. Madrid (Publicado en 1 de jurio de 1924). -Corn ]'ac-

tor manifesta en la introduccib, aquest treball fou inotivat en ob.ervar les

Xylocopa exutiques existents en el Museu Nacional de Ciencies Naturals

en ocupar-se d'un altre treball que publlca recentment sobre Xylocopa i

Ceratina de Espanya (Melnorias Real Soc. Esp. Historia Nat., tonto Xl-

Mem. 7.a, Madrid, 1923). Es descriuen 94 especies de les quals n`hi ha 15

de noves. Una d'aquestes es Xyl. (Koptortho.coma) codinai. n. sp., una ^

de Catnarones (Conradt), 1 98-99 (Museu de Madrid), que l'autor gentil-

went ut'ha dedicat.Les especies estudiades son d'Europa i Asia palearctica,

d'Africa anth. X. amedei Lep,, una ^ de Xauen (Mar6c) (Codina) 15 V.

21) (Museo de Barcelona), de la zona Oriental i d`Arncrica.- A. CoDINA.

Pteromalidos de Espana (Hv.M. CHALC.) (Primers nota). Ricardo GAR-

CIA MI-ta er.--Boletin de In Reap Sociedad Espanola de Historia Natural.

Novienibre de 1924, tomo XXIV.-Ntim. 8, p. 421 450, (4 il-lustracions).

(Puhlicado el 30 de noviembre de 1924).-Primacies de una serie de co-

nuulicacions en quire, l'autor es proposa innovar els resultats dels sews

estudis sobre'ls Pteromalids de Espanya es aquesta piimera nota seguici

Tuts altre primer treball en quill publicava dues especies noves d'aquesta

fantilia en la« Revista de Fitopatologias.Comenca aquesta nota amb la sor-

tosa troballa del autor en la seva rapida visita que feu a Barcelona a ff

d'istin de Tomocera calilornica Howard, al Parc de Montjaic sobre Ficns-

carica i ,Hyrtns comatunis parAsit de les cotxinilles Ceropl'rstes rtrsci i C.

chineasis Diu l'autor quo aquella especie no estaba assenralada corn habi-

tant Europa. Shan obtingut nos 30 individuus tots Y ^ ultra de Rctrtellis

la eyanea. Acompanya una figura de la Tomocera ^.-A. CoDINA.

Carabes nouveaux ou mal connus (Suite). Pp. 161-176. G. ne LAPOt•GE.

Miscellanea Eutomologica, N.° 4-5. Vol. XXVIII 32n1P• Anne^e, Octobre-

Novembre 1924 -En ]a serie de cove: formes de c-arahtts qu't I conegut

especialista descriu ara, trobo les segiients que teneu relaci6 air) la ros-

tra fauna i la de les regions veines i sun mereixedores d'esser extracta-

des:

167.-C. splendeas pallens suhsp. n. Forma coma a 1'entorn d'Arre-

gny i Munt Madeira, sots d'Urepel i que crest que remunta molt arntrnt a

la Vail Carlos, en territori espanyol, probable fins a Roncesvalles, en el



INSTITUC16 CAT.ALANA D'HIST6RIA NATURAL 51

domini de lineatus. Per la forma i esculptura llurs no difereix gaire dels
splendens de la Vall d'Ossau. El seu caracter particular, ben constant,
es la color llur de llauto pallid, que contrasta amb la d'aram o la daura-
da de les races que la cerclen.

168.-C. prrnclatoaurates ht orrio subsp. n. Aquesta s'exten de des-
de la Vail d'Ossau fins els Pireneus-Baixos. A I'Est es confon amb l an
dellei i amb ell assoleix ]'Alta Garona. Aquesta rata es la Gnica que no
porta punts danuult de la costella interna dels elitres. El tipus de lugrr-
bris de Gehin es un nigrino de bioorrio. El bigorrio es, ordinariarnent,
etiquetat montanus. El montanus es *ot una altra forma , amh costelles
sortides, que habita els Pireneus-Centrals. En els Carabidae de Barthe el
porn monfanns ha sigut iuscrit en floc del de Pandellei i reciprocarnent

(pp. 66-67).

172.-C. Pyrenaeus Cerdanus subsp. n. Serville h:a descrit el Pyre-
naeus sobre exemplars dell Pireneus-Centrals. Els Pireneus-Occidentals
son habitats per una ra4a mes gran, ricament colorejada, remarcable pe
desenrotllo del cap i del pronotuml, lignites Reitt., amb quina es relliga
la cephalote.s Nicolas. En el Pireneus Orientals horn troba al contrari,
una rata molt petita, quasi constantment d'un negre blavenc,qualque volta
amb an poc de violeta clar o de vert metallic. Aquesta rata es per a dir-
ho aixis, espanyola, ocupa els cims dels Pireneus Catalans i Aragonesos,
d'Olot a Basibe, at Sad de la Maladetta; sembla que assoleix adhuc la
Navarra. En els Pireneus Francesos, de Lapouge, no el coneix que de la
Portella d'Orlu, entre 1'Ariege i els Pireneus-Orientals, pero la seva area
es in) poc mes extesa i passa poc a poc al Pyrenaeus de Serville. El pune-
ta/us Gehin i el costa/us Kraatz s'han descrit sobre exemplars de transici6.
Els petits immelallicus del Pic de Nere son molt veins de les formes de
transici6. El Cerdanus es mes alticol que les altres races i deu passar la
frontera en punts on no li plan al Pyrenaeus.

179.-C. Jlacrocephales Ahascoanus. Munt Aliascoa en la Navarra
espanyola. Forma mes migrada diferenta a cop Wall de macrocephalus
pel poc desenrotllo del marge i labols del pronotum.

180. - C. macrocephalus Barcelecoanus subsp. n. Forma de Navarra
a intercalar entre Ahascoanus i el macrocephalus ti;'us, que sembla al
armor propia de la vessant nord del la Vall del Bidasoa. L'ha pros al
Coll de Barceleco i a la Rhune, Aquesta es una de les races mes grans
de la especie, amb marges i l6buls del pronotum, qu'es enterament dife-
rent, trapezoidal, mes descuratellats qu'en rnacrocephalns.

181.--C. macrocephalus cantabricus Chevrolat. Segons I 'autor,
canlabricus es propi del Nord de Portugal, Galicia, i extrentitat occiden-
dels nnults Cantabrics on no es troba pas el macrocephalus. Si el veri-
table cantahricrr.5 es troba al Rhune, en el donuni del Barcelecoanus,
es evident, segons de Lapouge, que constitueix una especie diferenta
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qu'es troba respecte aquesta com el linealus al splendens en la mateixa

regi6 dell Pireneus Bascos.

182.-C. errans amplipennis women nov. L'autor eaten per ampli-

pennis I'errans de Deyrolle, que no es pas el de Gory. Aquesta rava es

la mes grail i en tot cas la mes ampia. La aberraci6 luelgensi to les cui-

xes roiges, excepte els genolls. Nord de Portugal, Galicia. A Sabrosa

('amplipennis, molt estable, coexisteix umb Sleuarti Deyrolle, igualment

estable.

183.-C. errans Gel,chmanni. El Getscltnranni Reitter de In provin-

cia de Leun 6s diferent del amplipennis per la menor amplada tan del

pronotum com dels elitres, i en fi per la talla an poc mes petite. L'autor

1'ha trobat en les col'leccions etiquetat caslilianus i guadarramus.

Gestclunanni no ha pogut de Lapouge descobrir on ha sigut descrit. Ell
tot cas es una bona rata local mereixedora dun now.

184.-C. errans erruiis Gory. Descrit sobre an exemplar de Galicia

sells quaternaries apreciables, sembla Una forma rare. Facil de distingir

de amplipennis, del quip es l'oposat, pel sell pronotum trapezoidal amb

lubuls convergents, mes petit i sobre tot mes estret i I'absencia de qua-

ternaries. Difereix de Gelschmanni pel pronotum mes estret posterior-

ment, els elitres mes amples al mig, les primaries conformades d'altra

faisd,l'absencia de quaternaries i la color.
185.-C. errans pseudosieuarli nom. nov. L'autor eaten per pseu-

dosleuarli el Steuarli de Reitter, el de Lepouge (1903) i el de Oliveira.
El de Deyrolle es tot nun altra cosa sense quaternaries ni posibilitat de
tenir-les com I'autor raona en el seu article que roman incomplert, en
aquest fascicle.
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