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Noves formes de Lepidbpters Iberics

per

IGNA91 DE SAGARRA

melanargia russiae , Esp. rassa aragonensis , nova rassa.

Difereix de la clearrlhe B. pels ocel-los del anvers de les ales poste-
riors, que en Iloc d'esser ben delineats, resten confosos per una veladura
fosca.

No hem remarcat cap relaciO entre la nova rassa i les que coneixem
d'Italia i menys, amb cap de les orientals.

Tipus de Orihuela del Tremedal, (Aragd), 1.700 nits., 12-VII-24,
[conservats al Museu de Ciencies Naturals de Barcelona]. Querci leg.

Melanargia lachesis , Hb. rassa barcinonaria , nova rassa.

Eis exemplars de les localitats poc elevades de Catalunya mostren
la serie d'espais blancs antemarginals molt redufts, o manquen com-
pletament.

En canvi, els exemplars figurats per HURNER son poc melanitics, eis
susdits espais In sOn molt hen marcats.

HitRNER en el cBeitr igea figura el oT d'aquesta especie sense indicar-
ne la procedencia, perm, ben prompte, en "E. S." va figurar tambe In
i feu constar que I'especie es troba a Franca.

Tipus Vallvidrera, 350 mts.-VI-22. [en Col. Mus. de Cien. Nat. de
Barcelona]. Sagarra leg.

Ilyponephele lupinus, Costa rassa, coltibera , nova rassa.

Proxima a la maurilanica Obth., amb la gnat to de cowl la polsina
bruna que vela els espais de color lleoni; ne difereix peru, per la major ex-
tensio de les escates fulves del anvers, tart en el o' com en la ^.

Tipus d'Albarracin (Arago) 1.100 mts., II-VII-24, [en Col. Mus. de
Cien, Nat. de Barcelona]. Querci leg.

NOTA: A Albarracin lupinus i lycaon voles piecades; a Orihuela del Tremedal
sins vola l!icaon

Ppronia tithonus , Linn. rassa cid, nova rassa.

Dimensions molt redu'ides; reducci6 de la polsina negra en l'anvers
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de les ales ; manca el pingment de color Ileoni al revers de les ales poste-
riors i per tal causa en aquell indret la tonalitat es molt mes groguenca
que en les altres rasses.

Tipus de Albarracin (Arago), 1.100 mts., 18-VII- 24, [en Col. Mus.
Cien. Nat. de Barcelona]. Querci leg.

Pyronia pasiphae Esp., rassa pardilloi , nova rassa.

Difereix de la rassa tipica d'Antibes (Provenca), per la major atnpli-
tut del marge bru en I'anvers de les ales del o'. La y to el tall d'ales mes
allargat.

Tipus de Vallvidrer_I (Barcelona), 350 mts., VII-21 [en Col. Mus.
Cien. Nat. de Barcelona]. Sagarra Ieg.

Coenonympha arcania , Linn. rassa clorinda , nov. rassa.

Difereix de C. arcania ftuhneri, Obth., pel espais de color Ileoni molt
mes extesos en les ales ; osteriors, omplenant el l6bul anal.

Tipus de Orihuela del Tremedal 6, 7-VI-24 (en Col.Mus.Cicn Nat. de
Barcelona). Querci leg.

Coenonympha dorus, Esp. rassa fonti, nova rassa.

Difereix de la rassa tipica de Provenca, per la notable reducci6 de la
linia metalica del revers de les ales. Pei demes, semblant a la rassa
tipica.

Tipus d ' Albarracin (Arago), 1.100 mts., 21-VI-24, [en Col. Mus.
Cien. Nat. de Barcelona]. Querci leg.

NOTA: Difereix sensiblement de les races ja establertes bieli, Stgr., de Portugal;
arrstarrti , Obth., de Argelia; unrlulusrca, Ribbe, d'Andalusia, nucrophthalma. Obth., de
I'Aveyron (Franca).

Brenthis hecate , Schiff. rassa weissiana , nova rassa.

En fer I'est)udi de B. hecate, de I'altipla i de la serra aragonesa hem
cregut preliminar fer coneixer la rassa de ('occident catala, prenent-la
per base comparativa.

Es caracteritza per ses grans dimensions i pel tall de les ales de
forma peculiar degut a que les posteriors son rues allargades que en cap
altra rassa iberica, co que es ben visible en les ^Y; en els do', el marge
extern de les posteriors avenca casi tart corn el de les anteriors, en la
majoria d'exemplars. Al revers de les ales hone remarcara la colora-
cio taronjeda pal•lida de les superiors amb les taques negres basilars
reduYdes; posteriors, amb els espais rojencs poc pujats de to, dominant
la color groga fonaniental, de la que es destaquen amb fort contrast els
rengles de taques post-mitjanes i marginals, grosses i totes molt regulars.
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Tipus del Montsec d'Ager (Catalunya) 1.000 nits., 13-VI-19, [en Col.

Mus. Cicn. Nat. de Barcelona]. A. Weiss leg.

Brenthis hecate , Schiff. rassa poecilla , nova rassa.

No tan gran com rveisciana, ni les ales posteriors tan allargassades.

En I'anvers, forta pigmentacio negra, particularment en In regio basilar.

Revers de les ales interiors de tonalitat molt intensa, cOlida en el cI;

vinosa en la ^. To fonamental de les posteriors groc-verdos marcant an

fort contrast amb els espais de pigmentacio rojenca, molt carregats d'es-

cates negres.

Tipus d'Albarracin (Arago), 1.100 nits., 29 VI-24. [en Col.Mus.

Cien. Nat. de Barcelona]. Querci leg.

Brenthis hecate, Schiff. rassa rubecula , nova rassa.

La rues petita de les races estudiades i hen diversa d'elles pel tall de

les ales, on el marge extern de les anteriors aven4a bastant mes que'l de

les posteriors, mes estretes. Pel revers Ia coloracio de les superiors

es mes vinosa en els dos sexes i de inteusitat mitja, entre les dugues

rasses establertes. A les posteriors, els dibuixos rojencs son mes acusats

que en la rassa n'eissiana, i mes frincament rogencs que en In forma

poecilla per nrancar-li 1'exccs de pigmentacio negra. Els rengles de

taques post-niiljanes i marginals no son molt acusats contrastant, aixi,

amb meissiana.

Tipus de Orihuela del Tremedal (Arago), 1.700 nits., 29-VIi-1924,

[en Col Mu,;. Cicn. Nat. de Barcelona]. Querci leg.

Rrgyronome paphia , Linn. rassa zariquieyi , nova rassa.

Mostra, a I'hora, Ies dimensions redrfides com el tipus de Suissa i la

reducci(i de les faixes platejades al revers de les ales posteriors, corn

esdeve en totes les rasses del migjorn d'Europa.

Tipus del Puerto de Orihuela del Tremedal (Arago) 1.700 mts.,

VII-24, 'en Col. Mus. Cien. Nat. de Barcelona], Querci leg.

Strymon spin! , Schiff. rassa bofilli. nova rassa.

Dimensions i coloracib de I'anvers de les ales semblants, en la ma-

joria d'exemplars, a n'aquells de la rassa tipica de Viena. Algunes ^^

mostren taques al mig de I'anvers de les anteriors, peru no asso-

leixen nrai I'amplitut d'aquells individus d'Andalusia [forma Iruceus, F.J.

Al revers la diferencia amb In rassa tipns es ben palesa, per la reduccio

de la color blava i de les Ilunules rojenques de les ales posteriors.

Tipus d'Albarracin (Arago), 1.100 mts., 13-VI-24, [in Col. Mus. Cien.

Nat. de Barcelona]. Querci leg.
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Loweia alciphron , Rott., rassa insignis , nova rassa.

Prenein per tipus de la forma ins exhnberant d'alciphron, entre les
races iberiques, la del altipla aragones [Albarracin, 1.100 nits alt.] on
seulbla que I'aspecte troba condition; optinles per son desenrotllo. Ad-
quireix les seguents dimensions maximes (c, 36 nuu., ^ 34 min. d'expansio
alar). Sa coloracio es esplendent a l'anvers de les ales, dins Ia variabili-
tat que sol mostrar el o'; sobre aquell foes les taques arrenglerades no
son gaire grosses. Pel revers de les ales, la tonalitat es molt calida; les
anteriors rojenques; les posteriors amb la faixa marginal taronja ben des-
enrotl lada i la color fonamental gris-torrat amb suficient intensitat per fer
contrastar netarnent els cercles i Ilunules Glares que rodejen les taques
negres; aquestes tendeixen a la reducciO. Tipus d'Albarracin (Arago),
1.100 rots., 30-VI-24, [en col. Mus. Cien. Nat. de Barcelona] Qerci leg.

NOTA: Podern assimilar a n`aquesta rassa l'alciphron de les localitats mitjanes
de Catalunya, particularment les colonies disperses at redos del Montseny (Viladrau,
(iualba),i Ports de Tortosa.

Loweia alciphron , Rott. rassa paupercula , nova rassa.

Mides inferiors a la rassa insignis; coloraciO de I'anvers tdrbola i
mes violacia, amb les taques arrenglerades muds grosses. Aquest carac-
ter es particularment remarcable al revers de les ales i estableix una bo-
na diferencia amb la forma anterior, Ilevat de I'aspecte general mds mi-
grat.

Tipus del Puerto de Orihuela del Tremedal (AragO),1.700 mts., 9-VII-
24, [en. col. Mus. Cien. Nat. de Barcelona.] Querci leg.

NOTA: Les colonies del Pireneu catala estan d'acord anib la forma de l'alta Se-
rra aragonesa, on sembla que, per l'altitut alciphron esta fora de Iambi oat mes favora-
ble. Hein de remarcar que uua colonia que viu a Espluga de Francoli, (localitat de la
plana) mostra gran analogic amb prntpercula, cosa que sols podem explicar per trobar-
se it l'extrem contrari de conditions peculiars.

Al comparar les anteriors rasses amb el material que disposem del
migjorn d'lbcria, heir vist que no tenen cap analogia amb I'alciphron que

vola a la part mitja i superior de Sierra Nevada, d'aspecte inconfusible,

particularment al revers de les ales, per la tonalitat ocrosa de les inte-

riors, i gris-cendrosa (no gris torrat) de les posteriors, tant pal'lida que

no deixa percebre els cercles clars que mostren els rengles de taques ne-
gres, rodones i molt grosses, resultant an conjunt abigarrat. Riuue ai des-
criure la seva granatensis Ii dons caracters ben oposats als que indico,
trets de la serie del Museu de Barcelona, obtinguda a Trevenque, 17-VIIi-
23 (2000) nits ; Horcajo, 18, 20 - VIII-23 (2.400 nits.) i Vacares VIII - 23
(2.500 mts.) pel Dr. FONT-QUER, Si ('aria de dispersiO de la granatensis
no la fes arribar el mateix MIME fins a I'alta vall de Vacares, a In
Sierra Nevada, creuriem que es tracta d'una rassa diversa, perO pensem
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que la manca de precisi6 dels caracters distintius de la seva rassa, es de-
guda a que desconeixia comparativament les altres races iberiques d'al
ciphron. Oiwerui 1? (') en parlar degordias, anomena ner'adensis la figura
n.° 248 que reprodueix no o' de Sierra Nevada; no afegeix cap diagnosi,
tinicament es iconografiat I`anvers de les ales. Es per aixo que hem volgut
consigner les caracteristiques principals que hom pot apreciar at revers
del alciphron de les parts superiors de Sierra Nevada que pot esser molt

propiament distingit amb el nom de neradensis.

NOTA: Al caracteritzar aquestes tres rasses iberiques fem evinent que no tenon
cap comunitat amb les segiients: rassa tipus alciphron Rott, de Berlin; totes les rasses
italianes i la erordius Sulz., del mi, jorn de Franca.

flgriades thersites , (Cant.) Chapman, rassa josephina ,nova rassa.

Difereix de la rassa tipica de Franca pels segiients caracters:
El o' mostra en I'anvers de les ales un reflexe rosat analeg at que

OBERTHOR ha constatat en la rassa roseonitens de la A. esclzcri, tambe d`AI-
barracin. Les rasses conegudes de thersites taut de Franca com d'Italia
no tenen aquest reflexe.

Difereix encara de la rassa tipica de Franca,perquO no to en el revers
I'espurnejat d'escates blaves a la base i per la reducciu o menor esclat de
les llunes antemalginals. Tant el tipus, com la russa meridiana Verity
d'Italia difereixen per aquest caracter.

Tipus d'Albarracin (Arag6), 1 100 nits., 28-VI-24, [en col. Mus. Cicn.

Nat. de Barcelona]. Querci leg.

NOTA: Aquesta rassa fou recol-lectada de darrers de juuy a setembre; desconei-

xem la I. goneraciii.

t1griades corydonins , H. S. rassa asturiensis , nova rassa.
Representa el tranzit entre les dugues rasses occidentals, descrites:

celestissima Vrty. d'Aragui i la rassa italiana spbrlhna,Vrty., de la Marca.
Te I'esclat mes intens que srhillina; la tonalitat diversa de celestissima,

verdosa. Al revers de les ales veiem mes contrast que en eelestissima i
el dibuix mes aparent que sybillina,tambe, les taques oculars de les pos-
teriors s6n bastant petites.

Tipus de Pajares, 1300 Hits., 16-VIII-24. (en Col. Mus. Cien. Nat. de
Barcelona) Romei leg.

flgriades corydonius , H. S. rassa asturiensis Sag, ab. syngraphoi-

des, nova ah. y

Anvers de les ales de color blava mes cerulea i de major esclat que la

ab. syn. rapha, Kef. de coridon.El marge fosc es rues reduit,en la rnajoria

d'exemplars, i en els mes caracteristics, el dit marge es redueix a un ren-

(' ) Cu, OBERTOR : Etudes de Lepidopterologie comparee , fascicule IV, peg: 114.
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gle de taques fosques sohre la color blava que arriba fins all marge extern.
En les posteriors arriba igualment fins aI marge i les Ililnules marginals
que son d'un roig ences, es destaquen sobre la color cerulea, oferint un
conjunt d'esclat que no assoleix mai syngrapha.

Pel revers: interiors de color bruna pal -lida amb claps blanquinosos,
contrastant amb el t6 canyella, mes pujat, de les posteriors; per compa-
raci6 anib syngrapha horn advertira la manca d'uniformitat anib el to de
les quatre ales, la color no tan bruna de les inferiors i particularment
tambe, la reducci6 de mida en els reugles de taques oculars i Ilunules
marginals de les ales posteriors.

Tipus de Pajare.i (Asturias) 1.300 nits., 16-VIII-24,[en Col. Mus. Cien,
Nan. de Barcelona]. Romei leg.

flgriades corydonius , H. S. rassa caelestissima , Vrty. ab. deliciosa,
nov. ab. ^.

Anvers de les, ales de la color tan magnifica del o' de caelestissima-
amb an marge fosc on traspuen Ies llunule: nr.lrginals rogenques,a les an
teriors;posteriors anib el blau extes fins als arquells que clouen les Ilrinu-
les marginals. Pel revers hom la distingira de syngraphoides per fa rona-
litat mes uniforme de les quatre ales.

Tipus de Noguera (Arag6), 1.400 rats., 30-VII-24, [en Col. Mus. Cicn.
Nat. de Barcelona] Romei leg.

Mirsutina damon, Schiff. rassa noguerae , nova rassa.

La mes petita i de menys esclat entre totes les rasses denominades
fins ara.

Tipus de Noguera (Arag6), 1.400 nits., 31-V1I-24, [en Col. Mus. Cien.
Nat. de Barcelona]. Romei leg.

Hesperia proto , Ochs., rassa aragonensis , nova rassa.

Abans de establir la rassa d'Arag6 cal fer una aclaraci6 previa, refe-
rent al autor del tipus.

Segons el Cataleg de STAUDIN<GER seria ESPER. Llegint el suplement
de l'obra d'EsrER publicat per CIIARPENTIER, de I'any 1825 al 1830, hom
veura que alli es city a OCnsENrua.wR com autor de prolo i a HLBNLR
GEVER com al primer iconograf. Realment OCIISENUEIMER a la p. 210 del
ter. volum de la 2na. part de la seva obra publicada en 1808 (segons indi-
ca el frontispici), d6na la diagnosi i din que'ls exemplars que Ii serviren
de tipu els vu rebre de Portugal.

La figura d'HCIINER (segurament basada tambe amb exemplars portu-
(ruesos) es d`una precisi6 tan gran que la prenem molt be per base per
establir la rassa de H. proto d'Aragd.
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El a' de H. prolo tipus (del Portugal), to una veladura d'escates dau-

rades en I'anvers de les ales, que mai hem vist en els individus aragone-

sos. El revers de les anteriors es, en la rassa tipica, intensament negre

amb les nerviacions inarcades i amb un rengle de punts antemarginals

blancs. La rassa d'Albarracin te, al revers de les ales anteriors, una tal

quantitat d'escates blanques disperses per sa superficie que no deixen

apareixer in serie de punts blancs antemarginals, confosos amb la colora-

ci6 blanquinosa del foes. Al revers de les ales posteriors de la rassa

tipica, els espais blancs sOn mes reduits en extensi6 i mes netament

dibuixats, de 4o que hem pogut observar en tots els exemplars aragone-

sos, sense excepci6.

Per danrunt d'aquests caracters racials distintiuts, hem pogut apreciar

tambe, amb igual fixesa, les variacions estacionals de proto a Albarracin,

prenent per base les observacions biol6giques constatades amb rigurosa

precisi6 pets Srs. QucRCi i ROMEI.

La primera eclosi6, que esdeve pel mes de juny, caracteritza als sous

individus per la tonalitat del revers de les ales de color gris-blanquinosa.

Sols hem vist, excepcionalment, alguns exemplars de les Ilargues series

obtingudes, amb tendencia a la color rogenca.

En la segona eclosi6 d'Albarracin, que esdeve a ultims de juliol i pri-

mers d'agost, el revers de les ales posteriors es rues intensament rogenc.

La tersa aparici6 vola pels primers dies de setembre. En aquesta

epoca hone pot veure exemplars amb el revers gris corn els de In prirnera

aparici6 o be amb el foes rogenc caracteristic de la segona. Marca, perm,

una diferencia constant, amb aquelles, la major extensi6 dels espais

blancs a I'anvers de les ales.

Amb tal evident polimorfisme estacional, creiem del cas diferenciar

les diverses eclosions numb noms descriptius, en la forma seguent:

1." aparici6: Hesperia prolo aragonensis [tipus de la rassa].

2a aparici6: H. proto aragonensis rubea.

3.° aparici6: H. proto aragonensis fenestrata.

Les 22 formes que avui presentein fan conrpendre cone sera

abundosa en fruits, una exploraciui ussenyada de la peninsula iberica.

Hem de remarcar precisament que Andalucia i Arag6 i concretant

mes, la contrada d'Albarracin son les regions que han estatnus es

corcollades pels professionals europeus, que han fet lluir, ally al

centre d'Europa, les seves propies rneravelles. Es doncs una prova defi-

nitiva que fa esvair el prejudici de que ja no resla res a fer, sobretot

quart horn to a I'abast una riquesa de material com el que han posat a nostra

disposici6 abatis de disperser-lo necesariament entre els seus colleges,

els Srs. QUERCI i RoMr.r. Remerciem-los-hi i fern Constar, per danrunt de

I'amistat contreta, el sa criteri que ha menat a aquests exploradors Ilatins

al entrar valerosament a casa nostra: «iberia per als ibersn.
Novembre, 1924.


