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0. (Ancistrocertis ) parietinus, L.

Les petites diferi-ncies que separen aquesta especie de les sever

veines tx'ir+entris i purietum fan que el sell estudi esdevingui hen

diticultos. Aixi veiem coin ANouta:, en la seva obra E s p e c e s d e s

It y in c it it p t e r e s d' l-, it r o p e, acobla, sota el nom de purieturn,

aquestes trey espi^cies. En Canvi, Scttt't.ria admet el parietinus i

I'orir'entris com a especies deslligades del purietum.

Nosaltres podenn dollar testinioni que el Sr. I)t'snu:T, en tin lot

d'OJirlnerus dubtosos que amablement ens va classificar, descohri tin

parietinus d", el qual, tin cop estudiat per nosaltres, hem vist que

respon a aquells carircters propis d'aquesta especie. Per aixh, tractant-

se d'aquesta, que tan poques vegades ha estat esmentada it Catalunya,

creiem que pot esser d'interes per it tots aquells que segueixen I'estu-

di dels himenupters, fer mencio d'aquesta troballa. Ens plan anotar aci

els carircters nnes notables d'aquesta espi•cie, comparant-la arch les

series de purielunt del nostre :Aluseu i de la colHlecciti del men gernnit

nutss(m Lillis.

FI cap i el torax stun intensament puntejats: clipetis till poc Hies

ample que Ilarg i mes o tnenvs escotat del davant: angles del pronot

annb ptinta aguda; primer segment abdominal nits ample que Ilarg i la

puntuaciti mes atapeida i fina que en purielum, gairebe mat (Ia carena

tran,versal d'aquest no es escotada del mug); segon segment annb

abuidosa pelussera, molt atapeida i curta en la part anterior, pert) que

disminueix panlatinannent sabre el disc. El serrell de pets rogencs que

ostenta en la part terminal del darrer segment is molt mes abundos

que en parietuni i forma, per taut, tin conjunt mes atapeit. La colora-

ci() groga dels segments abdominals s'esten en nienor proporciti que

en aquest. Les taques que haurien de mostrar-se destriades en el front

s'acoblen en una de sofa, que pren la forma tees o menys ovalada ho-

ritzontalntent, i els manquen les taques en la part interior dels ulls. El
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dibuix del pronot esta dividit al trig i fuig tot aprimant-se fins a arrihar
al vertex dels angles davanters. Antenes negres, per sobre i rogen-
ques per sota, en tota la seva Ilargada, menys 1'escap, que es groc en
la part de sota.

Barcelona (Balenya) 20-VI-It30. L. VILAkrti uIA.
Cites: Barcelona (Montserrat) VIl-VIII-1t)25. DusMr:T.

0. (Linotus) sessilis , Sauss.

En trobar-nos davart d'aquest himenirpter, ens ve it la nteni ria tot
seguit el genere R/ujchium, car la forma i la coloracici rogenca del ses-
silis, Sauss., tenen forFa semblan4a amb les del Rhynchium oculcttum.
D'altra banda, no es solament en l'aspecte morfolbgic aquesta sem-
hlanca, car les diferencies que alguns autors assenyalen per separar
aquests dos generes no deixen prou clar aquest punt. El Sr. Dusmr:T,
que tan be coneix aquests generes, deixa endevinar d'una inanera hen
clara en la seva Memoria sobre Vespids, Eunrenids i Masarids d'Espa-
nya. (Soc. Esp. (I'Hist. Nett., Alemoriu, 3, Vol. 11, pag. (i2), la diver-
gencia de criteris en tot allb que es refereix a escollir el carincter
essencial que justifiqui aquesta separaciu.

Deixenn, perir, de handy aquests comentaris, ja que no hem d'es-
ser els deixehles els encarregats de glossar it fors l'obra dula it tome
pels grans mestres de I'Fritomologia.

L'especie que ens ocupa foil considerada durant molt tenips corn
it tripunctatus, Fabr. i eren classificats corn a tills tots els exemplars
de procedencia esparnyola.

Aixii, tanmateix, es ben explicable si es tr en conrpte la gran
senrblanti'a de sessilis i Iripunctutus. L'any IP08, en el ('ongres de
Naturalistes Espanyols celebrat it Saragossa, el Sr. Dus tr.'r aportir,
en unit fornida docunrentacici, Jades interessantissimes i nnodificacions
imposades per I'estudi mis profund d'algunes formes. Aixi veienn corn
en tractar d'aquesta especie din, entre altres coses:

cA esta especie deben referirse todos los ejernplares que cite
arteriornrcnte, coma O. tripunctatus, asi comp has consicteracio-
nes que en mi trabajo hire sobre el Rhygchitnn ceperoi..tledina i
sobre la colorctcicin amarillu de la eabeea y tcira.r de los dd`.

Ens plan fer constar que tin cop estudiats els exemplars de proce-
dencia esparvola del nostre :Museu i classificats corn it Iripunctutus,
han resultat csser veritables sessilis; Cosa que refernra una vegada
mt^s I'observacio feta pel reverend Mcxzrer:. Segons la descripcio de
sessilis de S-u'ssi c. el segon segment de ('abdomen es acanalat
trarsversalment en la Vora posterior, caracter, per cert hen visible en
els exemplars del nostre Museu. Entre aquests In ha un d` de Madrid
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Fig. I a 3. - I. OJyrterus (.3nristrore ° nts /utrietinus . ^. V 3'5. - 2. O. (/.ionotus) ses-

sili.,. ^. I'3. - 3. O. (/. ) sazi, Y. 4'5.
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recollit per (IARCIA Mi :RCi-:T el I4-VII-184X), el qual tot allit que en el

cap i en el turax de les femelles es roig, ho possceix completament

groc, igual que les taques de les messo-pleures, coin passa en els indi-

vidus d'aquest sexe observats pel Sr. Dus,iinT.

Lleida (Almacelles) 5-VII-1923, Z.AniQUii;v. Beceite, 1G-VII-1 )23,

L:atttt^unty. Barcelona (I'uig-reig) .McncAnhR. Barcelona (Taradell)

VI-1922, L. Vn_ARRiMA. Madrid Olontargo) 30-VII-18X), CiAiClA

Mi nt'c;r. Aquest darrer exemplar es femella i de col•loracio rates pal•li-

da que d'ordinari. L'Odrluerus trit)unctatus sembla mes propi del

Nord d'i'Mrica.

0. (Lionotus ) Sazi, Dusmet

Aquesta especie s'assemhla, al printer cop dull, it 1'0. alpes[ris.

1'a diferencia, perm, daquesta en el fet que el post-escudet (nnirant el

t6rax de perfil) s'aixeca Ileugerament, perfilant-se mes arrodonit que

ulpestris, i comen4ant la part vertical del segment mitja tot seguit

despres del post-escudet. El printer segment de ('abdomen es gairebe

dues vegades nies ample que Ilarg, i en alpestris es tin poc mes ant-

ple. El clipeus es eixamplat al mig i mes amplanient escotat pel davant.

I':n el pronot ostenta una faixa groga un poc trencada al ntig. Les tegules

son rogenques i la seva Ilargada es gairebe igual a la distancia que se-

pm-ii Ia vora anterior d'aqucstes de la dels angles anteriors del pronot.

En els nostres exemplars solament son vorejats de groc el printer

i el segon segments. EI darrer artell de les antenes en el d cs molt

nx's Ilarg quc en alpestris, la punta del qual recolza en el dcse artell.

Aquesta especie v,i esser dcscrita I'any 14108 pel Sr. 1)1 SMcr cn

is Act. i Mein. del primer Congres de Naturalistes espanyols la

descripciCi del qual fou feta sobre una ^ capturada a Tortola pcl Re-

verend I'. E. SAZ. Despres d'aquella epoca no sabem cap mt s nova

sabre la troballa d'aquesta interessant especie it Catalunya. Entre les

series d'himenitpters que 1'eminent entonioleg Dr. ZARiQuicv va reco-

llir en diferents indrets de Catalunya ('any 1923 i que actualment es

conserven eii cl Aluseu de Ciencies Naturals de Barcelona, hi lia dos

bonics exemplars de 0. Sazi Y^. Ambdues estan mmncades de les

taques de ('escudet. La maraca d'aquestes taques deft Esser una cosa

tregiient en aquesta especie, car la mateixa anomalia podem obsci var

en on dels dos exemplar; que el nteu germtr Lillis possceix en la scva

col-lecciti, procedcnts de la Comarca de Vic.

Tarragona (Amposta) i7-VII-1923, LARU1Uicv. Barcelona (Vic)

9-IX-1929, L. VILARRI`RLv. Barcelona (Bakmiv i) 2-V'II-1928, L. VILAR-

Ri'B1A. Barcelona (Begues) I-VII-1923 ZARiQUIEV.


