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Nota bibliografica

Synergariae ou Les Cgnipides commensaux d'autres Cynipides dans la
Pdninsule Ib6rique . J. da SILVA TAVARLS. Meuroires publies par In Societe
Portugaise des Sciences Naturelles. Serie Zoologique - n.('4. Lisbonne,
I4t2O, p. 1-VIII -}- 1-77(avec deux plunches). En la forma rnagistral acostu-
mada tractant dels insectes formadors d'agalles o entornocecidologia,
I'antor ens presenta tin treball de conjunt sobre els Cinipids (Hinieuup-
ters) iberics que viuen en agalles peru que no poden determinar la for-
maciu d'una cecidia, tot lo rnes poden modificar-ne Ia creixensa per la
producciu de nous teixits, usurpant dunes el domiciii del propietari o an-
tor de la cecidia i a quins es dona el nom de comensais en oposicib als
parasits que srin carnissers i devoren al propietari. L'interes de la mate-
ria be val que hi dediquem una rota tin poc extensa.

Din 1'autor en el prefaci, qu'eis Cinipids comensais pertanyen tots
als 4 generes Sincru.c, Sa/r/ronecrus, Ceroptres i Periclistrrs. Les espe-
cies dels tres primers es desenrotllen en les cecidies dels roures i aizi-
nes produide, per altres Cinipids i raranrent adhuc per Cecidomies (Dip-
ters) .4rnoldia ccrris i Drromria cireinnanc els Periclistus viuen ex-
clusivament en les agalles del Roser. Corn resultats de pacients obser-
vations I'autor tracta de la porta de I'ou, el temps que viuen els comen-
sais en les agalles, i la seva influencia en niodificar les cecidies en for-
maciu que queden generalment deforrnades i adhuc poden determinar la
produccib de novel camhres larvals on s'allotjen considerant els cinc ca-
sos de Mayr i Kieffer sobre I'indret de la cecidia on es desenrotlla el
comensal. Sbn seas eis consells per a la conservaciO dels Cinipids que
poden servar-se secs clavats amb agulles molt fines, o millor en petits
tubs tapats, o el procedinrent de Cr. Mayr preparant-los amb les agulles
fines i curtes que s'usen pets micros i fixant aquestes en an quadradet de
molla de sauc qu'es clava en foes de la capsa amb una agulla ordinaria.
Quan es vol estudiar l'insecte es posa el petit quadradet de molla de sane
sobre'I porta-objectes, sots el nricroscopi, en totes les positions necessa-
ries. En els pa'isos massa humits, hone no pot pas, a causa de la floridura,
servar Cinipids secs; horn ompla aleshores de formol al 2 °„ els tubs
qu'els contenen. La solucio de formol s'evapora menys i conserva millor
els colors que 1'alcohol. Per a I'estudi es fa precis prinierament fer-los
assecar, perque no's poden pas examinar humits al nricroscopi. Per to que
pcrtoca aquest estudi, es preferible examinar els palps, les antenes, les
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ales (cel'Iula radial), l'espinula ventral i els ganxets dels tarsos a In hum

tramesa pel mirall del microscopi. Aixo es adhuc necessari quart es trac-

ta de dibuixar-los a la camara clara. Pels palps, es precis ordinariament

tallar el cap a I'insecte. Les esculptures del cap, del torax i abdomen no

se les pot veure be mis que a uua bona Ilum difusa, cercant sobre la plati-

ng giratoria del microscopi el mes favorable incident de la Ilum. La taula

del microscopi es col'loca devant d'una gran finestra i per a aquest estudi

horn es servira tinicament de dies de sol.

Per a conservar l'insecte enla postura necessaria per a cada orguen

-aixecat, cap haix, inclinat o horizontal- el P. Tavares segueix el se-

giient procediment. Posa sobre la lSmlina del porta-objectes una mica de

cola de mid() ben espessa. S'Iri posa l'insecte que sin cola tin poc en to-

tes les posicions volgudes adhuc les mes dificils. L'estudi acabat ec, reti-

re el Cinipid i si qualque particula de la cola queda adherenta a I'insecte

ella es separarir en el liquid conservador. La goma artibiga no serveix per

it aixo. Es pot cniplear tin objectiu bostant fort per a I'estudi d'els orguens

que horn examina it la Hunt reflexa--fins a D. Zeiss les esculptures no

poden no obstant esser vistes sin() a tin feble augment- per exemple A.

Zeiss i ocular 2 a 4 .

A falta d'un treball de conjunt sobre els Cinipids de la Peninsula, no

obstant esser els nostres Cinipids cecidiaires tan ben coneguts com els de

('Europa central coerces ales investigacions de A. Cabrera i Diaz, K. P.

Pantel i sobretot els trehalls del Prof. Dr. Kieffer (1899-1902) algun d'a-

quests en col laboraci6 del Dr. Von Dalla Torre, el P. Tavares ha aug-

mentat aquestes coneixenses arnb les sever investigacions comencades fa

prop de vint anys i qual bibliografia puntualitza. L'autor assaija ara en

aquest trehall d'aplegar tot to que hom coneix sobre els comensals de la

Peninsula lberica i desembrollar el cami a tots els quins vutguin coneixer

aquests insectes tant interessants per a I'estudi de ja Biologia. Dona les

descripcions fetes sobre els exemplars espanyols o portuguesos que no

concorden pas sempre enterament arch els de ('Europa central, ultra de

les formes propies de la peninsula.
Posant remei a la falta quasi general de figures que puguin ajudar

als debutante que s'ohserva en els autors classics, sobre tot en G. Mayr

a qui es deuen els principals coneixements sobre els comensals (1873, Die
1:Ynntielltler der mil/clcuropdischen Lichengallen, in Verb. Ges. Wien, v.
22,p.p. 659-72)i),l'autor ha dihuixat a la camara clara les entenes i Ia cel'lu-
Ia radial de quasi la totalitat de les especies, en dues Iamines.

Segucix al prefaci, la Bihliografia, despres la taula dels 4 Generes,

la descripci6 del genere Syncrgns Hartig i la sinopsis de les 29 formes
europeas amb la descripciu d'aquestes formes i relaci6 de les cecidies d'on
s'han obtingut i distrihuci6 geografica. Lo mateix fa per al genere Sapho-

necrua Dalla Torre i Kieffer i les sever 5 formes europeas, per a el gene-
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re Ceroptres Hartig i Periclislus Forster i les seves dues formes europeas
respectivament. Acaba amb la explicaciu de les Iamines. Els comensals
d'Espanya que alli s'esmenten son:

Spnergus umhrctculalus (Oliv.), hislrio Kieff., histrio pseudohislrio
Tav. n. subsp., minor Kieff., mirtus Kieff., el'anCccens Mayr evanes •cns
ludensis Tav. n. suhsp., iheriens Tav. a. sp., gallaicns Tav. n. sp.,gallai-
cus annulalus Tav. n. subsp., incrassalus Hart., gallac-pomiformis
(Fouc.), radialus Mayr, radialtts testaceipes Tav. n. subsp., vulgarrs
Hart., maculatus Tav. a. sp., nervosus Hart., pallicornis Hart., alhi es
Hart., lhaumacerus Dalm., Saphonecrus connatus luteipes Tav. n.suhsp.

i Periclislus canine(Hart.).Les localitats espanyoles son: Cuenca: Ucles.
Pontevedra: Ciutat,Redondela, Tuy. Orense: Carvallino. Caceres: S.
Martin de Trevijo. El treball fou acabat a Pontevedra, juliol de 1918. A.
CODINA.


