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Alguns lepidbpters de la ilia d'Eivissa.
per

1. DE SAGARRA

Pet mes de maig de I'any prop passat arribaren a nostres mans alguns

quants lepidopters que recolli en aquella illa el nostre company Dr. Font
Quer, Conservador de Botanica at Museu de Ciencies Naturals. Durant

la seva Ilarga estada i despres de visitar molt detingudament Eivissa i les

illes veines, arriba at convenciment de que la fauna lepidopterologica hi

era molt pobre. Tant sols passaven d'una dotzena els insectes d'aquest

ordre que vege o captura. Ben entes que tots els observats ho foren a la

illa d'Eivissa, no trobant-ne cap rastre en les altres que, de molt mes

reduida extensid, formen el conjunt de les Pitiusses. Aquest material, si

be escas, era preuat perque no teniem fins aleshores cap representacio

d'aquell nucli insular.

Aprofitant les vacances de l'any 1919 visita el nostre Museu, el mes-

tre nacional d'Eivissa, En Joan Grimalt. Es aquest amic, entusiasta

recol'lector i to gran dalit per fer coneixer el material cientific que ve re-

collint amb constancia, de diversos indrets de la ilia. Li encarregarem

ens reunis el major nombre possible de lepidOpters, i a la tardor, ens feu

una tramesa que augmenta nostres coneixements de la localitat. Ara no fa

gaire que el Departament de Botanica na deixat realitzada una segona

tanda d'exploracio i en consequencia hem tornat a obtindre alguns insec-

tes mes, tot el qual ha estat la causa que redactessim aquesta nota breu,

despres d'examinar el material reunit merces a 1'esfors i bona voluntat

dels recol'lectors esmentats.
Pieris rapae metra Steph.-Puig dels Molins, 20 - V - 19 (Font Quer);

Eivissa, V - 19 (Font Quer).

Pieris rapae L.- Eivissa, 26-IX-19; 9-X-19; 30-X-19 (J. Grimalt).
Pieris daplidice bellidice O.-Eivissa, 17-V-19; Puig dels Molins, 19-

V-19 (Font Quer).

Pieris daplidice L.-Eivissa, 26-IX-19; 2-X-19; 9-X-19 (J. Grimalt).
Colias croceus Fourcr.--St. Joan, 21-V-19 (Font Quer).

Pyrameis cardui L.-Eivissa, 9-IX-19 (J. Grimalt).
Argynnispandora Schiff.-St. Joan, 21-V-19. Dos exemplars mascles
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parats sohre les flors de Galaclites tomentosa i Cardrrs Icnnlflorus, en

els sots . (Font Quer).
Abdts exemplars stn molt robustos i de mida major que els que co-

neixem d ' altres indrets d'Espanya (40 mm. de marge alar ). Sa coloracit

es intensament acusada i el dibuix negre mes dilatat. Aquestes caracte-

ristiques s ' aprecien millor al revers de les ales, mostrant -nos les poste-

riors quasi del tot sencera la faixa platejada.

Una revisit del material iberic que poseim ens revela coal ]a majoria

dell muscles pertanyen a la forma panpercula Ragusa , en la qual manca

la color platejada del revers . A Catalunya la coneixem de Lloret, Mont-

sec i Olot. Per tant, al refire els exemplars d'Eivissa reconeixerem tot se-

guit el contrast d'aquesta Aigynnis exhuberant amb les demes formes de

diurnes migrades que hi viuen conjuntament.

La forma d ' altres illes mediterranies estaru d'acort amb In nostra

Argrnnis eivissenca, a judicar per les dades de Charles OItrmn(*'R (1)

eDans les Pyrenees - Orientales les mascles son generalement petits; mail

en Corse et en Algerie ils son le plus ordinairement tres grands.))

Seitz (2) parla tambe de la forma argelina que FRvnsTORrr:R anomena

scitzi , de la qual fa remarcar que es mes gran que els exemplars europeus;

revers d'un vert mes clar; anvers grog - verdOs mes fosc ; dibuixos negres

mes marcats , mes abundosos i frequentment confluents . El conjunt de

aquests caracters ens recorda precisament a la pandora evissenca.

Parar,c mcgacra trans . tigclius Bon. -St. Miguel , 19-V-19; Sta. Eula-

lia, 24-V-i9 ( Font Quer).

Els tres exemplars que poseim stn de mida petita (17 mm. de marge

alar), mentres que la major dels exemplars de Catalunya oscilen entre 21

i 22 mm . El dibuix de (' anvers es migrat ; manca quasi del tot la faixa mit-

jana de les ales posteriors , essent tambe reduida en les interiors.

El conjunt ens revela una forma pobre i molt pereguda a tigclius de Ctr-

cega i Cerdenya.

Epinephele jurtina L .-2 mascles del Puig dels Molins, 20-V-19; 2 mas-

cles, Eivissa , 17-V-19 (Font Quer). 6 mascles, Eivissa, V-20; 2femelles de

Eivissa -V-20 (Font Quer).

En conjunt teniul 10 mascles i 2 femelles que ens manifesten la forma

que vola en la illa . Difereix de In rassa catalana, que dintre la branca

meridional hispulla Hb. arriba a produir exemplars amb totes les carec-

teristiques de fortunala Alph. que es I'extrem d'aquestes formes del mit-

jorn, en primer terme per sa mida; hisptrlla es exhuberant (26 a 29 mm. de

marge alar) i en canvi la forma eivissenca fa de 21 a 25 mni.

(I) Ch. Oberth9r. E/ud-s de Lepidoplerologie comparce, fascicle 111, pug. 204 - Rennes

1909.

(2) A. Seitz-Die Grosschmenerlinge der Erde, vol. 1, pag. 242 . (edici6 francesa).
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Contrasta tambe la col'loracio mes intensa, destacant-se marcadament
tots els motius de coloracio fulva, advertint,sobre tot en les femelles, que

aquesta color es francament rojenca i no ocrosa corn ens mostra la forma

nostra. Aquestes condicions de coloracio, de ser constants (com ho son

en tot el material que tenim), relacionarien aquesta rassa insular amb

telmesia L., de Xipre i Assia menor. Altre caracter que augmenta aque-

Ila relacio es l'androconi del mascle, molt ben delimitat en els exemplars

d'Eivissa.

Tecla ilicis Esp.-Eivissa, V-20 (Font Quer). Un sol exemplar.

Lrcaena icarus Rott. Eivissa, V-20 (Font Quer). Pocs exemplars, i

de mida redtfda, les taques marginals negres es dibuixen en I'anvers de

les ales posteriors en algun exemplar, ab. celina Aust.; en altre, el dibuix

del revers apareix molt aclarit, senupersica Tutt.

Arrolis pronttba L.-Eivissa, l4-V-19; un exemplar, dins I'habitaciO

(Font Quer).

Ag-rohs fritici L. ?.-Eivissa, 29-V-19 (J. Grimalt). Aquesta cita deura

restar dubtosa fins i tant que tinguem mes material. L'unic document ha

estat cores ales molt deteriorades i per aquesta rao la determinacio es

incerta.

Plusia gamma L. 1-XI-19; (J. Grimalt). Un exemplar.

Aplasta ononaria Fuesl.-Eivissa, 17-V-19; Puig Sirer, 18-IX-19 (Font

Quer). Dos exemplars melt deteriorate que amb prou feines perrneten

reconeixer I'especie.

Rhodometra sacraria L.-Puig dell Molins,22-IX-19; Eivissa, 18-IX-19

(J. Grimalt). Tres exemplars.

Ppralis farinalis L.-Eivissa, 7-X-19 (J. Grimalt). Un exemplar.

Ancplolontia sp. ?.--St. Antoni Abad, 28-VIII-19 (J. Grimalt). Un

exemplar

,Vontophila noctuella Schiff. Eivissa, 22-IX- 19 (J. Grimalt). Dos

exemplars.

Npntphnla sp?. --Eivissa. 29-IX-19 (J. Grimalt). Unic exemplar de di-

ficil determinacio per estar molt deteriorat.

P!'rattsta sp?. -Eivissa, X-19 (J. Grimalt). Dos exemplars en estat

defectuos.

Les vint i una formes que deixem consignades no son prow per a re-

velar caracteristiques d'importancia en la fauna entomologica d'Eivissa.

Cal seguir la tasca pacient de reunir mes material per a arribar al millor

coneixement d'aquella fauna.

Per avui hem cregut d'interes enumerar els exemplars estudiats se-

guint el mateix criteri del Professor Rebel al informar a la k. k. Zoolo-

gich-Botanische Gesellschaft de Viena, quan presenta tin petit nombre de

heterbceres recollides pel capita de baixell J. Polatschek en I'any 1910 a
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In gran de les illes Pitiuses (3). Digue:«encara que sien poques especies, no
deixen de tenir an interes faunistic, perque sun tambe ben poques les da-
des que havern referents a aquella fauna insular;-. Corn a referencia adu'ia
el testimoni de Pagenstecher. Aquest parla en termes generals taut de
les Balears corn de les Pitiusses dient que poseixen formes sembants a les
de les terres costeres ve'ines. Fa renlarcar, sobre tot, la gran pobresa
d'aquella fauna. Coincideix en tal opiniu I'Arxiduc Lluis Salvador d'Aus-
tria en sa obra <,Die Balearen in Wort and Bild geschildert>>.

Barcelona 30-V-20

Laboratori d'Fntomologia del Museu de Ciencies Naturals.

(3) Llista de les sic especies recollides per J. Po!stschek a l'illa d'Eivissa.

Thalpocharc+ szi/u!a Rbr -Mascle 29-VIII-10.

Acidalia ee,- i Ilarr^r deprc.csrtria Stgr.-Femelles 30-111.10, petits 213-VIII-l0

A cidalia elon .irru Rbr. -Euemplars molt petits 20-VIII-10

Gnophos muscidaria Hb.-Muscles G-iV-l0; femelles 27-111-10; la 8llima molt blance.

.Vurnupila nochrellu Schiff.-29-111-10

Vegocunia quadripunclala Hw. 28-111-10.


