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Claricies per a la zoogeografia de Prospaltella

conjugata

Masi (HYM. CHALC.)

per

ASCENSI CODIIVA

En presentar, i fer circular entre els assistents a la sessio, I'Aley-

rodes brassicae Walk. (Hem. Hom. Aleyr.) i el seu parassit I'Afeli-

nin anomenat Prospaltella conjugata Masi, tinc l'honor de manifes-

tar que em foren tramesos al Museu de Ciencies Naturals de Barce-

lona pel nostre membre corresponent senyor Amador Romani, qui no

deixa perdre ocasio de demostrar el seu entusiasme per les ciencies

naturals. L`Aleyrodes fou recollit abundantissim a Capellades (B.) en

26-VIII-19, sots les fulles de la col (Brassica oleracea) i poc temps

despres de rebudes les instruccions precises, tambe fou recollit l'Afe-

linin abundantissim en el mateix Iloc, fent-ne bona cacada merces al

senzill procediment d'espolsar les fulles sobre d'una cubeta plena de

vinagre, segons comunica dit senyor. Esmortutts aixi els insectes, els

recolli en un sedas deixant-los assecar despres per a colocar-los final-

ment en on tub de vidre tal com els va trametre. Diu esmortu'its per-

que ha notat que a pesar del bany de vinagre, es revifen promptament

en posar-los al so] per assecar-los, quina operacio precisa efectuarla

posant el sedas en reves sobre una cubeta seca, on va caient en asse-

car-se. El conegut especialista dels Afelinins, Dr. En Ricardo G.

Mercet, qui ha determinat I`insecte, escriu que la P. conjugata fou

descrita en Italia l'any 1909. Els exemplars tipus foren obtinguts tam-

be de l'A. brassicae sobre d`una planta de genere Viburnum. La

troballa es, no obstant, forca interessant per a nosaltres, puix la
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P conjuhata no estava assenyalada com habitant de nostre pals.

'Fampoc s'havia trobat, fins ara en cap altre "Europa ni de la resta

del mon, que ell sapiga. Recomana trametre els petits Calcidids per a

examen o que es recullin en les excursions, en alcohol rebaixat, duns

GOO centesimals. Entre naftalina s'endureixen molt els insectes i s'in-

utilitzen per trencament.

Entre les Prospaltella troba tambe dit senyor una especie del ge-

nere 7etrastichus, un Calcidit de la tribu dels Eulufins, parassit de

segon gran o tin parassit dun altre parassit. Tambe hi vege un Mi-

masid. Aquests son parassits primaris d'ous; en aquest cas segurament

dels ous d`Aleyrodes. Finalment tinc que fer marcar que si he sigut

pridig en details en redactar aquesta nota; ho he fet, principalment,

amb la intencio de cridar 1`atenci6 sobre aquests casos interessantis-

sims de parassitisme dels insectes perjudicials als nostres cultius, els

unics que segons les orientacions mes modernes de combat contra la

zooparassitologia vegetal de que podem esperar, amb optimisme, re-

mei eficac, i qual estudi en gran part es per a fer; anc que en el

cas concret actual els Aleyrodes no caussen en la hortalissa ni a la

jardineria depredacions d`importancia, pot esser precisament per la

intervencio eficac dels Afelinins.
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