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Formes espanyoles del "Carabus violaceus" L.

Col. fam . "Carabidx"

PER

ASCE N SI CODINA

En el BUTLLETf n.° 5, Maig 1913, el Sr. de Lapouge, conegut
caraboleg , de Poitiers ( Franca ), va publicar una nota sobre un lot de
Carabus procedents de Setcases , Pirineu de Girona , que jo l'hi
envif per a llur estudi i entre ' ls quals es trobava una forma de Caru-
bus violaceus que ell creia tin purpurascens veritable. Posterior-
ment , aquell senyor comunica aquesta forma de violaceus al seu
col-lega N. Paul Born de Herzogenbuchsee (Suissa ) i aquest senyor
em va escriure desseguida demanant-me que volgues endrecar-li una
serie de violaceus de Setcases , puix creia que es tractava d'una
forma nova i no d'un purpurascens conegut. Tenint material de sobra
i content de poder aixi contribuir a i'estudi dell nostres Carabus li
n'envii tins 40 exemplars, els que previament netejats amb col-lodio,
l'afermaren en aixb , que era una forma pirenenca nova de violaceus,
forma que geograficament i morfologicament serveix de tranzit entre
Jliilleri i j'ul,-ens i que bateja amb el nom de Carabus violaceus
L,eruntlensis, de Geruna'a, antic nom de Girona.

Tots els que s ' han ocupat dell Carabrzs catalans, Graells, Cuni,
Lapouge , etc., anomenaven aquesta nova subespecie , que ja conei-
xien, purpurascens, malgrat que purpurascens den esser exclbs
d'entre les formes espanyoles de violaceus , conegudes fins ara i que
son les segiients:

Carabrzs violaceus aurocli(ilceus Kraatz. -Bella forma que habi-
ta tota la regio de les muntanyes cantabriques i la vora Nord d'Es-
panya fins al limit del Ocea atlantic , estenent - se per O rient fins
dins la regio pirenenca . Born « Ueber die spanischen Formen des Ca-
rabus violaceus L..) (1) hi distingeix dugues formes diferentes de

(1) <Societas Entomologica , Jahrgang 31, n.° 2, Seite 5.
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aaruc/ralceus, les dugues molt nombroses. Una bastant grossa (25-
30 mm.), de la regio de la costa (Santander, Laanes) i un alts de mes
petits (20-25 mm ), curta, estreta i molt convexa, dels Picos de Eu-
ropa, ames gran altura sobre el nivell del mar. En la primers forma.
la majoria dell individus son de color d'aram daurat amb els elitres
vorejats de groc daurat i el torax sembrat de reflexos verts daurats;
tambe n'hi ha d'un color d'aram mes verdos i fins alguns individus del
tot verds amb la vora dell elitres verd-daurat molt viu. Entre els
individus procedents dell Picos de Europa sol haver-hi un tres per
cent de color verd amb els elitres vorejats de verd daurat; la majo-
ria scm mes o meny^s de color d'aram arribant fins a un color roig dau-
rat amb les vores groc-daurades: tambr es troba un set per cent del
tot ne^;re^s amb les vores verd-daurades i alguna vegada es troben
pocs exemplars de color groc de Ilauto. En ambdues formes es troben
exemplar. en els quals els intervals primaris son mes desenrotllats
que els secundaris i els terciaris.

Carabns violaceus pseuciofulgens Born.-Aquesta raga es gros-
sa (2^-3`^ mm.) amb els elitres marginats de color blau-verdos,
algunes voltes verd i rarament blau-violets. Habits la regid pire-
nenca francesa des de 1'Ocea Atlantic (Dep. des Landes, Gironde).
fins la comarca de Tolosa; es troba tambe al Sud dels Pirineus

espany^^ls corresponents. Una forma molt grossa es troba a Ca-
lahorra (Logrony^o) i n'he vist una de mes petits de Caparroso (Na-
va rra

Carab^ts violaceus ful^ens Charp. -Aquesta es la rata genu'i-

nament pirenenca, ds petits (`^2-25 mm.) i de color obscur amb la
vora dell elitres mes clam. Per damunt es ordinariament negrenc

amb les vores dels elitres i del torax de color verd-clar, groc dau-
rat, roig cram i tares vegades blau. Se troben tambe, amb alguna

fregiiencia exemplars d'un color d'aram mes o menys viu, que poden
prendre^s per aurochalcnus i que probablement es barrejaran amb

ells i altres de color verd Iluent junt amb alguns de color de carbo.

La majoria dell exemplars de color d'aram Iluents, tenen les vores

dels elitres de color roig daurat; els exemplars verds els tenen de

color verd daurat. Es natural, que frrl^;c^ns que habits la part fran-

cesa dels Pirineus en tots llur llargada, es trobi tambe al costat Sud

de la setts. Es conegut de la Vall de Aran (Lleida) i de Niiria (Oest

de Girona), on se barre^a amb el segiient:
Ccrrabrrs violrrcerrs ^erundensis Born nov, subsp. -Aquesta es

tambe una forma muntanyenca petits, precedent d'una altura duns
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1270 m. sobre el nivell del mar, i la grossaria de la qual concorda
quasi amb la de full;ens i que en alguns exemplars encara la sobre-
puja, (22-25 mm.) La figura es pero com Ia dels grossos ^Wfilleri, els
elitres molt convexos, cilindrics, llisos i fortament acanalats; el
cosselet es alguna vegada fusiforme anteriorment, encara que no tart
pronunciat com en ,Ylfilleri i ]a majoria de les vegades es quasi qua-
drat con en fulgens. Igualment bella, per variada es la coloracio
d'aquesta bonica bestiola (se parla, naturalment dels exemplars degu-
dament netejats). Un cinquanta per cent dels exemplars es per sobre
mes o menys d'un color verd viu, no daurat verdos, sing d'un bonic
verd bronzejat. Les vores dels elitres centellegen en aquests exem-
plars, amb un viu roig daurat que arriba fins a an purpura roig i
I'ampla vora del tbrax i sovint tambe tot el cosselet tenen la mateixa
coloracio purpurina com veiem en AIfilleri. Molts exemplars presen-
ten un color d'aram i en alguns cassos son totalment de color de
llauto; pero aleshores les vores dels elitres no son de color groc
daurat com en aurockalceus sing de color purpuri com en AMfillerf.
Molts altres exemplars son de color roig porpra, ordinariament mes
fusc que els Alfillerf, i les vores dell elitres son en aquest cas d'un
porpra fulgurant. Alguns exemplars son de color blau-negre amb
els elitres vorejats de verdos, cosa que passa tambe en semblants
exemplars de fulgens. Aquesta nova ra4a procedeix de Setcases i
Nuria (Girona).

Carabus violaceus Mu lleri Haury. - Despres de baterrensis
Lapouge, forma del departament del Herault que to 40 nim., es la
forma mes grossa de violuceus (32-3d mnm.) Ilabita principalment la
provincia de Barcelona i per les formes conegudes de Centelles i del
Montseny se relliga indubtablement a la forma ;;erun(lens is. Born.
Es molt Ilis i fortament acanalat, amb el cosselet ordinariament i d'u-
na manera pronunciada fusiforme anteriorment, amb els elitres molt
convexes, cilindrics i sernpre amb reflexes d'un roig-pnrpra flies o
menys viu i amb les vores dels elitres i del cosselet d'un pnrpra via
i Iluent. En alguns exemplars hem observat a les vores de I'eix tora-
cic alguns reflexos blaus vius.

Carabus violaceus L. - S'esten doncs en rma part d'Espanya
proporcionalment petita, habitant solament la part Nord. El fet que
la seva raga auroclralceus Kraatz se trobi a la regio de Sevilla, com
diu Reitter en la seva taula de determinacio, me sembla poc fidedig-
ne. Deu esser una equivocaciO. De totes maneres, encara que es
trohes a Sevilla una forma de violaceus, estaria aquesta, com molt



i' 4' eI eI A . ! { .t F I n7' NAI

atinadament dill En Born, separada de la forma genuIna de la p<tria
de aurochalceus per altres formes vivents de violaceus.

Barcelona -Gracia, Marc de 191(i.

Nota Lepidopterologica

PER

O. C. ROSSET

En una excursio feta el 21 del prop passat mes de Maig al Castell

de Sant Jaume, restes d'una fortalesa mora, situada en floc molt
escarpat i a dues hores de Alartorell, remuntant I'Anoya per la carre-

tera de Gelida vaig recollir els lepidbpters seguents:

Melanargia ines.-Pels datos recollits fins al present no havia
estat trovada en aquesta comarca, sino en les altes montanyes.
En la meva col'leccio hi figuren dos exemplars leg. Dr. Weis,
carats per aquest a Albarracin.

Melanargia syllius.-Per sa color com esfumada de la tercera part de
les ales i son dibuix dificilment distingible, aixi com per sa liar-
gada de 53 es diferencia molt del tipus. L exemplar de
referenda es femella.

Melitaea trir'ia.-Papellona bastant localitzada, ha estat citada de
Santa Susagna prop del poble de Montseny pel senyor Sagarra.

Chrysophanus alciphron var. gordius.- Encara que trobat en abun-
dancia. es tracta d'un lepidupter bastant Iocalitzat.

Barcelona, 3 de juny de 1916.


