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(iracies it 1'ardua tasca portada it terme pels coneguts entomolegs

catalans Dr. J. M." i PITXOT i el sett inalaguanyat company

Pere ANTRIA, ja fa algun temps que Catalunya va a la davantera del

ruin cientific, amb el glori6s distintiu d'esser una de les regions erpa-

nyoles de mes abundancia en espccies d'himenbpters Ientredinids.

Nosaltres, peru, enfervorits continuadors de la ciencia himenopterolb-

gica it Catalunya, tenint en compte 1'exuberant i variada vegetacio

d'algunes de les sever contrades poc explorades en aquest sentit i

acompanyats de 1'entusiasme de tots els entomulegs, confiem aportar

peribdicament novel dades que constituiran seas dubte una posicio

molt tries enlairada encara a Ia himenopterologia catalana.

Avui tenim Ia satisfacci6 de connmicar als conreadors de I'ento-

mologia Ia troballa de dues formes novel per it Catalunya, pertanyents

it la tribu Pamplrilinue. Cal tenir en compte que, de les (iU espccies

europees de pam{ilinids esmentades per ANURI':F en la seva obra

Especes des hymenopteres d'Europe, solament dues

havien estat fins ara observades en la rostra terra. Una d'aquestes es

l'Acantholpdcc campestris, L., espccie abundant, dispersada quasi

per tot Europa. El Musen de Cicncies Naturals de Barcelona en pos-

seeix diversos exemplars procedents dels boscos de Pinus halepen-

sis, Mill. (Pi blare) de Castelldefels i dels erols de Pinus pinea, (Pi

pinyoner) de Balm} il. Coneixiem tambe de Catalunya el Megalo-

dontus cephulotes, J., forma prbpia del centre d'F_uropa. Fou obser-

vada en les flors dels prats de Collsacabra el mes de juliol del 1894

per Marian MASFF.RRER; a Sant Mat-Val del Montseny, el juliol del

1901 per J. M." BnFII.t, i PITxOT, i, recentment, Them observada

sovint it les frondoses prades de Llivia i altres localitats del Pireneu.

Les espccies novel per a Catalunya, objecte d'aquesta comtmicacio son:

L'Acantholyda stellata, Christ. i Parnphilius depressus, Schrank.
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Acantholyda stellata , Christ.
La larva d'aquesta r•^pi^cie es nodreix de les fulles de Pines sil-

vi'stris i fines lnunilio. La seva area de dispersio, segons CONONN' i
ANUReF., s'exten pel nord i centre d'Europa. COSTA itdhuc la cita
d'Itiilia i D(VSMET, en el sea treball Algunos datos para el
estudio de los Tentredinidos de Espana (Anal. de la
Soc.. Esp. de Hist. Nat., Tomo XXV, 1896), esmenta un d' del
tMuseu de Madrid recollit a ('Escorial pel Sr. LAGUNA. Les dues fenie-
lles de la col'leccio del nostre M1useii procedeixen de Setcases (Giro-
ni) i de Camprodon, i foren capturades el mes de juliol del 1921 pels
Srs. ( oNA i j[TNCAUIt1,L.A, respect ivament.

Pamphilius depressus , Schrank.
La seva larva rosega les fulles de I'Alnrrs glutinosa i A. incana

(Andres). Ilom troba aquesta espccie estesa quasi per tot Europa.
Uus,mi:r 1. c. no l'esmenta d'Espanva. El Museu de Ciencies Naturals
de Barcelona en posseeix un exemplar ? que capturarem a Llivia
(I'ireneu) pel maig del 1933 en una excursio que efectuarem en cony
panyia de I'amic i company Francesc ESPANOL.

Barcelona, 3 de febrer del 1934.


