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cap que s'liagi trobat en la peninsula Iberica. Aixis la publicaci6 to mes

amplitut i titilitat.

L'autor tracta en la seva obra amb molt detail i claretat tot lo referent

ades ales generalitats ades a In variabilitat especifica dels Neurbpters

ajudant-se de clans dicot61niques per a les difetents divisions texonumi-

ques de ordres, families, tribus, generes i especies que porten totes la

corresponent part de organografia, larves, metamurfosi, bibliografia, sino-

nintia, descripcions, distribuci6 geografica i nombroses it lustracions en el

text ultra de dues I'amines en color. La meva enhorabona a I'autor i que

faig extensiva al Director de la Fauna de Catalunya que edita la Secci6

de Ciencias de I'Institut d'Estudis Catalans.-A. CODINA.

Contributo alla conoscenza degli Isopodi della Catalogna . Dott. Prof.

Alceste AeevNoELI. Publicaciones de la Junta de Ciencias Naturales de

Barcelona. 1924. Trabajos del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona.

Vol. IV, fasc. n.° 12, pp. 1-29, Lam. I-V. (Publicado en 17 de diciembre de

1924). Barcelona.-Eis Isbpods terrestres recollits a Barcelona, Girona i

a Tarragona els darrers mesos de 1922 i al gener de 1923 pel Dr. Prof.

F. Silvestri, anc que en petita col-lecci6, han donat a I'autor materia su-

ficient per a agt.esta interessant contribuci6 a la fauna isopodol6gica ibc-

rica per trobar-s'hi formes ades noves per a In ciencia, ades noves per a

la Peninsula. Lo poc que Espanya ha estat investigada sots aquest parti-

cular fa doblenlent interessant aquest treball pergnc adhuc contribueix a

In soluci6 dels problemes zoogeografics avui din d'una importancia capital.

De les 1H especies estudiades s6n noves per a la ciencia: Porcellio
Sih'cstrii n. sp. de Montserrat; Arnes; Platrarthrtrs Codinai n. sp. de
Gualba.

S6n noves per a la peninsula Iberica: Armadillo serratunr B. L. de
Hostalets de Bas (Girona); Platyarlhrus S1rObli B. L. de Montserrat; Ha-
lophthalmns danicus 131. L. de S. Pere de Vilamajor, Gualba; I/alop/t. lien-
gii Zadd. de I,loret de Mar, Gualba, Hostalets de Bas.

De cada especie dina I'autor In Itistoria, procedencia dels tipus, re-

col-lectors, distribuci6 geografica i en cassos avinents la critica raonada

corresponent apoiada amb una documeutaci6 completa. Per a establir les

diferencies especifiques entre P..Silvestrii n. sp. i P. srrccinctus B. L.

s'acompanyeu cinc lamines anth it lustracions de molt bon efecte.-A. Co-

DINA.

€studios sobre Icneumbnidos de Espana . I. Subfamilia JOITINAE. (Tri-
bits Joppini, .4mblrtclini, /.i./rodromini). Gonzalo CCRALLOS. Junta para
ampliacibn de estudios e investignciones cientificas, Trabajos del Museo
Nacional de Ciencias Naturales. Serie Zoologica, Num. 50. Un Vol. 8.° de
335 pp. amb 370 it Iustracions (Publicado en 25 de Agosto). Madrid, 1924.
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-La revisio sistem"Itica de les tribus foppini, Annhlptelini , Listrodronrini

d'una taut important com interessant fainilia d'himenopters com son els Ic-

neumonids ultra de la seva aplicacio prictica coin auxiliars de I'agricultor

per a combatre plagues d'erugues puix les tribus estudiades son quasi ex-
clusivament parasites de lepidopters, era una tasca gees conioda encara
que d'una utilitat imponderable . L'autor perO ho ha lograt plenament pu-
blicant aquesta menuiria sobre lcneunionids d'E=panya on agerniauant les
qualitats Ilurs de excellent dibuixant i de coneixedor de les especies per

a donar ntilissims details per a I ' estudi i separacio de les diferentes for-
mes, ha fet obra practica aces pets entoniolegs d'aqui ales pels forans
puix poc era to conegut d ' aixo respecte d'Espanya.

Els Museus de Madrid i de Barcelona , prestant el material, una bona
part d ' aquest iittim procedent de la col leccio Bofill-Antiga , junt an d ) el de
alguns particulars, es pot dir,que en In revisio I'autor ha vist i treballat so-
bre tots els exemplars existents a Espanya.

Per a la sistematica l'autor considera els Icnennionids com formant
part de la Serie Parasitaria dels Himenopters en contraposicio de la serie
dels que no ho son per tat de donar mzs valor sistematic a Ia biologia que
a la forma.

Dins d'aquella Serie Parasitarla existeixen quatre Superfamilies com-

postes cada qual de nombroses families: Chalcidohlea, Scrphoidea , C!'ni-

poidea i Ichneunionoidea . Per a la separacio d'aquestes ; les sis families

de to ultima ; les cinc subfamilies dels Ichneuntonidae; les quatre tribus de
/oppinac: /oppini, Anthlptelini , Listrodromini i Phaeogenini, I'autor Bo-

na les clans dicotOiniques amb les il.lustracions necessaries . Aquf obser-
veni una alteracio en els noms en atencio als tipus que havien servit per
a donar nouns als geueres i en consegtiencia tenim que (' antic Icluieunion
s'en din Pteroconnus , I'F.phialtes passa a Ichneumon, In subfaniilia Iclt-
neunioninae ara sera /oppinctc i l'antiga tribu Ic/tneumonini resta Ambly-
telini.

Prescindint de la quarta tribu Phaeogenini per nianca de material es-
panyol suficient per a t'estudi , segueix I'autor amb la clan dels generes i
especies aconipanyades de la sinoniniia , bibliografia, descripcio detallada
illustrada, aixO ultim dona a calla figura una fesomia per a cada especie,
geografia i mencionant els lepidopters que parasiten.

Referent a aquesta Iiltinia particularitat , mes s ' haurien pognt comple-
tar aquestes dales si els cri3dors de erugues, i entre ells el nostre coin-
pany senyor 0 . C. Rosset, que n'ha criades tantes, haguessin tingut cura
de servar aquests himenopters acompanyant el none de la papellona para-
sitada . Aquesta cura que aparentinent senibla s ' ha de prendre amb negli
gencia i encara es considera in xic ouio<a per la contrarietat experimen
tada al obtenir in insecte no desitjat en Iloc de la cobejada papelloua, se-
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ria en molts casos, practicament, molt mes util de consignar-se que la del
lepidopter i invertint la cosa, seria d'aconsellar la cria d'erugues prefe-
rentment per a la obtencio de parasits, despres per a les papellones I
veure amb mes satisfaccio I'eclosio d'aquells que la d'aquestes

ja em resta sols felicitar a I'autor desitjant que continui amb 1 exit d'a-
ra aquesta obra meritoria, important i molt util,de I'estudi dels Icneunlonids
d'Espanya.-A CODINA.
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