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NOCTUIDAE NOUS O INTERESSANTS PER A LA FAUNA CATALANA, V

FiSUMÉ

D'aprés des nouvelles recherches faite s les années der
niers sur les Noctuidae de la Catalogne, on présente 13 es-
pbces intéressants, 8 desquelles sont des espbces nouvelles
pour la faune catalane. Il y a aussi des espbces qui n'aya-
ient été signalées de la region que par des citations ancien
nes et que nous confirmons et d'autres qui permetrent d'am-
plier les données biogéographiques sur les noctuelles de la
Peninsule Iberique connues jusqu'ä présent.

Introducci 

Noves recerques fetes pels autors els anys darrers, han
permbs la troballa d'un bon nombre d'espècies de Noctuidae
d'interès molt notable, bé pel fet d'ésser noves per a la
fauna catalana o ibèrica, o bé per tractar-se de taxons mal
coneguts o deis quals fins ara no coneixíem sinó citacions
antigues, de vegades de més de cent anys, que calia confir-
mar. A elles hem d'afegir el material reco]lit per coLlegues
i companys de la S.C.L., esmentats al text, que amablement
ens ha estat comunicat o cedit. Tot això ha permès enriquir
les coLleccions d'estudi dels autors i la del Museu de Zoo-
logia de Barcelona (MZB) i les dades que sobre el cens a Ca
talunya de la familia Noctuidae (que arriba ja a les 575 e-S"
pbcies) i llur biogeografia tenim fins ara. Evidentment,
resten sens dubte moltes espècies per trobar, recloses prin
cipalment en zones poc prospectades (aiguamolls i terrenys
humits litorals, comarques de la Catalunya occidental) o que
per llur característiques etológiques o ecològiques han es-
tat fins ara poc accessibles a la recerca científica (espb-
cies alpines, hivernals, etc.). Cal esperar que en els pro-
pers anys l'extraordinari increment que assoleix l'Entomo-
logia a Catalunya permeti ampliar i omplir els buits encara
existents.

Ens plau agrair molt cordialment l'ajuda dels amics i
collegues que esmentarem al text, i com ja és habitual, les
facilitats que per a les nostres recerques hem rebut dels
amics Srs. Francesc Español i Oleguer Escolà (Departament
d'Entomologia del M.Z.B.) i de la Sra. Adela d'Albs-eoner
(Bibliotecària deresmentat Museu).

per Angel Garcia,
José J. P. De-Gregorio

i Ignasi Romailä.
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Euxoa obelisca Schiff.,1775 (Noctuinae).
Fins l'any 1925 en que BOURSIN separà la E.temera Hb.,

1803-1808 de la E.obelisca, ambdues espbcies havien estat
confoses pels diferente autors i bona part de les citacions
de la segona es referien en realitat a la primera. Pel que
fa a Catalunya, no hi ha hagut citacions de obelisca amb
posterioritat al treball esmentat de BOURSIN, si algunes de
ternera (Igualada.AGENJ0,1964; Parets del Vallès. FLORES,
1980; Port d'Ordal,A.Penedl ,.s. BOLLAND,1975). L'estudi del
material de les colleocions del Museu de Zoologia de Bar-
celona ens ha penns de comprovar que tot el material del
mateix, 34 exemplars procedent'?, de Sant Guim (La Segarra),
Canal d'Urgell, Tàrrega i Barbens (Urgen), Balenyä (Oso-
na), Les Fonts i Matadepera (Valls Occ.), La Garriga (Va-
llès Or.), Vallvidrera i la illa de Mallorca, recollit els
mesos de IX-X (A.Foix, Font i Quer, P.Mata, j.Grustan, J.
Farriols, J.Camps, A.Vilarrudbia, P.Rotger), perIany a te-
rnera, forma típica i formes huebneri Brsn., i ruris Hb.
SAGABRA(1915) cità la f.ruris de Sta. Coloma de Gramanet
(Barcelons). Creiem que es1 referir a ternera les citacions
d'obelisca fetes per CUNÍ (1871, 1888 i 1896) i WEISS (1915)
de Barcelona i el Maresme.

Tanmateix, la veritable E.obelisca es troba a Catalunya,
com ho demostren les troballes d'una femella a Soqueda
(Guilleries) IX.1981 (De-Gregorio) i d'un mascle a Viladrau,
a la mateixa contrada, el IX.1982 (A.Garcia) i alguns ex.
a Sant Bilari, VIII (Gavaldà) i Puigoacalm, IX (Bellavista).
Basant-nos en elles, creiem que poden donar-se com a vàli-
des les antigues citacions d'obelisca fetes por WEISS(1915)
de Manlleu (Osona) i Ribes de Fresser (ftipollbs),VIII, te-
nint en compte a més a més que ambdues espbcies estan cita-
des dels Pirineus Orientals (DUFAY,1961), i concretament,
l'obelisca dels voltans del Canigó. L'espbeie sembla prò-
pia del Pirineu-prepirineu, arribant fina a les Guilleries-
Montseny, característica habitual de la major part dels
noctdids eurasiätics al nostre país.

Aprofitem per assenyalar que, malgrat que SAGARRA (1915)
cità la troballa a Sant Pere de Vilamajor (Montseny) de la
E.hastifera Donze1,1847,. els exemplars esmentats no es tro
ben a la. seva colleccid, pel qual fet 2reiem que aquesta ci
tació fou una confusi6 amb ternera, i que hastifera s'ha de
suprimir de la nostra fauna fins no conèixer troballes fi-
dedignes. Hastifera viu des dels Alps fins el Nord d'Ifri-
ca, havent-se citat de diversos indrets de la Península
Ibbrica (Albarracín, Cuenca, etc.) i trobant-se representa-
da al Sud d'Europa per la ssp. abdallah Obth (=ambrosiana
Brsn).

Agraim el préstec de material de obelisca hastifera
per part dels Srs. Hilari Flores, Ednond de Laever i Ramón
Agerjo.
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Euxoa mendeli Fernändez,1918 (Noctuinae).
E.menden Fdz., és un eademisme ibèric, descrit pel P.Am

brbs Fernändez d'Uclés (Conca, Castella) i senyalat amb a-
quest nom o altres de diversos indrets del centre de la Pe-
nínsula Ibèrica: Uclés, Vellisca, Altimira(Conca), La Vid,
Burgos, Estepar, Villavieja, etc.(Burgos), Montarco, Guada-
rrama (Madrid), Albarracín, (Perol), Jändula (Jaén) (WEISS,
1920 i ZERNY,1927, com E.distinguenda Ldr; FERNANDEZ,1918,
i 1933, com mendeli; CORTI,1926 i Schawada,1928, com E.sub-
distinguenda Cti.; AGENJ0,1940, com menden). És especial-
ment el darrer autor, en un treball presentat al VIb Con-
grés Internacional d'Entomologia de Madrid(1935), qui ha
dut a terme un exhaustiu estudi de l'espbcie.

E.mendeli sembla tenir un brea de distribució a la P.
Ibbrica molt més ämplia del que semblava. V.REDONDO(1980,
Alexanor XI(6): 280) la cita per primer cop d'Aragó (Alfo-
cea, Saragossa). Recentment, l'estudi de les Euxoa de la
collecci6 dels germans Vilarrübia de Torrellebreta, ens ha
permès d'identificar una petita sèrie de E.mendeli recolli-
da a la num el IX de 1955 per J.Vilarrilbia. Els exemplars
pertanyen a la forma típica i a la f. multisigna Cti., i
han estat agafats a Balenyb(Osona).

Aquesta näctua es troba molt ben representada per A. COR
TI (1932) al Suplement III del SEITZ (làmina III,figs a2,
a3 i a4). És força polimärfica (vegeu Agenjo,op,cit.) i yo-
la els mesos de IX i X. A Catalunya -per on resulta nova-
sembla una espècie molt rara, doncs en 60 anys de recer-
ques a Balenyà només a la tardor de 1955 es recollí aquella
sbrie.

Amb menden, el gènere Euxoa Hb., 1821 compta actualment
amb 11 espècies a Catalunya. Aprofitem per assenyalar que,
al nostre entendre, les citacions ibbriques de E.distinguen-
da Ldr., no són altre cosa que confusions amb mendeli.

Euxoa aquilina Schiff.,1775 (Noctuinae).
Espbcie eurasiätica, subalpina, abundosa als Pirineus

Orientals i Centrals (RONDOU,1933; DUFAY,1961). Recentment,
han ingresat a la collecci6 del MZB 3 individus recollits a
Prats de Cerdanya (P. Oriental), 19 i 20.VII.1980 pel com-
pany Amador Vifiolas, 1 ex. Serra del Boumort,VIII (E.Reque-
na). Nova per a Catalunya.

Mythimna umbrigera palaeartica Ersn.et Rungs,1952 (Hadeninae)
Espbcie africana subtropical, descrita de Madagascar (ti-

pus) i del nord-oest del Marroc (ssp. palaeartica). Els anys
1962 i 1963, BOURSIN donà compte de la troballa al Sud de
la Península Ibbrica (Andalusia) de dues femelles, una a
Màlaga, IV.1958(J.R. Caron) i l'altre a Orgiva(Granada), IV.
1960(Y. de Lajonquibre).

L'espècie presenta una certa semblança externa amb M.
'oannisi arbia Brsn.et Rungs,1952, descrita dels aiguamolls
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del Marroc i trobada posteriorment al Sud d'Europa (Penín-
sula Ithrica: Dbnia, Alacant.AGENJ0,1969; El Saler,Valbncia.
DUFAY,1982),(Cbrsega.PARENZAN ,1979. PUFAY,1982,RUNGS,1982;
Sud d'Itälia.BERI0,1972,PARENZAN.,1979). Malgrat tot, l'àrea
costal blanca -molt destacable- permet una bona identifica-
ció externa.

Recentment (11.X.1982) ha estat recollida una femella que
orejera que pertany a aquesta espbcie a La Riera, prop de
Torredembarra (Tarragonès) pels companys Albert i Ricard O-
rozco. Caldria obtenir més material -especialment mascles-
per tal de confirmar la troballa i veure si l'espbcie viu
permanentment o esdevé
cions.  No/u. 

Amb umbrigera i la troballa recent als aiguamolls de l'Em
pordä de les Mythimna straminea Tr., i littoralis Curtis,
són ja 21 les espbcies del gbnere presento al nostre país.

Aporophyla haasi Stgr.,1899 (Cuculliinae).
Descrita de la Granja de San Ildefonso (Segovia), segons

5 individus ex-larva. Ha estat citada de diverses locali-
tats de la Península Ibbrica (Albarracín, León, Murcia, À-
vila, Cáceres) i l'any 1925 del Vernet (Pirineus Orientals,
1 ex., CBERTHUR, 1925,DUFAY,1961). Vola els mesos de IX-X i
les erugues s'alimenten de Genista i Juniperus.

Recollida recentment a diversos indrets catalans: Alp
(Cerdanya), Queralbs(Ripollbs), Viladrau(Guilleries), X
(A.Garcia, A. i R.Orozco).  Nova per_a Catalunya, sembla es-
tesa per l'àrea dels Pirineus a Guilleries-Montseny.

Amb haasi, són ja 4 les espbeies catalanes del gbnere
Aporophyla Gn: australis, lutulenta, ni gra i haasi.

Pseudohadena halimi Mill. ,1877 (Amphipyrinae).
El gènere Pseudohadena Alph.,1889, compte amb 5 espè-

cies europeas (WARNECKE,1941; HARTIG & HEINICKE,1973), de
les quals 4 habiten la Península Ibbrica.

P. halimi Mill., que viu al sud de França (Cannes, Golfe
Juan, Meatone, Niza, Gbdre, P. Centrals) i a la Península I-
lAriea (Serra Nevada, Saragossa, Pcrtugal) (WARNECKE,1941;
E.tAJONQUIÉRE,1970; V.REDOND0,1930).

P.roseonitens Obth.,1887, descrita del nord d'Africa(Al-

Cria) i citada també de la. Serra d'Esmanya(Mdrcia) (ssp.

espugnensis Laj., AGENJ0,1945; LAJONQUIERE,1964). Vola el V.

P.mariana Lajonquibre,1964, endbmica de la Serra d'Espu-

nya(Mürcia). Vola el V.
P.chenopodiphaga Rbr.,1833, mediterrani-asiätica.

A Catalunya només coneixíem fidelment fins ara la P.che-

nopodiphaga, mercès al treball que sotre aquest troglófil
regular va fer ESCOLÀ (1980). Pel que fa a halimi, hi havia

una citació per a confirmar d'una femella recollida a la

llum al Port de l'Ordal (B. p enedbs) (ROLLAND,1975), 30.X.

accidental, com a fruit de migra-
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1972. Recentment, ens han estat mostrades dues femelles
més, recollides a la llum a Vidreres (La Selva), 20.VII.
1980 i 8.XI.1981 (E.Bodi).

L'escàs nombre d'individus recollits fins ara a Espanya
i el fet de tractar-se quasi tots de femelles, ens fa sospi
tar una possible etologia subtrogläfila d'aquesta näctua.

Gortyna puengeleri Tti.,1909 (Amphipyrinae).
Espècie atläntico-mediterränia, descrita de Palermo (Si-

cilia). L'any 1969, AGENJO donà compte de la troballa d'una
sèrie a l'embassament del riu Jändula, Andújar (Jaén, Anda-
lusia). Recentment, han estat recollits 2 mascles a Torre-
dembarra(Tarragonb2), 10 i 29.X.1982(A. i R. Orozco) i 1 fe
mella a L'Avellä(A.Penedbs), 16.X.1982(Vallhonrat). Nova per
a Catalunya.

Hom discuteix sobre l'status especific de puengeleri.
L'any 1952, BOURSIN la Ja passar a sinonimia de moesiaca
H.-S., 1848 (Balcans) (criteri seguit per AGENJO,op.cit. i
1977) però posteriorment el mateix BOURSIN (1963), en oca-
si6 de descriure una nova espbcie del Marroc (G.rungsi) es

refereix a ambdues com a bones espbcies (criteri seguit a
la llista de HARTIG & HEINICKE,1973).

Malgrat tot, és probable que totes tres (moesiaca, puen-
geleri i rungsi) constitueixin una sola entitat especifica.
Actualment es classifiquen dins el gbnere Gortyna 0.4816 i
no en el Hydraecia Gn.,1841.

Amb puengeleri, son ja 3 els representantscatalans del
gènere. Els altres dos sen:

G.xanthenes Germ., trobada al Delta del Llobregat ( E LO-
RES,1980), delta de l'Ebre (erugues determinades pel MZD) i
a Palafrugell, Baix Empordà (riu Aubi) (De-Gregorio) (AM).

G.flavago Schiff(=ochracea Hb), emú a diversos llocs del
país (Vallvidrera, Montseny, Guilleries, La Selva, Osona,
etc.) i també coneguda de les Balears (Mallorca i Eivissa).

El Anere Gortyna, juntament amb el Hydraecia, és típi-
cament autumnal, volant llurs membres els mesos de X i XI.
Els adults solen ser força rars; en canvi, les erugues fi-
guren com a flagells de diverses plantes de conreu (carxo-
fa, sailc, etc.), alimentant-se de llur arrels.

Pel que fa finalment al gen. Hydrecia, resta amb una
sola espbcie a Catalunya, H.osseola hucherardi Mab., loca-
litzada als aiguamolls de l'Empordä. (Sant Pere Pescador,
Roses, Castell6 d'Empdries, Canet del Rosse116, IX.) (MA-
SO, DE-GREGORIO i VALLHONRAT, en preparació). Una segona
espbcie, H.micacea Esp.,1789, tipus del gbnere, es troba
citada de diversos indrets paludicoles de la Península Ibè-
rica (Camargo, Reocin, Santander.AGENJ0,1945; Belmonte de
Tajo, Madrid.CALLE,1974).

Agraim ben cordialment les informacions rebudes del Sr.
H. de Toulgobt (M.H.N. de Paris).
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• G. PUENGELERI
• S.CILIUM
• M.UMBRIGERA
• P LUNA

Fig. 1.- Localitats de G.puengeleri, S.cilium, M.umbrigera
i P.luna a la Península Ibèrica.
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Fig. 2.- Lecalitats catalanes de A.haasi, H.hcsperica E.

obelisca, E.mendeli i X.malvae.
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Hoplodrina hesperica Dufay et Boursin,1960 (Amphipyrinae).
Atläntico-mediterränia, distribuida per Algèria, Penín-

sula Ibbrica, Sud-est de França i Sicilia. Fou descrita dels
Pirineus Orientals (Banyuls, les Ambolles) i dels Baixos
Alps francesos. BOURSIN(1970) la cita posteriormert de Nava
cerrada, Bronchales, Noguera, Olvega (Soria) i Villaquirán
de los Infantes (Burgos), i AIZARUA(1974) d'Alava i Nava-
rra.

A Catalupya s'ha trobat fins ara al Port d'Ordal (Alt
Penedbs) (B0LLAND,1975) i a Bell-lloc (Serra de Gavarres),
VI11.1982 (De-Gregoric). L'espècie segurament deu viure a
tota Catalunya i ser molt més freqüent; el fet de volar
principalment en indrets baixos i durant el mes de VIII -on
l'estiu provoca una diapausia accentuada a la fauna entorno-
lògica- pot explicar en part la seva aparent raresa.

Hoplodrina respersa Schiff.,1775 (Amphipyrinae).
Espècie mediterrani-asihtica, a la Península Ibèrica viu

als Pirineus i Monts Cantàbrics. AGENJO(1945) descrigub
dels segons la ssp. pencebosi, a la qual pertanyen les colò-
nies ibèriques.

A Catalunya es coneix de la Vall d'Aran(IBARRA,1975), de
Queralbs(Ripollbs), de Das(Cerdanya), VII (D-Gregorio i

Vallhonrat) i del Puigsacalm(Garrotxa),VII (Bellavista leg.)
DUPAY(1961) la cita de Vilafranca, el Verrat i Canige. No
sembla gaire freqUent.

El cens actual de les Hoplodrina Brsn.,193 7 catalanes és
de 5 espbcies (alsines Erahm., blanda Schiff., hesperica
Dfy et Brns., respersa Schiff i ambigua Schiff). Resten fo-
ra de la nostra fauna H.superstes 0., mediterrani-asiàtica,
citada lels Pirineus Orientals (DUFAY,1961) i de diversos
indrets ibbrics (Albarracín, Zerny,1927; Castilla. STAUDIN-
GER,1901; Segovia.CALLE,1981; Granada.RIBBE,1909-1912) (tot
i que algunes de llurs citacions podrien ser confusions amb
hesperica), i H.noguerae Laever,1976, descrita de La Nogue-
ra (Albarracín) i que sembla endèmica d'aquest sector.

Spodoptera cilium Gn.,1852 (Amphipyrinae).
Les Spcdoptera eón noctdids tropicals i subtropicals.

L'espbcie objecte d'aquest comentari es distribueix per
África i Asia tropical i subtropical, Nord d'África i conca
mediterrhnia (Península Ibèrica, Sud-est de França, Malta).
A la fauna ibbrica, es coneixen diverses citacions del sud-
est mediterrani: Puebla de Vallbona, El Saler(Valbncia), A-
lacant(Pego, Dbnia), Chdis(San Fernando), Málaga, Mtircia,
procedint sempre els individus recollits de migracions a
la tardor (així a França: Sant Tropez,Var. TOULGOÜT,1949;
DUFAY,1962).

L'any passat (1982) ha estat trobada a Catalunya: sbrie
de Torredembarra(Tarragonbs), X.1982 (A. i R. Orozco), un
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exemplar a Viareres(La Selva), X.1982 (E.Bcdi). Nova per a
Catalunya.

El fet de recollir-se entremig d'individus de l'espbcie
aff S.exigua Hb., molt abundosa i vulgar, pot explicar el
fet de que sovint passi desapercebuda als entomblegs.

CaraCrina morpheus Hfna,1766 (Amphipyrinae).
Espècie eurasiNtica, abundosa als Eirineus Orientals(Du-

fay,1961), VI-VIII. Una patita sbrie ha estat recollida a
Viladrau(Guilleries), VI.1982(A.Garcfa). Nova  per a Catalu-
nya i	 imer representat del subgbnere Caraclrina (7.4316 a
la nostrT3-.Tauna.

Xanthodes malvae Esp.;1796 (Westermanniinae).
Espbcie cosmopclita subtropical, citada de diversos in-

drets de la PenInsula Ibbrica, entre ells Catalunya: Barce-
lona i Calella (Maresme)-(CUNÍ,1874,1888,1896). Curiosament,
després de Cunf, mai més ha estat retrobada J. la nostra re-
gid; en carvi, han estat freqüents les troballes de la X.
grael1si Foistr-,1837, descrita de Barcelona i amb idèntica
distribució: litoral catalh, (Barcelona, Vallvidrera, Prat de
Llobregat, Sta. Coloma de Gramenet, Mcntgat, Calella, To-
rredeEllarra, Tarragona) (CUNI,op.cit., GRAELLS,1855,CODINA,
1911, FLORES,1980 i col.MZE) i zonas baixes i de mitjana
alçada de l'interior (Susqueda,Guilleries; Olot,Garrot.xa;
Barbens,Anglesola i Thrrega,Urgell) (DE-GREGORI0,1979 i col.
MZB).

Ben recentment, els germans Orozco han trobat una feme-
lla de X.malvoe e les platges de Torredembarra, VII.1982.

Phytometra luna Zerny,1927 (Ophiderinae).
El Criare Phytometra Hw.,1809 (=Prothymnia Hb.,1823)

compte amb 3 espècies europeas:
P.viridaria C1k.,1759, eurasiUioa, molt freqUent a Ca-

talunya, volant sobretot el matfalsprats d'herba.
P.sanctiflorentis B.,1834, mediterrani-asiàtica, des-

crita d'Andalusia i estesa per la Peninsula Ibrica i Nord

d'Àfrica. A Catalunya és força rara, segurament per trac-
tar-se de l'extrem de la seva dispersió. S'ha citat de Bar
celona i voltants (CUNi , 1874 i 1888, SAGARRA,1915), de
l'Alt Empordà (Empdries.DUFAY,1971) i Tortosa? (AGENJO,
1958). A la oollecció Sagarra (MZB) hi ha 5 exemplars de
Vallvidrera, 5.11.1910 i 4.IV.1909 (Sagarra), Sant Llorenç
del Munt(Vallbs Occ.), IV.1916(Sagarra), Earbens(Urgell),
VII.1923(J.Grustan) i Balenyä(Osona), VII.1943(A.Vilarrd-
bia).

P.luna Zerny,1927, descrita segons 3 mascles recollits
els mesos IV-V al Barranco del Algarrobo(Algeciras,Cädis),
aplegada amb sanctiflorentis.

El 18.IX.1981 vam recollir a la llum a Susqueda(Guille-
ries) un mascle de Phytometra que en principi vam atribuir



a sanctiflorentis, tanmateix amb dubte. Llur coloració gris-
-verdosa a l'anvers i al revers feia pensar en una forma
"iatermädia" entre viridaria i aquella. Den recentment, hem
tingut l'avinentesa de consultar a la Biblioteca del MZB el
treball del Dr. ZERNY sobre la fauna d'Algeciras, treball
al qual es descriu i figura P.luna i es donen dibuixos dels
aparells genitals de totes tres espbcies. P.luna a 'ha trotat
també a Igualada(Anoia),VII.1983 (E.Requena leg.). Aquesta
consulta ens ha perml:s atribuir a luna l'individu recorlit.
Apart els caräcters de morfologia externa, el principal cri
teni distintiu a nivell de genitälies entre totes tres Phy-
tometra resideix en la forma de les valves: estr,ta i allar
gada en viridaria, ampla i arrodonida en lana -el que re-
corda a la valva de la sanctiflorentis-; presentant ambdues
espbcies un upändix en forma de punta, que manca a la sane-
tiflorentio.

La troballa a Catalunya de P.luna, apart de molt notable,
amplia la seva àrea de distribució al Nord-est de la Penín-
sula Ibbrica. Sens dubte, el fet de volar a la ndt i ser de
petita mida, juntament amb la seva semblaaça externa amb
sanctiflorentis, l'ha fet passar desapercebuda o confosa
amb aquella. Creiem molt probable que els dos exemplars de
Phytometra esmentats recentment de Serra Nevada(Veleta,1500
mts, VII.1980) pelo entomblegs alemanys DERRA HACKER(1981)
pertanyin a P.luna.
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