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I VSTIT UC[O ^.ATALA VA D' t{ISTORIA I^AT URAL

MGACION^: CHI N I il ll,^( I ^^

Continuacid al coneixement dels colebpters subterranis catalans^ l';I

Sr. %ariyuie^^, presenta un trchall dcnut al notahlc e^pcci^llista ^obre a^-

IcJptcr^ •ubtcrranis Sr. Dodcro, cn el quc dc^^criu Ics cspceic^ nmc^.

Cvlindro¢sisLariquieyi Dodcro, Mayetia amf^lif^ennis llodero, faro-

mus l;uimju.zni Dnden^, 7'rn^.zslrrn^+sis ann^hthalntus n, gen. i sp. de

Dodero. (:c^hennium (t ;ro.lil^s)c.zl.tL^tti^un: Dodcro.

Un eas de parasitisme interessant : I?I Sr. Bofill i Yichot presenta una

larva de ^.tJ^erd.z c.zrcl+.zri.z^ L., i una imatge del mateix insects atacats de

la Etttomoj^hoaa ;^ry!li, eas de parasitisme nou i una mica interessant per

tractar-se d'un insects lignivur, yuina vida evolutiva tc Iloc a 1'interior

dell troncs del !'oQtzlus ni^ra. lixplica el eas refcrint yuc li varen ser en-

ciats en tgta, do Bordils a la provincia do Girona, per I'inginyer agronom

Sr. Aguilo, un crone de pollancre jove, de ^ Pams do llarg, foradat en el

sentit axial: en dividir-Io en pesses petites per huscar les larves ocasionals

d'ayuesta lesio, va trobar-ne dos ja crescudes, a punt de ninfalidar, ata-

cades de La cripto;;ama, i altres dos Banes de Saperda; aixi^ era el mss do

septembre; pct juny dels tro^os de fusta quc guardaba al seu deepatx.

varen sortir expontaniament dos mascles sans, i en u•ossejar els troncs tro-

b^ encara una femella yue semblava malalta, presentant 1'abdumen abultat

amb ones tayues negrenques a cada costal, quc pocs dies despres varen

cpnvertir-se en ulceracions de les quc curt un liquid groguenc: per

rota deli clitres s'hi notava una pulverulencia Blanca yuc an3 invadint len-

tament tot I'abdumcn i finalment cl rests del cos. morint als tz dies. L'exa-

men microscJpic do la criptugama demostra ser la I: zzfonto^kora n r^^lli La

forma d'invasio s'esplica tenint en compte quc es tracts d'un parassit endo-

gen, quc ataca l'aparell digestiu primitivament, seguint el miceli els espais

inter-cel'lulars i al engroxir-se extrangula cls tcisits produint la gangrena.

com succei en el eas mencionat i al sortir a ('exterior tc Iloc la ceporulaci6.

Per a estudiar el proves la Primavera passada va probar el Sr. Bofill si era

possible prococar la malaltia en els cuc^ del BomGy-^^ mori, escampant per

les (ulles de la morera la pots Blanca despresa dels seus exemplars, i si he

varen morir va ser a consegiiencia d'altra malaltia, deguda a la coexisten-

cia amb la /sntomo^hora de un As^er.^ illus. quc va provocar sintomes molt

diferents.

EI Sr. Bofill va entrcgar pet seu examen al Dr. Caballero la poll


