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(Cegona nota) 

' pel Profc.,sor Dr. G. DEL CID 

amable lector que hagi volgut dispensar-me ]'honra d'interessar-se , L . '  per la meva primera nota sobre aquest problema, trobari avui 

resolts els dubtes que suggeria en l'esmentat trebatl ( 1 ) .  
En el1 parlivem de I'Anobium hirtum, 111. (=castaneum, 01.) com 

a principal responsable del mal fet als llibres de la Biblioteca de la 
nostra Universitat Autonoma. Hem de rectificar avui una qüestió de  
noms: cal dir Nicobium hirtum, 111. (=castaneum, 01.) i una d'obser- 
vació: aquest Nicobium, és l'únic Coleopt&r que fa realment estralls 
als llibres; tots els altres tiobats h6 han estat en nombre tan insig- 
nifieant que no els "correspon cap re~pon~abilitat.  

Pel que respecta al cicle evolutiu del Nicobium, només hem d'a- 
fegir al que afirmivern aleshores, que el nombre de  generacions no és 
de tres o quatre com suposivem, sinó que queda reduit, sortosament, 
a una sola, puix que les larves de la generació primaveral. passen la 
tardor i l'hivern com a tals, i no completen llur desenvolupament fins 
a la primavera prbxima. 

Quant a la lluita que la Naturilesa, més pietosa que els Governs, 
ha establert per tal de controlar el Nicobium, est i  encomanida a 

I'Acar Pediculoides oenfricosus, del qual ja feiem esment a la primera 
nota, junt arnb un preciós Himenbpter Betilid conegut per ~clerodirmu 
domesfica. 

El Pediculoidcs és, sens dubte, el pitjor enemic del Nicobium, 
tant és així. que en Ilocí foscos i humits (subterrani de la Universitat) 
és  suficient per a anullar la feina funesta del Coleopter. Aquest Acar 
ha estat ben estudiat p t r  BofiII i Pichot (2) .  qui l'observa sobre un 

(1) Vegeu, si us plau. l a  pkg. 24 del fascicle 1 d'aquests ARXIUS. 
(2) Memorias de l a  Academia de Ciencias y Artec de Barcelona, vol. \ir,  

núm. 12, 1916. 
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altre Anobid. Oligornerus bruneus, el corc que rosega incansable els 
mobles de casa nostra. 

Tot el que diu I'illustre membre de l'lnstitut de Ciencies és apli- 
cable al cas que nosaltres hem estudiat, arnb I'única diferencia 
que el temps que duren les fases de I'atac. és molt més breu en el 
Nicobiurn que en les seves observacions. 

FIu. I Fig. 2 Fig. 3 

9 adulta de Pedic11- $! adiilta de Sclerri- d de Scleroderma 
loides uenlricosus, derma domesticn domestico 
arnb I'abdomen ple 

Aixi, nosaltres no hem trobat ni una larva de Nicobiurn viva, des- 
prés de vint minuts de tancar-les arnb Pediculoides: la dilatació de I'ab- 

domen de les que el1 calcula que es fa en un dia. ha estat tan ripi- 

da que les p p arnb ventre normal en abandonar I'observació a migdia. 

eren plenev a prima tarda i el mateix dia tot estava ple de larves. 

Segons Bofill i Pichot, el Pediculoides donaria entre juny i octubre 

6 generacions d'unes 20 p $! cadascuna. al capdavall de les quals hau- 

rien sortit unes 3.000.000 de p p per cada mare. Es natural. doncs, 
I'eficiencia d'aquest Acar en el control biologic d'un enernic arnb una 
sola generació de 15-20 individus per any. 

La Scleroderma, és coneguda com a parasita de les larves de Co- 
leopters. per bé que no hagi estat mai trobada sobre el Nicobium. 

L'hem trobada tan sols sobre llibres que estaven en llocs temperats 

i poc humits (sales de lectura). Les p de la Scleroderrna, ataquen 

llurs hostes. adhuc si són molt més voluminosos que elles. i els para- 
litzen arnb nombroses picades de I'agulló que fan a I'atzar (són fisio- 
Iogicament cegues). Durant uns dies la Scleroderrna xucla els sucs de 
les larves paralitzades; més tard diposita damunt d'elles un nombre 

d'ous que en les nostres observacions oscilla entre 6 i 8. Les larves 
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del Betílid, que neixen tot d'una, sói  ectopar&sites de la del Nicobiurn: 
quan són madures, es desprenen de les uíctimes i filen capolls de seda 
blanca que estan agrupats en masses, com els de I'Apanfeles glorneratus. 
Dintre aquest capoll crisaliden; aquesta fase dura aproximadament un 
mes, durant el qual la mare no abandona la cura de les cries. Tot seguit 
de néixer fan la copula i, si troben lawes a punt, cornencen a posar-hi 
ous a sobre. La proporció de 8 8 i 9 g és com 2 a 6 en les nostres 

observacions. 
La raó que la Scleroderrna no sigui tan eficac com el Pediculoides 

l'atribuirn al fet que la seva reproducció.és molt més laboriosa i no 
dóna tantsindividuscom I'Acar. Per altra banda, el fet repetidament 
comprovat per nosaltres, que les 9 g ,  encara que tenen ulks, no 

s i  veuen, dificulta la seva acció considerablement. 
Com a detall curiós consignem, per a acabar, que l'illustre especia- 

lista en Icneumonids i estimat amic nostre, I'Enginyer senyor Goncal. 
Ceballos, tingué ocasió d'observar una plaga d'Anbbids que destruí, 
anys endarrera; la Biblioteca universitaria dr: CAdic; en aquel1 cas, el 
control I'exercia un Himenopte; Encírtid que fou classificat pel gloriós 
entomoleg senyor García Mercet corp a Tineophoctonus arrnatus (1). 

Laboratori &'Entornologia 
Escola Superior á'Agricultura. 

RESUMEN 

Este tiabajo es complementario de  la nota publicada en  el fasciculo I de  estos 
mismos A ~ x i u s .  con el titulo oAportacions a I'estudi de la Fauna biblibfaga de Ca- 
talunyan 

En él se establece que el Anóbido responsable de los daños causados en la 
Bibliotsca estudiada. es Nicobiurn hirturn I I I .  Los restentes Caleópterou hallados 
carecen de importancia numérica suficiente para hacerles culpables de perjuicio 
alguno. Rectificase el ciclo biológico de ~Vicobium en el sentido de que produce una 
. sola seneración anual. 

En cuanto a los enemigos naturales del Anóbido. resultanlser. un  Himenóptero 
Betílido conocido por Sclerodcmu? domestica y un Acaro. Pedicuioides oentricosas. 
El primero se encuentra r n  lugares secos y tcmpYados: el s e ~ u n d o  en sitios húmedos. 
siendo mucho más eficaz éste que aquél. ,I 

El cianhídrico ha dado cuenta de toda esta fauna y únicamente hay que temer 
el pelisrq de nuevas infecciones. De momento ia Bibliotec'a está salvada. 

SUMMARY 

This work is complementary to tho note published in Part I of these uArxiusn 
under the title of aAportacions a I'estudi de la fauna bibliafa* de Cetalunyan. 

In the said work it i s  established thst ihe Anobiidae responsible for the demage 
. 

( 1 )  R. Garcia Mercet. Adiciones a la fauna espeñola de Encirtidos: 7.n nota. 
«Eos>i, vol. vil. ,quadern 3. 1932. 



~ausod  in the Library which was studied. is the Ni¿obium hirtum 111. The remaining 
Coleoptera found have no nuieridal importante, sufficient to rnake them culpable 
of any of the damage caused at all. .Che biolosical cycie of Niieabiurn is rectified 
in the senee that it produces a single generation annually. 

As far as the nstural enernies of the Anobiidae are cancerned, these turn otit <o 
be n Bethylidae Hymenopteran known by the "ame of Sclerodermo domestica and an 
Adarus,,Pediculoider oentricosus. The forme< is foud in diy nnd iemperate places; 
the latter ik damp places, the second one being much more effic'acious than the first 
mentioned. 

The hydrocyanic acid hss accounted for al1 this fauna and the onlr thing now 
to be'fearcd is the danger of new infections. Far the, rnornent the Library in question 
has been saved. 


