
Els nostres insectes LiLliOfags i la lluita 

contra. II urs estra II S 

p l  Professor 6. DEL CID 

ES dues notes que sobro aquest mateix problema public$rem als L f ascicles 1 i V dels nostres ARXILJS (9) (lo), ens han estat dema- 
nades d'ací i de fora, la cjual coca ens mou a redactar-ne una de més 
completa, acompanyada de la traducció íntegra a l'angl,&s, per tal de 
fer-la més assequible als estrangers int- 'ressats. 

Els insectes que viuen als Ilibres, a expenses del paper i de les 
substancies totes smprades en la seva fabr'icació. són coneguts d'antic 
i molt nombrosos. La ~icrographia de R. Hooke, apareguda a Lon- 
dres l'any 1665, és el més antic document que hem pomt trobar sobre 
aquesta qüestih. D'aquesta curiosa obra ,  hem reproddt un gravat 
(figura 8) que representa el conegut tisanur Lepisrno sacchorina qu,e 

hom traga arreu on hi ha papers abandonats de tota cura, per bé que 
li hi és donat -1 nom arbitrari de cuc dcls llibres. L'esmentat gravat esta ' 
reprodutt a l'opuscle ((Les ennemies des livres)i, que sota el pseudb- 
nim sUn Bibliophilen (3) s'imprimí a Lió l'any 1879. Es curiós remar- 
car que aquest biblibfil dedica pagines senceres del seu llibret a pai- 
lar de Lepisrno sacchaiina amb aquest mateix nom científic i. malgrat 

aixb, quan el reprodueix graficatment, ignora que es tracta del- 
mateix insecte del qúal ve parlant amb la denominació de cuc dels 
l!ibres. Aquesta pintoresca anomalia i mottes ihcorreccions més que 
podriem remarcar, disten molt d'ésser estranyes si tenim present que 
I'autor no és un naturalista, sinó un biblibfil. 

El mateix cas es dóna amb un altre autor molt més conegut pels 
que han estudiat aqursta questió. Ens referim a William Blades (4) 
qui, sota el títol riLes livres et leuis ennemiesii, ens deixa un estimable 

treball que fou- publicat, traddt al fran.c&s, l'any 1883. Ens parla 



Blades d-l inoisum pecus anomenat ipalment pestis chortorum, ani- 
mal invisible i misteriós conegut pels seus estralls i que, segons I'au- 
tor, és objecte d'obsewacions i recerques racionals a partir de la 
primera meitat del sigle XVIII'. Diu també Blades 4ue aquest animal 
havia estat una seriosa plaga, perD que? ja fa cinquanta anys (ho diu 
el 1883) que ha deixat d'ésser-ho degut a la cura amb que es tracten 
els llibres vells, la valor dels quals augrnenta cada dia, així com ha 
fet.que ja no es fan tants llibres comestibles per als seus enemics, és 
a dir, fets amb paper que contingui molta cellulosa, glícid que cer- 
quen ets insectes bibliofags com una autentica tlaminadura. Blades 
recomanava als entomD1egs d'estudiar urgentment la qüestió, puix 
que no trigarien a exhaurir el material d'estudi. 

Mig segle més tard d'escrites les optimistes paraules de Sautor 
angles, comengavem nosaltres a obsewar i encara tenim molts púnts 
per precisar, S-nse temenga que ens manqui material. 

La primera troballa de valor científica relativa a aquests insectes, 
la f é u  Frisch l'any 1721 a Berlín, en isolar la larva d'un dels més 
temibles hostes dels Ilibres, l'Anobium poniceum, a la qual nodrí 
amb pa sec. ' 

La plaga es degué estendre per les Biblioteques, ja que I'any 1774 
I'Academia de Ciencies de Gottinga, per lluitar contra els insectes. que 
invadien la seva Biblioteca, anuncia un concurs per a premiar el millor 
treball sobre aquest tema. El problema resti sensz solució i l'any 1842 
es torna a convocar un concurs per la Societat dr bibli&fils de Mons, a 
Belgica, amb resultat igualment negatiu. Cinc anys méS tard, Quatre- 
fages (22) posava de relleu la necessitat d- plantejar racionalment la 

'Iluita enfront d'aquest enemic dels llibres arreconant definitivament els 
metodes antics. Aquesta cnda fou un gran aveng qLi serví de punt 
de partida per a totes les experiencies de laboratori que culminen en 
Séstudi realitzat al ~ o n g r é s  lnt'ernacional de Bibliotequ-S, l'any 1900, : 
a París, amb el seu corresponent concurs per a premiar el millor 
treball sobre insectes papirícoles. 

La infecció de diverses Biblioteques pertanyents a diferents pd-  
sos, féu que s'intensifiquessin novament els ectudis i avui podem afir- 
mar que si bé el tractament és cosa resolta, I'entomologia aplicada té 
molta feina a fer sobre el tema qu- - tractem. 

No som pas nosaltres les úniques víctimes dels insectcs biblia- 
fags. Limitant-nos al darrer decenni i a una sola nació, esmentarem 
elc rstralls prod~its  pels insectes a les biblioteques italianes de la regó 
de Puplia, a la Universitaria de Cagliari, a I'Arxiu de 1'Estat de Pa- 



S E C C I O  D ' O R I G I N A L  557 

lerm i a moltes altres més del migdia d'aquella península i de les 
seves illes proximes. 

Pel que respecta a la ibkrica, posseim dades fefaents 
de plagues senoses aparegudes a Galícia i Andalusia, com també 
referencies que diuen que estan infectades en graus Ínés o menys 
intensos tot-s les biblioteques de la ribera mediterrania que conser- 
ven una gran quantitat de llibres antics. 

A Catalunya podem considerar el problema amb caire endemic. 
Arreu on s'han emmagatzemat llibres o documents vells han sorgit 
els insectes bibliofags, els perjudicis dels quals, com és Iogic, són 
funció de la cura o incúria dels encarregats de cada Biblioteca o 
Arxiu. Les que foren Biblioteques provincials, la Universitaria, la de 
I'antic Seminari i les de les ordres religioses que hem pogut inspec- 
cionar. totes han pagat llur contribució als corcs. Esperem que @a 
situació es normalitzara aviat i llavors estendrem les nostres recer- 

ques per la ~otalitat de la regió autonoma, Ia qual cosa ens permetri 
determinar la distnbució geografica dels insectes que estudiem. 

El mecanisme que determina la infecció'de les Biblioteques és 
facil de comprendre. Hem dit que els insectes que ataquen els llibres 
són endemics a les costes de la Mediterrania que reuneixen les 
condicions de temperatura i humitat que aquests insectes requerei- 
xen per a la procreació De I'extenor els insectes passen als Ili- 
bres per la incidental arribada d'un volum portador d'ous, larves 
o imagos que, en trobar el seu habitat bptim a la biblioteca, es  multi- 
~ l iouen  rbidament i escamDen el mal Atreu els insectes la cellulosa . . 
dels papors, la cola emprada en les relligadures, la cera que dó:a 
brillantor al caire dels llibres, etc. Es digne d'esment el fet repeti- 
dament comprovat per nosaltres q u e  els corcs, malgrat el seu pxtes 
polifagisme, han respectat constantment els. prestatges que suportaven 
els llibres, si bé és  cert quo a la 'Biblioteca que hem estudiat millo@, 
aquells eren de cedre i hom sap que les fustes excessivament dures i 
les aromatiques són impropies prr a allotjar insectes. 

La fauna bibliofaga paleartica compta fins ara unes 70 especies 
distribddes així: 3 2  especies de coleopters, 4 d'ortopters, 9 de ti=- 
nurs, 6 de pseudo-neuropters, I d'himonopters, 8 de lepidopters, 
2 d'aricnids, i la resta mal precisada. Nosaltres hem trobat les espe- 
cies següents : 

lnsectes perjudicials (bibli&fags o papirívors): 4 c0Ie6~ters, Nico- 

bium hirfurn, Anobium pusillurn, Psoa dubia i Anthrenus museorum; 



1 psocopter, Liposcelis diuinatorius (fig. 9). i 1 tisanur, Lepisma sac- 

charina. 
Insectes útils (parasits dels anteriors): 1 himenbpter, Scleroderma 

domestica, i 1 Acar, .Pediculoides uentricosus. 

D'aquesta relació d'insectes perjudicials, cal dir q,ue n'hi ha només 
dos que siguin dignes d'estudi en virtut de la seva abundancia i per- 
que es troben a totes les Biblioteques amb predo,mini sobre la fauna 
restant: són Nicobium hirtum i Ler~isma saccharina: tots els altres 
són trobats en quantitats tan insignificants que no poden fer mal. 

Per t a l  d'establir el cicle biologic del Nicobium partírem de la 
seva fase nimfal comzncant per collocar diverses nimfes en capsetes 
de vidre on,. en data ngorosament controlada, nasqueren imagos. Es 
tan conegut aqnest anobid que no val la pena de descriure la seva 
morfolbgia que hom troba als llibres méc elementals; el que si val 
la pena, és d'assenyalar q m  I'insecte adult no menja res en absolut 
durant la seva existencia, fet que produeix, com a conseqüencia, el 
curiós fenomen que el nou nat és més voluminós que el6 seus conge- 
neres vells. LES reserves de Iípids emmagatzemades als cossos grassos 
són consumides durant la vida de l'insecte que va minvant de gran- 
daria gradualment i redueix el seu pes fins a un 50 % de I'inicial. 
Com ja observa.Janisch (15); la minva de pes esta en relació amb la 
que experimenta I'abdomen respecte als elitres; e n  els Nicobium 
joves hom veu perfytament un pixidi quz ultrapassa la terminació 
dels &tres, i a poc a poc hom pot observar com es va reduint I'ab- 
domen que, quan I'insecte t é  un mes, ja esta totalment amagat sota 
els elitres (fig. 5). 

De seguida de néixer icolArem els imagos a parelles que tancivem 
&nt amb restes dels Ilibres on foren trobats. Immediatament després 
d'haver nascut comencen els mascles a cercar les f-melles ; en trobar- 
n.: una, la toquen amb lec antenes que freguen contra les de la parella 
i no triguen a fixar la femella entre lesseves potes i a coHocar-se damunt 
d'ella. De les nombroses parelles que hem observat, la més frígida 
practica la cbpula al quart dia d ' r l a  seva naixenca. La cbpula és de 
llarga duració i mentre passen les hores que els insectes romanen 
units, la immobilitat llur. és absoluta. Hom havia suposat que la cbpula 
es feia a l'interior de les galeries on viu I'insectc i Adhuc s'havia 
atnbult a finalitat sexual 41 soroll qu- produeixen arnb el cap pegant 
contra la galena. soroll que els ha valgut el nom ridícul de rellotges do 
la mort bacat en la superstició que aital so pressagiaria un proxim tras- 

pas. Les nostres observacions .que concorden absolutament amb les 



' S E C C I O  D'ORIGINAL 559 

d'altres autors, ens perm,:ten afirmar que I'acoblament és fa en sortir 
els Nicobium de la galeria, la qual cosa succeeix, a Barcelona, durant 
els mesos d'abril, niaig o juny; segons la temperatura, 

La femella un cop fecundada inspecciona el lloc on habita i cerca 
el punt més adequat per a pondre, arnb la particularitat que el caire 
lliure dels llibres sembla que l'atreu més que .e1 Ilom. En condicions 
normals, la posta comenca entre les 48 i 72 horec després de ta fe- 
cundació. Al moment de f,-r-la, la femella treu un llarg oviscapte, arnb 
l'extrem del qual va explorant els voltants i cerca les fenedures que 
formen les fulles, on diposita els ousen grups poc nombrosos. El nom- 
bre total d'ous qu,e nosaltres hem comptat, n o  passa gaire de 20; no 
estem en aquest punt d'acord arnb Janisch (15) que dóna com-a posta 
mitjana 60 ous, ni arnb Wirth (25) que en troba 48. Tal vegada les nos- 
tres observacions no són prou extenses. Els ous mesuren 0.5 millímetres 
en llur diametre més Ila* ; són eHíptics, blancs i granulosos i es poden 

confondre facilment arnb els dels altres anbbids que hem observat ; les 
granulacions que els recobreixen serien, segons Büchner, grumolls de 
llevats que viuen en simbiosi al tub digestiu de les larves i dels adults. 
grumolls que són devorats per la larva en fer I'eclosió. 

Entre els 8 i 15 dies, segons la temperatuia, es produeix l'eclosió 
de I'OU i neix una larva melolontoide ben coneguda de tots els biblib- 
fils que la designenamb el nom de cuc dels llibres (fig. 6). Si es tracta 
d'infecció primaria, la larva manta sobre el paper fins 'que hi troba una 

solució de continuitat que aprofitara per fer la galeria on ha de transcór- 
rer la seva vida ; si ja la troba feta, per tractar-se d'un lloc anteriorment 
atacat, continua practicant-la en la forma que permeten apreciar les 
figures 1 ,  2, 3 i 4. Les galeries són cilíndriques i el diimetre llur Ileugera- 
ment superior al de la larva ; aquesta va. rosegant incansablement i ex- 
pulsa els productes excrementicis, en forma de petites masses barreja- 
des arnb la pols deglutida i no absorbida, la color~dels quals és groguen- 
ca o negrosa, segons que I'insecte rosegui el marge del llibre o paper 
impres. Aitals iroductes digestius surtenper la llum de les galeriei en 
forma de serradures. 

La duració total de la vida larvaria es pot fixar entre trenta i 
quaranta dies a la temperatura ambient dels laboratoris i les 'biblio- 
teques de Barcelona; a la f i  d'aquest termini, la larva fabrica un 
capoll pastat amh saliva a exprnses de les serradures excrementícies; 

dintre el capoll, que és de forma eHiptica i operculat (fig. 7) s'es- 
devé la fase nirnfal (fig. 6),  durant la qual, l'insecte de color nacrada, 

resta absolutament immbbil. La irnmobilitat. sempre referint-nos a la 
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bimperatura i humitat dels nostres laboratoris, dura uns deu dies, 

transcorreguts els quals la pigmentació nimfal iniciada a les mandí- 
bules i als ulls es va accentuant, I'insecte adquireix agilitat de movi- 
ments i, foradant I'opercle del capoll, es fa Iliure. 

~ e s u l t a ,  doncs, q u e  la prneració de primavera requereix un ter. 
mini de quaranta-vuit a seixanta-cinc dies, terme mitja dos mesos, 
per tal de realitzar la totalitat del seu cicle evolutiu, la qual cosa ens 
féu pEnsar i idhuc publicar al fascicle 1 ~ 'ARXIUS que a Catalunya 
es farien de 3 a 4 generacions anuals, error que ja rectificirem a la 
segona nota apareguda al fascicle V. Totes les repetides observacions 
que hem fet amb material de l e s m é s  variades procedencies ens 
rrafermen en la seguretat que sortosarnent, als nostres climes i en llocs 
no escalfats, l'insecte hiverna sota la forma larvir'a i que els comp- 
tats imagos que passen l'hivern en forma devida somorta, moren en 
arribar la primavera i no són aptes per a reproduir-se novament. 

Dlacord amb I,rs nostres observacions, podem resumir el cicle 
de Nicobiurn hirturn en la forma següent : 

Posta : 

Estadi d'ou ......... 

Eclosió de l'ou: 

Primer estadi larvari (eclosió-primera muda) ... 7 1) 

. . . . . . .  Segon estadi larvari (primera:segona muda) 8 u 

Tercer estadi larvari (segona-tercera muda). . . . . .  12 ,i 

Quart estadi larvari (tercera muda-nimfosi). . . .  :, 15 ii 

Nimfosi : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ltadi  nimfal 10 ii 

Sortida de l'imago : 

Temps transcorrigut entre el naixement de I'zs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  femelles i la posta 4 >, 

Per bé que les observacions clissiques d'Houlbert, aixi com 1:s 
de Wirth, no han estat fetes sobre Nicobium, sinó sobre Anobium 
paniceurn, considerem digne de remarcar el fet de la menor prolife- 
ració dels nostre corc rn relació amb el que ells han estudiat, fenomen 
encara més interrssant si tenim en compte la gran afinitat d'ambdós 
anobids i l'analogia climitica entre les regions comparades. Houl- 
bert (14), d'acord amb les experiencies de Janisch (15). estableix una 
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mitjana de 60 0"s per cada posta i calcula que la meitat d',rlls donen 
naixenca a femelles. Com que el primer dels esmentats entomolegs 
ha observat a Franca 4 generacions, aixd dóna aqu,zsta proporció e 5  
ferddora: primera generació : U) femelles ; segona: 30 x.30=900 ; 
tercera: 900 x 30=27,06)0, i quarta: 27,000 x 30=810,000. Contrasten 
forca, sortosamenti aquestes dades arnb -1s 48 ous que donarien 
24 femelles, segons Wirth, i arnb la vintena que segons nosaltres ori- 
ginarien una dotzena de femelles per anyi puix .qur només donen 
una, generació. Si considerem els estralls catastrdfics que ens han fet 
els nostres corcs arnb una reproducció tan mod,zsta, hem de sentir 
admiració pel fet que encara quedin Ilibies a les biblioteques infec- 
tades per insectes tan pro?ífics com els que Houlb~rt  estudia., 

Seria d i  gran interes l'estudi dels factors exteriors sobre la vida 
dels corcs si ens fos possible de poder disposar d'instailacions ad,e- 
quades tál com tenen les Universitats nord-americanes i particularment 
la de Minnesota que coneixem a través del Ilibrr de Chapman. Les- 
mentada Universitat compta arnb una magnífica serie de batrries d'es- 
tufes que permet observar les variacions de temperatura i llur efecte 
sobre la vida dels insectrs ; cada bateria consta de 6 estufes de dobles 
parets isoladores i un termoregulador de mercuri-tolue ; la diferencia de 
temperatura és de 50 .C entre cada dues cambres, les quals estan equi- 

pades de manera que es poden escalfar o refrigerar a voluntat. No cal 
dir el rendiment que podríem obtenir arnb una installació analoga, 
pero ens hem de resignar a emprar rnetodes primitius fins que la sort 
no ens vulgui afavorir una m&a. Les nostres observacions, fetes. arnb 
termometres insta$lits a les diverszs cambres i arnb modestes estufes 
terrnoele~tri~ues, no ens autoritzen a donar resulfats precisos ; tanma- 
teix, podem establir que la temp~ratura optima per al desenvolupa- 
mznt de Nicobium hirtum esta compresa entre 15 i 30°. Temperatu- 
res inferiors o '  superiors a les dues esrnzntades, determinen immedia- 
tament la suspeisió d:aktivitats de l'insecte el qual mor als pocs 
minuts de tancat a l'estufa per sobre de 4 5 O .  El grau higrometric no 
iembla influir gaire sobrie Ia vida dels corcs; les diferencies d'humitat 
existents entre les diverses cambres de les biblioteques estudiades no 
han determinat variacions apreciables, excepció feta de la major quan- 
titat de Pediculoides oentricosus als soterranis molt humits. 

La llum retarda evidentment el cicle de Nicobium, el qual esta 
dotat d'un fototropisme negatiu indiscutible. Finalment, l'oxigen li és 
tan advers que en quantitat suficient determina la mort de les laives 
que en atmosfera d'oxigen pur han mort en proporció del 90 %. 



El eegon insechi que considerem seriosament perjudicial per a les 
nostres biblioteques és Lepisrna saccharina. Sobre el paper practica 
erosions circulari de forca diimetre que es fan cada cop més profun- 
des fins a foradar el paper i deiiar-li, com a testirnoni de la seva 
ingrata visita, una lesió infundibuliforme cáracterística. Si Lepisma viu 
en Ilibres previament infectats pel Nicobium, com és el cas cónstant 
a. casa nostra, aprofita les devastacions d'aquest per reduir a serra- 
dures els detritus producte de l'activitat del coleopter. Cal, al nostre 
entendre, combatre la indiferencia amb que hom contempla 1.episnia 
i destruir-lo com si fos un dels pitjors enemics dele Ilibres. 

Aquests dos insectes són,  com ja hem indicat, els que més mal 
ens tan.; de la nesta que hem trobat i enumerat abans només té inte- 
res, per la proporció, que arriba a assolir, Liposcelis dioinatorius, co- 

negut per poll dels llibres (kg. 9). L'hem trobat en quantitats respec- 
tables arreu on vivien anobids. 

De siguida que comencirem a estudiar els corcs, advertírem la 
gran mortalitat d'aquests colei>pters, les despulles dels quals, en totes 
les fases Ilurs, apareixien a les galeries en quantitat molt superior a la 
d'insectes vius. Aquesta observació, junt amb la de restes d'ales, potes 
i antenes, ens féu pensar. de be11 antuvi en I'existencia d'erremi'cs 
naturals que controlaven la propagació dels corcs. Observacions repe- 

tideo ens permeteren isolar els dos benemerits depiedadors de corcs 
que ja hem esmentat abans i que estudiem a continuació. 

&diculoides oentricosus (fig. 12) és un conegut icar responsable d e  
certes dermitis pruriginoses poc freqüents entre nosaltris. pero no gens 

rares al Marroc, almenys al Marroc frances, segons ens manifesti per- 
sonalmrnt el Professor G. Senevet, de l'lnstitut Pasteur i de la Uni- 
versi'tat d'Alger, durant les sessions del VIa Congrés Internacional 
d'Entomologia. Segons havíem manifestat, requereix llocs humits per 
a proliferar i nosaltres I'hem trobat pnncipalment en un soterrani de 

la Universitat on es dipositaren, cap a I'any 1929, llibres de poca 
valor molt átacats pel Nicobiurn i que foren autenticament salvats del 
corc per l'acar. Aquest és l'únic cas que hem vist en que f'ou sufi- 
cient la lluita natural per tal de vencer la plaga que estudiem. 

Les femelles de Pediculoides empaiten acarnissadamznt les larves 
i nimfes dels anobids, la feblesa dels teguments d e  les quals fa que 
el* siguin més fac¡] presa que no pas els imagos. En agafar una víc- 
tima, ii claven el rostre, la maten en pocs moments i li xu~len els 

sucs; d'aquesta manera augmenta rapidament I'abdomen de les fe- 
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mellesque no triga a esclatar i lliurar els nous Acars que I'emplena- 
ven. A conseqüencia dels atacs de Pediculoides, les larves -i nimfes 
de  Nicobium resten transformades en una despulla seca coborta d'am- 
polles obertes i buides que no són res més sinó el ventre de les feme- 
lles vivipares (fig: 13). Bofill i Pichot (5) ha estudiat la bioiogia d'aquest 
acar damunt un aubhid molt més popular que el dels Ilibres, l'oligome- 
rus brunneus, corc vulgar dels mobles a caca nostra i a totes les costes 
dz la MediterrAnia. Segons l'esmentat autor l'atac requereix diverses ho- 
res i la dilatació del ventre de les femelles fins a vuit o deu dies. Entre 
juny i octubre observa 6 generacio,ns d'unes 20 femelles cadascuna, 
de manera que iiuna sola ovigera durant el pedode d'activitat repro- 
ductora pot originar més de tres milions de f,~melles i encara és segur 
que donaran més generacioris per any, puix que jo vaig comencar a 
comptar-les pel juny>,. Les coses . . han estat molt més rapides en les 

nostres observacions. Vint minuts d,esprés de tancar elsPediculoides 
junt amb larves de Nicobium no e n  cpedava ni una de viva i a la 
tarda del mateix dia elventre de les femelles arribava a la seva mA- 
xima distenció: -I'endem&, els nous acars envaien les parets de la 

capsa. 
Si considerem la gran diferencia numerica que hi ha entre les 

generacions dels corcs i les de  Pediculoides, comprendrem facilment 
la immensa vAlua d'aquest en la lluita contra els anbbids No dubtem 

a afirmar que es tracta de I'únic artrbpod apte per a vencer en lluita 

natural enfront dels corcs. 

Scleroderma domestica, conegut pels biblibfils sota el nom de  
formiga dels llibres, no té rzs de formiga; es tracta d'un himenopter 
que pertany a la família dels betilids i que ostenta un polimorfisme 
moderat. car compta amb hascles i 'femelles ipters i alats i diitre 
d'aquests darrers amb variacions sensibles en la rudimentaria dispo- 
sició de  les nerviacions Ilurs. Dels nombrosos exemplars que hem ob- 
tingut nosaltres, només posseim les formes de  mascles alats i ipters i 
les f,tmelles apteres; le? femelles alades n o  les hem pogudes obtenir 
fins ara (figs. 1 1  i 14); Broltmann (2) ha preparat els exemplars que 
formen part de la collecció de  Gaulle i que foren trobats en agail'es 
del faig atacades per larves de colebpters; diversos autors esmentcn 
Scleroderma com a parasit d'aquestes larves; no posseim, pero, cap 
menció de  l'atac di1 betilid sobre els corcs del Ilibres. 

Les femzlles de Scleroderma (fig. I 1 )  ataquen Ilurs víctimes, Adhuc 

si són molt rnés grans que elles i les paraiitzen fulminantment mitjan- 



cant innombrables picades del fibló que ostenten al final de l'abdomen. 
Aitals picades són fetes a I'atzar, ja que si bé I'animal presenta ulls 
compostos, aquests són fisiolbgicament inútils i I'animai es comporta 
com si fos cec. Un cop paralitzadee les larves de Nicobium es verifica 
damunt d'elles la posta dels nus de Scleroderma en nombre aproximat 
de 6 a 8 segons sigui la grandiria de la víctima destinada a nodrir els 
futurS betílids; aquests ous originen tot d'una senglzs larves &podes, 
ectopar&sit.es.que s*enganxen oralment als hnstes i xuclen ividament 
llurs sucs. Mentre dura aquesta fase són vigilades i explotades per la 
mare que viu trofolicticament a expenses de les seves propi,zs larves. 
Tan prompte com les larves arriben a ésser madures. es desenganxen 
de I'hoste, ja completament exhaurit, i exploren amb ~arsimonia llur 
hibitat fins que troben un recó idoni per a crisalidar ; en aquest mo- 
ment, filen un capo11 de blanca seda vint dies després d'haver nascut. 
Els capolls es troben en grupg anilegs als que fila i que donen nom 
al popular Apanteles glomeratus. Dintre el capo11 esdevé la nimfosi 
que dura aproximadament un mes; el cicle biologic total s'acompleix 
en uns dos mesos i e s  repeteix en altres tantes generacions durant la 
primavera, l'estiu i la tardor; l'hivernació pren la forma de vida so- 
morta i els imagos són aptes a la reproducció quan arriba Ea pnma- 
vera. El cicle binlogic de Scleroderma domestica és, segons les nos- 
tres observacions, com segueix: 

Posta: 

Estadi d'ou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Molt breu 

Eelosió de I'ou : 

Estadi larvari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .;. ......... 20-25 dies 

Nimfosi : 
. . 

Estadi nimfal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30-40 ,i) 

Naixzment dels imagos: 

Noves generacions. 

Els sexes els hem obtinguts en la proporció de 3 femelles per 
cada mascle (fig. 14) Poques hores després de néixer, els mascles es 
disposen a practicar la copula, per fer la qual trien les femelles adultes, 
de generacions antenors i d'abdnmen engmixit ; la copula amb feme- 
lles de la srva propia generació es pot considerar excepcional. Hem 
observat dues modalitats de cbpula dignes d'esment : la primera es ve- 
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rifica amb femelles adultes privades de la presencia de masclzs durant 
algun temps i es realitza amb gran docilitat per part d'aquelles que ro- 
manen absolutament immhbils durant els quinze o vint minuts qu: dura 
I'acoblament ; la segona esdevé quan.els mascles empaiten les femelles 
ja fecundades o no madures les quals no refusen per complet la copula, 
pero que, en lloc de romandre quietes durant Sesmentat acte, conti- 
nuen marxant, el dificulten notablement i n'abreugen la duració. Els 
mascles viuen pocs dies un cop realitzada la funció a que estan desti- 

. 

nats, i molts més si triguen a trobar femelles; aquestes v'iuen mol'td 
mesos i serven sempre Ia seva escomesa i capacitat reproductora. 

Scleroderma és molt més exigent que Nicobium pel que respecta 
a temperatura i humitat relativa ; requereix locals temperats i poe hu- 
mits i només I'hem trobada a les sales altes i assolellades de la bi- 
bliot-ca Universitaria i a la biblioteca de l'ex-Seminari, ambdues 
d'emplacament anileg i molt proximes. Les biblioteques emplacades 
al nord de Barcelona, tot i tenir catastrofiques plagues del mateix 

corc  que devasta aquelles altres dues, no tenen bztílids. 1, per altra 
part, hem obtingut cries de Scleroderma procedents de Jerez de la 
Frontera i parisites igualment sobre Nicobium hirfum i algun altre 
anhbid molt prbxim. 

A més de les biblioteques llevantines víctimes segures deis insectes 
biblibfags, si és.  que contenen llibres antics i no estan rigorosament 
vigilades, tenim referencia exacta dels estralls produits per aquests 
artropods a les biblioteques Universitaries de Cidic i Santiago ile 
Compostela, així com a una important coiiecció de Jerez de la. Fron- 
tera. 

'La biblioteca de Santiago fou seriosament infectada per un lep¡- 
dopter, Borkhausenia pseudopretella, i facilment desinfectada, com és 
natural. tractant-se de lepidopters, pel nostre company Prof. Lluís 
Iglesias, dPaquella Universitat No cal dir que la plaga pro- 
duida per l'esmentat insecte no té res a veurr amb la que nosaltres 
hem sofert. 

La biblioteca de la Facultat de Medicina de Cadis fou destruida 
per un anobid proxim al nostre, i fou estudiada pel Professor G o n ~ a l  
Ceballos, de 1'Escola d'Enginyers de Monts de Madrid. Es curiós el 
fet que allí fou trobat com a depredador Tineophoctonus armatus, 

. determinat per Semin:nt i malaguauyat entomoleg esphnyol Carcia 
Mercet (21). (Fig. 10.) 

No deixa d'ésser estrany que no trobem en les nostres biblioteques 
himenopters encírtids, depredadors, com el que acabem d'esmentar 
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de Cadic, si tenim presznt que Wirth (25) ,  damunt un anbbid molt 
prbxim al nostre, ha capturat: Entedon longiiientris, Eulophus pili- 

co.rnis, Meraporus calandrae i Eupelmus urozonus, que pertanyen tots 
ells a la superfamilia dels calcídids i és Ilastima que no els tinguem ací, 

puix que l'autor ens parla de fracassos a les sives cries d'anbbids 
totalment mortes pels calcídids. 

Es igualment curiós que no ens hagi atacat les biblioteques Calo- 
termes lucifugus (24), la mal denominada formiga blanca, que tantes 

desgracies ha ocasionat als liibres de piisos de situació analog? a la 
nostra i més si cansiderem que no ens falta als voltants de la ciutat. 

Malgrat la lluita establerta a les nostres biblioteques entre els 
anbbids per una banda i els betilids i acars per I'altra, no hem pensat 

en les possibilitats d'entaular "na prova de lluita biologica, tal com 
ho féu Smith ,(2?), perque estem segurs de la inutilitat del nostre intent 

en una plaga d'aquelles característiques i perque considerem, per, 
altra part, que tant els artrb~ods beneficiosos que acabem d'zsmen- 

tar, com d'altres que podriem intentar d'introduir, podrien resultar 

perjudicials per als llibres o molestos per als qui els manegen. Esta- 
blírem, doncs, des de la primera prova, la Lluita artificial. 

Hi ha un fet d'observació vulgar entre els bibliofils i comprovat 
expirimentalment per nosaltres, de gran valor profilactica enfront 

deln corcs; ens rcferim a I'acció de l'oxigen atmosferic que mata les 
larves en poc temps, de tal manera, que els llibres consultats amb 

freqü&ncia no corren pzrill i en canvi s'infecten fatalment els que 
romanen molt tcmps allunyats de I'aire o tancats en caixes de fusta. 

com és el cas quan es tracta de preservar exemplars valuosos de la 
barbarie de lis guerres. 

Els mitjans profilactics més emprats han estat les substancies aro- 
matiques, comensant per construir amb fustes que ho siguin. els pres- 

tatges de les biblioteques, per arribar a situar entre zlls, diveisos pro- 
ductes vol&tils, sblids i Iíquids. Amb aquesta finalitat tenim notícies 

sobre els fracassos de la camfora, la naftalina, Soli de cedre, la creo- 
sota, la benzina, les essencies de lavanda, timo], trementina, mirba 

i claus ; branques de romaní, llavors de pebre, tabac ; flit, &c. Deixint 

de banda les raons d'ordre econbmic que fan poc recomanables aitals - 
productes, resten les molesties que represrnten per als qui consulten 
Ilibres, les olors,' no grates a tothom, dels esmentats productes, junt 
amb la propietat dels insectes d'adaptar-sr a ells fent-los inútils. i 



S E C C i O  D ' O R I G I N A L  567 

l'?bsoluta ineficacia de les drogues aromhtiques enfront dels ous i 

de les nimfes. 
Abandonades que foren les mesures preventives, comencaren -1s 

assaigs de productes toxics volatils o gasosos, entre els quals esmen- 
tarem el clor, sulfur de carbon, tetraclorur de carbon, atdehid formic, 
anhídrid sulfurós, &cid sulfhídric, la cloropicrina i el cianhídric. El 
perill d'incendis que representa la gran inflamabilitat d'algun d'ells i 

la poca acció d'altres damunt nimfes i ous, han fet caure en desús 
la major part de substancies emprades, ¡.resta com a insubstituible 
per la seva excepcional eficacia, malgrat el perill que deriva de la 
seva toxicitat, el cianhídric. 

Aquest ha estat definitivament adoptat per nosaltres en el trac- 
tament de la biblioteca Universitaria. Les .primeres proves les férem 
segons el procediment industrialitzat per Grima amb un exit complzt 
i .  posteriorment, per a la major garantia pel que respecta a la mor- 
talitat d'ous i nimfes, així cbm. per aasegurar-nos de la penetració del 
HCN fins als recons més amagats dels llibres instdlarem sota les 
indicacions del Professor Garcia Banús, la cambrade buit (1) .  que hom 
pot veure en la figura 15. Dues vagonetes, una de les quals és visible 
en la fotografia, amb una capacitat aproximada de 800 volums, per- 
meten el ficil transport dels llibres des del muntacarregues a la cam- 
bra; la generació de H'CN es fa a I'exterior, a l'aire Iliure, i el gas 
passa a través d'un filtre i dels corresponents mecanismzs de conducció 
fins a la cambra on l'atreu el b'uit que pi&viament hi havíem fet. 

Parti,nt dels treballs de Mackie (21), comencarem les proves amb 
60 grams de HCN, quantitat que fou successivament ieduida, sempre 
sota la vigilancia de llibres de control, fins a la d r  30 grams. Actual- 
ment procedim d'aquesta manera: fem un buit de 26 centíketres du- 
rant. unes hores i a continuació generem el HCN que passa immedia- 
tament a la cambra, el deixem actuar vint-i-quatre hores com a mínim 
i tot seguit deixem entrar aire i traiem LIS llibres nets. Controls minu- 
ciosos ens proven que. la simple acció del buit és suficient per a fer 

esclatar els ous. 

Laboratori d'Entomologia 
Escola Superior d'Agricultura 
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