
Revisió, ordenació i documentació 
dels lepidòpters tipus dipositats a la 

col·lecció del Museu de Ciències 
Naturals de Barcelona (MCNB)



Ignasi de Sagarra i Castellarnau (1889-1940) 



�Revisió i documentació dels tipus de lepidòpters del Museu.

�Col·lecció Ignasi de Sagarra, més de100.000 exemplars.
�El Sr. Sagarra, conservador del Museu de l´any1918 al 1940,

dirigint les col·leccions de lepidòpters i de les aus

�Va descriure un centenar d'espècies, subespècies i formes.

�A partir del 1911 publicava en varies revistes principalment a
l´ICHN.



�Del 1920 al 1970el departament d´artròpodes va ser molt actiu

�Entomòlegs famosos d´arreu d´Europa ajudaren a enriquir
col·lecció del Museu i amb les seves publicacions col·laborarenen
el coneixement dels lepidòpters de la Península Ibèrica.

�Alguns dels contribuïdors més freqüents foren, R.Agenjo,
Balaguer, C. Bolívar, A. Codina, L. Domènech, J.MªFarriols ,
Font Quer, E. Gros, D. Hospital, M. Llenas, S. Maluquer , W
Marten , L. Navás, S. Novellas, O. Querci, E. Romei, C. Rosset
R. Verity , J.Vilarrúbia , A. Vilarrúbia , A. Weiss i R. Zariquiey
entre d´altres.



Col·lecció general



�En el procés de revisió, ordenació i documentació a vegades no ha
estat gens fàcil localitzar els espècimens tipus, molts d´ells no
estaven marcats coma tal.

�Exemplars amb etiqueta vermella o be amb anotacionsposteriors
que fetes les comprovacions oportunes no eren tipus.

�S´ha fet necessari revisar totes les publicacions del Sr. Sagarra
d´altres autors de l'època, comtambé de més moderns ambuna
certa vinculació al Museu per possibles donacions detipus,
localització i correcta identificació.

�S´ha consultat a65 autors i un total de278 publicacions.



�Aquest procés ha necessitat molt de temps, requerintdeterminació
i perseverança, fent-se imprescindible la valuosa ajuda deles
bibliotecàries en la recerca bibliogràfica, en especialpublicacions
antigues, i tot dins un context de recursos limitats.

�És conegut que durant anys la documentació i control d´aquestes
col·leccions no van ser una prioritat.



�Discrepàncies entre la publicació dels tipus i lesetiquetes
dificultava la seva validesa

�Descripció original de Sagarra (1931)

«Jolana iolasOchs. raçafarriolsi, nova raça.

Tipus: Un♂ de la Rierada (Vallvidrera), 19-V-1917; O. C. Rosset leg.; iuna
de Vallvidrera, 18-V-1922; Sagarra leg. [En la col. del Museu deCatalunya
Barcelona].»



�Canvis interns, donacions irregulars, préstecs anticsno
retornats i ubicacions incorrectes no han fet possible trobar 13
taxons que consten coma dipositats al Museu.

�D´estar localitzats faria que el nombre de registres fosmés
alt.



�Consultes fetes de registres d´altres museus perconèixer
possibles préstecs, cessions o donacions del material tipus descrit
per el Sr. Sagarra.
� En el llistat d´algun museu consta que tenen dipositat iregistrat

el tipus d´un taxo, quan en la publicació original diu queestà
dipositat al MCNB.
�Es bo saber que uns dels principals proveïdors de lepidòpters

Sr. Sagarra era la família Querci-Romei i en tota probabilitat ells
es quedaven part del material tipus que a les hores cedien aaltres
museus o col·legues.



Registre personal del Sr. Wiiks



�Com a resultat d´aquesta revisió a conduit a laordenació
documentació de1.133 exemplarstipus, amb un total de170
tàxons, i fer les publicacions següents:

� Macià, R., Muñoz-Batet, J., Caballero-López, B. & Masó, G.,2015.- Designació
lectotipus de Melitaea ignasiti Sagarra, 1926 (Lepidoptera:Nymphalidae,
Nymphalinae).Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural,79: 141-143
2015

� Macià, R., Caballero-López, B. & Masó, G., 2016.- Designació de lectotipus
Lepidoptera (Lycaenidae: Polyommatinae), de la col·lecció d´Ignasi deSagarra
dipositada al Museu de Ciències Naturals de Barcelona.Butlletí de la Institució
Catalana d’Història Natural, 80: 11-15. 2016.

� Macià, R. Caballero-López, B. & Masó, G., 2016.- The collection of Lepidopteratype
specimens deposited in the Museumof Natural Sciences of Barcelona (MCNB),Spain
Arxius de Miscel·lània Zoològica. Pendent de presentació.



� Macià, R., Muñoz-Batet, J., Caballero-López, B. & Masó, G.,2015.- Designació dellectotipus
de Melitaea ignasitiSagarra, 1926 (Lepidoptera: Nymphalidae, Nymphalinae).Butlletí de
Institució Catalana d’Història Natural,79: 141-143. 2015

Melitaea ignasiti Sagarra, 1926 



� Macià, R., Caballero-López, B. & Masó, G., 2016.- Designació de lectotipus deLepidoptera
(Lycaenidae: Polyommatinae), de la col·lecció d´Ignasi de Sagarra dipositada al Museu deCiències
Naturals de Barcelona.Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 80: 11-15. 2016

Iolana debilitata farriolsi (Sagarra, 1931) Polyommatus (Agrodiaetus) fulgens fulgens (Sagarra, 1925)

Polyommatus (Lysandra) coridon asturiensis (Sagarra, 1924) Aricia morronensis ordesae Sagarra, 1931



Macià, R. Caballero-López, B. & Masó, G., 2016.- The collection of Lepidoptera typespecimens
deposited in the Museum of Natural Sciences of Barcelona (MCNB), Spain. Arxius
Miscel·lània Zoològica. Pendent de presentació.



Iolana debilitata farriolsi (Sagarra, 1931)


