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Euchloron megaera (Linnaeus, 1758) i Enyo lugubris (Linnaeus,
1771), dos lepidòpters exòtics trobats al port de Tarragona
(Catalunya) (Lepidoptera: Sphingidae)
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Dues noves troballes de lepidòpters exòtics han estat fetes al port de Tarragona
(Tarragonès) (31TCF55, 0 m), dins de contenidors amb carregaments de fruites tropicals:

Fig. 1 Adult d’Euchloron megaera (Linnaeus, 1758), }, port de Tarragona, setembre 2009 [Foto: M.
Rondós].
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Euchloron megaera (Linnaeus, 1758) (Sphingidae). Gran esfíngid (95-110 mm)
amb les ales superiors de color verd i les inferiors de color taronja, descrit per
Linnaeus de l’Índia (error de procedència) i que habita tot Àfrica, amb excepció del
Magrib. Els adults volen al capvespre, durant tot l’any, a l’Àfrica tropical i
subtropical. Les erugues s’alimenten de vitàcies dels gèneres Vitis spp., Ampelopsis
spp., Cissus spp. i altres. Una femella (fig. 1) ha estat recollida el setembre del 2009
dins d’un carregament d’aranges procedent de Sud-àfrica (M. Llebaria leg.).
Enyo lugubris (Linnaeus, 1771) (Sphingidae). Petit esfíngid (15-16 mm) de coloració grisa amb taques fosques, descrit de l’illa d’Antigua (Antilles) i estès des del
sud-est dels Estats Units fins a l’Argentina i l’Uruguai. Els adults són heliòfils i volen
tot l’any a Centreamèrica i Sud-amèrica. Les erugues s’alimenten també de vitàcies
dels gèneres Vitis spp., Ampelopsis spp., Cissus spp. i altres. Un mascle ha estat recollit el gener del 2009 dins d’un carregament de bananes procedent de Colòmbia (M.
Llebaria leg.).
Totes dues espècies apareixen tractades i representades a la monografia d’Abrera
(1986).
S’agraeix al Sr. Marc Llebaria la donació dels dos exemplars al Museu de Ciències Naturals de Barcelona (Zoologia), en les col·leccions del qual han estat dipositats.
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