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CYPHANOBIUM FALLI (WHITE, 1965) COMBINACIÓ NOVA
(COLEOPTERA: ANOBIIDAE)

F. Español

ABSTRACT

Cyphanobium falli (White, 1965) new arrangement (Coleoptera: Anobiidae). Remarks
on the taxonomy of the genera Cyphanobium Broun, 1893 and Dorcatoma Herbst, 1792. For
the conformation of the antenna and aedeagus of the {, Dorcatoma falli White, must be
located in the genus Cyphanobium Broun.
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RESUM

Es diferencia genèricament Dorcatoma Herbst, de Cyphanobium Broun. Per la confor-
mació de les antenes, últim artell del palp maxil·lar, edeagus, etc. del { de Dorcatoma falli

White, del mateix model que Cyphanobium illustre Broun, devent situar aquesta espècie de
White dintre del genera Cyphanobium Broun.

Com a complement del treball dedicat a la revalidació del gènere Cyphano-

bium Broun, 1893, fins avui monotípic (ESPAÑOL, 1976) i amb la possibilitat
d’ampliar el contingut amb l’entrada d’un nou representant, s’escull Dorcatoma

falli White, 1965 com a responsable de l’indicat augment previ el canvi de
gènere d’acord amb la següent justificació.

Del gènere Dorcatoma Herbst, 1792, un dels més antics i conegut de la
família, disposen d’una extensa bibliografia que permet una còmoda i ràpida
identificació dels {, dels quals s’acompanyen els ulls, antena, últim artell del
palp maxil·lar, làmina del prostèrnum, metastèrnum i edeagus que no tenen res
a veure, al meu entendre, amb l’espècie de WHITE (1965).

Quant a Cyphanobium, con anem també a veure, ben definit per Broun
(1893) evidencia al contrari un estret parentiu amb el referit insecte de White,
fins al punt de justificar llur reunió en un sol gènere.
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