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NOVES APORTACIONS DELS EUPÈLMIDS BRAQUÍPTERS
COL •LECTATS A LA PENÍNSULA IBÈRICA I LES ILLES

BALEARS. (HYMENOPTERA: CHALCIDOIDEA: EUPELMIDAE)

G. Segú-López & J. Pujade-Villar

AB STRACT

New data of the brachypterous eupelmids from the lberian peninsula and Balearic
islands (Hymenoptera: Chalcidoidea: Eupelmidae). In the Iberian peninsula four eupelmid
genera with brachypterous representatives have been cited: Eupelmus Dalman, 1820 (=
Macroneura Walker, 1837); Anastatus Motsschulsky, 1859, Calymmochilus Masi, 1919 and
Arachnophaga Ashmead, 1896 (=Parasolindenia Brues, 1907) (= Mercetina Bolívar-Pieltain,
1933). We have collected especimens of this genus except of Aragnophaga Ashmead. Bra-
chypterism in eupelmids is only present in females.

This study includes an enlargement of Eupelmus (Macroneura) vesicularis (Retzius,
1783), Eupelmus ( M.) seculata (Ferrière, 1954) and Eupelmus (Macroneura) müllneri
(Ruschka, 1921) distributions, and confirmation of the presence at the lberian peninsula and
precise localities, for the first time, of Eupelmus (Eupelmus) atropurpureus and Calymmochilus
dispar Bouéek & Andriescu, 1967. For Anastatus lichtensteini (Ruschka, 1921), Eupelmus
(Macroneura) maculata Ferrière, 1954 and Eupelmus (M.) falcata Nikolskaya, 1952, first
records for the lberian peninsula are included.
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RESUM

A la península Ibèrica s'han citat quatre gèneres d'eupèlmids amb representants
braquípters: Eupelmus Dalman, 1820 (= Macroneura Walker, 1837), Anastatus Motsschulsky,
1859, Calymmochilus Masi, 1919 i Arachnophaga Ashmead, 1896 (= Parasolindenia Brues,
1907) (= Mercetina Bolívar-Pieltain, 1933), dels quals nosaltres hem capturat exemplars dels
tres primers. El braquipterisme en els eupèlmids només és present en femelles.
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En aquest estudi s'amplia la distribució d'Eupelmus (Macroneura) vesicularis (Retzius,
1783), Eupelmus (M.) seculata (Ferrière, 1954) i Eupelmus (Macroneura) müllneri (Ruschka,
1921); es confirma la presència a la península Ibèrica i es donen les primeres localitats
precises d'Eupelmus (Eupelmus) atropurpureus i Calymmochilus dispar Bouéek & Andriescu,
1967. Es citen per primera vegada a la península Ibèrica les espècies Anastatus lichtensteini
(Ruschka, 1921), Eupelmus (Macroneura) maculata Ferrière, 1954 i Eupelmus (Macroneura)
falcata Nikolskaya, 1952.

Paraules clau: Eupelmidae, formes braquípteres, península Ibèrica, illes Balears, noves citacions.

INTRODUCCIÓ

La família Eupelmidae es troba dins l'ordre Hymenoptera i s'inclou a la
superfamília Chalcidoidea. Les seves característiques diferenciadores són, princi-
palment, la presència de mesopleures molt desenvolupades, l'engruiximent més
o menys marcat, a les femelles, dels tarsos de les segones potes (els quals
sovint són dentats per sota i presenten un gran esperó) (Fig. 1), la presència
d'antenes amb artells en anell i amb set artells funiculars i la nerviació margi-
nal de les ales allargada.

Els eupèlmids presenten un marcat dimorfisme sexual, molt accentuat en
les especies considerades en aquest estudi.

Els insectes braquípters són individus que presenten les ales reduïdes o
gairebé inexistents. En el cas dels eupèlmids, els mascles no presenten mai
aquesta característica (Ferrière, 1954). Els caràcters morfològics distintius de
les espècies citades en aquest estudi, per tant, només faran referència a
fe melles.

Pel que fa a la seva biologia, són paràsits o hiperparäsits, entre d'altres,
d'himenepters, coleòpters o lepidòpters.

MATERIAL I MÈTODES

Els eupèlmids braquípters són de captura ocasional, ja que al presentar
les ales reduïdes tenen una mobilitat limitada.

Han estat utilitzades, en el nostre estudi, diverses tècniques entomológiques
per a la captura d'aquests microhimeneopters: mànega de Noyes, trampa Malaise
i safates de colors. En cas de no indicar el contrari el col . lector ha estat el
segon dels autors.

Un cop separat el material s'encola en cartulines, s'etiqueta, seguint les
tècniques habituals, i es procedeix a la seva identificació. Per a determinar-los
han estat utilitzats els treballs de Ferrière (1954), Tryapitsyn (in Medvedev,
1988), Kalina (1981) i Gibson (1995).

Si no es donen dades de la biologia és que aquesta és desconeguda per a
l'espècie en qüestió.
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Figura 1: Detall del tarse del segon parell de potes de les femelles dels Eupelmidae.
(Comentaris al text).

ANTECEDENTS

A la península Ibérica i les illes Balears, fins al moment, es coneixien
espècies braquípteres dels gèneres Eupelmus Dalman, Calymmochilus Masi,
Arachnophaga Ashmead i Anastatus Motsschulsky.

La primera citació d'eupèlmids braquípters a la península Ibèrica està
recollida a Ceballos (1956). Posteriorment, Askew (1975) detecta la primera

espècie a les illes Balears. No és fins els estudis de la fauna associada a galles
realitzats per Nieves-Aldrey (1982), Pujade-Villar (1989; 1990; 1992; 1994) i
Pujade-Villar & Ros-Farré (1998) que el nombre d'espècies i la seva distribució
es veu incrementat considerablement.

RESULTATS

Han estat examinats en aquest estudi 106 especímens col . lectats a diferents
punts de la península Ibèrica i les illes Balears. No han estat inclosos en cap
cas els exemplars mencionats en treballs anteriors.

Eupelmus Dalman, 1820

En aquest estudi es considera el gènere Macroneura com un subgènere
d'Eupelmus, tal com indica Gibson (1995).



Eupelmus (Macroneura) vesicularis (Retzius, 1783)
Espècie de distribució holrirtica. Ha estat citada a la península Ibèrica a

les províncies de Salamanca (Nieves-Aldrey, 1982) i Barcelona (Pujade-Villar,
1989; 1990; 1992); també es coneix de les illes Balears (Askew, 1975; Mallor-
ca) i d'Andorra (Pujade-Villar & Ros-Farré, 1998).

Material addicional estudiat: Binifabini (Menorca), 10.V11.96: 1 y; Caldes
(Girona), 9.VII.95: 1 y; Carretera de Fijos (Lugo), 18.IX.97: 1 y; El Saler.
Pineda. (València), 4.VII.91: 1 y (Luna leg); Fredes (Castelló), 22.VIII.89: 1
y (Falcó leg); Hornos (Jaen), 25.VI.92: 1 y (Luna-Falce, leg); Olave (Navarra),
17.VII.95: 1 9; Pitarque (Teruel), 7-14.IV.94: 1 y (trampa Malaise blanca);
Regua (Portugal), 1.V111.95: 1 y; Santa Coloma (Andorra), ex gal-les de
Phanacis hipochoeridis (Kieffer, 1887) sobre Hypochoeris radicata Linné,
(16.111.97) V.97: 6 y; Santa Pola. Far. (Alicant), 27.VI.89: 1 y (Luna leg);
Serra. F. del Poll. (València), 18.VI.90: 1 y (Luna leg); Serra. Porta-Coeli.
Font del Marge (València), 18.VI.90: 1 y (Luna leg); Tabaqueros (Albacete),
15.VII.89: 2 y (Luna leg); Valdemeca (Cuenca), 30.V11.89: 1 y (Luna leg).

Aquesta espècie és molt polífaga i presenta un gran nombre d'hostes
entre els que hi ha insectes de diversos ordres (Ferrière, 1954).

Eupelmus (Macroneura) seculata (Ferrière, 1954)

Espècie de distribució mediterrània (Bouèek, 1977), autor que la cita per
primer cop a la península Ibèrica sense precisar localitat. Ha estat col-lectada
a les províncies de Barcelona (Pujade-Villar, 1989; Pujade-Villar & Ros-Farré,
1998) i Tarragona (Pujade-Villar & Ros-Farré, 1998).

Material addicional estudiat: Alcalà del Júcar (Albacete), 28.VII.89: 1 y
(Luna leg); El Saler. Dunes (València), 18.V.89: 1 y (Luna leg); Escalona
(Valle de Affisclo, Huesca), 21.VII.95: 1 y; Eslida (Castelló), 15.V.90: 1 y
(Luna leg); Eslida. Font de Matilde (Castelló), 15.VI.89: 1 y (Falce) leg); La
Cariada (València), 4.VI.89: I y (Luna leg); La Mata. Salines (Alacant),
27.VI.90: 1 y (Luna leg); Torrent. Vedat (València), 10.V1.89: 1 y (Luna leg);
Vale dos Ovos (Portugal), 3.VIII.95: 1 9; Valencia (P-404): 1 y.

Eupelmus (Macroneura) maculata (Ferrière, 1954)

Especie coneguda tan sols de França (Ferrière, 1954).
Material estudiat: Mayorga (Valladolid), 12.VIII.94: 1 y (safata blanca).

Eupelmus (Macroneura) falcata Nikolskaja, 1952

Especie de distribució possiblement holrirtica (Ferrière, 1954). Es cita per
primera vegada a la península Ibèrica.

Material estudiat: Buriol. F. Umbria (València), 10.VII.91: 1 y (Luna leg);
Torremanzanas (Alacant), 28.VI.89: 1 y (Luna leg).

Eupelmus (Macroneura) müllneri (Ruschka, 1921)
Espècie de distribució europea i nord-africana (Ferrière, 1954). A la península

Ibèrica només era coneguda de la província de Barcelona (Pujade-Villar, 1994).
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Material addicional estudiat: Alcoy. F. Roja (Solana, P. Nog.) (Alacant),
2.VII.91: 1 y (Luna leg); El Saler. Devesa (Valencia), 17.VIII.89: 2 y (Luna
leg); 16.IX.89: 1 y (Luna leg); 13.V.90: 1 y (Luna leg); El Saler. Dunes
(Valencia), 17.VIII.89: 1 y (Luna leg); 22.VII.89: 1 y (Luna leg); 22.VI.92: 1
y (Oltra leg); El Saler. Dunes (Camp de golf) (Valencia), 20.V1.91: 1 y (Luna
leg); El Saler. Dunes (Casal d'Esplai) (Valencia), 22.VI.92: 6 y (Luna leg); El
Saler. Pineda (Valencia), 4.VII.91: 1 y (Luna leg); Fredes (Castelló), 22.VIII.89:
2 y (Falce) leg); Guardamar de Seg. (Alacant), 13.X.90: 2 y (Luna leg); La
Mata. Dunes (Alacant), 27.VI.90: 3 y (Luna leg); La Marina. Dunes (Alacant),
23.VI.90: 9 y (Luna leg); Santa Pola. Far (Alacant), 27.VI.89: 2 y (Luna leg);
Serra. F. del Poll (Valencia), 13.X.90: 1 y (Luna leg); Sorbas-Los Castaños
(Almeria), 8.IV.93: 1 y (Luna-Falcó leg); Valencia (P-318): 1 y.

Eupelmus (Eupelmus) atropurpureus Dalman, 1820

Especie de distribució holartica. A la península Ibèrica ha estat citat sense
localitat específica per Grahan (1933).

Material estudiat: Alcira (Valencia), 30.V1.59: 1 y (Docavo Alberti leg);
Almoreira (Portugal), 5.VIII.95: 1 y; Arcillera (Zaragoza), 29.VII.95: 1 y;
Fontfría (Zaragoza), 29.VII.95: 1 9; Fredes (Castelló), 22.VIII.89: 2 y (Falcó-
Selfa leg); La Mata. Salines (Alacant), 9.X.89: 2 y (Falcó-Luna leg); 27.VI.90:
7 y (Luna leg); Lamego (Portugal), 1.V111.95: 1 y; Mira (Portugal), 2.VIII.95:
1 y; Montesinos (Alacant), 21.V.91: 2 y (Luna leg); Puente Torres (Albacete),
14.VII.89: 4 y (Luna leg); Regua (Portugal), 1.V111.95: 1 y; Sorbas-Los Cas-
taños (Almeria), 8.IV.93: 2 y (Luna-Falcó leg); Tabaqueros (Albacete),
15.V11.89: 1 y (Luna leg); Torrent. Vedat (Valencia), 10.V1.89: 2 y (Luna leg);
Tragacete (Cuenca), 30.V11.89: 1 y (Luna leg); Zulema (Albacete), 28.V11.89:
1 y (Luna leg).

Especie polífaga que pot ser paräsita primaria o secundaria d'euritòmids
fitòfags i coleòpters principalment (Ferrière, 1954).

Anastatus Motsschulsky, 1859

Anastatus lichtensteini (Ruschka, 1921)

Especie de distribució probablement paleärtica. Es cita per primera vegada
a la península Ibèrica.

Material estudiat: Zarzilla de Ramos (Murcia), 15.V1.96: 1 y.
Parasita ous de mäntids, principalment d'Ameles objecta i també Iris

oratoria (Ferrière, 1954).

Anastatus sp.
Material estudiat: Santa Coloma (Andorra), 16-31.VI11.93 : 1 y (Trampa

Malaise); Fredes (Castelló), 22.VI11.89: 1 y (Falcó-Selfa leg).
Aquests especimens són afins a l'espècie A. lichtensteini (Ruschka, 1921),

però es diferencien d'ella per la configuració de les ales i la coloració del
tórax i les potes. Segons Ferrière, 1954, A. lichtensteini presenta les ales
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fumades al quart apical, tórax verd més o menys enfosquit i potes fosques. En
els espècimens estudiats, les ales presenten la meitat terminal fumada, el tórax
i les potes presenten una coloració predominantment ambarina. Probablement
es tracti d'una espècie desconeguda fins ara, la descripció de la qual queda a
l'espera de captures noves que ho confirmin.

Calymmochilus Masi, 1919

Calymmochilus dispar Bouèek & Andriescu, 1967
Espècie de distribució europea, citada d'Espanya per Bouèek (1977) sense

localitat específica.
Material estudiat: Pórtugos (Granada), 21.VII.94: 1 9.
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