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Sobre biogeografia dels representants paleartics

de la subfamilia Crypticinae

(Col. Tenebrionidae)

per

FRANCESC ESPAIITOL

Del Museu de Ciencies Naturals, Barcelona

Ia ^rup dell ^r^^^tiiin^^c, ampliameut repartit per tot el planeta,
conrpta amb una rica represcutacio paleartica ; es sobretot abundant
en cl d^nnini mediterraui.

Difercnts auturs, I,:1COI:D.4IR$, Jnc^u>:^.i^ I)uvnr., S>~TUr.rrz, I:rrrr>rR,
Gr;ieit;^, }~sc.^^,rR.4 i al^^uns altres s'han ocupat de 1'estructuracio ^e-
ncrica i sub^^encrica d'aquest grup de tewebrionids ; Ilurs aportacions,
Ines o menys impurtauts, haw estat basades en 1'estudi de la morfo-
lo^ia esterua i si be cn al^^uvs trcballs moderns, especialment en cls
de hoer[, s'estudien els neuitalia masculins, cal advertir que en cap
cas no s'han emprat aquests caracters mes enlla de ]a diferenciacio espe-
cifica fins que el Prof. Arr^ro^NF, ew les sexes interessauts observacions
sobre I'ur^^an copulador d'aquests insectes ($OS, 1945) obri Woos ho-
ritzous a la sistematica del grup, aeui en vies d'estudi i aprofitanunt.

Pet yue fa referenda a 1'aspecte bioaeografic, comptats son els
cumentaris que posseim, alnuns (de G^isi>~N, I3au>~a, PF,lERIJfiI(IEF, et-
cetera), anteriors al treball d'ANrolrr>:, venen reduits a notes breus
d'acard amb la sistematica classica ; d'altres (mews), acabats de publicar
o prusims a apareiter, es limiter, de moment, al complez d'espeeies
incloses en el ^cnere Cr^^pticz+s. I,a tasca realitzada es, dones, incom-
plete isusceptible per tart de no^•es aportacions ; hens aci e1 pergwe
do la present rota, en la goal procurare filar quives son, a1 men en-
tendre, les series naturals que former la representacio paleartica del
^^rup i asscn^-alar, al mateiz temps, el tipus de reparticio geografica
qne correspuu a cede una d'elles.

I)cls non ^eneres en que ve actualment repartida Ia subfam. Cryp-
ticinoc, yuatre, tots ells monotipics, manquen en la regio paleartica
nlrrmerocatops (IVlada^asear), firneo^selaphus i Cnenocry^ticus (Afri-
ca etii^pica) i 7'oecilocrrpticus (^merica meridional). $ls cinc restauts
respuueu, cum anew a ^-eure, a tipus ben diferewts de distribucio ^Yeo-
^^^rafica, si be tots ells ester representats en la fauna paleartica.
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G],N. CHVI'TICUS Latr.

Grup esscncialtnent paleartic, ja que, de les H; formes avui cone-

0rttdes, 71 s611 propies de tal dontilti i distribuides per les zones m11n-

tanvoses, litorals, subdesertiqucs i fins descrtiques d'Europa, Hord

d'Africa i Asia, des de les Canaries fins a la Mongolia i Siberia orien-

tal. La resta, encara poc coneguda, habita la regi6 etiopica aixi coin el

continent anlcrica, des de 1'Argentina fins a la part oriental dels Es-

tats Units. Aquest important conjunt, inalgrat presentar nn aspects

general bastant honu,o-eni, respou, en realitat, a diferents filtnns, tres

dels quals vcncn rcpresetttats en la regi6 paleartica

Constitucisen el primer filunt els Crvpticus s. str., Clotnoides Esc.,

Crvpticopsis Alit. i Scriscius Motsch., conjunt genuinament palear-

tic, d'origen angaria i que en cl sell avenc viers 1'Oest ha colonitzat

Europa i la rcgi6 ntediterrania fins a les Canaries ; la seva repartici6

actual nurstra una forta preponderancia en el Marroc, pais on cal

situar un segos centre de dispcrsi6, del qual deriven multiples formes

alpines, subalpines i fins de plana, limitades, la majoria I'elles, a

llnr area primitiva. Entre les diverses branques que formes aquest

filuut citare el grup del quisquilius, tin clefs mes antics, corn de-

mostra la sera Aran difusi6 actual (des de Siberia oriental i Mongolia

fins a la Peninsula lbcrica), la molt feble diferenciaci6 entre els setts

representants i la pcrsistcncia en ells dales utembranoses ; el dels

Scriscius, molt priulitiu tauthe i localitzat en clsgrans relleus nnut-

tanyenes do 1'Asia paleartica ; el dell U1onuoides i el del gibbulus,

possibles supervivents dels antics colonitzadors de la _Alesogeida mon-

tiana, que ternleixett actualment a concentrar-se en els dos extrems do

llur area primitiva (se()-regaci6 centrifuga (le Jeannel) ; el dels petreus-

arnndai, mes evolucionat i descendent d'tun tipus ancestral installat,

des de molt antic, en els nnlssissos marroquins, etc.

Forma el scgotl filum el subecn. I'scudoscriscius Espaft., proftt-

sautent repartit en tot el doutini mediterrani i conegut al Hord d'A-

frica i a l'Orient i\litja, des de Canaries, Sahara oceanic i Dlarroc

occidental fins Egipte, Palestina i Siria ; eonegut tambc a la Pen-

insula Ibcrica, Sardenva, Sicilia, Italia i Albania. Filunl de molt

probable origen (,ond1vania i rates concretament africa, corn sembla

deduir-se de l'existcncia de formes sud-africancs (explorator Geb.,

per esentple) estretament relacionades amb la massa de representants

ntediterranis. Horn diria qnc igual que molts altres grups mediter-

ranis d'origen gondwarlia (Dlastigus, Rcichca, etc.) els I'seudoscris-

cius, vino-uts d'Africa, arribaren a finals del Secundari o principis

del Terciari al Hord d'aquest continent, on evolncionaren i es Ilen-

Saren despres a la conquests delllediterrani, aprofitant les faeilitats

que per a la seva dispersi6 els ofericn cents perfodes geografies, Mon-

tiA i l'ontia principalntent. La revisio que acabo d'enllestir d'aquest

subgencre nt'ha pcrntes, a mes, contprobar que totes les formes que

es troben en cl Dlediterrani europeu i en l'Orient Mitja sin idcnti-

ques o estan almenv-s estretament relacionades amb les del Hord d'A-

frica. En efecte, veiein que els adspcrsus i pruinosus ibcrics gairebe
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no es diferencieii de les mateises formes marroquines, que cis hcl-
volus de Sicilia, Sardenya, Italia i Albania deriver, a jutjar per la
morfologia externa, dels oli- icri i norneandi d'Algcria i Tunis, i que
cl maculosus de Stria i Palestina quasi es igual al naurious d'Egiptc.

L;1 tercer fflum vie constituit pel subecni. Laniprocrypticus Fspan.,
tipicament ibcric, car dels set representants coneguts, cinc babiten
la nostra Peninsula ; cis altres dos es localitzen, un als confins orano-
nnarroquins i l'altre al Hord d'Italia ; donats els costunis franca-
ment orofils d'aquests ii:scctes, la major part dels seas representants
venen concentrats en els rclleus muntanyenes que s'estenen ell les
respectives arees de colcuitzaciu. Es tracta amb tota scg-urctat Willi
element atlantic que, coin tants d'altres, sembla haver-se originat,
almenys en un moment de In scva lnstoria, en la part occidental de
la Tirrenida i molt probablement en el continent lusita que arribava,
durant el Terciari, fins a les illes de Madera, poblades avui pels F_llip-
sodes, descendents, al meu entendre, del mateix tronc que els Lain-
procrvpticus. La seva prescncia al Hord d'Italia sera segurament
resultat d'una ennigracio al llarg de les cadenes de muntanyes quc
unien els massissos iberi(s nub 1'extrem meridioual dels Alps.

GEN. Em,IPSODES AVoil.
Exclusiu de 1'arlipelag de -Madera ; cis seas dos nrnics represen-

tants babiten les zones altos i ofereixen estretes analogies biologiques
i mortol,)giques amb els Lmnprocrypticus, amb els quals coincideixen
tambc en els diferents details de la genitalia masculina. Cal, doncs,
veure en ells trim element atlantic derivat, coin ja lie fct Constar, del
unateix tronc que els Lanaprocryptic us.

Gi:N lICUocRYPTIcus Gcb.

Genere ampliament repartit per les restes de i'imnicns continent ju-
rassic de la lnabresia. La seva dispersiu actual - Avicrica tropical,
Africa etiopica, Madagascar, Aldabra, India, Celebes, -Australia boreal
i Hord-occidental, 1-Iawai, Xina, Formosa i Japd - ens permet de situar

el sell centre d'evolucio en la Goudwamn oriental i fixar el caracter
post-jurassic de les sever Inigracions. i:s, en efecte, caracteristic d'a-
questes branques gondwaniaves oricntals post-jurAssignes quc es tro-
bin localitzades ell les zones septentrionals del socol australia i que
apareguin a la ve,--ada en l'fndia i Madagascar, prevent soviet l'as-
pecte de rames le uu-ianes. M,a seva prescncia a les Hawai res no to
de particular ; d'altres branques d'aquest mateix tipus de distribuciai,
coin es el cas dcls Linrnastis, s'bi troben tatnbc ; la seva propagacio

viers 1'extrenr est de la regio paleartica (Xina oriental fills al Japu)

cs, per altra part, normal en agnestes branques i segons JEANNui, un dels
caracters roes remarcables d'elles.

GIN. CEeUENOSTr;RNun Geb.

Es tracta, molt probableuient, d'nn element afriea oriental, cis
representants del qual, vies o menus terniofils, venen localitzats ell
les sabanes i zones descrtignes o subdescrtiques de 1' Africa oriental,
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des Won s'lurn pogut estendre vers 1'Oest, vore,jant el limit superior

dcls ,grans hoscos do la depressiu del Como fins a la Guinea portu-

gucsa; per altra part, se-uint un itincrari semblant al de les Ainihio,

si be cu escala mes restringida, lean arribat pcl Hord d'_Africa (Egipte)

a la regi(; paleartica i pcr ]'India a la regi() oriental.

Gi;N. OocllP.oTuS I,ue.

Hens aqui un element tncditcrraui de probable origen africa i de

distribucib actual discontinua : nna especic en el \lediterrani occi-

dental (des de Portugal i Plarroc atlantic fins a Tunis, Sicilia i Italia)

i uua altra en el \leditcrraii: oriental (Asia Menor, Sfria i Nodes),

les quals queden empliament separades, taut pel costat curopeu com

pcl Hord-africa. I,'aillament d'aquests dos nuclis s'haura prodint molt

possihlement pel proces de segregacio centrifuga tan fregiient en el

drnnini mediterrani. El petit tamany, la fcrma i el color del cos, la

configuracio de les antenes i de la re,,-i6 esternal, i sobretot la falta

d'nlls, fan dels Oochrotus un genere molt aberrant dintre dels Ca_vpli-

cinae; aquestes particularitats sbu indubtablemcut consegiiencia de la

seva cstreta especialitzacib a ]a villa mirmecofila.


