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EL LYMEXYLON NA VALE L. (COL. LYMEXYLONIDAE) AL
PARC NATURAL DEL MONTSENY

E. ESPAÑOL

T. VELAMOS

Abstract 

It is told the finding of Lymexylon navale L. (Col. Lymexylonidae) in

Montseny mountains, exactly at Sta. Fe (1400m. ‚Barcelona) in beechtree

trunk (Fagus sylvatica).

The presence of this xilophiles species in the Iberian Peninsula is to

be added to the of Hvlecoetus dermestoides L.,already noticed in our

fauna.

A little description of the species is made with graphic representation

of maxillary palpi and the aedeagus.

La familia Lymexylonidae compta amb tres espécies europees,per

tanyents als géneres Hylecoetus i Lymexylon, pera fins fa poc no ha

via constancia de la seva presbicia a la fauna espanyola i fou el 1959
quan un dels autors (ESPAÑOL, 1959) donà nota de la preséncia d'E=
lecoetus dermestoides L. al Parc Nacional d'AigUes Tortes. En aquella

ocasió, el referit autor ja indicava que probablement Lymexylon na-

vale L. també fóra present al nostre país, preséncia avui confirmada

per la captura d'un exemplar e a Sta. Fe del Montseny ( 1400 m., Bar
celona) el 7-VII-1984 en un tronc de faig (Fagus sylvatica) en procés

de descomposició (T. Velamos leg.).

Es tracta d'un curiós insecte caracteritzat per les seelents par

ticularitats: Talla molt variable, oscil.lant entre 5 i 18 mm, els o7
molt més petits que les 2 ; teguments tous; cos estret, allargat,

densa i finament pubescent; pubescéncia groga en la g i marró en el col

Cap gran, molt ample a l'alçada dels ulls, estretit a la base; ulls
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sencers, sinuats a la base de les antenes, aquestes d'onze artells,

filiformes en el o7 i arribant a la base dels ó litres, un xic més cur-

tes i ms eixamplades en la ? ; palps maxil . lars de 4 artells, nota-
blement modificats en el di (fig. 1), el tercer artell gran, excavat,

originant per un costat el quart en forma d'un petit lóbul i, per l'al

tre, un gran apóndix flabel • lat, normals en la 2 ,si bé el darrer artell

més eixamplat que la resta.Protórax clarament més llarg que ample en el

o",diferóncia poc apreciable en la ? ; part anterior del pronot bastant

convexa i perllongada vers el cap en la zona tergal ; angles poste-

riors sortints i escotats vers els húmers; marge posterior amb una fi

na	 vora. Escudet gran, fosc. klitres paral . lels,un xic mAs amples

que el prenct, estretits en l'pex, desprove/ts d'epipleures i sense

1

Fig. 1 - Palp maxil . lar del le.
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escultura ja que només s'observen unes petites fosses de les quals surt

la pubescència. Ales grans, funcionals. Prostrn molt reduit de la ma

teixa manera que el mesostrn ; metastèrn gran, amb una ampla banda

mitja no pubescent. Abdomen amb 7 segments visibles a la part superior

i 5 a la inferior de la g i 6 a la del 63 ; coxes anteriors i mitjanes,

llargues i molt sortints,les posteriors transverses però perllongades

en la part interna en aphidixs allargats i contigus; tarsos pentImers,

els anteriors més curts que les tibies, els intermedis i posteriors més

llargs que aquestes. Organ copulador del oil (figs. 2-3) modificat respec

te a l'habitual dels Lymexylonidae per l'atròfia dels estils, incorbat

vers la zona tergal.

Crida l'atenció l'extraordinari desenvolupament dels palps ma-

xil . lars dels Jo. Segons

CROWSON (1981), si aquest

irgan  és amputat,els maselPs

no sem capaços d'aparellar-

se, particularitat que atri-
bueix a la incapacitat de

captació de les feromones.

Una altra caracteris

tica remarcable és el dese;

volupament hipertèlic de 17e

deagus que està fortament

incorbat. Segons JEANNEL

(1955) l'edeagus s'ha reple

gat sobre la seva part ter:

gal, de forma que l'àpex es
troba en contacte amb l'ex-

trem basal. Aix6 fa que no

sigui funcional, essent el

2	 3	 sac intern la part realment

copuladora.

Espècie paleärtica
Figs.2 - 3. Edeagus visi6 ventra1:2).

tendent al cosmopolitisme,
xilbfila, que molt probable

ment sigui present en d'al-
tres indrets peninsulars de semblants característiques.

Crida també l'atenci6 el fet de qu'e malgrat la seva talla més

aviat gran i les intenses prospeccions de què ha estat objecte el refe-

rit Massís, hagi escapat fins ara a l'observaci6 dels molts entom6legs
que el visiten.

Finalment, és d'agrair la desinteressada col-laboraci6 de l'amic
i col • lega A. Viñolas, autor de les figures que acompanyen el text.

Edeagus visió lateral:3).
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